
 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A.  

18 de Maio de 2018 

 

INFORMAÇÃO PRÉVIA 

à Assembleia Geral nos termos da alínea c) do artigo 21º-C do Código dos Valores Mobiliários 

 

O capital social da Martifer - SGPS, S.A., integralmente subscrito e realizado, é de €50.000.000,00 (cinquenta 

milhões de Euros), representado por 100.000.000 (cem milhões) de acções ordinárias, com o valor nominal de 

€0,50 (cinquenta cêntimos) cada. 

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 16º dos Estatutos da Martifer - SGPS, S.A. a cada acção corresponde um voto. 

 

Oliveira de Frades, aos 23 de Abril de 2018. 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 1 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017, 

incluindo o relatório de governo societário) 

 

Propõe-se: 

Que se delibere sobre o relatório único de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 

2017, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados dos documentos de certificação legal de contas e o 

relatório e parecer do Conselho Fiscal. 

 

 

Anexa-se: Relatório de gestão, balanço e contas individuais e consolidadas, relativos ao exercício de 2017, e Relatório 

de Governo da Sociedade e parecer do Conselho Fiscal, relativos a 2017. 

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 2 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados) 

 

Considerando que, no exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, foi apurado, como resultado líquido positivo do 

exercício, o montante de € 16.162.255,88 (dezasseis milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e cinquenta e cinco 

euros e oitenta e oito cêntimos). 

 

O Conselho de Administração da Martifer - SGPS, S.A. propõe à Assembleia Geral que o resultado líquido positivo, 

apurado no exercício, no montante de € 16.162.255,88 (dezasseis milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e 

cinquenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), tenha a seguinte aplicação: 

 Para reserva legal, 5% do resultado líquido do exercício, no montante de € 808.112,79 (oitocentos e oito mil, 

cento e doze euros e setenta e nove cêntimos).  

 Para resultados transitados, € 15.354.143,09 (quinze milhões, trezentos e cinquenta e quatro mil cento e 

quarenta e três euros e nove cêntimos). 

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 3 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade) 

 

Considerando:  

A) A forma completa como a actividade está descrita nos relatórios distribuídos e o modo como as notas às contas 

esclarecem o respectivo conteúdo; e 

B) A acção do Conselho Fiscal, cujo valioso contributo transparece no respectivo parecer, e do Revisor Oficial de 

Contas, 

 

Propõe-se  

Que a Assembleia se congratule com a forma como foram exercidas a administração e a fiscalização da sociedade, 

no exercício findo em 31 de Dezembro de 2017, expressando um voto de confiança e de louvor à actividade 

desenvolvida por aqueles órgãos sociais e por cada um dos seus membros.  

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 4 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da 

redacção do número dois do seu artigo nono) 

 

Propõe-se: 

Que se alterem, parcialmente, os estatutos da Sociedade, nomeadamente, que se altere a redacção do número dois do 

seu artigo nono, a qual passará a ser a seguinte: 

“ARTIGO NONO 

UM – mantém-se. 

DOIS – O Conselho de Administração designará, de entre os seus membros, o Presidente e um, ou dois, Vice-

Presidentes, bem como, se o entender, um ou mais administradores delegados ou uma Comissão Executiva na 

qual delegará os poderes de gestão dos negócios sociais que entender dever atribuir-lhe, mas, em qualquer 

caso, sem prejuízo da competência do Conselho para tomar resoluções sobre os assuntos que dessa 

delegação sejam objecto.  

TRÊS – mantém-se. 

QUATRO – mantém-se. 

CINCO – mantém-se. 

SEIS – mantém-se. 

SETE – mantém-se. 

OITO – mantém-se. 

NOVE – mantém-se. 

DEZ – mantém-se. 

ONZE – mantém-se. 

DOZE – mantém-se. 

TREZE – mantém-se. 



 

   

CATORZE – mantém-se.” 

 

Anexa-se: Proposta de redacção actualizada dos estatutos da Sociedade. 

 

Oliveira de Frades, 27 de Abril de 2018. 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 



 

   

PACTO SOCIAL ACTUALIZADO 

CAPÍTULO I 

(DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJECTO E DURAÇÃO) 

Artigo Primeiro 

UM – A sociedade adopta a firma “MARTIFER – SGPS, S.A.” e tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira de 

Frades, Freguesia e Concelho de Oliveira de Frades.  

DOIS – Por simples deliberação do Conselho de Administração, a sede social poderá ser deslocada para qualquer outro 

local dentro do território nacional. 

TRÊS – A sociedade poderá por deliberação do Conselho de Administração, criar, manter, ou encerrar agências, filiais, 

delegações, sucursais ou qualquer outra forma de representação, tanto no País como no estrangeiro.  

Artigo Segundo 

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício 

de actividades económicas.  

Artigo Terceiro 

UM – A sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, sem restrições, adquirir, deter ou alienar 

participações sociais em quaisquer sociedades de direito nacional ou estrangeiro, incluindo sociedades de 

responsabilidade ilimitada, com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais.  

DOIS – Também por deliberação do Conselho de Administração, a Sociedade poderá participar em Agrupamentos 

Complementares de Empresas e em Agrupamentos Europeus de Interesse Económico bem como celebrar contratos de 

consórcio e de associação em participação, constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação 

temporária ou permanente entre sociedades e/ou entidades de direito privado ou público.  

CAPÍTULO II 

 (CAPITAL, ACÇÕES E OBRIGAÇÕES) 

Artigo Quarto 

UM – O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinquenta milhões de euros representado por cem 

milhões de acções ordinárias com o valor nominal de cinquenta cêntimos cada.  

DOIS – As acções serão nominativas.  

TRÊS – As acções são escriturais, podendo ser convertidas nos termos e dentro dos limites estabelecidos na lei. 



 

   

QUATRO – Quando tituladas, as acções são representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem mil, 

cinco mil, dez mil ou múltiplos de dez mil acções.  

CINCO – Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisórios, serão autenticados com o selo branco da 

sociedade e assinados por dois Administradores, podendo as assinaturas ser de chancela.  

SEIS – Salvo nos casos do artigo 48º do Código dos Valores Mobiliários e em quaisquer outros em que a lei igualmente 

os ponha a cargo do emitente, serão suportados pelos seus accionistas os custos respeitantes ao desdobramento e 

consolidação de títulos, ao registo e transmissão de acções e à conversão de acções tituladas em escriturais ou destas 

naquelas.  

SETE – Nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição de novas 

acções, excepto se tal direito for reduzido ou suprimido mediante deliberação da Assembleia Geral tomada nos termos 

da lei para um específico aumento.  

OITO – O Conselho de Administração fica autorizado, após parecer favorável do Conselho Fiscal, e em cumprimento 

das demais disposições aplicáveis do presente contrato de sociedade, a aumentar o capital social em dinheiro, por uma 

ou mais vezes, até ao limite máximo de cento e vinte e cinco milhões de euros. 

NOVE – Na sua deliberação, o Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada aumento de capital, 

bem como a forma e os prazos de subscrição e realização.  

Artigo Quinto  

UM – A sociedade pode emitir, até ao montante máximo representativo de metade do seu capital social, acções 

preferenciais sem voto.  

DOIS – As acções referidas no número anterior conferem ao seu titular o direito a um dividendo prioritário de valor não 

inferior a cinco por cento do valor nominal das referidas acções, nos termos legais. 

TRÊS –  No caso de liquidação da sociedade os accionistas titulares de acções referidas no número um supra terão direito 

ao reembolso prioritário do valor nominal destas. 

QUATRO – A sociedade pode converter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, e estas em acções 

ordinárias, com observância das disposições legais aplicáveis. 

Artigo Sexto  

UM – A sociedade pode emitir acções preferenciais remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, 

devendo a Assembleia Geral, sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.  

DOIS – No caso de incumprimento da obrigação de remição, a sociedade fica unicamente constituída na obrigação de 

indemnizar os titulares, em montante a determinar na deliberação da emissão.  



 

   

TRÊS– A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos previstos na lei e nas condições que para o efeito 

forem fixadas pela Assembleia Geral ou, com prévia autorização específica desta, pelo Conselho de Administração.  

Artigo Sétimo 

UM – A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações ou outros instrumentos de dívida legalmente permitidos, 

incluindo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subscrição de acções, nos termos legais e nas condições 

que para o efeito forem estabelecidas por deliberação da Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, devendo 

a deliberação do Conselho de Administração, salvo quanto a papel comercial ou instrumentos análogos de dívida de curto 

prazo, ser precedida de  autorização específica  da Assembleia Geral.  

DOIS – Poderão ainda, com observância do disposto no número anterior, ser emitidas obrigações convertíveis em acções 

de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções de categorias especiais.  

TRÊS – Na hipótese de, nos termos do nº 1 supra, vir a ser objecto de deliberação do Conselho de Administração a 

emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidas no nº 2, deverão existir já as categorias especiais de acções aí 

mencionadas.  

QUATRO – Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

números dois, três, quatro e cinco do artigo quarto.  

CAPÍTULO III 

Órgãos Sociais 

Secção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo Oitavo 

UM – Os Órgãos Sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.  

DOIS – A administração e fiscalização da Sociedade são estruturadas nos seguintes termos:  

a) Conselho de Administração;  

b) Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas.  

 

 

 

 



 

   

Secção II 

Artigo Nono 

UM – A sociedade é gerida por um Conselho de Administração composto no mínimo de cinco e o máximo de nove 

membros, accionistas ou não, eleitos em Assembleia Geral por períodos de três anos, e reelegíveis uma ou mais vezes.  

DOIS – O Conselho de Administração designará, de entre os seus membros, o Presidente e um, ou dois, Vice-

Presidentes, bem como, se o entender, um ou mais administradores delegados ou uma Comissão Executiva na qual 

delegará os poderes de gestão dos negócios sociais que entender dever atribuir-lhe, mas, em qualquer caso, sem 

prejuízo da competência do Conselho para tomar resoluções sobre os assuntos que dessa delegação sejam objecto.  

TRÊS – Competirá ao Conselho de Administração fixar, com observância das disposições legais aplicáveis, os limites 

da delegação de poderes e, no caso de criar uma Comissão Executiva e sempre que entender conveniente, estabelecer 

e alterar a sua composição, a repartição de funções entre os seus membros e o seu modo de funcionamento.  

QUATRO – Nos casos em que a delegação de poderes seja feita numa Comissão Executiva, caberá aos membros 

daquela Comissão designar o Presidente da mesma.  

CINCO – As deliberações da Comissão Executiva serão tomadas por maioria dos votos emitidos, tendo, em caso de 

empate, o Presidente desta, ou quem o substitua na reunião voto de qualidade. 

SEIS – A minoria dos accionistas que tenha votado contra a proposta que fez vencimento na eleição de administradores 

têm o direito de designar um Administrador, contanto que essa minoria represente pelo menos dez por cento do capital 

social.  

SETE – Para execução do disposto no número anterior, a eleição será feita por votação entre os accionistas da referida 

minoria, na mesma Assembleia, e o administrador assim eleito substitui automaticamente a pessoa menos votada da 

lista vencedora.  

OITO – O disposto nos nºs 6 e 7 só será aplicável se a sociedade for considerada sociedade de capital aberto ao 

investimento público ou concessionária do Estado ou de entidade a este equiparado por lei.  

NOVE – A falta, por um membro do Conselho de Administração, a mais de cinco reuniões seguidas ou interpoladas, 

desse órgão sem justificação aceite pelo mesmo, conduzirá à falta definitiva desse membro do Conselho.  

DEZ – Faltando definitivamente um membro do Conselho de Administração proceder-se-á à sua substituição nos termos 

legais.  

ONZE – Os membros do Conselho de Administração caucionarão o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela 

Assembleia Geral que os eleger ou, na falta de deliberação, por montante não inferior ao mínimo legalmente exigido e 

por qualquer das formas permitidas. 



 

   

DOZE – Enquanto a sociedade for emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, 

a caução supra referida não poderá ser dispensada por deliberação da Assembleia Geral, nem por disposição do 

Contrato de Sociedade.  

TREZE – Os administradores poderão substituir a caução fixada nos termos do número onze supra por contrato de 

seguro, suportando a sociedade os encargos respectivos relativamente à parte da indemnização que exceda a caução 

mínima prevista na lei.  

CATORZE – A responsabilidade deve ser caucionada nos trinta dias seguintes à designação ou eleição e a caução 

deve manter-se até ao fim do ano civil seguinte àquele em que o administrador cesse as suas funções por qualquer 

causa, sob pena de cessação imediata das funções. 

Artigo Décimo 

UM – O Conselho de Administração reunirá, normalmente, uma vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o 

presidente ou dois dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das respectivas 

actas assinadas por todos os que tenham participado na reunião. 

DOIS – A convocatória das reuniões do Conselho de Administração deverá ser efectuada por escrito, por carta, fax, 

telegrama ou e-mail, com a antecedência mínima de sete dias úteis antes da data designada para a realização da 

reunião.  

TRÊS – A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos. Deverá ser disponibilizada, em prazo razoável, ou nos 

termos que venham a ser aprovados pelo Conselho de Administração, toda a informação que se estime necessária para 

cumprimento dos deveres dos Administradores para com a Sociedade nessa reunião do Conselho de Administração.  

QUATRO – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores:  

(a) O Conselho de Administração poderá determinar com antecedência as datas das reuniões do Conselho de 

Administração, não sendo neste caso, aplicáveis os anteriores números dois e primeira parte do número três; e  

(b) A reunião do Conselho de Administração considera-se validamente constituída, e sem necessidade de observância 

das formalidades prévias de convocação, caso estejam presentes e tenham acordado nisso a totalidade dos membros 

do Conselho de Administração.  

CINCO – Caso as circunstâncias assim o exijam, o Presidente ou dois Administradores poderão convocar a reunião do 

Conselho de Administração por carta, fax, telegrama ou e-mail, sem necessidade de cumprimento do prazo de 

convocação referido no número dois do presente artigo ou dos requisitos constantes do presente artigo. As reuniões 

extraordinárias do Conselho de Administração deverão ser convocadas com a antecedência mínima de quarenta e oito 

(48) horas. 



 

   

SEIS – O Conselho de Administração não pode deliberar sem que estejam presentes ou representados a maioria dos 

seus membros. Qualquer Administrador impedido de comparecer à reunião poderá votar por correspondência ou fazer-

se representar por outro Administrador mediante carta dirigida ao Presidente, indicando o dia e hora da reunião a que se 

destina, e que deverá ser expressamente mencionada na respectiva acta e arquivada. 

SETE – As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos emitidos, tendo, em caso de empate, o Presidente, ou 

quem o substitua na reunião, voto de qualidade.  

OITO – Qualquer Administrador que tenha interesse na celebração de um contrato, transacção, acordo ou proposta com 

a Sociedade, deverá declarar a natureza desse interesse na reunião do Conselho de Administração da sociedade na 

qual seja apreciada pela primeira vez a celebração de tal contrato, transacção, acordo ou proposta. O Administrador em 

questão não poderá contar para efeitos do quórum necessário ou votar na deliberação ou deliberações relativas a esse 

interesse.  

Artigo Décimo-Primeiro 

UM – Cabem ao Conselho de Administração os mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade e, em 

geral, a realização de todos os actos ou negócios jurídicos, com excepção daqueles que sejam da competência 

exclusiva da Assembleia Geral.  

DOIS – Cabe especialmente ao Conselho de Administração, para além de tudo o mais que se estabeleça noutras 

disposições do presente contrato e na legislação aplicável, deliberar sobre:  

a) - A aprovação dos planos de actividade e orçamentos da sociedade;  

b) – Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou locar, efectuar locação financeira, adquirir, alienar 

e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;  

c) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, apoio 

técnico e financeiro;  

d) - Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou entidades nos termos do artigo terceiro do contrato 

social;  

e) - A aquisição ou alienação de quaisquer estabelecimentos mediante trespasse;  

f) - A contracção de empréstimos e a obtenção de garantias nos mercados financeiros nacional e internacional;  

g) O financiamento ou prestação de garantias a favor de sociedades participadas ou associadas, nas quais a 

sociedade tenha interesses que justifiquem tais operações;  

h) A designação de quaisquer pessoas, individuais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras empresas;  

i) - A aplicação dos fundos disponíveis da sociedade conforme o interesse e as conveniências desta;  



 

   

j) - A constituição de mandatários da sociedade para a prática de determinados actos, com definição da extensão dos 

poderes inerentes aos respectivos mandatos.  

l) - A constituição ou aquisição de participações em quaisquer sociedades e agrupamentos complementares de 

empresas ou outras modalidades de associação.  

TRÊS – Compete ainda ao Conselho de Administração representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e 

passivamente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas transigir ou desistir da instância ou do pedido, 

bem como comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o Conselho de Administração poderá delegar os seus 

poderes num só mandatário.  

Artigo Décimo Segundo 

UM – A sociedade obriga-se;  

a) - Pelas assinaturas de dois administradores;  

b) - Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário da sociedade, no exercício do respectivo mandato;  

c) - Pela assinatura de um só administrador, se, para intervir no acto ou actos, lhe tiverem sido expressamente 

delegados os necessários poderes pelo Conselho de Administração;  

d) - Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do respectivo mandato; 

e) – Pela assinatura de um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido designado pelo Conselho de 

Administração ou por qualquer administrador com poderes para o designar. 

DOIS – Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por um só administrador ou por mandatário 

devidamente autorizado.  

CAPÍTULO IV 

(FISCALIZAÇÃO)  

Artigo Décimo Terceiro 

UM – A fiscalização da actividade social compete a um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos e um 

suplente, e por um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que não sejam 

membros do mencionado Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral por um período de três anos, no caso do 

Conselho Fiscal e por um período de dois anos no caso do Revisor Oficial de Contas ou de Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, ambos reelegíveis nos termos legais.  

DOIS – O Conselho Fiscal poderá ser coadjuvado por técnicos especialmente designados ou contratados para esse 

efeito e, ainda, por empresas especializadas em trabalhos de auditoria. 



 

   

TRÊS – As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas estando presente a maioria dos membros em exercício e por 

maioria dos votos expressos.  

QUATRO – A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal designará o respectivo Presidente. 

CINCO – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal deverá consistir numa quantia fixa.  

Artigo Décimo Quarto 

UM – O Conselho Fiscal tem as competências estabelecidas na lei e nestes Estatutos. 

DOIS – Compete, especialmente, ao Conselho Fiscal:  

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelo menos uma vez por mês, a escrituração da Sociedade;  

b) Acompanhar o funcionamento da Sociedade o cumprimento das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe são 

aplicáveis;  

c) Fazer-se representar nas reuniões do Conselho de Administração sempre que o entenda conveniente;  

d) Pedir a convocação da Assembleia Geral sempre que o entenda conveniente;  

e) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo Conselho de Administração durante a sua gerência;  

f) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais;  

g) Chamar a atenção do Conselho de Administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se 

sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão. 

CAPÍTULO V 

 (ASSEMBLEIA GERAL)  

Artigo Décimo Quinto 

UM – A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com direito de voto possuidores de acções que, desde, pelo 

menos, no quinto dia anterior à data agendada para a realização da assembleia, tenham averbadas em seu nome em 

conta de valores mobiliários escriturais aberta junto de intermediário financeiro, se forem acções escriturais ou, tenham 

averbadas em seu nome nos registos da sociedade ou depositadas junto desta ou de entidade legalmente autorizada 

para o efeito.  

DOIS – O registo em conta de valores mobiliários escriturais e o depósito referidos no número anterior, quando não 

hajam sido feitos na própria sociedade, terão de ser comprovados mediante certificado emitido pela entidade em que 

foram efectuados e que dê entrada na sociedade até, pelo menos, três dias antes da data fixada para a reunião da 

Assembleia Geral. 



 

   

TRÊS- Poder-se-ão efectuar Assembleias Gerais por meios telemáticos logo que verificados e assegurados os 

respectivos meios de segurança das comunicações e a autenticidade das declarações. 

Artigo Décimo Sexto 

UM – A cada acção corresponde um voto.   

DOIS – As acções em mora não têm direito de voto.  

TRÊS – As votações serão feitas pelo modo designado pelo Presidente da Mesa da Assembleia-geral.  

QUATRO – Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em Assembleia geral deverão ser entregues 

na sede social, dirigidos ao Presidente da Mesa, com, pelo menos, três dias de antecedência em relação à data 

marcada para a Assembleia Geral e deverão especificar a reunião a que respeita, indicando a data, hora e local em 

que a mesma se realiza e a respectiva Ordem de Trabalhos, conferindo inequivocamente o mandato ao representante, 

com a adequada identificação deste último.  

CINCO – Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito designada pela 

respectiva Administração ou Conselho de Administração Executivo.  

Artigo Décimo Sétimo 

UM – Se e enquanto a Sociedade for considerada sociedade com o capital aberto ao investimento do público 

(Sociedade Aberta), nos termos estabelecidos no Código dos Valores Mobiliários, os accionistas poderão votar por 

correspondência.   

DOIS – Só serão considerados válidos os votos por correspondência recebidos na sede da sociedade com, pelo menos, 

três dias de antecedência em relação à data da Assembleia Geral, por meio de carta registada com aviso de recepção 

dirigida ao Presidente da Mesa e sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade de accionista, de 

acordo com o artigo décimo quinto deste contrato. 

TRÊS – A declaração de voto por correspondência só será admitida quando assinada pelo titular das acções ou seu 

representante legal e estiver acompanhada de cópia certificada do bilhete de identidade do accionista, se este for 

pessoa singular, ou, tratando-se de pessoa colectiva, com a assinatura da declaração de voto reconhecida nos termos 

da lei  na qualidade e com poderes para o acto.  

QUATRO - Com vista a assegurar a confidencialidade do voto até ao momento da votação, a declaração de voto 

prevista no número anterior deverá ser encerrada em sobrescrito fechado, no qual deverá ser escrita a expressão 

"declaração de voto". O sobrescrito contendo a declaração de voto deverá ser encerrado num outro acompanhado de 

carta emitida pelo accionista e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado, nela 

expressando a sua vontade inequívoca de votar por correspondência. A referida carta deverá ser assinada pelo titular 

das acções ou pelo seu representante legal e acompanhada de cópia do bilhete de identidade do accionista, se este for 



 

   

uma pessoa singular, ou, tratando-se de pessoa colectiva, acompanhada da prova da qualidade e dos poderes para o 

acto. 

CINCO - O disposto nos números anteriores não afasta a obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade de 

accionista, nos termos do disposto nos números um e dois do artigo décimo quinto deste contrato.  

SEIS - O sobrescrito fechado referido no número quatro supra apenas será aberto pelo Presidente da Mesa aquando do 

início da votação em Assembleia Geral.  

SETE – As declarações de voto conterão de forma expressa e inequívoca: 

a) a indicação da reunião e do ponto ou pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita;  

b) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes; 

c) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta, bem como se o mesmo se mantém 

caso a proposta venha a ser alterada pelo seu proponente.  

OITO - Os votos emitidos nos termos dos números anteriores valerão como votos negativos em relação a propostas 

apresentadas posteriormente à emissão do voto. 

NOVE - Não obstante o disposto na alínea b) do número sete supra, é permitido a um accionista que envie declaração 

de voto relativamente a certa proposta declarar que vota contra todas as demais propostas sobre o mesmo ponto da 

ordem de trabalhos, sem outras especificações.  

DEZ – Entende-se que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das 

propostas que não sejam objecto dessas declarações.  

ONZE – Não obstante o disposto na alínea c) do número sete deste artigo, pode o accionista condicionar o sentido de 

voto para certa proposta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito da mesma Ordem de Trabalhos.  

DOZE – Compete ao Presidente da Mesa ou, se for o caso, ao seu substituto, verificar a conformidade das declarações 

de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos constantes de declarações não aceites.  

Artigo Décimo Oitavo 

UM – As deliberações sociais a tomar em Assembleia Geral, são tomadas, quer em primeira convocação quer em 

segunda convocação, por maioria simples dos votos emitidos na Assembleia, salvo quando a lei ou o presente contrato 

dispuserem diferentemente.  

DOIS – As deliberações que respeitem à destituição sem justa causa do Conselho de Administração, ou dos respectivos 

membros, terão de ser tomadas por uma maioria qualificada de dois terços dos votos apurados em cada reunião da 

Assembleia Geral.  



 

   

 

Artigo Décimo-Nono 

UM – A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pela 

Assembleia Geral, por um período de três anos, reelegíveis nos termos legais.  

DOIS – Os membros da Mesa da Assembleia Geral estão sujeitos ao aos requisitos de independência e ao regime de 

incompatibilidades previstos no Código das Sociedade Comerciais.  

CAPÍTULO VI 

(COMISSÃO DE VENCIMENTOS DOS ORGÃOS SOCIAIS)  

Artigo Vigésimo  

UM – As remunerações dos membros dos Órgãos Sociais serão fixadas por uma Comissão de Fixação de 

Vencimentos.  

DOIS – A Assembleia Geral que eleger os corpos sociais elegerá a Comissão de Fixação de Vencimentos.  

TRÊS – As remunerações do Conselho de Administração podem ser constituídas por uma parte fixa e por outra 

variável, traduzida esta última numa participação que não exceda os cinco por cento dos lucros do exercício, nos 

termos da lei.  

Artigo Vigésimo Primeiro 

A decisão de atribuir qualquer tipo de retribuição a Administrador cessante competirá à Assembleia-geral.  

CAPÍTULO VII 

 (DISPOSIÇÕES GERAIS)  

Artigo Vigésimo Segundo 

UM – O Conselho de Administração designará um Secretário da Sociedade e um Secretário Suplente nos termos e para 

os efeitos previstos na legislação aplicável em vigor.  

DOIS – O Secretário da Sociedade e o Secretário Suplente serão designados pelo período coincidente com o mandato 

do Conselho de Administração, e terão as competências estabelecidas na lei.  

Artigo Vigésimo Terceiro   

UM – O exercício social coincide com o ano civil.  

DOIS – Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas 

impostas por lei, terão a aplicação que a Assembleia Geral deliberar, por simples maioria dos votos emitidos.  



 

   

TRÊS – No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros, desde que:  

a) O Conselho de Administração, com o prévio consentimento do Conselho Fiscal, delibere o adiantamento;  

b) A deliberação do Conselho de Administração seja precedida de um balanço intercalar, elaborado com a antecedência 

máxima de trinta dias e certificado pelo Revisor Oficial de Contas, que demonstre a existência nessa ocasião de 

importâncias disponíveis para os aludidos adiantamentos, que deverão observar, no que for aplicável, as regras dos 

artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, tendo em conta os resultados verificados durante a parte já 

decorrida do exercício em que o adiantamento é efectuado;  

c) Seja efectuado um só adiantamento no decurso de cada exercício e sempre na segunda metade deste; e  

d) As importâncias a atribuir como adiantamento não excedam cinquenta por cento das que seriam distribuíveis, 

referidas na alínea b) anterior.  

QUATRO – No caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de capital em dinheiro, estas só quinhoarão 

nos lucros do exercício social em que o aumento se verificar nos termos que para o efeito forem fixados pela 

Assembleia Geral que deliberar esse aumento ou, se nada tiver sido estabelecido, proporcionalmente ao tempo que 

mediar entre o último dia do período de subscrição das acções e o encerramento do exercício em causa.  

Artigo Vigésimo Quarto 

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reservas, a emissão das novas acções respeitará a 

proporção entre as várias categorias existentes, sendo, pois, atribuídas ao accionista acções da espécie por ele detida.  

Artigo Vigésimo Quinto 

UM – A Sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei. 

DOIS – É da exclusiva competência da Assembleia Geral Extraordinária que for convocada para se ocupar da 

dissolução e liquidação da sociedade, nomear os liquidatários e estabelecer os procedimentos a adoptar, nos termos da 

legislação em vigor. 

TERCEIRO – A liquidação do património em consequência da dissolução da Sociedade será feita extra-judicialmente 

através de uma comissão liquidatária constituída pelos Administradores em exercício, se Assembleia Geral não 

deliberar de outro modo.  

Artigo Vigésimo Sexto 

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais, poderão ser derrogados por deliberação dos 

accionistas.  

Oliveira de Frades, 18 de Maio de 2018 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 5 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Discutir e deliberar sobre a alteração parcial dos estatutos da sociedade, nomeadamente sobre a alteração da 

redacção do número um do seu artigo décimo-terceiro) 

 

Propõe-se: 

Que se alterem, parcialmente, os estatutos da Sociedade, nomeadamente, que se altere a redacção do número um do 

artigo décimo-terceiro, a qual passará a ser a seguinte: 

 

ARTIGO DÉCIMO-TERCEIRO 

UM – A fiscalização da actividade social compete a um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos 

e um suplente, e por um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que 

não sejam membros do mencionado Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral por um período de três 

anos, no caso do Conselho Fiscal e por um período de dois anos no caso do Revisor Oficial de Contas ou de 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, ambos reelegíveis nos termos legais. 

DOIS – mantém-se.  

TRÊS – mantém-se. 

QUATRO – mantém-se. 

CINCO – mantém-se.” 

 

Anexa-se: Proposta de redacção actualizada dos estatutos da Sociedade. 

 

 

 

 

 



 

   

 

Oliveira de Frades, 27 de Abril de 2018. 

 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 



 

   

PACTO SOCIAL ACTUALIZADO 

CAPÍTULO I 

(DENOMINAÇÃO, SEDE, OBJECTO E DURAÇÃO) 

Artigo Primeiro 

UM – A sociedade adopta a firma “MARTIFER – SGPS, S.A.” e tem a sua sede na Zona Industrial de Oliveira de 

Frades, Freguesia e Concelho de Oliveira de Frades.  

DOIS – Por simples deliberação do Conselho de Administração, a sede social poderá ser deslocada para qualquer outro 

local dentro do território nacional. 

TRÊS – A sociedade poderá por deliberação do Conselho de Administração, criar, manter, ou encerrar agências, filiais, 

delegações, sucursais ou qualquer outra forma de representação, tanto no País como no estrangeiro.  

Artigo Segundo 

A sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma indirecta de exercício 

de actividades económicas.  

Artigo Terceiro 

UM – A sociedade poderá, por deliberação do Conselho de Administração, sem restrições, adquirir, deter ou alienar 

participações sociais em quaisquer sociedades de direito nacional ou estrangeiro, incluindo sociedades de 

responsabilidade ilimitada, com objecto igual ou diferente do seu e em sociedades reguladas por leis especiais.  

DOIS – Também por deliberação do Conselho de Administração, a Sociedade poderá participar em Agrupamentos 

Complementares de Empresas e em Agrupamentos Europeus de Interesse Económico bem como celebrar contratos de 

consórcio e de associação em participação, constituir ou participar em quaisquer outras formas de associação 

temporária ou permanente entre sociedades e/ou entidades de direito privado ou público.  

CAPÍTULO II 

 (CAPITAL, ACÇÕES E OBRIGAÇÕES) 

Artigo Quarto 

UM – O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de cinquenta milhões de euros representado por cem 

milhões de acções ordinárias com o valor nominal de cinquenta cêntimos cada.  

DOIS – As acções serão nominativas.  

TRÊS – As acções são escriturais, podendo ser convertidas nos termos e dentro dos limites estabelecidos na lei. 



 

   

QUATRO – Quando tituladas, as acções são representadas por títulos de uma, cinco, dez, vinte, cinquenta, cem mil, 

cinco mil, dez mil ou múltiplos de dez mil acções.  

CINCO – Os títulos representativos das acções, definitivos ou provisórios, serão autenticados com o selo branco da 

sociedade e assinados por dois Administradores, podendo as assinaturas ser de chancela.  

SEIS – Salvo nos casos do artigo 48º do Código dos Valores Mobiliários e em quaisquer outros em que a lei igualmente 

os ponha a cargo do emitente, serão suportados pelos seus accionistas os custos respeitantes ao desdobramento e 

consolidação de títulos, ao registo e transmissão de acções e à conversão de acções tituladas em escriturais ou destas 

naquelas.  

SETE – Nos aumentos de capital em dinheiro os accionistas gozam do direito de preferência na subscrição de novas 

acções, excepto se tal direito for reduzido ou suprimido mediante deliberação da Assembleia Geral tomada nos termos 

da lei para um específico aumento.  

OITO – O Conselho de Administração fica autorizado, após parecer favorável do Conselho Fiscal, e em cumprimento 

das demais disposições aplicáveis do presente contrato de sociedade, a aumentar o capital social em dinheiro, por uma 

ou mais vezes, até ao limite máximo de cento e vinte e cinco milhões de euros. 

NOVE – Na sua deliberação, o Conselho de Administração fixará os termos e as condições de cada aumento de capital, 

bem como a forma e os prazos de subscrição e realização.  

Artigo Quinto  

UM – A sociedade pode emitir, até ao montante máximo representativo de metade do seu capital social, acções 

preferenciais sem voto.  

DOIS – As acções referidas no número anterior conferem ao seu titular o direito a um dividendo prioritário de valor não 

inferior a cinco por cento do valor nominal das referidas acções, nos termos legais. 

TRÊS –  No caso de liquidação da sociedade os accionistas titulares de acções referidas no número um supra terão direito 

ao reembolso prioritário do valor nominal destas. 

QUATRO – A sociedade pode converter acções ordinárias em acções preferenciais sem voto, e estas em acções 

ordinárias, com observância das disposições legais aplicáveis. 

Artigo Sexto  

UM – A sociedade pode emitir acções preferenciais remíveis pelo seu valor nominal, acrescido ou não de um prémio, 

devendo a Assembleia Geral, sendo esse o caso, definir o método de cálculo do eventual prémio de remição.  

DOIS – No caso de incumprimento da obrigação de remição, a sociedade fica unicamente constituída na obrigação de 

indemnizar os titulares, em montante a determinar na deliberação da emissão.  



 

   

TRÊS– A sociedade poderá emitir warrants autónomos, nos termos previstos na lei e nas condições que para o efeito 

forem fixadas pela Assembleia Geral ou, com prévia autorização específica desta, pelo Conselho de Administração.  

Artigo Sétimo 

UM – A sociedade poderá emitir qualquer tipo de obrigações ou outros instrumentos de dívida legalmente permitidos, 

incluindo obrigações convertíveis em acções ou com direito de subscrição de acções, nos termos legais e nas condições 

que para o efeito forem estabelecidas por deliberação da Assembleia Geral ou pelo Conselho de Administração, devendo 

a deliberação do Conselho de Administração, salvo quanto a papel comercial ou instrumentos análogos de dívida de curto 

prazo, ser precedida de  autorização específica  da Assembleia Geral.  

DOIS – Poderão ainda, com observância do disposto no número anterior, ser emitidas obrigações convertíveis em acções 

de categorias especiais e obrigações com direito de subscrição de acções de categorias especiais.  

TRÊS – Na hipótese de, nos termos do nº 1 supra, vir a ser objecto de deliberação do Conselho de Administração a 

emissão de um qualquer dos tipos de obrigações referidas no nº 2, deverão existir já as categorias especiais de acções aí 

mencionadas.  

QUATRO – Aplicar-se-ão às obrigações emitidas pela sociedade, com as necessárias adaptações, o disposto nos 

números dois, três, quatro e cinco do artigo quarto.  

CAPÍTULO III 

Órgãos Sociais 

Secção I 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo Oitavo 

UM – Os Órgãos Sociais são a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal.  

DOIS – A administração e fiscalização da Sociedade são estruturadas nos seguintes termos:  

a) Conselho de Administração;  

b) Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas.  

 

 

 

 



 

   

Secção II 

Artigo Nono 

UM – A sociedade é gerida por um Conselho de Administração composto no mínimo de cinco e o máximo de nove 

membros, accionistas ou não, eleitos em Assembleia Geral por períodos de três anos, e reelegíveis uma ou mais vezes.  

DOIS – O Conselho de Administração designará, de entre os seus membros, o Presidente e um Vice-Presidente, bem 

como, se o entender, um ou mais administradores delegados ou uma Comissão Executiva na qual delegará os poderes 

de gestão dos negócios sociais que entender dever atribuir-lhe, mas, em qualquer caso, sem prejuízo da competência 

do Conselho para tomar resoluções sobre os assuntos que dessa delegação sejam objecto.  

TRÊS – Competirá ao Conselho de Administração fixar, com observância das disposições legais aplicáveis, os limites 

da delegação de poderes e, no caso de criar uma Comissão Executiva e sempre que entender conveniente, estabelecer 

e alterar a sua composição, a repartição de funções entre os seus membros e o seu modo de funcionamento.  

QUATRO – Nos casos em que a delegação de poderes seja feita numa Comissão Executiva, caberá aos membros 

daquela Comissão designar o Presidente da mesma.  

CINCO – As deliberações da Comissão Executiva serão tomadas por maioria dos votos emitidos, tendo, em caso de 

empate, o Presidente desta, ou quem o substitua na reunião voto de qualidade. 

SEIS – A minoria dos accionistas que tenha votado contra a proposta que fez vencimento na eleição de administradores 

têm o direito de designar um Administrador, contanto que essa minoria represente pelo menos dez por cento do capital 

social.  

SETE – Para execução do disposto no número anterior, a eleição será feita por votação entre os accionistas da referida 

minoria, na mesma Assembleia, e o administrador assim eleito substitui automaticamente a pessoa menos votada da 

lista vencedora.  

OITO – O disposto nos nºs 6 e 7 só será aplicável se a sociedade for considerada sociedade de capital aberto ao 

investimento público ou concessionária do Estado ou de entidade a este equiparado por lei.  

NOVE – A falta, por um membro do Conselho de Administração, a mais de cinco reuniões seguidas ou interpoladas, 

desse órgão sem justificação aceite pelo mesmo, conduzirá à falta definitiva desse membro do Conselho.  

DEZ – Faltando definitivamente um membro do Conselho de Administração proceder-se-á à sua substituição nos termos 

legais.  

ONZE – Os membros do Conselho de Administração caucionarão o exercício do seu cargo conforme for deliberado pela 

Assembleia Geral que os eleger ou, na falta de deliberação, por montante não inferior ao mínimo legalmente exigido e 

por qualquer das formas permitidas. 



 

   

DOZE – Enquanto a sociedade for emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, 

a caução supra referida não poderá ser dispensada por deliberação da Assembleia Geral, nem por disposição do 

Contrato de Sociedade.  

TREZE – Os administradores poderão substituir a caução fixada nos termos do número onze supra por contrato de 

seguro, suportando a sociedade os encargos respectivos relativamente à parte da indemnização que exceda a caução 

mínima prevista na lei.  

CATORZE – A responsabilidade deve ser caucionada nos trinta dias seguintes à designação ou eleição e a caução 

deve manter-se até ao fim do ano civil seguinte àquele em que o administrador cesse as suas funções por qualquer 

causa, sob pena de cessação imediata das funções. 

Artigo Décimo 

UM – O Conselho de Administração reunirá, normalmente, uma vez por trimestre e, além disso, todas as vezes que o 

presidente ou dois dos membros o convoquem, devendo as deliberações que forem tomadas constar das respectivas 

actas assinadas por todos os que tenham participado na reunião. 

DOIS – A convocatória das reuniões do Conselho de Administração deverá ser efectuada por escrito, por carta, fax, 

telegrama ou e-mail, com a antecedência mínima de sete dias úteis antes da data designada para a realização da 

reunião.  

TRÊS – A convocatória deverá conter a ordem de trabalhos. Deverá ser disponibilizada, em prazo razoável, ou nos 

termos que venham a ser aprovados pelo Conselho de Administração, toda a informação que se estime necessária para 

cumprimento dos deveres dos Administradores para com a Sociedade nessa reunião do Conselho de Administração.  

QUATRO – Sem prejuízo do disposto nos números anteriores:  

(a) O Conselho de Administração poderá determinar com antecedência as datas das reuniões do Conselho de 

Administração, não sendo neste caso, aplicáveis os anteriores números dois e primeira parte do número três; e  

(b) A reunião do Conselho de Administração considera-se validamente constituída, e sem necessidade de observância 

das formalidades prévias de convocação, caso estejam presentes e tenham acordado nisso a totalidade dos membros 

do Conselho de Administração.  

CINCO – Caso as circunstâncias assim o exijam, o Presidente ou dois Administradores poderão convocar a reunião do 

Conselho de Administração por carta, fax, telegrama ou e-mail, sem necessidade de cumprimento do prazo de 

convocação referido no número dois do presente artigo ou dos requisitos constantes do presente artigo. As reuniões 

extraordinárias do Conselho de Administração deverão ser convocadas com a antecedência mínima de quarenta e oito 

(48) horas. 



 

   

SEIS – O Conselho de Administração não pode deliberar sem que estejam presentes ou representados a maioria dos 

seus membros. Qualquer Administrador impedido de comparecer à reunião poderá votar por correspondência ou fazer-

se representar por outro Administrador mediante carta dirigida ao Presidente, indicando o dia e hora da reunião a que se 

destina, e que deverá ser expressamente mencionada na respectiva acta e arquivada. 

SETE – As deliberações serão tomadas pela maioria dos votos emitidos, tendo, em caso de empate, o Presidente, ou 

quem o substitua na reunião, voto de qualidade.  

OITO – Qualquer Administrador que tenha interesse na celebração de um contrato, transacção, acordo ou proposta com 

a Sociedade, deverá declarar a natureza desse interesse na reunião do Conselho de Administração da sociedade na 

qual seja apreciada pela primeira vez a celebração de tal contrato, transacção, acordo ou proposta. O Administrador em 

questão não poderá contar para efeitos do quórum necessário ou votar na deliberação ou deliberações relativas a esse 

interesse.  

Artigo Décimo-Primeiro 

UM – Cabem ao Conselho de Administração os mais amplos poderes de gestão e representação da sociedade e, em 

geral, a realização de todos os actos ou negócios jurídicos, com excepção daqueles que sejam da competência 

exclusiva da Assembleia Geral.  

DOIS – Cabe especialmente ao Conselho de Administração, para além de tudo o mais que se estabeleça noutras 

disposições do presente contrato e na legislação aplicável, deliberar sobre:  

a) - A aprovação dos planos de actividade e orçamentos da sociedade;  

b) – Dar de arrendamento ou de locação, tomar de arrendamento ou locar, efectuar locação financeira, adquirir, alienar 

e onerar quaisquer bens imóveis ou móveis, incluindo acções, quotas ou obrigações;  

c) Deliberar que a sociedade preste, às sociedades de que seja titular de acções, quotas ou partes sociais, apoio 

técnico e financeiro;  

d) - Deliberar que a sociedade se associe com outras pessoas ou entidades nos termos do artigo terceiro do contrato 

social;  

e) - A aquisição ou alienação de quaisquer estabelecimentos mediante trespasse;  

f) - A contracção de empréstimos e a obtenção de garantias nos mercados financeiros nacional e internacional;  

g) O financiamento ou prestação de garantias a favor de sociedades participadas ou associadas, nas quais a 

sociedade tenha interesses que justifiquem tais operações;  

h) A designação de quaisquer pessoas, individuais ou colectivas, para o exercício de cargos sociais noutras empresas;  

i) - A aplicação dos fundos disponíveis da sociedade conforme o interesse e as conveniências desta;  



 

   

j) - A constituição de mandatários da sociedade para a prática de determinados actos, com definição da extensão dos 

poderes inerentes aos respectivos mandatos.  

l) - A constituição ou aquisição de participações em quaisquer sociedades e agrupamentos complementares de 

empresas ou outras modalidades de associação.  

TRÊS – Compete ainda ao Conselho de Administração representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e 

passivamente, propor e fazer seguir acções judiciais, confessá-las e nelas transigir ou desistir da instância ou do pedido, 

bem como comprometer-se em arbitragens. Para o efeito, o Conselho de Administração poderá delegar os seus 

poderes num só mandatário.  

Artigo Décimo Segundo 

UM – A sociedade obriga-se;  

a) - Pelas assinaturas de dois administradores;  

b) - Pelas assinaturas de um administrador e de um mandatário da sociedade, no exercício do respectivo mandato;  

c) - Pela assinatura de um só administrador, se, para intervir no acto ou actos, lhe tiverem sido expressamente 

delegados os necessários poderes pelo Conselho de Administração;  

d) - Pela assinatura de um ou mais mandatários, nos termos do respectivo mandato; 

e) – Pela assinatura de um mandatário, se para intervir no acto ou actos tiver sido designado pelo Conselho de 

Administração ou por qualquer administrador com poderes para o designar. 

DOIS – Os documentos de mero expediente poderão ser assinados por um só administrador ou por mandatário 

devidamente autorizado.  

CAPÍTULO IV 

(FISCALIZAÇÃO)  

Artigo Décimo Terceiro 

UM – A fiscalização da actividade social compete a um Conselho Fiscal, composto por três membros efectivos e um 

suplente, e por um Revisor Oficial de Contas ou uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, que não sejam 

membros do mencionado Conselho Fiscal, eleitos pela Assembleia Geral por um período de três anos, no caso do 

Conselho Fiscal e por um período de dois anos no caso do Revisor Oficial de Contas ou de Sociedade de Revisores 

Oficiais de Contas, ambos reelegíveis nos termos legais.  

DOIS – O Conselho Fiscal poderá ser coadjuvado por técnicos especialmente designados ou contratados para esse 

efeito e, ainda, por empresas especializadas em trabalhos de auditoria. 



 

   

TRÊS – As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas estando presente a maioria dos membros em exercício e por 

maioria dos votos expressos.  

QUATRO – A Assembleia Geral que eleger o Conselho Fiscal designará o respectivo Presidente. 

CINCO – A remuneração dos membros do Conselho Fiscal deverá consistir numa quantia fixa.  

Artigo Décimo Quarto 

UM – O Conselho Fiscal tem as competências estabelecidas na lei e nestes Estatutos. 

DOIS – Compete, especialmente, ao Conselho Fiscal:  

a) Examinar, sempre que o julgue conveniente e pelo menos uma vez por mês, a escrituração da Sociedade;  

b) Acompanhar o funcionamento da Sociedade o cumprimento das leis, dos estatutos e dos regulamentos que lhe são 

aplicáveis;  

c) Fazer-se representar nas reuniões do Conselho de Administração sempre que o entenda conveniente;  

d) Pedir a convocação da Assembleia Geral sempre que o entenda conveniente;  

e) Examinar as situações periódicas apresentadas pelo Conselho de Administração durante a sua gerência;  

f) Emitir parecer acerca do orçamento, do balanço, do inventário e das contas anuais;  

g) Chamar a atenção do Conselho de Administração para qualquer assunto que deva ser ponderado e pronunciar-se 

sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele órgão. 

CAPÍTULO V 

 (ASSEMBLEIA GERAL)  

Artigo Décimo Quinto 

UM – A Assembleia Geral é constituída pelos accionistas com direito de voto possuidores de acções que, desde, pelo 

menos, no quinto dia anterior à data agendada para a realização da assembleia, tenham averbadas em seu nome em 

conta de valores mobiliários escriturais aberta junto de intermediário financeiro, se forem acções escriturais ou, tenham 

averbadas em seu nome nos registos da sociedade ou depositadas junto desta ou de entidade legalmente autorizada 

para o efeito.  

DOIS – O registo em conta de valores mobiliários escriturais e o depósito referidos no número anterior, quando não 

hajam sido feitos na própria sociedade, terão de ser comprovados mediante certificado emitido pela entidade em que 

foram efectuados e que dê entrada na sociedade até, pelo menos, três dias antes da data fixada para a reunião da 

Assembleia Geral. 



 

   

TRÊS- Poder-se-ão efectuar Assembleias Gerais por meios telemáticos logo que verificados e assegurados os 

respectivos meios de segurança das comunicações e a autenticidade das declarações. 

Artigo Décimo Sexto 

UM – A cada acção corresponde um voto.   

DOIS – As acções em mora não têm direito de voto.  

TRÊS – As votações serão feitas pelo modo designado pelo Presidente da Mesa da Assembleia-geral.  

QUATRO – Os instrumentos de representação voluntária de accionistas em Assembleia geral deverão ser entregues 

na sede social, dirigidos ao Presidente da Mesa, com, pelo menos, três dias de antecedência em relação à data 

marcada para a Assembleia Geral e deverão especificar a reunião a que respeita, indicando a data, hora e local em 

que a mesma se realiza e a respectiva Ordem de Trabalhos, conferindo inequivocamente o mandato ao representante, 

com a adequada identificação deste último.  

CINCO – Os accionistas que sejam pessoas colectivas far-se-ão representar por pessoa para o efeito designada pela 

respectiva Administração ou Conselho de Administração Executivo.  

Artigo Décimo Sétimo 

UM – Se e enquanto a Sociedade for considerada sociedade com o capital aberto ao investimento do público 

(Sociedade Aberta), nos termos estabelecidos no Código dos Valores Mobiliários, os accionistas poderão votar por 

correspondência.   

DOIS – Só serão considerados válidos os votos por correspondência recebidos na sede da sociedade com, pelo menos, 

três dias de antecedência em relação à data da Assembleia Geral, por meio de carta registada com aviso de recepção 

dirigida ao Presidente da Mesa e sem prejuízo da obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade de accionista, de 

acordo com o artigo décimo quinto deste contrato. 

TRÊS – A declaração de voto por correspondência só será admitida quando assinada pelo titular das acções ou seu 

representante legal e estiver acompanhada de cópia certificada do bilhete de identidade do accionista, se este for 

pessoa singular, ou, tratando-se de pessoa colectiva, com a assinatura da declaração de voto reconhecida nos termos 

da lei  na qualidade e com poderes para o acto.  

QUATRO - Com vista a assegurar a confidencialidade do voto até ao momento da votação, a declaração de voto 

prevista no número anterior deverá ser encerrada em sobrescrito fechado, no qual deverá ser escrita a expressão 

"declaração de voto". O sobrescrito contendo a declaração de voto deverá ser encerrado num outro acompanhado de 

carta emitida pelo accionista e dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, enviada por correio registado, nela 

expressando a sua vontade inequívoca de votar por correspondência. A referida carta deverá ser assinada pelo titular 

das acções ou pelo seu representante legal e acompanhada de cópia do bilhete de identidade do accionista, se este for 



 

   

uma pessoa singular, ou, tratando-se de pessoa colectiva, acompanhada da prova da qualidade e dos poderes para o 

acto. 

CINCO - O disposto nos números anteriores não afasta a obrigatoriedade da tempestiva prova da qualidade de 

accionista, nos termos do disposto nos números um e dois do artigo décimo quinto deste contrato.  

SEIS - O sobrescrito fechado referido no número quatro supra apenas será aberto pelo Presidente da Mesa aquando do 

início da votação em Assembleia Geral.  

SETE – As declarações de voto conterão de forma expressa e inequívoca: 

a) a indicação da reunião e do ponto ou pontos da Ordem de Trabalhos a que respeita;  

b) a proposta concreta a que se destina, com indicação do ou dos proponentes; 

c) a indicação precisa e incondicional do sentido de voto para cada proposta, bem como se o mesmo se mantém 

caso a proposta venha a ser alterada pelo seu proponente.  

OITO - Os votos emitidos nos termos dos números anteriores valerão como votos negativos em relação a propostas 

apresentadas posteriormente à emissão do voto. 

NOVE - Não obstante o disposto na alínea b) do número sete supra, é permitido a um accionista que envie declaração 

de voto relativamente a certa proposta declarar que vota contra todas as demais propostas sobre o mesmo ponto da 

ordem de trabalhos, sem outras especificações.  

DEZ – Entende-se que os accionistas que enviem declarações de voto por correspondência se abstêm na votação das 

propostas que não sejam objecto dessas declarações.  

ONZE – Não obstante o disposto na alínea c) do número sete deste artigo, pode o accionista condicionar o sentido de 

voto para certa proposta à aprovação ou rejeição de outra, no âmbito da mesma Ordem de Trabalhos.  

DOZE – Compete ao Presidente da Mesa ou, se for o caso, ao seu substituto, verificar a conformidade das declarações 

de voto por correspondência, valendo como não emitidos os votos constantes de declarações não aceites.  

Artigo Décimo Oitavo 

UM – As deliberações sociais a tomar em Assembleia Geral, são tomadas, quer em primeira convocação quer em 

segunda convocação, por maioria simples dos votos emitidos na Assembleia, salvo quando a lei ou o presente contrato 

dispuserem diferentemente.  

DOIS – As deliberações que respeitem à destituição sem justa causa do Conselho de Administração, ou dos respectivos 

membros, terão de ser tomadas por uma maioria qualificada de dois terços dos votos apurados em cada reunião da 

Assembleia Geral.  



 

   

 

Artigo Décimo-Nono 

UM – A Mesa da Assembleia Geral é composta por um Presidente, um Vice-Presidente e um Secretário, eleitos pela 

Assembleia Geral, por um período de três anos, reelegíveis nos termos legais.  

DOIS – Os membros da Mesa da Assembleia Geral estão sujeitos ao aos requisitos de independência e ao regime de 

incompatibilidades previstos no Código das Sociedade Comerciais.  

CAPÍTULO VI 

(COMISSÃO DE VENCIMENTOS DOS ORGÃOS SOCIAIS)  

Artigo Vigésimo  

UM – As remunerações dos membros dos Órgãos Sociais serão fixadas por uma Comissão de Fixação de 

Vencimentos.  

DOIS – A Assembleia Geral que eleger os corpos sociais elegerá a Comissão de Fixação de Vencimentos.  

TRÊS – As remunerações do Conselho de Administração podem ser constituídas por uma parte fixa e por outra 

variável, traduzida esta última numa participação que não exceda os cinco por cento dos lucros do exercício, nos 

termos da lei.  

Artigo Vigésimo Primeiro 

A decisão de atribuir qualquer tipo de retribuição a Administrador cessante competirá à Assembleia-geral.  

CAPÍTULO VII 

 (DISPOSIÇÕES GERAIS)  

Artigo Vigésimo Segundo 

UM – O Conselho de Administração designará um Secretário da Sociedade e um Secretário Suplente nos termos e para 

os efeitos previstos na legislação aplicável em vigor.  

DOIS – O Secretário da Sociedade e o Secretário Suplente serão designados pelo período coincidente com o mandato 

do Conselho de Administração, e terão as competências estabelecidas na lei.  

Artigo Vigésimo Terceiro   

UM – O exercício social coincide com o ano civil.  

DOIS – Os lucros líquidos apurados em cada exercício, depois de deduzidas ou reforçadas as provisões e reservas 

impostas por lei, terão a aplicação que a Assembleia Geral deliberar, por simples maioria dos votos emitidos.  



 

   

TRÊS – No decurso de um exercício poderão ser feitos aos accionistas adiantamentos sobre lucros, desde que:  

a) O Conselho de Administração, com o prévio consentimento do Conselho Fiscal, delibere o adiantamento;  

b) A deliberação do Conselho de Administração seja precedida de um balanço intercalar, elaborado com a antecedência 

máxima de trinta dias e certificado pelo Revisor Oficial de Contas, que demonstre a existência nessa ocasião de 

importâncias disponíveis para os aludidos adiantamentos, que deverão observar, no que for aplicável, as regras dos 

artigos 32.º e 33.º do Código das Sociedades Comerciais, tendo em conta os resultados verificados durante a parte já 

decorrida do exercício em que o adiantamento é efectuado;  

c) Seja efectuado um só adiantamento no decurso de cada exercício e sempre na segunda metade deste; e  

d) As importâncias a atribuir como adiantamento não excedam cinquenta por cento das que seriam distribuíveis, 

referidas na alínea b) anterior.  

QUATRO – No caso de emissão de novas acções em virtude de aumento de capital em dinheiro, estas só quinhoarão 

nos lucros do exercício social em que o aumento se verificar nos termos que para o efeito forem fixados pela 

Assembleia Geral que deliberar esse aumento ou, se nada tiver sido estabelecido, proporcionalmente ao tempo que 

mediar entre o último dia do período de subscrição das acções e o encerramento do exercício em causa.  

Artigo Vigésimo Quarto 

Em caso de aumento de capital social por incorporação de reservas, a emissão das novas acções respeitará a 

proporção entre as várias categorias existentes, sendo, pois, atribuídas ao accionista acções da espécie por ele detida.  

Artigo Vigésimo Quinto 

UM – A Sociedade dissolve-se nos casos e termos estabelecidos na lei. 

DOIS – É da exclusiva competência da Assembleia Geral Extraordinária que for convocada para se ocupar da 

dissolução e liquidação da sociedade, nomear os liquidatários e estabelecer os procedimentos a adoptar, nos termos da 

legislação em vigor. 

TERCEIRO – A liquidação do património em consequência da dissolução da Sociedade será feita extra-judicialmente 

através de uma comissão liquidatária constituída pelos Administradores em exercício, se Assembleia Geral não 

deliberar de outro modo.  

Artigo Vigésimo Sexto 

Os preceitos dispositivos do Código das Sociedades Comerciais, poderão ser derrogados por deliberação dos 

accionistas.  

Oliveira de Frades, 18 de Maio de 2018 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 6 DA ORDEM DE TRABALHOS 

 (Deliberar sobre a eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral 

para exercerem funções durante o triénio 2018-2020) 

 

Proposta de Lista de membros da Mesa da Assembleia Geral 

No âmbito do Ponto 6 (Eleição dos membros da Mesa da Assembleia Geral para exercerem funções durante o triénio 

2018-2020) da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, S.A., de 18 de Maio de 

2018, os accionistas I’M SGPS, S.A. e Mota-Engil SGPS, S.A., propõem a seguinte lista de membros para a Mesa da 

Assembleia Geral da Martifer - SGPS, S.A.: 

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Presidente   José Joaquim Neiva Nunes de Oliveira 

Vice-Presidente   Luis Leitão Marques Vale Lima 

Secretário   Luis Neiva de Oliveira Nunes de Oliveira 

 

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

designadamente, no que respeita a funções exercidas noutras empresas, ou na Martifer SGPS, S.A. e número 

de acções da sociedade de que são titulares as pessoas que integram a proposta do Ponto 6 da Ordem de 

Trabalhos: 

 

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

José Joaquim Neiva Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto), 

exercendo advocacia desde 2005 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, RL), 

primordialmente nas áreas de direito civil, obrigações, sociedades comerciais e fusões e aquisições. Exerceu também 

advocacia em Macau entre Agosto de 2006 e Setembro de 2009. Foi Director do departamento jurídico da Martifer 

SGPS, S.A. entre Julho de 2011 e Dezembro de 2014 e Secretário de Sociedade a partir de Julho de 2011 e no 

mandato de 2012 a 2014. Exerceu o mandato de Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral em várias 



 

   

sociedades de entre e fora do grupo Martifer SGPS, S.A. até ao final de 2014. É Presidente da Mesa da Assembleia 

Geral da Martifer SGPS, S.A., desde Maio de 2015. 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A. 

 

VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Luis Leitão Marques Vale Lima é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorando em Direito pela 

Universidade Católica Portuguesa (Porto). Exerce advocacia desde 2004 até ao presente, primordialmente nas áreas 

de direito público e direito fiscal. Foi assessor jurídico no Parlamento Europeu para a área de Comércio Internacional 

entre 2009 e 2012 e director do departamento jurídico da Entidade Reguladora da Saúde entre 2012 e 2015. É Vice-

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Martifer SGPS, S.A., desde Maio de 2015. 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A. 

 

SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Luis Neiva de Oliveira Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) e 

pós-graduado em Estudos Europeus e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. 

Exerce advocacia desde 2011 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, RL), 

primordialmente nas áreas de direito civil, laboral, público, obrigações e sociedades comerciais. É Secretário da Mesa 

da Assembleia Geral da Martifer SGPS, S.A., desde Maio de 2015. 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A. 

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 7 DA ORDEM DE TRABALHOS 

 (Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 

2018-2020) 

 

Proposta de Lista de membros do Conselho de Administração 

 

No âmbito do Ponto 7 (Eleição dos membros do Conselho de Administração para exercerem funções durante o triénio 

2018-2020) da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, S.A. de 18 de Maio de 

2018, os accionistas I’M SGPS, S.A. e Mota-Engil SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros para o Conselho 

de Administração da Martifer - SGPS, S.A.: 

 

Conselho de Administração: 

Presidente Presidente Não Executivo e não 

Independente - Chairman 

Carlos Manuel Marques Martins 

Vice-Presidente Vice-Presidente Não Executivo e não 

Independente 

Arnaldo José Nunes da Costa Figueiredo 

Vice-Presidente Vice-Presidente Não Executivo e não 

Independente 

Jorge Alberto Marques Martins 

Vogal Administrador Executivo - CEO Pedro Miguel Rodrigues Duarte 

Vogal Administrador Executivo - CFO Pedro Nuno Cardoso Abreu Moreira 

Vogal Administradora Não Executiva e não 

Independente 

Maria Sílvia da Fonseca Vasconcelos da Mota 

Vogal Administrador Não Executivo e 

Independente 

Vítor Manuel Álvares Escária 



 

   

Vogal Administradora Não Executiva e 

Independente 

Mariana Machado França Gouveia Sande 

Nogueira 

 

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

designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na Martifer SGPS, S.A. e número 

de acções da sociedade de que são titulares das pessoas que integram a proposta do Ponto 7 da Ordem de 

Trabalhos: 

 

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS  

(Presidente do Conselho de Administração) 

Presidente do Conselho de Administração da Martifer desde a sua constituição em 2004 e um dos accionistas 

fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua actividade profissional em 1987 na Empresa Carvalho & 

Nogueira, Lda., como Director de produção no sector do ferro. É licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP 

(Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto). Exerce ainda o cargo de administrador, com funções 

executivas, na Martifer Construções Metalomecânicas, S.A, sociedade que integra o Grupo Martifer e noutras 

sociedades participadas pelo Grupo. 

É titular de 347.100 acções da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 48% do capital social da sociedade I’M SGPS, 

S.A., a qual detém 42.697.047 acções da Martifer SGPS, S.A..  

  

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:  Martifer - SGPS, S.A.;  

 Duelobrigatório, S.A. 

 Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH; 

 Martifer Deutschland GmbH; e 

 Eviva Beteiligungsverwaltungs GmbH 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:  Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.; 

 Martifer Renewables SGPS, S.A.; 



 

   

 Martifer Solar, SGPS, S.A.; 

 Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A. e 

 Martifer Renewables ETVE S.A.U.  

 

Cargo de Gerente:  West Sea – Estaleiros Navais, Lda.; e 

 Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda 

 

Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Ventinveste, S.A. 

 EPE Martimetal, Spa 

 CNA – Chantier Naval D’Arzew, Spa 

 Martifer Amal, S.A. (Moçambique) 

 

Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:  I’M - SGPS, S.A.;  

 I´M Mining, SGPS, S.A.;  

 Estia – SGPS, S.A.;  

 Estialiving, S.A.;  

 Tavira Gran Plaza, S.A.; e 

 EPDM–Empresa de Perfuração e Desen. Mineiro, SA. 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Severis, SGPS S.A.; e  

 PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A. 

 

Cargo de Gerente: Exclusipolis, SGPS, Lda.;  

Magnum Cap – Electrical Power Solutions, Lda.; e Domínio 

Reservado, Lda. 



 

   

 

Cargo de Administrador único: Black and Blue Investimentos, S.A.; e  

 Expertoption, SGPS, SA 

 

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO  

(Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

Membro do Conselho de Administração da Martifer (administrador não executivo não independente) desde 30 de Abril 

de 2010. É licenciado em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1977). 

Desempenhou funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e 

do Conselho de Administração da MEITS - Mota-Engil, imobiliária e turismo, SA; Gerente da Mota Internacional, LDA.; 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Maprel-Nelas, Indústria de Pré-Fabricados em Betão, SA; Membro da 

Mesa da Assembleia Geral da Paviterra, SARL; Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos (em 

representação da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA) da Ferrovias e Construções, SA; da Aurimove – 

Sociedade Imobiliária, SA; da Nortedomus – Sociedade Imobiliária, SA; e da Planinova – Sociedade Imobiliária, SA. 

É titular de 3.000 acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:  Martifer Metallic Constructions – SGPS, S.A. 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:  Martifer - SGPS, S.A. 

   

Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:   Mota-Engil, Indústria e Inovação, SA 

Cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: Mota-Engil, SGPS, SA (administrador executivo) 

Cargo de Membro do Conselho Superior:   Ascendi, SGPS, SA.  

Cargo de Membro do Conselho Geral:  Asterion ACE;  

  AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores 

Cotados em Mercado  



 

   

Cargo de Presidente da Assembleia Geral:  Mercado Urbano, S.A. 

 

Cargo de Membro da Assembleia Geral:   Auto Sueco (Angola), SARL 

 

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS  

(Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

Membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente e CEO) desde a sua constituição em 2004, CEO 

do Grupo até Outubro de 2009, e um dos accionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua 

actividade profissional em 1987 na SOCARPOR – Sociedade de Cargas Portuárias (Douro e Leixões), Lda., como 

adjunto do Director Financeiro. É licenciado em Economia pela FEP (Faculdade de Economia do Porto) e possui um 

MBA da UCP (Universidade Católica Portuguesa). Exerce ainda o cargo de administrador em várias sociedades que 

integram o Grupo Martifer e noutras sociedades participadas pelo Grupo. 

É titular de 230.260 acções da Martifer SGPS, S.A.. É ainda titular de 50% do capital social da sociedade I’M SGPS, 

S.A., a qual detém 42.697.047 acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Martifer Renewables, SGPS, S.A.; 

 Martifer Renewables, S.A.; 

 Martifer Solar, SGPS, S.A.;  

SPEE 2 – Parque Eólico de Vila Franca de Xira, S.A.; Martifer – 

Inovação e Gestão, S.A.; e  

 Rosa dos Ventos Geração e Comerc. de Energia S.A.. 

 

Cargo de Vice-Presidente do Cons.de Administração: Martifer - SGPS, S.A.. 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer Metallic Constructions - SGPS, S.A. 

 SPEE 3 - Parque Eólico do Baião, S.A.; 

 Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.   



 

   

 Martifer Renewables Italy B.V.;  

 Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH;  

 EVIVA Beteiligungsverwaltungs GmbH;  

 Martifer Deutschland GmbH;  

 Martifer Renovables ETVE, S.A.; 

 MSPAR Energia e Participações, S.A. e 

 Martifer Renováveis Geração de Energia e Partic. S.A.. 

 

Cargo de Administrador único: Eurocab Distribución de Energía 20, S.L.; e  

 Martifer Renewables Investments ETVE, S.L.. 

 

Cargo de Gerente: Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda. 

 Martifer Renováveis, Ltda. 

 

Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Ventinveste, S.A. 

                                                                       

Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: I´M– SGPS, S.A.;  

 I´M Mining, SGPS, S.A.; e  

 ESTIA SGPS, S.A.. 

 

 

 

 

 

 



 

   

PEDRO MIGUEL RODRIGUES DUARTE 

(Vogal do Conselho de Administração) 

Presidente do Conselho de Administração da Martifer Construções Metalomecânicas, S.A e responsável da área de 

negócio Naval, tendo iniciado a sua actividade no Grupo Martifer em 2004, onde desempenhou várias funções em 

geografias da Europa de Leste e África. É desde 2011, Administrador em diversas sociedades participadas do grupo. 

Em 2000, iniciou a actividade profissional, com experiências no Grupo Visabeira e Grupo PSA. É Licenciado em 

Engenharia Mecânica pela FCTUC (Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra). 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:  Martifer Construções Metalomecânicas, S.A. 

 Navalria – Docas, Construções e Reparações Navais, 

S.A. 

 Martifer AMAL, S.A. 

 

Vogal do Conselho de Administração:  Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A. 

 

 

Gerente:  West Sea – Estaleiros Navais, Lda. 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA 

(Vogal do Conselho de Administração) 

Membro do Conselho de Administração da Martifer desde Janeiro de 2015, data em que assumiu o pelouro de CFO 

da Martifer SGPS S.A., exercendo ainda funções de Administrador em outras empresas do Grupo Martifer. É 

licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1999) Concluiu o Advanced 

Management Program da Kellogg School of Managment | Católica , o PGA pela Porto Business School e PFE  In-

Company pela AESE Business School. Possui vasta experiencia internacional, inicialmente desempenhando funções 

de coordenação financeira corporativa nas operações do Grupo Mota Engil na Europa Central, África e América 

Latina; entre 2008 e 2014 exerceu funções em Varsóvia e Budapeste, e assumiu diversos cargos de Administração no 

Grupo Mota-Engil nas operações na Europa Central nas áreas de Real Estate, PPP/PFI, M&A e Corporate 

Development. Nesse período desempenhou funções membro do Conselho de Administração em diversas sociedades 

do Grupo com destaque para a Mota Engil Central Europe SA (Polónia), Mota-Engil Real Estate Management (Holding 

Imobiliária Europa Central). 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Vogal do Conselho de Administração:               Martifer - SGPS, S.A. (CFO) 

Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A. 

Martifer Solar SGPS, S.A. 

Martifer Renewables – SGPS, S.A. 

Martifer - Construções Metalomecânicas, S.A. 

Duelobrigatório, S.A. 

Martifer-Amal S.A. 

Sociedade Madeiras Do Vouga, S.A.; 

Saudi Martifer Constructions LLC; e 

Martifer Solar Inc. 

 

Gerente:  Promoquatro – Investimentos Imobiliários, Lda.; 

West Sea – Estaleiros Navais, Lda.; 



 

   

M-City Gliwice Sp. Z.o.o.; 

Liszki Green Park Sp. Z.o.o.; 

Park Logistyczny Sp. Z.o.o.; 

Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Membro do Conselho Geral:  AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores 

Cotados em Mercado  

 

MARIA SÍLVIA DA FONSECA VASCONCELOS DA MOTA 

(Vogal do Conselho de Administração) 

É Membro do Conselho de Administração Mota Gestão Participações, Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e 

Administradora, com o pelouro financeiro, da Mota-Engil Europa, SA. É licenciada em Engenharia Civil pela Escola 

Superior de Engenharia da Universidade do Porto. Iniciou a sua carreira passando por diversas áreas operacionais do 

Grupo Mota-Engil. Mais tarde, Silvia deixou as responsabilidades no Grupo Mota-Engil e assumiu funções na holding 

familiar, como Directora Geral e Financeira. Recentemente, em 2016, voltou ao Grupo Mota-Engil, onde é actualmente 

membro do Conselho de Administração de Várias empresas, acumulando funções como Administradora com o 

pelouro Financeiro da Mota-Engil Europa. 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração:  Mota Gestão e Participações, SGPS, S.A.; 

 Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A.; 

 Mota-Engil Ambiente e Serviços, S.A.; 

 MESP, S.A.; 

 Mota-Engil Europa, S.A.; e 

 Swipe News, S.A. 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 



 

   

VÍTOR MANUEL ALVES ESCÁRIA 

(Vogal do Conselho de Administração) 

É Mestre em Economia Monetária e Financeira pelo ISEG - Instituto Superior de Economia e Gestão – Universidade 

Técnica de Lisboa (1997), instituição na qual se licenciou em 1994. É ainda Doctor of Philosophy in Economics, 

Universidade de York, York – Reino Unido (2004). É Professor Auxiliar no Instituto de Economia e Gestão – ISEG da 

Universidade Técnica de Lisboa, agora Universidade de Lisboa desde 2004. Foi Professor Visitante na Faculdade de 

Economia, Universidade Agostinho Neto, Angola (2014/2015); Professor Visitante na Faculdade de Economia, 

Universidade Lusíada de Angola, Angola (2014/2015); Professor Visitante na Faculdade de Economia, Universidade 

Eduardo Mondlane, Moçambique (2011). Foi ainda Assessor Económico do Gabinete do Primeiro-Ministro do XXI 

Governo da Republica Portuguesa (2016/2017); Perito Sénior Externo da Comissão Europeia no projecto de diálogos 

sectoriais UE Brasil (2013/2014); Assessor Económico do Gabinete do Primeiro-Ministro dos XVII e XVIII Governos da 

Republica Portuguesa (2005/2011) e Membro da Comissão Directiva do CIRIUS - Centro de Investigações Regionais 

e Urbanas. 

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..  

 

Não exerce cargos em nenhuma sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

MARIANA MACHADO FRANÇA GOUVEIA SANDE NOGUEIRA 

(Vogal do Conselho de Administração) 

É advogada (2000) e licenciada em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa (1997), tendo obtido 

o Doutoramento pela Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa em 2003. É Professora na Faculdade de 

Direito da Universidade Nova de Lisboa desde 2003 com a regência, entre outras, das disciplinas de Direito 

Processual e Arbitragem. É membro da Comissão de Arbitragem da CCI Portugal, desde 2012 e Professora 

Responsável pelo Laboratório de Resolução Alternativa de Litígios da Faculdade de Direito da Universidade Nova de 

Lisboa desde 2007. É ainda Coordenadora Científica do Curso de Extensão Universitária em Arbitragem da 

Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa. Foi Vogal do Conselho de Administração da Fundação 

Francisco Manuel dos Santos (2013/2017); Vice-Presidente do Conselho do Centro de Arbitragem Comercial da 

Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa (2012/2017); Consultora do Departamento de Contencioso e Arbitragem 

da SRS Advogados (2010/2016); Directora do Gabinete de Auditoria e Modernização do Ministério da Justiça 

(2004/2005); Consultora do Gabinete de Política Legislativa e Planeamento do Ministério da Justiça (2002/2004) e 

Assessora do Gabinete da Ministra da Justiça (2002).  

Não é titular de acções da Martifer SGPS, S.A..  



 

   

Não exerce cargos em nenhuma sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

Oliveira de Frades, 27 de Abril de 2018. 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 8 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre a eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2018-2020, e bem 

assim designar o respectivo Presidente de entre os membros eleitos) 

 

Proposta de Lista de membros do Conselho Fiscal 

No âmbito do Ponto 8 (Eleição dos membros do Conselho Fiscal para exercerem funções durante o triénio 2018-2020) 

da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da MARTIFER - SGPS, S.A. de 18 de Maio de 2018, os 

acionistas I’M SGPS, S.A. e MOTA-ENGIL, SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros do Conselho Fiscal da 

MARTIFER - SGPS, S.A.: 

 

Conselho Fiscal: 

Presidente:   Paulo Sérgio Jesus das Neves 

Vogais:   Américo Agostinho Martins Pereira 

   Mária Maria Machado Lapa de Barros Peixoto 

Suplente:  António Baia Engana 

 

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

designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na MARTIFER - SGPS, S.A. e 

número de acções da sociedade de que são titulares as pessoas que integram a proposta do Ponto 8 da Ordem 

de Trabalhos: 

 

PAULO SÉRGIO JESUS DAS NEVES  

(Presidente do Conselho Fiscal) 

É licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. Detém um MBA em 

Finanças pela Faculdade de Economia do Porto (FEP). É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores 



 

   

Oficiais de Contas sob o n.º 1342, exercendo a atividade desde fevereiro de 2008. É consultor de empresas, nas áreas 

de organização e gestão, financeira, fiscalidade e contabilidade. 

Não é titular de acções da MARTIFER, SGPS, S.A.. 

 

AMÉRICO AGOSTINHO MARTINS PEREIRA  

(Vogal do Conselho Fiscal) 

É licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados em Auditoria. É Revisor Oficial de 

Contas, inscrito na Ordem dos Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 877, exercendo a actividade desde 

Abril de 1994, inicialmente a título individual e desde Março de 2013 como sócio da sociedade M.PEREIRA & 

ASSOCIADOS, SROC, LDA.. 

Não é titular de acções da MARTIFER, SGPS, S.A.. 

 

MÁRIA MARIA MACHADO LAPA DE BARROS PEIXOTO 

(Vogal do Conselho Fiscal) 

É licenciada em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, e Revisora Oficial de Contas, inscrita 

na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas desde 2006. É revisora Oficial de Contas executora na António Magalhães 

& Carlos Santos SROC, chefiando equipas de auditoria a entidades públicas (CCDR-N, Universidade de Aveiro, Metro 

do Porto, etc.) e privadas (Fundação Casa da Música, Empresas industriais e comerciais, Cooperativas, etc.). Foi 

Directora Administrativa e Financeira da Einhell Portugal, assumindo responsabilidade pela contabilidade, gestão de 

tesouraria, cobranças, recursos humanos, etc (1999-2003). Foi ainda Directora Administrativa e Financeira da Fresenius 

Medical Care (1996-1999), e Consultora fiscal na Arthur Andersen. Desempenha ainda, desde 2018, a função de 

Membro do Conselho Superior da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e foi coadjuvante do Director da Secção 

Regional do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (2014-2017) e Membro do Conselho Consultivo da 

Secção Regional do Norte da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (2012-2014). 

Não é titular de acções da MARTIFER, SGPS, S.A.. 

 

ANTÓNIO BAIA ENGANA  

(Suplente do Conselho Fiscal) 

É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (ISE) e bacharel em Contabilidade pelo Instituto 

Comercial de Lisboa (ICL). É Revisor Oficial de Contas desde 1989, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 



 

   

com o n.º 612, sendo atualmente sócio da ALVES DA CUNHA, A. DIAS & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. É desde 1994 

membro do Conselho Geral e da Comissão Executiva da Comissão de Normalização Contabilística, tendo presidido à 

Comissão Executiva entre 1999 e 2005. É membro de Conselhos Fiscais de companhias de seguros, desde outubro de 

2009. 

Não é titular de acções da MARTIFER, SGPS, S.A.. 

 

Oliveira de Frades, 27 de Abril de 2018. 

 

O(S) ACIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

 

I’M SGPS, S.A., 

 

 

MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 9 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, 

para exercer funções durante o triénio 2018-2020) 

 

Proposta de Lista do Revisor Oficial de Contas 

No âmbito do Ponto 9 (Eleição do Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas para exercer 

funções durante o triénio 2018-2020) da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, 

S.A. de 18 de Maio de 2018, o Conselho Fiscal propõe o seguinte Revisor Oficial de Contas para a Martifer - SGPS, 

S.A.: 

Revisor Oficial de Contas: 

 

Efectivo:  PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, Lda., pessoa colectiva n.º 506 628 752, com sede no Palácio Sottomayor, 

Rua Sousa Martins, 1 – 3º, 1050-217 Lisboa, inscrita na OROC com o n.º 183 e 

inscrita na CMVM com o n.º 9077, representada pelo Dr. Joaquim Miguel de 

Azevedo Barroso, ROC n.º 1246, que pode ser substituído por Dr. António Joaquim 

Brochado Correia, ROC n.º 1076. 

Suplente: Dr. JOSÉ MIGUEL DANTAS MAIO MARQUES, NIF 226 246 671, ROC n.º 1271, 

com domicílio na Rua César das Neves, nº 108, H.22 4200-002 Porto.   

 

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do Artigo 289 do Código das Sociedades 

Comerciais.  

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

O CONSELHO FISCAL, 













 

   

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 10 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre a eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos, para exercerem funções durante o 

triénio 2018-2020;) 

 

Proposta de Lista de membros da Comissão de Fixação de Vencimentos 

No âmbito do Ponto 10 (Eleição dos membros da Comissão de Fixação de Vencimentos para exercerem funções 

durante o triénio 2018-2020) da ordem de trabalhos da assembleia geral de accionistas da Martifer - SGPS, S.A. de 18 

de Maio de 2018, os accionistas I’M SGPS, S.A. e Mota-Engil SGPS, S.A. propõem a seguinte lista de membros da 

Comissão de Fixação de Vencimentos da Martifer - SGPS, S.A.: 

 

Comissão de Fixação de Vencimentos: 

 

Presidente:   António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota 

 

Vogais:   Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos 

 

    Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha 

 

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

designadamente no que respeita a funções exercidas noutras empresas ou na Martifer SGPS, S.A. e número de 

acções da sociedade de que são titulares das pessoas que integram a proposta do Ponto 10 da Ordem de 

Trabalhos: 

 

ANTÓNIO MANUEL QUEIRÓS VASCONCELOS DA MOTA  

(Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos) 

 

É licenciado em Engenharia Civil (Vias de Comunicação) pela Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto. 

Actualmente exerce funções de Presidente do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A., cargo que ocupa 

desde 2000. Já exerceu funções de Presidente do Conselho de Administração em outras sociedades, designadamente, 

na Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. (2003-2006), na Mota-Engil Internacional, S.A. (2000-2003), na Engil – 



 

   

Sociedade de Construção Civil, S.A. (2000-2003) e na Mota & Companhia, S.A. (1995-2003), onde ocupou também o 

cargo de Vice-Presidente (1987-1995). Iniciou a sua actividade profissional em 1977 como estagiário na Mota & 

Companhia, Lda, tendo entre 1979 e 1981 passado a interagir em diversas Direcções da mesma sociedade, onde 

exerceu funções de Director Geral de Produção (1981-1987).  

 

Não é detentor de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A.. 

 

 

MARIA MANUELA QUEIRÓS VASCONCELOS MOTA DOS SANTOS 

(Vogal da Comissão de Fixação de Vencimentos) 

 

É licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do Porto. Tem exercido funções de Administração em diversas 

sociedades do Grupo Mota-Engil, sendo actualmente Presidente da Comissão de Desenvolvimento de Recursos 

Humanos do grupo. Actualmente exerce o cargo de Vogal do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.. 

 

Não é detentora de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A.. 

 

 

JÚLIA MARIA RODRIGUES DE MATOS NOGUEIRINHA 

(Vogal da Comissão de Fixação de Vencimentos) 

 

É licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e inscrita na Ordem dos Advogados 

desde 2002. Actualmente exerce funções de Vogal do Conselho de Administração na I’M SGPS, S.A., tendo exercido 

funções de Vogal do Conselho de Administração em outras empresas do grupo I’M, nomeadamente na Almina – Minas 

do Alentejo, SA. 

Não é detentora de acções da sociedade Martifer SGPS, S.A.. 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018. 

 

O(S) ACCIONISTA(S) PROPONENTE(S), 

I’M SGPS, S.A., MOTA ENGIL SGPS, S.A., 

 

 



 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 11 DA ORDEM DE TRABALHOS  

(Deliberar sobre a declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos e do Conselho de Administração relativa 

às políticas de remuneração dos órgãos de administração e fiscalização e demais dirigentes, na acepção do nº 

3, do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários)  

 

Considerando: 

A) Que, nos termos do artigo 2º da Lei nº 28/2009, de 19 de Junho, a Comissão de Fixação de 

Vencimentos deve submeter à aprovação pela Assembleia Geral Anual de accionistas uma declaração 

sobre a política de remunerações, respectivamente, dos órgãos de administração e fiscalização;  

B) Que a declaração sobre a política de remunerações se encontra disponível em anexo à presente 

proposta; 

C) Que o Conselho de Administração deve submeter à aprovação pela Assembleia Geral Anual de 

accionistas uma declaração sobre a política de remunerações, dos demais dirigentes, na acepção do 

número 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários;  

 

Propõe-se a aprovação da referida Política de Declarações.  

 

Oliveira de Frades, 23 de Abril de 2018 

 

A Comissão de Fixação de Vencimentos,    O Conselho de Administração, 

 

 

 

 



 

 

DECLARAÇÃO SOBRE A POLÍTICA DE REMUNERAÇÕES DOS ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E 

FISCALIZAÇÃO A SUBMETER A APROVAÇÃO  

DA ASSEMBLEIA GERAL DE 18 DE MAIO DE 2018 

 

Declaração da Comissão de Fixação de Vencimentos  

sobre políticas de remuneração do órgão de administração e fiscalização 

(artigo 2º da Lei nº 28/2009, de 19 de Junho) 

 

I - INTRODUÇÃO 

No uso da faculdade legal conferida pelo artigo 399.º do Código das Sociedades Comerciais, os Estatutos da 

Martifer - SGPS, S.A., no seu artigo 20º, delegam numa Comissão de Fixação de Vencimentos a competência 

para a fixação das remunerações dos Órgãos de Administração e de Fiscalização da sociedade. 

Nos termos estatutários aplicáveis, a Comissão de Fixação de Vencimentos foi eleita pela Assembleia Geral de 

Accionistas em 14 de maio de 2015, para exercer funções durante o triénio 2015-2017 tendo actualmente a 

seguinte composição: 

 António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota (Presidente) 

 Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos (Vogal) 

 Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha (Vogal) 

De forma a promover a transparência e a legitimação da fixação das remunerações dos membros dos órgãos 

sociais, a Comissão de Fixação de Vencimentos, no cumprimento do disposto no artigo 2º da Lei nº 28/2009, de 

19 de Junho, vem submeter à aprovação da Assembleia Geral de Accionistas da Martifer - SGPS, S.A., do dia 

18 de Maio de 2018, a presente declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e 

fiscalização da Sociedade. 

A presente declaração pretende acompanhar as disposições aplicáveis do Código das Sociedades Comerciais e 

do Código de Governo das Sociedades de 2013 da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários. 

Cumpre referir que a presente declaração, para além de obrigatória, pretende constituir-se como um eficaz 

instrumento da boa governação societária, visando a informação dos accionistas, a protecção dos seus 

interesses e uma maior transparência do governo societário em matéria de políticas de remuneração dos órgãos 

sociais. 

 



 

 

II – REGIME LEGAL 

Na definição da política de remunerações a fixar pela Comissão de Fixação de Vencimentos foram consideradas 

as disposições legais previstas no Código das Sociedades Comerciais, designadamente no seu artigo 399º, a 

Lei 28/2009, de 19 de Junho, relativa ao regime de aprovação e de divulgação da política de remuneração dos 

membros dos órgãos de administração e de fiscalização de entidades emitentes de acções admitidas à 

negociação em mercado regulamentado, bem como o Código do Governo das Sociedades de 2013 da 

Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários, em particular o disposto na sua Recomendação II.3.3. Em 

segundo lugar, considerou-se ainda, para definição da política de remunerações, o regime especial consagrado 

nas normas estatuárias da Sociedade. 

O Código das Sociedades Comerciais estabelece, no seu artigo 399º, o regime legal da remuneração para o 

conselho de administração, o qual, em síntese, dispõe que: 

-  A fixação das remunerações compete à Assembleia Geral de acionistas ou a uma comissão por aquela 

nomeada, devendo ter em conta as funções desempenhadas e a situação económica da sociedade; 

-  A remuneração pode ser certa ou consistir parcialmente numa percentagem dos lucros do exercício, mas a 

percentagem máxima destinada aos administradores deve ser autorizada por cláusula do contrato de 

sociedade e não incidir sobre distribuições de reservas nem sobre qualquer parte do lucro do exercício que 

não pudesse, por lei, ser distribuído aos acionistas. 

Para os membros que integram o Conselho Fiscal e a Mesa da Assembleia Geral o Código das Sociedades 

Comerciais estipula que a remuneração deverá consistir numa quantia fixa, e que é determinada nos mesmos 

moldes pela Assembleia Geral de acionistas ou uma comissão por aquela nomeada, devendo ter em conta as 

funções desempenhadas e a situação económica da sociedade. 

Por outro lado, os Estatutos da Sociedade, nos seus artigos 13º e 20º, referem que: 

-  As remunerações dos membros dos Órgãos Sociais serão fixadas por uma Comissão de Fixação de 

Vencimentos; 

-  A Assembleia Geral que elege os corpos sociais elegerá a Comissão de Fixação de Vencimentos; 

-  As remunerações do Conselho de Administração podem ser constituídas por uma parte fixa e por outra 

variável, traduzida esta última numa participação que não exceda os cinco por cento dos lucros do 

exercício, nos termos da lei; e 

-  A remuneração dos membros do Conselho Fiscal deverá consistir numa quantia fixa. 

 



 

 

III – PRINCÍPIOS GERAIS 

A Comissão de Fixação de Vencimentos tem procurado, na sua política de remunerações, promover a 

convergência dos interesses dos administradores, dos demais órgãos sociais e dirigentes com os interesses da 

Sociedade, designadamente na criação de valor para o accionista e o crescimento real da empresa, privilegiando 

uma perspectiva de longo prazo. 

Perseguindo este desiderato e no seguimento da política que tem adoptado nos últimos anos, a Comissão 

estruturou as componentes integrantes dos vencimentos dos órgãos de Administração de forma a premiar o seu 

desempenho, desincentivando contudo a assunção excessiva de riscos por aqueles. Pretende-se, desta forma, 

alcançar um crescimento elevado e, simultaneamente, sustentado. 

Por último, refira-se que é ainda determinante na missão desta Comissão a situação económica da Sociedade e 

as condições gerais praticadas pelo mercado para funções equivalentes. 

Concretizando a política geral enunciada, apresentam-se de seguida os princípios informadores a observar por 

esta Comissão na fixação das remunerações: 

a) Funções desempenhadas 

Na determinação da remuneração de cada um dos membros do órgão de Administração deverá ser tido em 

conta, para cada elemento, as funções desempenhadas por cada um dos elementos, o grau de 

complexidade inerente à sua função, as responsabilidades que lhe estão, em concreto, atribuídas, o tempo 

dispendido e o valor acrescentado que o produto do seu trabalho aporta à sociedade. 

Nesta medida, não poderá deixar de se diferenciar a remuneração fixada para os Administradores executivos 

e não executivos da Sociedade, bem como a própria remuneração entre os Administradores de cada citada 

categoria, ponderados os elementos de avaliação supra enunciados. 

Relevam ainda outras funções desempenhadas em outras sociedades participadas que não devem ser 

excluídas de consideração em termos de, por um lado, aumento das responsabilidades atribuídas e, por 

outro, fonte adicional de rendimento.       

b) Alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses da 

sociedade - Avaliação de desempenho 

Para garantir um efectivo alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os 

interesses da sociedade, esta Comissão não deixará de procurar adoptar uma política que recompense os 

Administradores pelo desempenho da sociedade no longo prazo e na criação de valor para os accionistas.  

 



 

 

c) A situação económica da sociedade 

Este critério terá de ser compreendido e interpretado de forma cautelosa. A dimensão da empresa e a 

inevitável complexidade de gestão associada é claramente um dos aspectos relevantes na determinação da 

situação económica da sociedade, em sentido lato. A um maior nível de complexidade corresponde 

necessariamente uma remuneração mais elevada, mas a remuneração terá de ser ajustada considerando 

outros critérios caracterizadores da situação económica da sociedade (de índole financeira, de recursos 

humanos, etc). 

A Comissão tem em consideração a situação económica da sociedade, actual e futura, privilegiando os 

interesses da sociedade numa perspectiva de longo prazo e do real crescimento da empresa e da criação de 

valor para os seus accionistas. 

d) Condições gerais de mercado para situações equivalentes 

A definição de qualquer remuneração não pode fugir à lei da oferta e da procura, não sendo o caso dos 

titulares dos Órgãos Sociais uma excepção. Apenas o respeito pelas práticas do mercado permite manter 

profissionais com um nível de desempenho adequado à complexidade das suas funções e 

responsabilidades. É importante que a remuneração esteja alinhada com o mercado e seja estimulante, 

permitindo servir como meio para atingir um elevado desempenho individual e colectivo, assegurando-se não 

só os interesses do próprio mas essencialmente os da sociedade e do accionista. 

 

IV – OPÇÕES CONCRETAS 

Com base nos princípios atrás identificados, a Comissão apresenta de seguida informação relativa às opções 

concretas de política de remuneração, que se submetem à apreciação dos accionistas da sociedade: 

1ª  A remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração será composta por uma parte fixa e, 

quando assim deliberado pela Comissão de Fixação de Vencimentos, por uma parte variável, não podendo a 

parte variável da remuneração dos administradores exceder os 5% (cinco por cento) dos lucros de exercício, 

nos termos da lei e do artigo 20.º, n.º 3 dos Estatutos. 

2ª  A remuneração dos membros não executivos independentes do Conselho de Administração, dos membros 

do Conselho Fiscal e dos membros da Mesa da Assembleia Geral será composta apenas por uma parte fixa. 

 



 

 

3ª  A parte fixa da remuneração dos membros do Conselho de Administração com funções executivas, bem 

como dos membros não executivos não independentes (quando atribuída), consistirá num valor mensal, 

pagável catorze vezes por ano. 

4ª  A fixação de valor predeterminado por cada participação em reunião aos membros do Conselho de 

Administração será feita para aqueles que sejam considerados independentes e tenham funções não 

executivas. 

5ª  As remunerações fixas dos membros do Conselho Fiscal consistirão todas num valor fixo, pagável doze 

vezes por ano. 

6ª  Na fixação de todas as remunerações, incluindo designadamente na distribuição do valor global da 

remuneração variável dos membros do Conselho de Administração, serão observados os princípios gerais 

acima consignados: funções desempenhadas, alinhamento com os interesses da sociedade, privilegiando o 

longo prazo, situação da sociedade e critérios de mercado. 

7ª As remunerações fixas dos membros da Mesa da Assembleia Geral consistirão todas num valor 

predeterminado por cada reunião.  

 8ª O processo de atribuição de remunerações variáveis (RV) aos membros executivos do Conselho de 

Administração deverá seguir os critérios propostos pela Comissão de Fixação de Vencimentos, 

designadamente, a sua posição hierárquica, a avaliação de desempenho efectuada, o crescimento real da 

sociedade, procurando na determinação daqueles potenciar a convergência dos interesses dos órgãos da 

Administração com os da sociedade, privilegiando a perspectiva de longo prazo, sendo esta considerada nos 

critérios de performance da Administração. Serão assim determinantes para a avaliação e mensuração de 

RV:  

 o contributo dos administradores executivos para os resultados obtidos; 

 a rentabilidade dos negócios na perspectiva do accionista; 

 a evolução da cotação das acções; 

 o grau de realização dos projectos integrados e medidos pelo Balanced Scorecard do Grupo. 

9ª  Não obstante as políticas atrás referenciadas de protecção dos accionistas e dos interesses da sociedade no 

longo prazo, a Comissão, com o propósito de adoptar e implementar as melhores práticas de corporate 

governance no Grupo em matéria de remuneração dos órgãos sociais, na presente data continua: (i) a 

promover um estudo e análise comparativa das políticas e práticas remuneratórias de outros grupos de 

sociedades do mesmo segmento negocial em matéria de fixação da remuneração, para futura 



 

 

implementação e adopção na Martifer, bem como (ii) a estudar a possibilidade de adopção de políticas que, 

mostrando-se exequíveis e equilibradas para todos os intervenientes, prevejam a possibilidade de o 

pagamento da componente variável da remuneração, quando atribuída, poder ter lugar, total ou parcialmente, 

apenas após o apuramento das contas de exercício correspondentes a todo o mandato e, por outro lado, 

permitam a limitação da remuneração variável (quando esta seja fixada e efectivamente auferida pelos 

administradores), no caso de os resultados evidenciarem uma deterioração relevante do desempenho da 

empresa no último exercício apurado ou quando esta seja expectável no exercício em curso. 

 

V – LIMITES  

Em caso de verificação de um acréscimo permanente e de carácter não excepcional do volume de actividade 

associado ao exercício dos cargos aos membros da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal, o 

montante máximo a pagar aos membros dos órgãos sociais, em particular aos membros da Mesa da Assembleia 

Geral e do Conselho Fiscal, não poderão exceder, respectivamente, quer de forma individual, quer de forma 

agregada, em 25% da quantia paga na média dos últimos 3 exercícios para o membro do órgão social 

correspondente. 

 

VI – OUTRAS RESPONSABILIDADES  

Na contratação ou designação de membros para os seus órgãos sociais, a Sociedade não deverá celebrar 

quaisquer contratos ou acordos com membros da administração que reconheçam ou atribuam o direito ao 

pagamento de qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente devida em caso de destituição ou 

cessação de funções de administradores. 

Face a tudo o exposto, entendemos que estas opções devem ser mantidas até à próxima Assembleia Geral de 

Accionistas. 

 

A Comissão de Fixação de Vencimentos, 

 



 

 

 

ASSEMBLEIA GERAL DA MARTIFER - SGPS, S.A. 

18 de Maio de 2018 

PROPOSTA RELATIVA AO PONTO 12 DA ORDEM DE TRABALHOS 

(Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias) 

 

Considerando:  

A)  O regime geral aplicável às sociedades comerciais, no que concerne à aquisição e alienação de acções 

próprias;  

B)  A conveniência de a sociedade continuar a utilizar, nos termos gerais, as possibilidades inerentes a tal tipo 

de operações;  

C)  Que o mesmo interesse existe também no que concerne a sociedades dependentes, as quais poderão, até, 

estar vinculadas, designadamente nos termos de emissão própria de títulos, a adquirir ou a alienar acções da 

sociedade, o que, sem prejuízo do disposto no nº 3 do artigo 319º do Código das Sociedades Comerciais, se 

torna igualmente conveniente prever;  

D)  Considerando o disposto nos artigos 319º, nº 1 e seguintes do Código das Sociedades Comerciais, 

 

Propõe-se que:  

1)  Se delibere aprovar a aquisição de acções próprias, incluindo direitos à sua aquisição ou atribuição, 

pela sociedade ou quaisquer sociedades dependentes, actuais ou futuras, sujeita a decisão do órgão 

de administração da adquirente, com possibilidade de delegação na comissão executiva, quando 

exista, ou nos administradores executivos:  

a) Número máximo de acções a adquirir: até ao limite correspondente a dez por cento do capital 

social, deduzidas as alienações efectuadas, sem prejuízo da quantidade que seja exigida para 

cumprimento de obrigações da adquirente, decorrentes de lei, de contrato ou de emissão de títulos 

ou vinculação contratual à prossecução de plano de “stock options” da sociedade, quando exista, e 

com sujeição, se for o caso, a alienação subsequente, nos termos legais, das acções que excedam 

aquele limite;  



 

 

 

b) Prazo durante o qual a aquisição pode ser efectuada: dezoito meses, a contar da data da 

presente deliberação;  

c) Formas de aquisição: com sujeição aos termos e limites imperativamente estabelecidos na lei, 

aquisição de acções, ou direitos de aquisição ou atribuição de acções, a título oneroso, em qualquer 

modalidade, em bolsa, ou fora de bolsa, a qualquer título, designadamente por permuta, com 

respeito do princípio da igualdade dos accionistas nos termos legais, ou aquisição a qualquer título 

para, ou por efeito de, cumprimento de obrigação decorrente de lei ou contrato, ou conversão ou 

troca de títulos convertíveis ou permutáveis emitidos pela sociedade ou sociedade dependente, nos 

termos das respectivas condições de emissão ou de contratos celebrados com relação a tal 

conversão ou permuta;  

d) Contrapartida mínima e máxima das aquisições: o preço de aquisição onerosa deverá conter-se 

num intervalo entre o preço da melhor oferta de compra (inclusive) e o preço da melhor oferta de 

venda (inclusive) existentes no livro de ordens de mercado regulamentado no qual estejam 

admitidas à negociação as acções da sociedade, no momento da aquisição;  

e) Momento da aquisição: a determinar pelo órgão de administração da sociedade adquirente, com 

possibilidade de delegação nos administradores executivos ou na Comissão Executiva, quando 

exista, tendo em conta a situação do mercado de títulos e as conveniências ou obrigações da 

adquirente, ou de outra sociedade dependente desta, e efectuando-se por uma ou mais vezes nas 

proporções que o referido órgão fixar.  

 

2)  Se delibere aprovar a alienação de acções próprias que hajam sido adquiridas, sujeita a decisão do 

órgão de administração da sociedade alienante, com possibilidade de delegação na Comissão 

Executiva, quando exista, ou nos administradores executivos, e nos termos seguintes:  

a) Número mínimo de acções a alienar: o correspondente à quantidade suficiente para cumprir 

obrigação assumida, resultante da lei, de contrato, de emissão de outros títulos ou de deliberação 

do conselho de administração, com possibilidade de delegação nos administradores executivos ou 

na Comissão Executiva, quando exista;  

b) Prazo durante o qual a alienação pode ser efectuada: dezoito meses a contar da data da 

presente deliberação;  



 

 

 

c) Modalidade de alienação: com sujeição aos termos e limites imperativamente estabelecidos na lei, 

alienação onerosa em qualquer modalidade, designadamente por venda ou permuta, a efectuar em 

bolsa de valores, ou realizada fora de bolsa para entidades determinadas designadas pelo órgão de 

administração da alienante com possibilidade de delegação em administradores executivos ou na 

Comissão Executiva, quando exista, com respeito do princípio da igualdade dos accionistas nos 

termos legais, ou alienação gratuita, quando deliberada pelo Conselho de Administração, com 

possibilidade de delegação em administradores executivos ou na Comissão Executiva, quando 

exista, no âmbito de planos de atribuição de acções a empregados, sem prejuízo de, quando se 

trate de alienação em cumprimento de obrigação ou decorrente de emissão de outros títulos pela 

sociedade ou sociedade dependente, ou de contratos relacionados com tal emissão, ou, quando 

exista, vinculação contratual à prossecução de plano de “stock options” da sociedade, ser efectuada 

em conformidade com os respectivos termos e condições;  

d) Preço mínimo: contrapartida não inferior ao preço da melhor oferta de compra existente no livro de 

ordens de mercado regulamentado no qual estejam admitidas à negociação as acções da 

sociedade, no momento da alienação;  

e) Momento da alienação: a determinar pelo órgão de administração da sociedade alienante, com 

possibilidade de delegação em administradores executivos ou na Comissão Executiva, quando 

exista, tendo em conta a situação do mercado de títulos e as conveniências ou obrigações da 

alienante, da sociedade ou de outra sociedade dependente desta, e efectuando-se por uma ou mais 

vezes nas proporções que aquele órgão de administração fixar.  

 

3)  Se aprove transmitir indicativamente ao Conselho de Administração que, sem prejuízo da sua 

liberdade de decisão e actuação no quadro das deliberações dos números 1 e 2, tome em conta, em 

função das circunstâncias que considere relevantes as recomendações da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários em cada momento em vigor.  

 

Oliveira de Frades, aos 23 de Abril de 2018 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 



 

 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS DA MARTIFER – SGPS, S.A. 

 

ÓRGÃO DE ADMINISTRAÇÃO  

 

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS é Presidente do Conselho de Administração da Martifer desde a sua 

constituição em 2004 e um dos acionistas fundadores do Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua atividade 

profissional em 1987 na Empresa Carvalho & Nogueira, Lda., como Diretor de produção no setor do ferro. É 

licenciado em Engenharia Mecânica pela FEUP (Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto).  

 

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS é membro do Conselho de Administração da Martifer (Vice-Presidente e 

CEO) desde a sua constituição em 2004, CEO do Grupo desde outubro de 2009, e um dos acionistas fundadores do 

Grupo Martifer em 1990, tendo iniciado a sua atividade profissional em 1987 na SOCARPOR – Sociedade de 

Cargas Portuárias (Douro e Leixões), Lda., como adjunto do Diretor Financeiro. É licenciado em Economia pela FEP 

(Faculdade de Economia do Porto) e possui um MBA da UCP (Universidade Católica Portuguesa).  

 

PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA é membro do Conselho de Administração da Martifer desde Janeiro 

de 2015, data em que assumiu o pelouro de CFO da Martifer SGPS S.A., exercendo ainda funções de Administrador 

em outras empresas do Grupo Martifer. É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do 

Porto (1999) Concluiu o Advanced Management Program da Kellogg School of Managment | Católica , o PGA pela 

Porto Business School e PFE  In-Company pela AESE Business School. Possui vasta experiencia internacional, 

inicialmente desempenhando funções de coordenação financeira corporativa nas operações do Grupo Mota Engil na 

Europa Central, África e América Latina; entre 2008 e 2014 exerceu funções em Varsóvia e Budapeste, e assumiu 

diversos cargos de Administração no Grupo Mota-Engil nas operações na Europa Central nas áreas de Real Estate, 

PPP/PFI, M&A e Corporate Development. Nesse período desempenhou funções membro do Conselho de 

Administração em diversas sociedades do Grupo com destaque para a Mota Engil Central Europe SA (Polónia), 

Mota-Engil Real Estate Management (Holding Imobiliária Europa Central). 

 



 

 

 

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO é membro do Conselho de Administração da Martifer 

(administrador não executivo não independente) desde 30 de abril de 2010. É licenciado em Engenharia Civil pela 

Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto (1977). Desempenhou funções de Presidente do Conselho de 

Administração da Mota-Engil, Engenharia e Construção, SA e do Conselho de Administração da MEITS - Mota-

Engil, imobiliária e turismo, SA; Gerente da Mota Internacional, LDA.; Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Maprel-Nelas, Indústria de Pré-Fabricados em Betão, SA; Membro da Mesa da Assembleia Geral da Paviterra, 

SARL; Presidente da Comissão de Fixação de Vencimentos (em representação da Mota-Engil, Engenharia e 

Construção, SA) da Ferrovias e Construções, SA; da Aurimove – Sociedade Imobiliária, SA; da Nortedomus – 

Sociedade Imobiliária, SA; e da Planinova – Sociedade Imobiliária, SA. 

 

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA é membro do Conselho de Administração da Martifer 

(administrador não executivo independente) desde 2008. Na sua atividade académica, desde 1987 que é docente, 

na categoria de professor auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto desde 1999 e, desde 1999, 

que desempenha vários cargos na Escola de Gestão do Porto/University of Porto Business School (EGP-UPBS). Foi 

ainda docente Instituto de Estudos Superiores Empresariais (ISEE) da Universidade do Porto (1999-2001) e Vice-

Presidente do Conselho Pedagógico da FEP (2002-2006). Nas suas atividades extra-académicas, foi Analista 

Financeiro de Mercado de Capitais da Cisf-Companhia de Investimentos e Serviços Financeiros, S.A. (1987-1989), 

Analista Sénior do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1990-1992), 

Diretor-Adjunto do Departamento de Fusões e Aquisições do Banco Português de Investimento, S.A. (1992-1993), 

sócio da Cf&a Associados - Consultores de Gestão, Lda. (1993-1994), sócio da Futop – Consultores de Gestão, S.A. 

(1994-1995) e Administrador não-executivo da Enotum.com (incubadora de empresas na área de telecomunicações) 

(2000-2002). É licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1987), possui um 

MBA - Master of Business Administration pelo INSEAD- Institut Européen d´Administration des Affaires, 

Fontainebleau, França (1990) e um PhD em Accounting and Finance pela University of Lancaster (Management 

School), Reino Unido (1999).  

 

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO  DE VALADARES TAVARES é membro do Conselho de Administração da Martifer 

(administrador não executivo independente) desde 2008. Desde 1975 que é Professor Convidado da Faculdade de 

Ciências Económicas e Empresariais da Universidade Católica Portuguesa, desde 1980 que é Professor Catedrático 

do Instituto Superior Técnico de Sistemas e Gestão e é Presidente do Observatório de Prospetiva – OPET, desde 



 

 

 

2002. Anteriormente, foi Presidente do Instituto Nacional de Administração (2003-2007), Primeiro Coordenador do 

Mestrado de Investigação Operacional e Engenharia de Sistemas (IST), Diretor e Fundador do Mestrado em 

Engenharia da Saúde da UCP, Diretor do Programa de ensino a Distância em Gestão (Dislogo) da UCP, Primeiro 

Coordenador do MBA no Instituto Inter-Universitário de Macau, Diretor Geral do Gabinete de Estudos e 

Planeamento do Ministério da Educação, Gestor do Programa de Desenvolvimento da Educação em Portugal 

(PRODEP), Diretor do Programa de Financiamento pelo Banco Mundial do Sistema Educativo, Diretor do Programa 

Minerva (Informática nas Escolas), Vice-Presidente do Comité de Educação (OCDE), Presidente do Comité de 

Educação (OCDE), Presidente do Comité de Educação do Conselho das Comunidades Europeias (1ª Presidência 

Portuguesa), Primeiro Presidente da Associação Portuguesa de Investigação Operacional (APDIO), Vice-Presidente 

da Federação das Sociedades de Investigação Operacional (IFORS), Professor convidado nas seguintes 

Universidades: Carolina do Norte (Raleigh, EUA); Colorado (Denver, EUA); Columbia (NY, EUA); Princeton (NY, 

EUA); UCLA (Los Angeles, EUA); Business School da Universidade de Newcastle (Newcastle, RU); Paris-Dauphine 

(Paris); Mohammed (Rabat, Marrocos); Middle East Technical University (Ankara, Turquia); Técnica de Poznan 

(Poznan, Polónia); Técnica de Helsínquia (Helsínquia, Finlândia); PUC do Rio de Janeiro (Brasil); Federal de Santa 

Catarina (Florianópolis). É licenciado em Engenharia Civil pelo IST, Mestre em Investigação Operacional pela 

Universidade de Lancaster (Reino Unido), Doutor em Ciências da Engenharia pelo IST e Agregado em Investigação 

Operacional pelo IST.  

 

CARLOS MANUEL MARQUES MARTINS 

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Martifer - SGPS, S.A.;  

 Duelobrigatório, S.A.;  

 Martifer Deutschland GmbH; 

 Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH; e 

 Eviva Beteiligungsverwaltungs GmbH 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A.; 



 

 

 

 Martifer Renewables, SGPS, S.A.; 

 Martifer Solar, SGPS, S.A.; 

 Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.; e 

 Martifer Renewables ETVE S.A.U. 

 

Cargo de Gerente:  West Sea – Estaleiros Navais, Lda.; e 

Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda 

 

b) Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer: 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Ventinveste, S.A.; 

 EPE Martimetal, Spa; 

 CNA – Chantier Naval D’Arzew, Spa e 

 Martifer AMAL, S.A. (Moçambique) 

 

c) Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração:  I’M - SGPS, S.A. 

 I´M Mining, SGPS, S.A. 

 ESTIA – SGPS, S.A. 

 ESTIALIVING, S.A. 

                                                                                              Tavira Gran Plaza, SA 

EPDM – Empresa de Perfuração e Desenvolv. Mineiro, 

SA 



 

 

 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Severis, SGPS S.A. 

 PCI - Parque de Ciência e Inovação, S.A. 

 

Cargo de Gerente: Exclusipolis, SGPS, Lda.  

 Magnum Cap – Electrical Power Solutions, Lda. 

           Domínio Reservado, Lda 

 

Cargo de Administrador Único: Black and Blue Investimentos, S.A. 

 Expertoption, SGPS, SA 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

JORGE ALBERTO MARQUES MARTINS 

 

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Martifer Renewables, SGPS, S.A. 

 Martifer Renewables, S.A. 

 Martifer Solar - SGPS, S.A. 

 SPEE 2 – Parque Eólico de Vila Franca de Xira, S.A. 

 Rosa dos Ventos Geração e Comercialização de 

Energia S.A. 

 

Cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administração: Martifer - SGPS, S.A.   



 

 

 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer Metallic Constructions - SGPS, S.A.; 

 SPEE 3 - Parque Eólico do Baião, S.A.; 

 Sociedade de Madeiras do Vouga, S.A.; 

 Martifer Renewables Italy B.V.; 

 Martifer Beteiligungsverwaltungs GmbH; 

 EVIVA Beteiligungsverwaltungs GmbH; 

 Martifer Deutschland GmbH; 

 Martifer Renovables ETVE, S.A.; e 

 Martifer Renováveis Geração de Energia e 

Participações S.A. 

 

Cargo de Administrador Único: Eurocab Distribución de Energía 20, S.L.; e 

 Martifer Renewables Investments ETVE, S.L. 

 

Cargo de Gerente: Promoquartro - Investimentos Imobiliários Lda.; e 

 Martifer Renováveis, Lda. 

 

b) Cargos em sociedades participadas pelo Grupo Martifer: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Ventinveste, S.A.; 

 

c) Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: I´M– SGPS, S.A. 

 I´M Mining, SGPS, S.A. 



 

 

 

 ESTIA SGPS, S.A. 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

 

PEDRO NUNO CARDOSO ABREU MOREIRA 

 

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer - SGPS, S.A. (CFO) 

Martifer Metallic Constructions SGPS, S.A. 

Martifer Solar SGPS, S.A. 

Martifer Renewables – SGPS, S.A. 

Martifer - Construções Metalomecânicas, S.A. 

Martifer-Amal S.A. 

Sociedade Madeiras Do Vouga, S.A. 

Duelobrigatório, S.A. 

Saudi Martifer Constructions LLC; 

Martifer Solar Inc; 

 

Cargo de Gerente: Promoquatro - Investimentos Imobiliários Lda 

 West Sea – Estaleiros Navais, Lda. 

 M-City Gliwice Sp. Z.o.o. 

 Liszki Green Park Sp. Z.o.o. 

 Park Logistyczny Sp. Z.o.o. 



 

 

 

 

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

Membro Do Conselho Geral:  AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores 

Cotados em Mercado  

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

ARNALDO JOSÉ NUNES DA COSTA FIGUEIREDO 

 

a) Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Presidente do Conselho de Administração: Martifer Metallic Constructions – SGPS, S.A. 

 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer - SGPS, S.A. 

 Duelobrigatório, S.A.; 

 Martifer Solar Inc. 

 

b) Cargos noutras sociedades fora do Grupo: 

 

Presidente Do Conselho De Administração:     Mota-Engil, Indústria e Inovação, SA 

 

Vice-Presidente Do Cons. De Administração:     Mota-Engil, SGPS, SA (Vice-Pres. e adm. executivo) 

 

Membro Do Conselho Geral:      AEM - Associação de Empresas Emitentes de Valores 

Cotados em Mercado  



 

 

 

 

   

Presidente Da Assembleia Geral:      Mercado Urbano – Gestão Imobiliária, S.A. 

 

Membro da Assembleia Geral                     Auto Sueco (Angola) SARL 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

LUIS ANTÓNIO DE CASTRO  DE VALADARES TAVARES  

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer: 

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer, SGPS, S.A. 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

JORGE BENTO RIBEIRO BARBOSA FARINHA 

 

Cargos em sociedades do Grupo Martifer:  

Cargo de Vogal do Conselho de Administração: Martifer, SGPS, S.A. 

 

Não exerce cargos em nenhuma outra sociedade do Grupo ou fora do Grupo Martifer. 

 

 

 



 

 

 

Mesa da Assembleia Geral 

PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

José Joaquim Neiva Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto), 

exercendo advocacia desde 2005 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, RL), 

primordialmente nas áreas de direito civil, obrigações, sociedades comerciais e fusões e aquisições. Exerceu 

também advocacia em Macau entre Agosto de 2006 e Setembro de 2009. Foi Director do departamento jurídico da 

Martifer SGPS, S.A. entre Julho de 2011 e Dezembro de 2014 e Secretário de Sociedade a partir de Julho de 2011 e 

no mandato de 2012 a 2014. Exerceu o mandato de Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral em 

várias sociedades de entre e fora do grupo Martifer SGPS, S.A. até ao final de 2014. 

 

VICE-PRESIDENTE DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Luis Leitão Marques Vale Lima é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra, doutorando em Direito pela 

Universidade Católica Portuguesa (Porto). Exerce advocacia desde 2004 até ao presente, primordialmente nas 

áreas de direito público e direito fiscal. Foi assessor jurídico no Parlamento Europeu para a área de Comércio 

Internacional entre 2009 e 2012 e director do departamento jurídico da Entidade Reguladora da Saúde entre 2012 e 

2015. 

 

SECRETÁRIO DA MESA DA ASSEMBLEIA GERAL 

Luis Neiva de Oliveira Nunes de Oliveira é licenciado em Direito pela Universidade Católica Portuguesa (Porto) e 

pós-graduado em Estudos Europeus e em Direito do Trabalho pela Faculdade de Direito da Universidade de 

Coimbra. Exerce advocacia desde 2011 até ao presente (sócio da Nunes de Oliveira - Sociedade de Advogados, 

RL), primordialmente nas áreas de direito civil, laboral, público, obrigações e sociedades comerciais. 

 

Conselho Fiscal 

Américo Agostinho Martins Pereira é licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores 

Especializados em Auditoria. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas sob o n.° 877, exercendo a atividade desde abril de 1994, inicialmente a título individual e desde março de 

2013 como sócio da sociedade M.PEREIRA & ASSOCIADOS, SROC, LDA.. 



 

 

 

Carlos Alberto da Silva e Cunha detém um Diploma de Estudos Avançados (Programa curricular de Doutoramento 

em Ciências Empresariais) da Universidade de Vigo, Espanha. É Mestre em Contabilidade e Administração pela 

Universidade do Minho e tem curso de Pós-Graduação “O Impacto do Euro nas Empresas” pelo Instituto de Estudos 

Superiores Financeiros e Fiscais. É licenciado em Auditoria e Diplomado com o curso de Estudos Superiores 

Especializados em Auditoria pelo Instituto Superior de Contabilidade e Administração do Porto, é ainda diplomado 

com o curso de Contabilidade pelo Instituto Comercial do Porto. É Revisor Oficial de Contas, inscrito na Lista Oficial 

desde março de 1990. Exerce ainda funções de Professor Assistente, convidado a lecionar na Escola de Economia 

e Gestão (Universidade do Minho) bem como na Universidade Lusíada (Porto), a cadeira de Auditoria. Em 2008 e 

2009 foi convidado a lecionar no Curso de Pós graduação “Gestão de Fraude”, promovido pela Faculdade de 

Economia da Universidade do Porto. É Vice-Presidente da Comissão de Estágio e Membro do Conselho Superior da 

Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, aí também exercendo funções de Controlador - Relator da Comissão de 

Controlo da Qualidade. É Membro do Conselho Geral da APECA e Membro do Conselho Técnico da Associação 

Portuguesa de Peritos Contabilistas. É consultor de empresas, nas áreas de organização e gestão, financeira, 

fiscalidade e contabilidade.  

 

Paulo Sérgio Jesus das Neves é licenciado em Auditoria Contabilística, com Estudos Superiores Especializados 

em Auditoria. Detém um MBA em Finanças pela Faculdade de Economia do Porto (FEP). É Revisor Oficial de 

Contas, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1342, exercendo a atividade desde fevereiro 

de 2008. É consultor de empresas, nas áreas de organização e gestão, financeira, fiscalidade e contabilidade. 

 

António Baia Engana é licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (ISE) e bacharel em 

Contabilidade pelo Instituto Comercial de Lisboa (ICL). É Revisor Oficial de Contas desde 1989, inscrito na Ordem 

dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 612, sendo atualmente sócio da ALVES DA CUNHA, A. DIAS & 

ASSOCIADOS, SROC, LDA.. É desde 1994 membro do Conselho Geral e da Comissão Executiva da Comissão de 

Normalização Contabilística, tendo presidido à Comissão Executiva entre 1999 e 2005. É membro de Conselhos 

Fiscais de companhias de seguros, desde outubro de 2009. 

 

 

 



 

 

 

Revisor Oficial de Contas 

 

Hermínio António Paulos Afonso, sócio da PricewaterhouseCoopers – Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas. Bacharelato em Contabilidade e Administração e Licenciatura em Gestão Financeira pelo Instituto Superior 

de Contabilidade e Administração do Porto. Revisor Oficial de Contas desde 1990. Frequência de diversos cursos 

de auditoria, contabilidade, matérias de gestão e fiscalidade promovidos pela Sociedade e por outras entidades, em 

Portugal e em diversos países da Europa. Actividade geral de revisão legal, de auditoria e de assessoria financeira 

em empresas comerciais e industriais, nacionais e estrangeiras, em Portugal e Cabo Verde das quais se destacam: 

Grupo Cires, Grupo Ibersol, Grupo Martifer, Grupo Sonae Indústria, Grupo Indáqua, Electra – Empresa de Água e 

Electricidade de Cabo Verde, Grupo Chamartin Imobiliária, Grupo Gamobar, Grupo Aveleda, Grupo Soja, Grupo 

Douro Azul, Grupo Tecnicil Cabo Verde, Correios de Cabo Verde, Decatlhon, Grupo Bosh, Grupo Sodecia, Grupo 

Monte Adriano, TACV-Transportes Aéreos de Cabo Verde. É representante do Revisor Oficial de contas, efectivo da 

Martifer SGPS, S.A., desde 2013. 

 

António Brochado Correia, licenciado em Gestão e Administração de Empresas pela Universidade Católica 

Portuguesa. Revisor Oficial de Contas. Curso em Fiscalidade Empresarial ministrado pela Universidade Católica 

Portuguesa. Tem participado em programas internacionais de Liderança, Diversidade, Gestão de equipas 

internacionais e Sustentabilidade, sob a orientação de monitores do INSEAD, IMD, Massachusetts Institute of 

Technology (MIT) e Free University of Amsterdam. Curso de gestão para executivos no INSEAD. Responsável de 

auditoria nos grupos Amorim, Efacec, ETE, Ferpinta, Galp Energia, TMG e Unicer. Nas áreas de consultoria, é 

responsável pelo Perfomance Improvement, onde se incluem responsabilidades nas áreas da Eficácia Financeira, 

Governance (incluindo a sustentabilidade), Riscos e Controlos. Participação, como instrutor, em diversos cursos 

internos e externos promovidos pela firma. É representante do Revisor Oficial de contas, efectivo da Martifer SGPS, 

S.A., desde 2013. 

 

José Pereira Alves é Territory Senior Partner da PwC desde 1 de Julho de 2011. Licenciatura em Economia da 

Faculdade de Economia do Porto. Revisor Oficial de Contas. De 1984 a 1993 trabalhou como técnico de auditoria na 

firma internacional de auditoria Coopers & Lybrand, tendo sido responsável pela execução e controlo de vários 

trabalhos de auditoria a sistemas de controlo interno e procedimentos contabilísticos e de auditoria contabilística, 

quer em empresas nacionais quer em empresas internacionais. Em 1990, após exame de qualificação profissional, é 



 

 

 

Revisor Oficial de Contas, inscrito na lista oficial da, então, Câmara dos Revisores Oficiais de Contas, passando a 

colaborador da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas Boto, Amorim & Associados, SROC. Em 1993 torna-se 

sócio da sociedade de Revisores Oficiais de Contas Bernardes, Sismeiro & Associados, SROC. A 1 de Janeiro de 

1994 assume o cargo de sócio da PwC, onde foi responsável pela coordenação de vários clientes, nomeadamente, 

Grupo Amorim, Grupo Salvador Caetano, Grupo RAR , Grupo TAP e Grupo Inapa. Integrou entre 2001 e 2003 o 

Territory Leadership Team, órgão de gestão da PwC em Portugal, tendo reintegrado este mesmo órgão de gestão a 

partir de 1 de Julho de 2007, assumindo a função de Territory Human Capital Partner, bem como, a 

responsabilidade pela área do Knowledge Management. Ocupa o cargo de Revisor Oficial de contas, suplente da 

Martifer SGPS, S.A., desde 2013. 

 

Comissão de Fixação de Vencimentos 

António Manuel Queirós Vasconcelos da Mota é licenciado em Engenharia Civil (Vias de Comunicação) pela 

Faculdade de Engenharia Civil da Universidade do Porto. Atualmente exerce funções de Presidente do Conselho de 

Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A., cargo que ocupa desde 2000. Já exerceu funções de Presidente do 

Conselho de Administração em outras sociedades, designadamente, na Mota-Engil, Engenharia e Construção, S.A. 

(2003-2006), na Mota-Engil Internacional, S.A. (2000-2003), na Engil – Sociedade de Construção Civil, S.A. (2000-

2003) e na Mota & Companhia, S.A. (1995-2003), onde ocupou também o cargo de Vice-Presidente (1987-1995). 

Iniciou a sua atividade profissional em 1977 como estagiário na Mota & Companhia, Lda, tendo entre 1979 e 1981 

passado a interagir em diversas Direções da mesma sociedade, onde exerceu funções de Diretor Geral de 

Produção (1981-1987).  

 

Maria Manuela Queirós Vasconcelos Mota dos Santos é licenciada em Economia pela Faculdade de Economia do 

Porto. Tem exercido funções de Administração em diversas sociedades do Grupo Mota-Engil, sendo atualmente Presidente 

da Comissão de Desenvolvimento de Recursos Humanos do grupo. Atualmente exerce o cargo de Vogal do Conselho de 

Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.. 

 

Júlia Maria Rodrigues de Matos Nogueirinha é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade 

de Coimbra e inscrita na Ordem dos Advogados desde 2002. Atualmente exerce funções de Vogal do Conselho de 



 

 

 

Administração na I’M SGPS, S.A., tendo exercido funções de Vogal do Conselho de Administração em outras 

empresas do grupo I’M, nomeadamente na Almina – Minas do Alentejo, S.A.. 


