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     COMUNICADO 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea g) do nº 2 do artigo 249º do Código 

dos Valores Mobiliários, o Conselho de Administração informa que a Assembleia Geral 

de 29 de Setembro de 2017 tomou as seguintes deliberações: 

 

1. Aprovação do Relatório e das Contas relativos ao exercício findo em 30 de Junho 

de 2017, nos seguintes termos:  

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no 

ponto 1 da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade, tendo obtido 627.797 

votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

2. Aprovação da proposta de aplicação de resultados, nos seguintes termos: 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no 

ponto 2 da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade, tendo obtido 627.797 

votos a favor, 0 votos contra e 0 votos abstenções. 

 
3. Aprovação de um voto de confiança à Administração da Sociedade, a cada um 

dos seus membros, ao Conselho Fiscal e à Sociedade de Revisores de Oficiais 

de Contas, nos seguintes termos: 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração da Sociedade, no 

ponto 3 da ordem do dia, foi aprovado por unanimidade, tendo obtido 627.797 

votos a favor, 0 votos contra e 0 votos abstenções. 

 



 
 

 
 
 

4. Aprovação da declaração sobre a política de remuneração dos titulares dos 

órgãos sociais da Sociedade relativa ao exercício 2017/2018, nos seguintes 

termos: 

A proposta apresentada pela Comissão de Acionistas, no ponto 4 da ordem do 

dia, foi aprovada por unanimidade, tendo obtido 627.797 votos a favor, 0 votos 

contra e 0 abstenções. 

 
5. Autorização ao Conselho de Administração da Sociedade, nos termos e para os 

efeitos do disposto no art. 4.º, n.º 3 dos Estatutos da Sociedade, a deliberar sobre 

a conversão de suprimentos em prestações acessórias não remuneradas, nos 

seguintes termos: 

A proposta apresentada pelo Conselho de Administração ao abrigo do ponto 5 

da ordem do dia, foi aprovada por unanimidade, tendo obtido 627.797 votos a 

favor, 0 votos contra e 0 abstenções. 

 

Lisboa, 29 de Setembro de 2017 

 

 

O Representante das Relações com o Mercado  

 


