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Advertências: 

Salvo indicação em contrário ou quando do contexto resulte diferentemente, as informações são prestadas por 
referência ao último dia do exercício económico a que o relatório diz respeito, ou seja, a 31 de Dezembro de 2014;

Consideram-se feitas para o Código dos Valores Mobiliários todas as referências a artigos sem indicação do respetivo 
diploma legal.

Parte I – Informação Obrigatória sobre Estrutura Acionista, 
Organização e Governo da Sociedade

A. Estrutura Acionista 

I. ESTRUTURA DE CAPITAL

• 

• 

Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc), incluindo 
indicação das ações não admitidas à negociação, diferentes categorias de ações, direitos e deveres inerentes 
às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)). 

O capital social da Glintt é de € 86.962.868, sendo composto por 86.962.868 ações, todas da mesma categoria, 
com o valor nominal de € 1, e encontrando-se totalmente disperso em bolsa, na Euronext Lisbon.

Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para a alienação ou limitações 
à titularidade de ações (Art. 245.º-A, n.º 1, al. b)). 

Não existem restrições à transmissibilidade das ações.

Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de direitos de voto 
a que corresponderiam as ações próprias (Art. 245.º-A, n.º 1, al. a)). 

A Glintt tem zero ações próprias.

Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em 
caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta pública de aquisição, bem como os 
efeitos respetivos, salvo se, pela sua natureza, a divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a 
sociedade, exceto se a sociedade for especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de 
outros imperativos legais (art. 245.º-A, n.º 1, al. j).  

A Glintt não é parte em acordos que refiram a mudança de controlo na sequência de uma oferta pública de 
aquisição.

Adicionalmente, mais se informa existir um contrato de financiamento, materialmente relevante, junto do 
então Banco Espírito Santo, S.A. no montante de € 19.500.000,00, nos termos do qual – sem ser mencionada 
essa referida mudança de controlo na sequência de uma oferta pública de aquisição – “é passível de ser 
considerada como fundamento de vencimento das obrigações do Cliente, qualquer transmissão de participações 
representativas, direta ou indiretamente, do capital social do Cliente, sem prévia autorização do BES e desde que 
tais transmissões se traduzam em alterações na gestão da Sociedade, designadamente na eleição dos membros 
dos órgãos sociais.”

Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em particular aquelas que 
prevejam a limitação do número de votos suscetíveis de detenção ou de exercício por um único acionista, de 
forma individual ou em concertação com outros acionistas. 

Na Glintt não existem medidas defensivas, bem como não existe qualquer regime para a sua renovação ou 
revogação, caso existissem.

1.

2.

3.

4.

5.
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Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a restrições em matéria 
de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto (art. 245.º-A, n.º 1, al. g). 

A Glintt não tem conhecimento de acordos parassociais.

6.

II. PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E OBRIGAÇÕES DETIDAS 

Identificação das pessoas singulares ou coletivas que, direta ou indiretamente, são titulares de participações 
qualificadas (art. 245.º-A, n.º 1, als. c) e d) e art. 16.º), com indicação detalhada da percentagem de capital e 
de votos imputável e da fonte e causas de imputação. 

7.

De acordo com o comunicado à Glintt no dia 3 de Setembro de 2013: «Para efeitos de atualização da informação prestada sobre a participação 
qualificada detida pela Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda., (“Farminveste”), sociedade com sede na Travessa de Santa Catarina, n.º 
8, 1200-403, Lisboa, na GLINTT – GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, S.A. (“Glintt”), desde o dia 24 de Julho de 2008 e, bem assim, para os demais 
efeitos que a Glintt venha a considerar pertinentes no âmbito de informação que divulgue ao mercado, a Farminveste informa que, na presente 
data, detém diretamente 49,73% do capital social e dos direitos de voto da Glintt. Em acréscimo, o Dr. António Nuno de Jesus Ribeiro de Barros, 
membro do Conselho de Administração da Farminveste – SGPS, S.A. – sociedade dominante da Farminveste – detém 0,0011% do capital social e dos 
direitos de voto.» Assim, nos termos e para os efeitos das alíneas b), d) e i) do n.º 1 do Artigo 20.º do Código de Valores Mobiliários, são imputáveis 
à Farminveste, à Farminveste, S.A. e à Associação Nacional das Farmácias, na qualidade de entidade dominante das referidas sociedades, 49,73% 
dos direitos de voto na Glintt.

(a)

Diretamente

Através da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda., 

sociedade dominada pela Associação Nacional de Farmácias (a)

Através do Dr. António Nuno de Jesus Ribeiro de Barros, membro do Conselho de 

Administração da Farminveste – SGPS, S.A., sociedade dominante da Farminveste 

3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda. e dominada pela Associação Nacional de 

Farmácias

Total Imputável

Associação Nacional de Farmácias

Ações Capital Votos0

43.246.620

1.000

43.247.620

0

49,73%

0,0011%

49,73%

0

49,73%

0,0011%

49,73%

Diretamente

Total Imputável

José Ribeiro Gomes

Ações Capital Votos2.600.000

2.600.000

2,98%

2,98%

2,98%

2,98%

Luis Carlos Alves Rodrigues Matias

Vítor Manuel Lopes Segurado

Manuel Mira Godinho

Luís Paulo Reis Cocco

Alexandre Gomes

Luis Gameiro da Silva (b)

Abel Bernardino Teixeira Mesquita

Henrique Augusto Pereira Moreira

Pedro Manuel de Barros Inácio

José Luis Bonifácio Lopes

Joaquim Anibal Goes (d)

-  

-

362 819

-

100 000

3 300

-

-  (a)

15

-

-

-

-

337 819

-

100 000

3 300

- (c)

-

15

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,22

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25/11/14

-

-

-

-

-

-

-

-

Conselho de Administração Nº Títulos
31/dez/13

Nº Títulos
31/dez/14 Aquisições Alienações Preço Unit.€ Data

Luís Manuel Pereira da Silva

Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha

João Gaspar Lopes Ribeiro

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conselho Fiscal Nº Títulos
31/dez/13

Nº Títulos
31/dez/14 Aquisições Alienações Preço Unit.€ Data

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jorge Manuel Vicente Rodrigues Fróis - - -

Quadros Dirigentes Nº Títulos
31/dez/13

Nº Títulos
31/dez/14 Aquisições Alienações Preço Unit.€ Data

5 000 5 000 -

(a) À data de início de funções - 16 de setembro de 2014 
(b) Cessou funções em 11 de março de 2015

(c) À data de cessação de funções - 16 de setembro de 2014

(d) Cessou funções em 22 de maio de 2014

Indicação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização. 

Participação dos Membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização na Sociedade e em Sociedades em 
relação de domínio ou de grupo (Artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais) e Transações de Dirigentes 
(n.º 7 do Artigo 14.º do Regulamento da CMVM).

8.
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Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações de aumento do 
capital (art. 245.º-A, n.º 1, al. i), com indicação, quanto a estas, da data em que lhe foram atribuídos, prazo 
até ao qual aquela competência pode ser exercida, limite quantitativo máximo do aumento do capital social, 
montante já emitido ao abrigo da atribuição de poderes e modo de concretização dos poderes atribuídos. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 4.º dos Estatutos, o Conselho de Administração poderá, quando o julgar 
conveniente e obtido o parecer favorável do Conselho Fiscal, aumentar o capital social da sociedade por 
entradas em dinheiro, por uma ou mais vezes, até ao limite máximo global de € 10.000.000.

Porém, durante o exercício de 2014, o Conselho de Administração não entendeu ser necessário aumentar o 
capital social, pelo que não solicitou qualquer parecer ao Conselho Fiscal para o efeito.

9.

Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os titulares de 
participações qualificadas e a sociedade. 

10.

Farmainveste -

-

75 501

75 501

-

-

Gastos Saldos devedores

31/12/2014

93 067

93 067

Réditos Saldos credores

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

I. Assembleia Geral

a) Composição da Mesa da Assembleia Geral*
       *ao longo do ano de referência

Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respetivo mandato (início e fim). 

A Mesa da Assembleia Geral da Glintt é constituída por um Presidente e um Secretário:

• Dr. José Alberto Vasconcelos Tavares Moreira (Presidente);
• Dr. José António da Ponte Zeferino (Secretário).

Os membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos a 22 de Maio de 2014 para um mandato de 3 anos, 
2014/2016.

Através da coordenação do Secretário-Geral Dr. Raul Lufinha, a Glintt – tendo em conta a situação económica 
da Sociedade – disponibiliza ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral todos os recursos humanos e logísticos 
de apoio por este considerados adequados ao desempenho independente e competente das suas funções e às 
respetivas necessidades.

11.

b) Exercício do Direito de Voto

Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do voto dependente da 
titularidade de um número ou percentagem de ações, prazos impostos para o exercício do direito de voto ou 
sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial (Art. 245.º-A, n.º 1, al. f).

Na Glintt não existem restrições em matéria de direito de voto.

A cada ação corresponde um voto.

Não foi adotada qualquer medida que tivesse por efeito exigir pagamentos ou a assunção de encargos pela 
Sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de administração e que 
se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos acionistas do 
desempenho dos titulares do órgão de administração.

Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um único acionista ou 
por acionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações do n.º 1 do art. 20.º.
 
100%.

12.

13.
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Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só podem ser tomadas com maioria 
qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas maiorias. 

Para além das legalmente previstas, não existem deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só 
possam ser tomadas com maioria qualificada.

14.

II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO

a) Composição*
       *ao longo do ano de referência

Identificação do modelo de governo adotado. 

A Glintt é governada por um Conselho de Administração, que delegou a gestão corrente da Sociedade numa 
Comissão Executiva.

Regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e substituição dos 
membros do Conselho de Administração (art. 245.º-A, n.º 1, al. h). 

Não existem regras estatutárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e substituição 
dos membros do Conselho de Administração.

Composição do Conselho de Administração, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data 
do termo de mandato de cada membro. 

Nos termos dos Estatutos da Glintt, a Sociedade é administrada por um Conselho de Administração composto 
por um número, par ou ímpar, de membros, no mínimo de dois e no máximo de onze, conforme deliberação dos 
acionistas que designará igualmente o respetivo Presidente.

Os membros do Conselho de Administração podem ser acionistas ou não e são eleitos por períodos de três anos, 
sendo permitida a sua reeleição por triénios sucessivos, sem qualquer limitação.

A 31 de Dezembro de 2014, o Conselho de Administração da Glintt eleito para o mandato 2014/2016 tinha a 
seguinte composição:

Presidente Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias 
Vogal Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado 
Vogal Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho 
Vogal Dr. Luís Paulo Reis Cocco 
Vogal Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes 
Vogal Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva 
Vogal Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio 
Vogal Dr. José Luís Bonifácio Lopes
Vogal Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira

Foi a seguinte a data da primeira designação de cada um dos membros do Conselho de Administração:

Presidente Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias: 2013-03-12;
Vogal Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado: 2008-06-11;
Vogal Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho: 2010-11-16;
Vogal Dr. Luís Paulo Reis Cocco: 2011-01-21;
Vogal Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes: 2011-01-01;
Vogal Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva: 2011-01-01;
Vogal Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio: 2004-04-30;
Vogal Dr. José Luís Bonifácio Lopes: 2013-09-26;
Vogal Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira: 2014-09-16.

15.

16.

17.
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Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração e, relativamente aos 
membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes. 

A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria 
afere-se nos termos da legislação vigente e, quanto aos demais membros do Conselho de Administração, 
considera-se independente quem não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade 
nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão, 
nomeadamente em virtude de: 

No Conselho de Administração da Sociedade, a 31 de Dezembro de 2014, existem:

‒ cinco membros não executivos:
Presidente Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias 
Vogal Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado 
Vogal Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio*
Vogal Dr. José Luís Bonifácio Lopes
Vogal Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira
* Independente, nos termos do n.º 18.1 supra.

‒ quatro membros executivos:
Vogal Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho (Presidente da Comissão Executiva)
Vogal Dr. Luís Paulo Reis Cocco 
Vogal Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes 
Vogal Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva 

Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos membros do Conselho 
de Administração. 

Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias:
• Qualificações profissionais:

Licenciado em Ciências Farmacêuticas.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Presidente do Conselho de Administração da Glintt desde 2013.
Vice-Presidente da Associação Nacional das Farmácias até 2013.
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional das Farmácias.
Administrador da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Administrador da Farminveste – SGPS, S.A. 
Administrador da Dose Exacta - Farmácia, S.A.
Gerente da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.
Gerente da FDM - Farmácia Domus Massamá, Sociedade Unipessoal Lda.
Gerente da Ana Lourenço & Filhos, Lda.
Sócio Gerente da Farmácia Véritas, Lda.
Sócio Gerente da Newfar – Agrupamento Complementar de Farmácias A.C.E.

18.

18.1.

19.

Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de 
grupo, nos últimos três anos; 

Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com a sociedade 
ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja de forma direta ou 
enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva; 

Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre em relação 
de domínio ou de grupo, além da remuneração decorrente do exercício das funções de administrador; 

Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha 
colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de participação 
qualificada; 

Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de participação qualificada. 

a.

b.

c.

d.

e.
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Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado:
• Qualificações profissionais:

Licenciado em Ciências Farmacêuticas.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Vice-Presidente da Direção da Associação Nacional de Farmácias
Proprietário e Diretor Técnico da Farmácia Nova, em Setúbal
Presidente da Direção da FARMACOOPE – Cooperativa Nacional das Farmácias, CRL
Gerente do Infosaúde – Instituto de Formação e Inovação em Saúde, Unipessoal, Lda.
Administrador da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Administrador da Farminveste – SGPS, S.A.
Gerente da Farminveste 2 – SGPS, Unipessoal, Lda.
Gerente da Farminveste 3– Gestão de Participações, SGPS, Lda.
Administrador da Finanfarma – Sociedade de Factoring, S.A.
Gerente da SRCF – Sociedade de Consultoria a Farmácias, Unipessoal, Lda.

Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho:
• Qualificações profissionais:

Bacharel em Engenharia Eletrónica e Telecomunicações, pelo Instituto Superior de Engenharia de Lisboa.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
CEO da Glintt desde 2011. Anteriormente, Partner da Accenture desde 2000 e Administrador Executivo da 
Accenture Portugal.

Dr. Luís Paulo Reis Cocco:
• Qualificações profissionais:

Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas, pela Universidade Católica Portuguesa de Lisboa. 
Master em Business Administration, pela Harvard Business School, EUA.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
CFO da Glintt desde 2011. Anteriormente, Administrador Executivo da Portugal Telecom Investimentos 
Internacionais, S.A.

Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes:
• Qualificações profissionais:

Licenciatura em Informática – Matemáticas Aplicadas, pela Universidade Portucalense, no Porto.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Administrador Executivo da Glintt desde 2011. Presidente do Conselho de Administração da Glintt – Healthcare 
Solutions, S.A., anterior CPC HS.

Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva:
• Qualificações profissionais:

Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica (eletrónica e telecomunicações)

 • Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Administrador Executivo da Glintt desde 2011. Administrador da Glintt TES e responsável pela divisão de 
pagamentos eletrónicos.
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Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio:
• Qualificações profissionais:

Licenciado em Engenharia Informática pelo COCITE.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Administrador Executivo da Espírito Santo Informática.

Eng. Dr. José Luís Bonifácio Lopes:
• Qualificações profissionais:

Licenciatura em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa e Executive MBA - ISG.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Diretor Financeiro da Associação Nacional das Farmácias.
Administrador da Finanfarma – Sociedade de Factoring, S.A. 
Administrador da Jutai – Sociedade Imobiliária, S.A.
Administrador da LUSO-ATLÂNTICA, CORRETOR DE SEGUROS, S.A.
Administrador da MAISFIN – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S.A.
Administrador não executivo da Glintt – Global Intelligent Technologies, S.A.
Gerente do A Ver Navios em Santa Catarina – Sociedade de Restaurantes, Unipessoal, Lda.
Gerente da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.

Vogal Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira:
• Qualificações profissionais:

Curso de Administração Tributária

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Adjunto do Coordenador Geral da Associação Nacional das Farmácias
Administrador da JUTAI, Sociedade Imobiliária, S.A.
Vogal do Conselho de Administração da Clínica CUF Belém, S.A.
Director da Glintt Farma

Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, dos membros do Conselho de 
Administração com acionistas a quem seja imputável participação qualificada superior a 2% dos direitos de 
voto.
 
Presidente Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias:
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional de Farmácias
Administrador da Farminveste, SGPS, S.A.
Administrador da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Gerente da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.

Vogal Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado:
Vice-Presidente da Direcção da Associação Nacional de Farmácias
Administrador da Farminveste, SGPS, S.A.
Administrador da Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.
Gerente da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.

Vogal Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho:
Nada a registar.

Vogal Dr. Luís Paulo Reis Cocco:
Nada a registar.

Vogal Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes:
Nada a registar.

20.
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Vogal Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva:
Nada a registar.

Vogal Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio:
Nada a registar.

Vogal Dr. José Luís Bonifácio Lopes:
Director Financeiro da Associação Nacional de Farmácias
Gerente da Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.

Vogal Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira:
Adjunto do Coordenador Geral da Associação Nacional das Farmácias

Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários órgãos sociais, 
comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre delegações de competências, em 
particular no que se refere à delegação da administração quotidiana da sociedade.

21.

Comissão de
Vencimentos

R.O.C. Conselho 
Fiscal

Conselho 
de Administração

ASSEMBLEIA GERAL

COMISSÃO EXECUTIVA

Secretaria
Geral

Manuel Mira Godinho (PCE) Luís Cocco Alexandre Gomes Luís Gameiro da Silva 

Markets

Financial Services

Telcos & Media

Public Sector

Healthcare

Ind. & Transp.

Retail & Utilities

Glintt Consulting & Services

Service Lines

BPO

Business Solutions

IT Consulting Services

Managed Services

People Sourcing & Training

Glintt Farma

Glintt Engineering & Systems

Glintt Energy

International (ADLC: Consoft e Pulso)

x

x

x

x

x

    x

    x

x

x

x

x

x

x

x
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Manuel Mira Godinho (PCE) Luís Cocco Alexandre Gomes Luís Gameiro da Silva 

Secretaria-Geral

Recursos Humanos

I&D

Administrativa e Tesouraria

Financeira e Económica

Jurídica

Controlo de Gestão

Sistemas de informação

Marketing, Comunicação e Sustentabilidade

Relação com Investidores

Qualidade

Áreas Corporativas

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

b) Funcionamento

Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento do Conselho de 
Administração. 

O Conselho de Administração da Glintt tem um regulamento de funcionamento, que pode ser consultado no site 
da Sociedade.

http://www.glintt.com/documents/10228/18382/REGULAMENTO+DO+CONSELHO+DE+ADMINISTRA%C3%87%C3%83O20140522.pdf/79ca56fc-
4661-49c0-bb13-22add91c0c6a

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro do Conselho de Administração às 
reuniões realizadas. 

O Conselho de Administração realizou treze reuniões, com uma assiduidade de 100%.

Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho dos administradores 
executivos. 

O Conselho de Administração assegura uma competente e independente avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e do seu próprio desempenho global.

O desempenho do Conselho de Administração é avaliado pelos acionistas, a todo o tempo e também 
nomeadamente quando reunidos na Assembleia Geral Anual.

O Conselho de Administração, a Comissão Executiva e também os acionistas reunidos em Assembleia Geral 
refletem sobre o sistema, a estrutura e as práticas de governo adotadas, verificando a sua eficácia e, se necessário, 
propondo aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.

Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores executivos. 

O atingir dos objetivos fixados no orçamento anual aprovado pelo Conselho de Administração.

Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho de Administração, com indicação dos cargos exercidos 
em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos 
membros daqueles órgãos no decurso do exercício.

Dr. Luís Carlos Alves Rodrigues Matias:
• No Grupo Glintt:

Não exerce outras funções.

22.

23.

24.

25.

26.
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• Extra Grupo Glintt:
Mesa da Assembleia Geral da Associação Nacional das Farmácias:
Vice-Presidente.

Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.:
Administrador.

Farminveste – SGPS, S.A.:
Administrador

Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.:
Gerente.

Dose Exacta - Farmácia, S.A.:
Administrador.

FDM - Farmácia Domus Massamá, Sociedade Unipessoal Lda.:
Gerente

Ana Lourenço & Filhos, Lda.:
Gerente.

Sócio Gerente da Farmácia Véritas, Lda.:
Sócio Gerente.

Dr. Vítor Manuel Lopes Segurado:
• No Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

• Extra Grupo Glintt:
Farmácia Nova:
Diretor Técnico.

Associação Nacional de Farmácias:
Vice-Presidente da Direção.

FARMACOOPE – Cooperativa Nacional das Farmácias, CRL:
Presidente da Direção.

Farminveste – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Farminveste – SGPS, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Farminveste 2 – SGPS, Unipessoal, Lda.:
Gerente.
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Farminveste 3 – Gestão de Participações, SGPS, Lda.:
Gerente.

Finanfarma – Sociedade de Factoring, S.A.:
Administrador.

SRCF – Sociedade de Consultoria a Farmácias, Unipessoal, Lda.:
Gerente.

Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho:

• No Grupo Glintt:
Glintt – Technology Enabled Services, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

Glintt – Business Solutions, Lda.:
Presidente do Conselho de Gerência.

Glintt – Business Process Outsourcing, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

NetPeople – Tecnologias de Informação, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

Glintt Energy, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

Glintt Inov, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

SOL-S e Solsuni – Tecnologias de Informação, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

Glintt – Healthcare Solutions, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

RHM – Management de Recursos Humanos, Sociedade Unipessoal, Lda.:
Gerente.

Consoft, S.A.:
Presidente.

Pulso Informática, S.L.:
Presidente.
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Farmasoft – Informática y Servicios, S.L.:
Presidente.

Glintt España, S.L.:
Presidente.

Glintt Polska Sp. Z o.o:
Presidente.

Glintt Brasil Ltda.:
Administrador.

• Extra Grupo Glintt:
TIGAJOA – Serviços Imobiliários, Lda.
Gerente.

WINE AND FLAVORS – Comércio de Produtos Alimentares, Lda.
Gerente.

Dr. Luís Paulo Reis Cocco:

• No Grupo Glintt:
Glintt – Technology Enabled Services, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt – Business Solutions, Lda.:
Vogal do Conselho de Gerência.

Glintt – Business Process Outsourcing, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

NetPeople – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Energy, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Inov, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

SOL-S e Solsuni – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt – Healthcare Solutions, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.
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RHM – Management de Recursos Humanos, Sociedade Unipessoal, Lda.:
Gerente.

Glintt España, S.L.:
Vogal.

Glintt Polska Sp. Z o.o:
Vogal.

Glintt Brasil Ltda.:
Administrador.

• Extra Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes:
• No Grupo Glintt:

Glintt – Healthcare Solutions, S.A.:
Presidente do Conselho de Administração.

Glintt – Technology Enabled Services, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt – Business Solutions, Lda.:
Vogal do Conselho de Gerência.

Glintt – Business Process Outsourcing, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

NetPeople – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Energy, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Inov, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

SOL-S e Solsuni – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

RHM – Management de Recursos Humanos, Sociedade Unipessoal, Lda.:
Gerente.
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Glintt España, S.L.:
Vogal.

Glintt Polska Sp. Z o.o:
Vogal.

• Extra Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva:
• No Grupo Glintt:

Glintt – Technology Enabled Services, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt – Business Solutions, Lda.:
Vogal do Conselho de Gerência.

Glintt – Business Process Outsourcing, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

NetPeople – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Energy, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt Inov, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

SOL-S e Solsuni – Tecnologias de Informação, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

Glintt – Healthcare Solutions, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração.

RHM – Management de Recursos Humanos, Sociedade Unipessoal, Lda.:
Gerente.

Glintt España, S.L.:
Vogal.

Glintt Polska Sp. Z o.o:
Vogal.

• Extra Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.
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Eng. Pedro Manuel de Barros Inácio:
• No Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

• Extra Grupo Glintt:
Espírito Santo Informática, ACE:
Administrador Executivo.

Dr. José Luís Bonifácio Lopes:
•  No Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

•  Extra Grupo Glintt:
Associação Nacional das Farmácias:
Diretor Financeiro.

A Ver Navio em Santa Catarina – Sociedade de Restaurantes, Unipessoal, Lda.:
Gerente.

Farminveste 3 – gestão de Participaçãoes, SGPS, Lda.:
Gerente.

Finanfarma – Sociedade de Factoring, S.A.:
Administrador.

Jutai – Sociedade Imobiliária, S.A.:
Administrador.

LUSO-ATLÂNTICA, CORRETOR DE SEGUROS, S.A.
Administrador.

MAISFIN – SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, SGPS, S.A.:
Administrador.

Sr. Henrique Augusto Pereira Moreira:
•  No Grupo Glintt:
Não exerce outras funções.

•  Extra Grupo Glintt:
Associação Nacional das Farmácias:
Adjunto do Coordenador Geral

JUTAI, Sociedade Imobiliária, S.A.:
Administrador

Clínica CUF Belém, S.A.:
Vogal do Conselho de Administração
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c) Comissões no Seio do Órgão de Administração e Administradores Delegados 

Identificação das comissões criadas no seio do Conselho de Administração e local onde podem ser consultados 
os regulamentos de funcionamento.  

Existe uma comissão criada no seio do Conselho de Administração: a Comissão Executiva.

O seu regulamento de funcionamento não é disponibilizado para consulta externa porque, no entendimento da 
Glintt, não tem relevância substantiva, uma vez que é um conjunto de regras meramente instrumental.

Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) delegado(s). 

A Comissão Executiva tem a seguinte composição:
Presidente – Eng. Manuel Francisco Costa Mira Godinho 
Vogal – Dr. Luís Paulo Reis Cocco 
Vogal – Dr. Alexandre Miguel da Cruz Machado Pereira Gomes 
Vogal – Eng. Luís Manuel Gameiro da Silva 
Não existe qualquer Administrador Delegado.

Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das atividades desenvolvidas no 
exercício dessas competências. 

O Conselho de Administração da Glintt delegou na Comissão Executiva os seguintes poderes:
Gestão corrente da Sociedade.
Preparação e elaboração da proposta de orçamento a ser submetido à aprovação do CA.
Controlo da execução do orçamento aprovado pelo CA.
Constituição de mandatários e procuradores.
Contratação e dispensa de pessoal (efetivo, a prazo, outsourcing ou qualquer outro regime), aplicação das 
políticas remunerativas: remuneração (fixa, variável, despesas motivacionais, atribuição de viaturas, outros 
fringe benefits e prémios), plano de carreiras e promoções, sempre de acordo com o orçamento aprovado e 
com as políticas previamente aprovadas pelo CA.
Representação da Sociedade, em juízo e fora dele.
Comunicação, imagem e marketing da Sociedade.
Organização interna, incluindo a elaboração e aprovação de regulamentos internos relativos ao funcionamento 
da Empresa e do Grupo, de acordo com os princípios definidos pelo CA no âmbito da competência reservada 
prevista nas respetivas alíneas o) e p).
Abertura e movimentação de contas.
Gestão financeira, administrativa e patrimonial.
Realização de pagamentos e de recebimentos, emissão de cheques, quitações.
Contratos de arrendamento, locação financeira, leasing, aluguer de longa duração e renting de bens móveis de 
acordo com os respetivos regimes jurídicos.
Contratação de seguros relativos à atividade do Grupo.
Aquisição e alienação de bens móveis e contratação, junto de terceiros, dos serviços necessários ao regular e 
normal funcionamento do Grupo.
Execução de programas de aquisição e alienação de ações próprias, nas condições deliberadas pelo CA e nos 
termos da competente autorização concedida pela Assembleia Geral.
Negociação e contratação de linhas de crédito e de financiamentos incluindo a emissão de papel comercial.
Concessão de créditos e suprimentos a sociedades participadas.
Prestação de serviços técnicos de administração e gestão a sociedades do Grupo e fixação dos respetivos 
valores nos termos permitidos pela lei.
Estabelecimento de parcerias de colaboração que não envolvam participação em capital social.
Designação do representante da Sociedade nas Assembleias Gerais das participadas.
Acordos e transações, sejam judiciais, extrajudiciais ou arbitrais.
Exercer o poder disciplinar em relação aos trabalhadores da Sociedade.

27.

28.

29.

a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

i.
j.
k.
l.

m.
n.

o.

p.
q.
r.

s.
t.
u.
v.
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Tendo o Conselho de Administração reservado para si as seguintes matérias:
Convocação da Assembleia Geral.
Aprovação dos relatórios e contas anuais.
Aprovação dos planos estratégicos e das políticas gerais de MLP da Sociedade e do Grupo.
Aprovação do orçamento anual, incluindo o enquadramento das contratações de pessoal.
Cooptação de administradores.
Aquisição, alienação e oneração de bens imóveis.
Prestação de cauções e garantias pessoais ou reais pela Sociedade.
Apresentação de propostas de emissão de obrigações pela Sociedade, incluindo obrigações convertíveis.
Celebração de negócios entre a Sociedade e os seus administradores.
Mudança de sede da Sociedade.
Constituição ou participação no capital social de outras sociedades e celebração, neste âmbito, de acordos 
parassociais.
Aquisição e alienação de participações sociais noutras sociedades.
Aprovação de projetos de fusão, cisão e de transformação da Sociedade.
Aprovação de programas de aquisição e alienação de ações próprias, para execução nos termos previstos na 
alínea o) da lista de matérias delegadas na Comissão Executiva.
Aprovação da estrutura empresarial do Grupo.
Extensão ou redução da atividade do Grupo e modificações relevantes na sua organização.
Composição dos órgãos sociais das sociedades participadas e designação dos respetivos membros.

Em síntese, a Comissão Executiva faz a gestão diária da Sociedade, dentro dos poderes que lhe foram delegados 
pelo Conselho de Administração.

Os Administradores que exercem funções executivas, quando solicitados por outros membros dos órgãos 
sociais, prestam, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, todas as informações por aqueles requeridas.
O Presidente da Comissão Executiva remete a todos os membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal as convocatórias e as atas das respetivas reuniões.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

l.
m.
n.

o.
p.
q.

III. FISCALIZAÇÃO

a) Composição*
       *ao longo do ano de referência

Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado. 

Conselho Fiscal.

Composição do Conselho Fiscal, com indicação do número estatutário mínimo e máximo de membros, duração 
estatutária do mandato, número de membros efetivos, data da primeira designação e data do termo de 
mandato de cada membro. 

O Conselho Fiscal tem a seguinte composição:

Dr. Luís Manuel Pereira da Silva (Presidente);
Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha (Vogal);
Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro (Vogal).

Existe ainda um membro suplente: Dr. João Carlos Tovar Jalles.

Estatutariamente o Conselho Fiscal é composto por um número mínimo de três membros efetivos e um ou dois 
suplentes, não sendo fixado um número máximo de membros.

30.

31.
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32.

33.

O mandato do Conselho Fiscal tem a duração estatutária de três anos, tendo o triénio 2014/2016.

Foi a seguinte a data da primeira designação dos membros efetivos do Conselho Fiscal:

Dr. Luís Manuel Pereira da Silva (Presidente), 19 de Maio de 2011;
Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha (Vogal), 11 de Junho de 2008;
Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro (Vogal), 22 de Maio de 2012.

Identificação dos membros do Conselho Fiscal que se considerem independentes, nos termos do art. 414.º, n.º 
5 CSC. 

Os três membros do Conselho Fiscal consideram-se independentes, nos termos do art. 414.º, n.º 5 CSC.

Qualificações profissionais, consoante aplicável, de cada um dos membros do Conselho Fiscal e outros 
elementos curriculares relevantes. 

Dr. Luís Manuel Pereira da Silva (Presidente):
• Qualificações profissionais:

Licenciado em Administração e Gestão de Empresas, pela Universidade Católica Portuguesa. MBA, pela 
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Professor Auxiliar Convidado da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Gerente e Consultor 
de gestão e de assuntos financeiros e fiscais em diversas empresas privadas. 

Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha (Vogal):
• Qualificações profissionais:

Revisor Oficial de Contas. Licenciatura em Auditoria pelo ISCAL e Bacharelato em Contabilidade e Adminis-
tração pelo ISCAL.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Revisor Oficial de Contas, Docente do Ensino Superior, Consultor Fiscal. Sócio-Gerente da Oliveira Reis & 
Associados. 

Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro (Vogal):
• Qualificações profissionais:

Licenciado em Finanças pelo ISEG. Inscrito na Ordem dos Economistas. Membro Fundador da Ordem dos 
Técnicos Oficiais de Contas.

• Percurso profissional nos últimos 5 anos:
Consultor na Área Contabilística e Fiscal.

Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento do Conselho Fiscal. 

O regulamento de funcionamento do Conselho Fiscal da Glintt está disponível para consulta no site da Sociedade.

https://www.glintt.com/documents/10228/18382/Microsoft+Word+-+GLINTT+-REGULAMENTO+DO+CONSEL-
HO+FISCAL+_2011-final_.doc.pdf/2d38eb49-248d-4061-b71b-b6e85d3e73ea

Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas de cada membro do Conselho 
Fiscal. 

O Conselho Fiscal realizou quatro reuniões em 2014, com 100% de assiduidade.

34.

35.
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Disponibilidade de cada um dos membros do Conselho Fiscal, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo 
em outras empresas, dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles 
órgãos no decurso do exercício.

Dr. Luís Manuel Pereira da Silva (Presidente):
• No Grupo Glintt:

Não exerce outras funções.

• Extra Grupo Glintt:
Gerente e Consultor de gestão e de assuntos financeiros e fiscais em diversas empresas privadas. Sócio-
Gerente da Sociedade Anglo-Portuguesa de Diatomite, Lda.

Dr. Carlos Manuel Charneca Moleirinho Grenha (Vogal):
• No Grupo Glintt:

Não exerce outras funções.

• Extra Grupo Glintt:
Oliveira Reis & Associados:
Sócio-gerente, exercendo em representação desta a função de ROC em diversas entidades.

Dr. João Gaspar Lopes Ribeiro (Vogal):
• No Grupo Glintt:

Não exerce outras funções.

• Extra Grupo Glintt:
Alliance Healthcare, S.A.:
Primeiro Vogal do Conselho Fiscal.

Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas:
Membro do Conselho Superior.

36.

37.

38.

c) Competências e Funções

Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos de 
contratação de serviços adicionais ao auditor externo. 

No exercício das suas funções e sempre que considera necessário, o Conselho Fiscal valida todas e quaisquer 
contratações de serviços adicionais, a prestar pelo Auditor Externo ou por entidades em relação direta com este, 
garantindo a manutenção da relação de independência indispensável ao exercício das funções deste último. No 
exercício de 2014 não houve conteúdo necessidade de intervenção neste âmbito, por parte do Conselho Fiscal, 
conforme detalhe dos serviços contratados apresentados no ponto 47.

Outras funções do órgão de fiscalização.  

O Conselho Fiscal não tem outras funções.
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IV. REVISOR OFICIAL DE CONTAS 

39.

40.

41.

Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o representa. 

O Revisor Oficial de Contas é a BDO & Associados – SROC, S.A., representada pelo Dr. João Paulo Torres Cunha 
Ferreira (ROC n.º 956).

Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções consecutivamente junto da 
sociedade e/ou grupo. 

O ROC exerce funções na Sociedade desde 2006, ou seja, o ano de 2014 foi o oitavo ano consecutivo.

Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade. 

O Revisor Oficial de contas é simultaneamente o auditor externo do Grupo, cujos serviços e funções se detalham 
nos pontos abaixo.

V. AUDITOR EXTERNO

42.  Identificação do auditor externo designado para os efeitos do art. 8.º e do sócio revisor oficial de contas que o 
representa no cumprimento dessas funções, bem como o respetivo número de registo na CMVM. 

O Revisor Oficial de Contas é a BDO & Associados – SROC, S.A., registada na CMVM sob o número 1122 e 
representada pelo Dr. João Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC n.º 956).

43.

44.

45.

Indicação do número de anos em que o auditor externo e o respetivo sócio revisor oficial de contas que o 
representa no cumprimento dessas funções exercem funções consecutivamente junto da sociedade e/ou do 
grupo. 

O Auditor Externo exerce funções na Sociedade desde 2006, ou seja, o ano de 2014 foi o oitavo ano consecutivo.
O representante exerce essa função desde 2013.

Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respetivo sócio revisor oficial de contas que o 
representa no cumprimento dessas funções. 

O mandato é anual, sendo anualmente reavaliada a continuidade vs rotação do Auditor Externo.

Consultados diversos profissionais e recolhidas diversas opiniões e propostas de prestação de serviços, foi 
deliberado propor à consideração da AG a designação do Auditor Externo: 

- Efectivo, a BDO & Associados – SROC, S.A., registada na CMVM sob o número 1122 e representada pelo Dr. João 
Paulo Torres Cunha Ferreira (ROC n.º 956); 

- Suplente, o Dr. Gonçalo Raposo da Cruz (ROC n.º 1189);
para prestação de serviços profissionais de auditoria em 2014.

Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que essa avaliação é 
feita. 

O órgão responsável pela avaliação do auditor externo é o Conselho Fiscal, que efetua essa avaliação anualmente 
– inclusivamente propondo ao órgão competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos 
seus serviços sempre que se verificasse justa causa para o efeito, o que não sucedeu em 2014.

Foi o Conselho Fiscal que propôs aos Acionistas a eleição do Revisor Oficial de Contas, competindo ainda 
igualmente ao Conselho Fiscal propor a correspondente remuneração.

Em 2014, o Conselho Fiscal foi o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos 
relatórios, tendo zelado para que lhe fossem asseguradas dentro da Glintt as condições adequadas à prestação 
dos serviços. 
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Identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a sociedade e/ou 
para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem como indicação dos procedimentos 
internos para efeitos de aprovação da contratação de tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

Os demais trabalhos que não os de auditoria, realizados pelo auditor externo em 2014, foram os seguintes:

Serviços relacionados com validação de candidaturas a apoios e subsídios governamentais, incluindo 
nomeadamente a revisão dos documentos contabilísticos e de suporte que justificam a sua obtenção;

Serviços relativos à organização e atualização da informação de suporte à manutenção anual do dossier fiscal 
de preços de transferência

Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação 
de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e 
discriminação da percentagem respeitante aos seguintes serviços (Para efeitos desta informação, o conceito 
de rede é o decorrente da Recomendação da Comissão Europeia n.º C (2002) 1873, de 16 de Maio): 

46.
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a.

b.

Serviços de revisão legal de contas

Serviços de garantia de fiabilidade decorrentes da função de ROC

Total de serviços de auditoria

Serviços de consultoria fiscal

Total de outros serviços

Montante 2014 % Montante 2013 %

80 057,00

3 500,00

83 557,00

10 000,00

10 000,00

93 557,00

86%

4%

89%

11%

11%

100,0%

81%

6%

87%

13%

13%

100%

74 490,00

6 000,00

80 490,00

12 000,00

12 000,00

92 490

C. ORGANIZAÇÃO INTERNA 

I. Estatutos

Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade (art. 245.º-A, n.º 1, al. h). 

Para além das normas supletivas legais, os Estatutos da Glintt referem o seguinte, no n.º 1 e no n.º 2 do artigo 
13.º:

«UM – As deliberações da Assembleia Geral serão tomadas por maioria simples dos votos presentes, salvo 
disposição legal ou estatutária que exija maioria qualificada.

DOIS – As deliberações relativas à alteração do Contrato de Sociedade, fusão, cisão, transformação, dissolução 
da sociedade ou outros assuntos para os quais a lei exija maioria qualificada, sem a especificar, só poderão ser 
tomadas quando na Assembleia Geral, em primeira convocatória, estiverem presentes ou representados, pelo 
menos, um terço do capital social, exigindo-se sempre maioria qualificada de dois terços de votos emitidos, quer 
na primeira quer na segunda convocatória, para aprovar deliberações sobre tais matérias.»

48.

II. Comunicação de Irregularidades

Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade. 

Nos termos legais, o órgão com competência exclusiva para receber comunicações de irregularidades é o Conselho 
Fiscal.

49.
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III. Controlo Interno e Gestão de Riscos

Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação de sistemas de 
controlo interno.

A Glintt não possui órgãos ou comissões independentes que se dediquem em exclusivo à supervisão, à análise e 
implementação de sistemas de controlo interno, conquanto, os diversos mecanismos de garantia de fiabilidade 
da informação, bem como identificação dos riscos críticos que possam afetar a estratégia da sociedade, são 
assumidos pelas diversas unidades operacionais e corporativas.

Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência hierárquica e/ou funcional 
face a outros órgãos ou comissões da sociedade. 

Não aplicável, uma vez que a Glintt não possui órgãos ou comissões independentes que assumam estas funções. 

Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

Os sistemas de controlo interno e de gestão de riscos da Sociedade são da responsabilidade do Conselho de 
Administração e estão delegados na Comissão Executiva, sendo objeto da avaliação do Conselho Fiscal.

Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e jurídicos) a que a sociedade 
se expõe no exercício da atividade. 

Os principais riscos económicos são os que resultam do enquadramento macroeconómico de 2014 e das 
perspetivas para 2015, descritos detalhadamente supra na Parte 1 do presente Relatório & Contas 2014. Os 
principais riscos financeiros são o risco de crédito, o risco de liquidez e o risco de fluxos de caixa associados à taxa 
de juro.

As principais fontes de risco de crédito são: caixa e equivalentes de caixa e exposição de crédito a clientes: a 
nível de bancos e instituições financeiras, a empresa seleciona as contrapartes com quem desenvolve negócios 
atendendo à credibilidade das entidades; em relação a clientes, a Glintt não tem concentrações de risco de crédito 
significativas e tem políticas que asseguram que as vendas e prestações de serviços são efetuadas a clientes com 
um histórico de crédito apropriado que limitam o montante de crédito a que os seus clientes têm acesso.

A gestão do risco de liquidez implica a manutenção da caixa e depósitos bancários a um nível suficiente, a 
viabilidade da consolidação da dívida flutuante através de um montante adequado de facilidades de crédito e a 
capacidade de liquidar posições de mercado. Relacionado com a dinâmica dos negócios subjacentes, a tesouraria 
da empresa pretende manter a flexibilidade da dívida flutuante, mantendo as linhas de crédito disponíveis.

A exposição da empresa ao risco da taxa de juro advém de aplicações em instituições financeiras e empréstimos 
obtidos. As aplicações em instituições financeiras assumem a natureza de curto prazo, pelo que os riscos de fluxos 
de caixa decorrentes de alterações na taxa de juro não assumem um carácter relevante.

Os empréstimos obtidos estão, de forma direta ou indireta, indexados a uma taxa de juro de referência, facto que 
expõe a entidade a riscos de cash flow. A exposição ao risco é analisada de forma dinâmica, realizando-se testes 
de sensibilidade às variações da taxa de juro, fundamentalmente à euribor, sendo que alterações na taxa de juro 
do mercado afetam ganhos ou perdas de instrumentos financeiros.

De entre riscos jurídicos da atividade da empresa, destaca-se a eventualidade de poderem surgir potenciais 
problemas com clientes e trabalhadores, os quais são controlados nomeadamente ao nível da gestão e controlo 
dos projetos.

Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de riscos. 

A Comissão Executiva acompanha o funcionamento dos sistemas de controlo interno e os mecanismos de 
antecipação e gestão de riscos, propondo nomeadamente os ajustamentos e as medidas que considera 
necessárias. Embora não exista uma unidade interna que se dedique em exclusivo à prestação destes serviços, 
ditos de auditoria interna e ou Compliance, sempre que se revela necessário a Comissão Executiva determina 
a contratação externa deste tipo de serviços, revendo periodicamente a robustez dos procedimentos internos 
implementados e respetivos mecanismos de controlo.  

Competindo ao Conselho Fiscal a fiscalização da eficácia de todo o sistema vigente.

50.
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Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados na sociedade 
relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (art. 245.º-A, n.º 1, al. m). 

De acordo com a responsabilidade que lhe foi atribuída, a Comissão Executiva tem promovido uma cultura de 
controlo, com vista a assegurar a fiabilidade da informação financeira do Grupo. Nesse contexto, tem defendido 
a prossecução das seguintes medidas:

Definição / Revisão, publicação e supervisão de políticas adequadas que garantam a fiabilidade da informação;

Definição e implementação de sistemas de suporte ao registo; gestão e controlo das operações, garantindo por 
um lado que a assunção de encargos para o Grupo só é efetuado quando devidamente autorizado e por outro, 
antecipando eventuais debilidades em processos que considera críticos para a prossecução da sua estratégia 
de gestão.

Os riscos que afetam o processo de divulgação de informação financeira são também mitigados, por um adequado 
sistema de Reporting, o qual envolve por um lado boas práticas ao nível da segregação de funções e por outro a 
limitação ao nível dos acessos, para realização de determinadas práticas ou assunção de responsabilidades.

Mais ainda, são desenvolvidas e implementadas pelo departamento de Controlo de Gestão, políticas de reporte e 
supervisão da informação financeira e de gestão, que permitem à Comissão Executiva obter informação analítica 
relativa ao desempenho e evolução da performance das diversas unidades, bem como receber atempado reporte 
sobre desvios existentes face aos objetivos propostos e previamente aprovados.

55.

a.

b.

IV. Apoio ao Investidor

Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação disponibilizada por esses 
serviços e elementos para contacto. 

O Gabinete de Relações com os Investidores da Glintt tem como função assegurar o relacionamento da Sociedade 
com o Mercado, incluindo os Accionistas, os investidores, os analistas e toda a comunidade financeira.

Assim, o Gabinete de Relações com os Investidores tem uma dupla vertente: por um lado, é através do Gabinete 
de Relações com os Investidores que a Glintt comunica ao Mercado toda a informação de divulgação obrigatória, 
bem como outra informação cuja divulgação a Sociedade considere pertinente; e, por outro lado, é também o 
Gabinete de Relações com os Investidores o meio privilegiado de o Mercado aceder à Glintt.

Este contacto permanente com o Mercado é efetuado de forma a respeitar o princípio da igualdade dos Acionistas 
e visa prevenir as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores.

O responsável pelo Gabinete de Relações com os Investidores (Investor Relations) é o Dr. Raul Lufinha.

56.

Representante para as relações com o mercado. 

O Representante para as Relações com o Mercado e a CMVM é o Dr. Raul Lufinha, Secretário-Geral e responsável 
pelo Gabinete de Relações com os Investidores (Investor Relations).

Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no ano ou pendentes 
de anos anteriores. 

Em 2014 houve 45 pedidos de informação, tendencialmente respondidos nas primeiras 24 horas.

57.
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V. Sítio da Internet

Endereço(s).

• E-mail: investor.relations@glintt.com
• Telefone: + 351 219 100 200
• Fax: + 351 219 100 299
• Morada: Beloura Office Park, Edifício 10, Quinta da Beloura, 2710-693 Sintra, Portugal
• Internet: www.glintt.com.local/investidores_kit_investidor.php

Local onde se encontra informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e demais elementos 
mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais. 

https://www.glintt.com/corpos-sociais

Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões. 

Estatutos:
https://www.glintt.com/estatutos-glintt

Regulamentos:
https://www.glintt.com/regulamentos-dos-orgaos-sociais

Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, do representante 
para as relações com o mercado, do Gabinete de Apoio ao Investidor ou estrutura equivalente, respetivas 
funções e meios de acesso. 

Corpos Sociais:
https://www.glintt.com/corpos-sociais

Gabinete de Relações com os Investidores:
https://www.glintt.com/gabinete-de-relacoes-com-os-investidores

Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar acessíveis pelo menos 
durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos societários, divulgado no início de cada se-
mestre, incluindo, entre outros, reuniões da assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso 
aplicável, trimestrais. 

https://www.glintt.com/contas

A informação é disponibilizada em português.
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Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a informação preparatória 
e subsequente com ela relacionada. 

https://www.glintt.com/assembleias-gerais

Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das assembleias 
gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das votações, com referência aos 3 anos 
antecedentes. 

https://www.glintt.com/assembleias-gerais

64.
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D. REMUNERAÇÕES 

I. Competência para a Determinação

Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da 
comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da sociedade. 

A determinação da remuneração dos órgãos sociais, incluindo a dos membros da Comissão Executiva, compete 
aos Acionistas, que na Assembleia Geral designaram para o efeito uma Comissão de Remunerações.

66.

II. Comissão de Remunerações

Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou coletivas 
contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um dos membros e assessores. 

A Comissão de Vencimentos da Sociedade, eleita a 22 de Maio de 2014 para o mandato 2014/2016, tem a 
seguinte composição:

• Presidente Dr. Rui Manuel Assoreira Raposo
• Vogal Dr. Jorge de Brito Pereira
• Vogal Dr. Victor Réfega Fernandes

Todos os membros da Comissão de Vencimentos são independentes relativamente aos membros do órgão de 
administração.

Não foi contratada qualquer pessoa singular ou coletiva para apoiar a Comissão de Remunerações.

Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de política de 
remunerações.

Os três membros da Comissão de Vencimentos têm adequados conhecimentos e experiência em matéria de 
política de remunerações, fruto da actividade profissional que desenvolvem diariamente:

• Presidente Dr. Rui Manuel Assoreira Raposo

Administrador Executivo da José de Mello Saúde, SGPS, S.A.
Presidente do Conselho de Administração da Escala Braga – Sociedade Gestora do Hospital de Braga, S.A.
Administrador Escala Vila Franca de Xira – Sociedade Gestora do Hospital de Vila Franca, S.A.
Vice-Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva do Hospital Cuf Porto
Presidente do Conselho de Administração Instituto CUF de Diagnóstico e Tratamento, S.A.
Presidente da Comissão Executiva Instituto Diagnóstico e Tratamento, S.A.
Presidente do Conselho de Administração Campos Costa – Imagiologia Clínica
Administrador Hospitais CUF
Presidente do Conselho de Administração PPP`S - Parcerias Públicas Privadas na Saúde
Administrador José de Mello Saúde Clínicas Privadas
Administrador José de Mello Saúde AC

67.

68.
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III. Estrutura das Remunerações

Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que se refere o artigo 2.º 
da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho. 

A política de remunerações dos órgãos de administração e de fiscalização a que se refere ao artigo 2.º da Lei n.º 
28/2009, de 19 de Junho é a seguinte:

A. Remuneração dos membros do Conselho de Administração

I. Remuneração dos membros não executivos do Conselho de Administração
Em conformidade com as recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades da CMVM nesta 
matéria, a Comissão de Vencimentos da Sociedade determinou que a remuneração dos Administradores 
Não Executivos da Sociedade seja exclusivamente composta por uma componente fixa determinada pela 
Comissão de Vencimentos, a abonar catorze vezes por ano.

II. Remuneração dos membros executivos do Conselho de Administração
A remuneração dos Administradores Executivos será composta por uma componente fixa e uma componente 
variável.

a. Remuneração Fixa
Durante o mandato em curso, os Administradores Executivos terão direito a uma remuneração fixa 
permanente, a abonar catorze vezes por ano.

69.

 
• Vogal Dr. Jorge de Brito Pereira

Presidente do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A.
Sócio de PLMJ e Docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa
Vogal do Conselho de Administração de PLMJ – Sociedade de Advogados, RL
Vogal do Conselho de Administração de De Grisogono SA
Vogal do Conselho de Administração da CIMIPAR – Sociedade Gestora de Participações Sociais, SA (2006/2007)
Vogal do Conselho de Administração da PARAREDE, SGPS, SA (2002-2005)
Vogal da Comissão de Remunerações da Glintt, SA
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Sport TV, SA 
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SAPEC, SGPS, SA
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Oxy Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da ONETIER Partners SGPS, SA
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da CIMINVEST – Sociedade de Investimentos e participações S.A. 
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCE – Prestação de Serviços, SA;
Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCIAL HOLDINGS, SGPS, S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia-Geral da FIDEQUITY – SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.
Presidente da Mesa da Assembleia-geral do Banco BIC Português, SA.

 
• Vogal Dr. Victor Réfega Fernandes

Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
- Alliance Healthcare S.A.
- Loomis Portugal S.A.
- Proconfar – Produtos de Consumo e Farmacêuticos, S.A.

 
Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral:
- Farminveste SGPS S.A.
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b. Remuneração Variável

(i) Princípio geral
Sem prejuízo do referido em (ii) infra, para além da remuneração fixa, os membros da Comissão 
Executiva terão direito, no seu conjunto, a uma remuneração variável equivalente a 8,5% do Resultado 
Antes de Impostos do respectivo ano, calculado antes da dedução desta remuneração variável. 

A distribuição da remuneração variável pelos Administradores Executivos será proporcional à 
remuneração fixa permanente bruta de cada um deles.

A remuneração variável não passa pela atribuição de ações ou de opções de aquisição de ações da 
Sociedade. 

O pagamento da remuneração variável terá lugar, conforme abaixo mencionado, após o apuramento 
dos resultados de cada exercício.

(ii) Critérios de atribuição da Remuneração Variável
A remuneração variável é atribuída em função do grau de cumprimento dos objetivos previstos 
no orçamento aprovado pelo Conselho de Administração da Sociedade, pelo que não alcançar tais 
objetivos limita, por si só, a atribuição desta componente de remuneração. 

Para efeitos do cálculo da remuneração variável serão atendidos os seguintes critérios:

Se o Resultado Antes de Impostos anual da Glintt for igual ou superior ao previsto no orçamento 
aprovado pelo Conselho de Administração da Sociedade, a quantia a distribuir por todos os membros 
da sua Comissão Executiva corresponderá a 8,5% do Resultado Antes de Impostos anual.

Se o Resultado Antes de Impostos anual da Glintt for inferior ao previsto no orçamento aprovado 
pelo Conselho de Administração da Sociedade, a percentagem da quantia correspondente a 8,5% do 
Resultado Antes de Impostos anual, igualmente a distribuir por todos os membros da sua Comissão 
Executiva, será a indicada no quadro seguinte:

Enquanto auferirem a remuneração fixa temporária nos termos acima descritos, os Administradores 
Executivos, auferirão a componente de remuneração variável apenas se, uma vez aplicados os critérios 
descritos supra, a componente de remuneração variável ascender a um valor superior ao fixado para 
a remuneração fixa temporária de cada membro. Se esta condição se verificar, a remuneração variável 
corresponderá apenas ao montante que exceda o valor fixado para a remuneração fixa temporária de 
cada membro.

III. Alinhamento dos interesses dos Administradores com o interesse da Sociedade
Conforme decorre do acima exposto, a remuneração variável dos Administradores Executivos encontra-se 
dependente do desempenho destes e do seu contributo para a obtenção dos melhores resultados para a 
Sociedade.

Por outro lado, a estrutura da remuneração visa assegurar um nível remuneratório competitivo, suscetível de 
atrair e reter os mais qualificados quadros profissionais capazes de dar resposta aos desafios que a Sociedade 
enfrenta. 

1.

2.

Resultado Líquido Anual Remuneração Variável (%)
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Nesta esteira, os Administradores Executivos que não vejam o seu mandato renovado (por iniciativa da 
Sociedade) e não retomem o seu anterior vínculo contratual à GLINTT ou a uma das sociedades suas 
participadas ficam investidos no direito a uma compensação de 6 meses de remuneração fixa – permanente 
e temporária (se e quando aplicável) – e variável, nos termos definidos pela Comissão de Vencimentos.

B. Remuneração dos membros do Conselho Fiscal e do Revisor Oficial de Contas

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal é exclusivamente composta por uma componente fixa, a 
abonar anualmente. Os montantes pagos ao Presidente e aos vogais deste órgão variam entre si em virtude 
das funções desempenhadas. 

De igual modo, a remuneração do Revisor Oficial de Contas é exclusivamente composta por uma componente 
fixa determinada pelo Conselho Fiscal, a abonar anualmente, estando a determinação do seu montante em 
linha com as práticas e condições normais para serviços similares.

Nestes termos, a declaração supra contém: a dentificação e explicitação dos critérios para a determinação da 
remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais; informação quanto ao montante máximo potencial, 
em termos individuais, e ao montante máximo potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos 
órgãos sociais (o qual não está limitado a um concreto montante máximo em euros mas antes limitado a 
uma percentagem máxima do resultado) e a identificação das circunstâncias em que esses montantes 
máximos podem ser devidos; e Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos 
à destituição ou cessação de funções de administradores.

Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses 
dos membros do órgão de administração com os interesses de longo prazo da sociedade, bem como sobre o 
modo como é baseada na avaliação do desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos. 

Por decisão dos Acionistas, a remuneração dos membros do Conselho de Administração está confiada a uma 
Comissão de Vencimentos.

O meio de alinhamento dos interesses dos administradores com o interesse da Sociedade e de avaliação do 
desempenho que foi adotado pela Comissão de Vencimentos da Sociedade foi o de, para além de estabelecer a 
remuneração fixa, fixar igualmente uma remuneração variável para os membros da Comissão Executiva.

A remuneração dos administradores não executivos consiste numa quantia fixa.

Nesta esteira, os Administradores Executivos que não vejam o seu mandato renovado (por iniciativa da Sociedade) 
e não retomem o seu anterior vínculo contratual à Glintt ou a uma das sociedades suas participadas ficam 
investidos no direito a uma compensação de 6 meses de remuneração fixa e variável, nos termos definidos pela 
Comissão de Vencimentos.

Em 2014 foi submetida à apreciação da Assembleia Geral Anual de Acionistas uma declaração sobre a política de 
remunerações.

Os membros do órgão de administração não celebraram contratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, 
que tivessem por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes foi fixada pela sociedade.
Quando a destituição de administrador não decorre de violação grave dos seus deveres nem da sua inaptidão 
para o exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, é reconduzível a um inadequado desempenho, 
a sociedade encontra-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e necessários para que qualquer 
indemnização ou compensação, além da legalmente devida, não seja exigível.

O auditor externo, no âmbito das suas competências, verifica a aplicação das políticas e sistemas de remunerações 
dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno, reportando igualmente 
quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da Sociedade, o que não sucedeu em 2014.

Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e informação sobre eventual 
impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Existe uma componente variável da remuneração, nos termos referidos no número 69.

Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do período de diferimento. 

O pagamento da componente variável da remuneração relativa a um exercício é diferido para o ano seguinte.

70.

71.

72.
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Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em ações bem como sobre a manutenção, 
pelos administradores executivos, dessas ações, sobre eventual celebração de contratos relativos a essas 
ações, designadamente contratos de cobertura (hedging) ou de transferência de risco, respetivo limite, e sua 
relação face ao valor da remuneração total anual. 

Não existe remuneração em ações.

Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do período de 
diferimento e do preço de exercício. 

Não existe remuneração em opções.

Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer outros benefícios 
não pecuniários. 

Não existe um sistema de prémios anuais, apenas remuneração fixa e variável.

Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 
administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos individuais.  

Não existem regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada, nem qualquer sistema de benefícios 
de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais.

73.

74.

75.

76.

IV. Divulgação das Remunerações

Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de administração da sociedade, proveniente da sociedade, incluindo remuneração fixa e variável e, 
relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram origem. 

77.

Manuel Mira Godinho

Luís Cocco

Luís Gameiro da Silva

Alexandre Gomes

Fixas Variáveis Totais

224 000 €

168 000 €

156 800 €

156 800 €

705 600 €

21 953 €

16 465 €

32 232 €

32 232 €

102 882 €

245 953 €

184 465 €

189 032 €

189 032 €

808 482 €

Executivos

Henrique Augusto Pereira Moreira

Luís Carlos Alves Rodrigues Matias

Joaquim Anibal Brito Freixial de Goes

Abel Bernardino Teixeira Mesquita

Pedro Manuel de Barros Inácio

Vitor Manuel Lopes Segurado

José Luis Bonifácio Lopes

Fixas

4 110 €

14 000 €

5 417 €

9 699 €

14 000 €

14 000 €

14 000 €

75 226 €

Não Executivos

Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo ou que se 
encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não foram pagos quaisquer valores desta natureza.

Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamento de prémios e os motivos por que 
tais prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos. 

Não foram pagos quaisquer valores desta natureza.

78.

79.
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Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação das suas funções 
durante o exercício. 

Não foram pagos quaisquer valores desta natureza.

Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de fiscalização da sociedade, para efeitos da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho.  

Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral.
Setecentos e cinquenta euros. 

80.

81.

82.

Luis Manuel Pereira da Silva

Carlos Grenha

 3 000 € 

 2 000 € 

5 000 € 

Orgão de fiscalização

V. Acordos com Implicações Remuneratórias

Limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa causa de administrador 
e sua relação com a componente variável da remuneração. 

Não existem.

Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos entre a sociedade e 
os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores 
Mobiliários, que prevejam indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da 
relação de trabalho na sequência de uma mudança de controlo da sociedade. (art. 245.º-A, n.º 1, al. l). 
 
Não existem.

83.

84.

VI. Planos de Atribuição de Ações ou Opções Sobre Ações (‘Stock Options’)     

Identificação do plano e dos respetivos destinatários.  

Não existe qualquer plano de atribuições de ações ou opções sobre ações.

Caraterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, critérios relativos ao 
preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o qual as opções podem ser exercidas, 
características das ações ou opções a atribuir, existência de incentivos para a aquisição de ações e/ou o exercício 
de opções). 
 
Não existe qualquer plano de atribuições de ações ou opções sobre ações.

Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (‘stock options’) de que sejam beneficiários os 
trabalhadores e colaboradores da empresa. 

Não existe qualquer plano de atribuições de ações ou opções sobre ações.

Mecanismos de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores no capital na 
medida em que os direitos de voto não sejam exercidos diretamente por estes (art. 245.º-A, n.º 1, al. e)). 
 
Não existe qualquer plano de atribuições de ações ou opções sobre ações.

85.

86.

87.

88.
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E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS  

I. Mecanismos e Procedimentos de Controlo 

Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com partes relacionadas 
(Para o efeito remete-se para o conceito resultante da IAS 24).  

Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles 
estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são realizados em 
condições normais de mercado.

Todas as transações comerciais são registadas nos sistemas informáticos desenvolvidos pelo Grupo, e que cobrem 
todas as fases do negócio, nomeadamente: 1) negociação; 2) adjudicação; 3) execução; 4) faturação e cobrança 
e 5) aceitação da entrega. 

Indicação das transações que foram sujeitas a controlo no ano de referência. 

Todas as operações havidas durante o ano de 2014 com partes relacionadas, foram objeto de análise, juntamente 
seguindo as mesmas metodologias definidas e implementadas para as demais operações comerciais levadas a 
cabo pelo Grupo.

Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização para efeitos da 
avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de participação qualificada ou entidades 
que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

O Conselho Fiscal estabeleceu os procedimentos e critérios necessários para a definição do nível relevante de 
significância dos negócios com acionistas titulares de participação qualificada – ou com entidades que com eles 
estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando 
a realização de negócios de relevância significativa dependente de parecer prévio daquele órgão.

89.

90.

91.

II. Elementos Relativos aos Negócios  

Indicação do local dos documentos de prestação de contas onde está disponível informação sobre os negócios 
com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, alternativamente, reprodução dessa informação. 

Durante o ano de 2014, os saldos e transações havidos com partes relacionados, são os que se resumem na tabela 
em anexo. 

De entre os principais negócios realizados durante o ano de 2014, destacam-se a) manutenção e gestão de 
infraestrutura tecnológica; b) Implementação de serviços de garantia de continuidade de negócio, nomeadamente 
aqueles que dizem respeito à salvaguarda dos acessos lógicos (soluções de armazenamento e backup de dados); 
c) prestação de serviços de callcenter para prestação de apoio na utilização de sistemas informáticos; d) serviços 
de consultoria relacionados com desenvolvimento de sítios web institucionais e respetivas manutenções; e) 
serviços de consultoria aplicacional; f) fornecimento de licenças de Software e respetivas manutenções.

92.

Farminveste, SA

Alliance Healthcare, SA

Assoc. Nacional Farmácias

Finanfarma - Soc. Fact., SA

Farmácias

Imofarma

Jutai

Outras entidades

Réditos Gastos Saldos Devedores

 1 486 807 

 466 330 

 432 447 

 163 053 

 622 803 

 - 

 4 578 

 458 184 

 3 634 202 

Ent. Relacionada Saldos Credores

 74 708 

 - 

 165 052 

 92 076 

 - 

 842 331 

 473 377 

 37 586 

 1 685 130 

 241 784 

 110 088 

 137 228 

 72 516 

 499 432 

 - 

 6 957 

 76 310 

 1 144 315 

 76 501 

 - 

 13 759 

 - 

 - 

 - 

 49 636 

 - 

 139 896 
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PARTE II – AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO DO CÓDIGO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES ADOTADO 

A Glintt adota o Código de Governo das Sociedades da CMVM, constante do Regulamento da CMVM n.º 4/2013 
e que se encontra disponível ao público no site da CMVM, em http://www.cmvm.pt/CMVM/Legislacao_Regula-
mentos/Regulamentos/Reg2013/Documents/Regulamento%20CMVM%20nº%204-2013%20Governo%20das%20
Sociedades.pdf

2. ANÁLISE DE CUMPRIMENTO DO CÓDIGO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES ADOTADO  

A Glintt acolhe as recomendações da CMVM nos termos infra, apresentando-se a respetiva justificação relativa-
mente àquelas que não foram adotadas pela Sociedade em 2013 e a remissão para o Ponto da Parte I do presente 
Relatório em que essa matéria seja abordada.

Recomendações da CMVM

I. Votação e Controlo da Sociedade 

As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar e a votar nas assembleias gerais, 
designadamente não fixando um número excessivamente elevado de ações necessárias para ter direito a 
um voto e implementando os meios indispensáveis ao exercício do direito de voto por correspondência e 
por via eletrónica. 

Parcialmente cumprida, dado que em 2014 não existiu a possibilidade de voto por via eletrónica – os 
recursos são escassos e a Glintt entende que a votação eletrónica não é uma prioridade, atendendo a que 
os acionistas já podem participar presencialmente e por correspondência, pelo que os seus direitos estão 
devidamente salvaguardados.

Pontos 12 e 13.

As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a tomada de deliberações pelos seus 
acionistas, designadamente fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei.

Cumprida.

Pontos 12,13 e 14.

As sociedades não devem estabelecer mecanismos que tenham por efeito provocar o desfasamento entre 
o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores mobiliários e o direito de voto 
de cada ação ordinária, salvo se devidamente fundamentados em função dos interesses de longo prazo 
dos acionistas. 

Cumprida.
Ponto 12.

Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do número de votos que podem ser detidos ou 
exercidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com outros acionistas, devem 
prever igualmente que, pelo menos de cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia 
geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum agravado 
relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam todos os votos emitidos sem que aquela 
limitação funcione. 

Não aplicável.
Ponto 12.

I.1.

I.2.

I.3.

I.4.
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Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir pagamentos ou a assunção de encargos 
pela sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de administração 
e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos 
acionistas do desempenho dos titulares do órgão de administração. 

Cumprida.

Ponto 12.

I.5.

II. Supervisão, Administração e Fiscalização 

II.1. Supervisão e Administração 

Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o conselho 
de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo as competências 
delegadas ser identificadas no relatório anual sobre o Governo da Sociedade. 

Cumprida.

Pontos 27, 28 e 29. 

O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de forma consentânea com os seus 
objetivos, não devendo delegar a sua competência, designadamente, no que respeita a: i) definir a 
estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que 
devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas características especiais. 

Cumprida.

Ponto 29.

O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das competências de fiscalização que lhes estão 
cometidas, deve assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da sociedade, pelo que, através de 
previsão estatutária ou mediante via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este órgão se 
pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da sociedade, a definição da estrutura empresarial 
do grupo e as decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante ou risco. Este 
órgão deverá ainda avaliar o cumprimento do plano estratégico e a execução das principais políticas da 
sociedade. 

Não aplicável.

Ponto 15.

Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Administração e o Conselho Geral e 
de Supervisão, consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se mostrem necessárias para: 

Assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos administradores executivos 
e do seu próprio desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes;

Cumprida.

Pontos 24, 25.

Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo adotado, verificar a sua eficácia e propor aos 
órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria.

Cumprida.

Ponto 24.

II.1.1.

II.1.2.

II.1.3.

II.1.4.

a.

b.
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O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo aplicável, devem 
fixar objetivos em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu controlo, com vista a garantir 
que os riscos efetivamente incorridos são consistentes com aqueles objetivos. 

Não cumprida.

Até ao momento a Sociedade não teve necessidade de fixar tais objectivos – mas a gestão de risco é uma 
área que neste momento está em revisão na Glintt, no âmbito da qual está também a ser tida em conta esta 
recomendação da CMVM.

Pontos 50 a 55.

O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não executivos que garanta efetiva 
capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes membros do órgão 
de administração. 

Cumprida.

Ponto 18.

Entre os administradores não executivos deve contar-se uma proporção adequada de independentes, 
tendo em conta o modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua estrutura acionista e 
o respetivo free float. 
A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria 
afere-se nos termos da legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho de Administração 
considera-se independente a pessoa que não esteja associada a qualquer grupo de interesses específicos 
na sociedade nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de 
decisão, nomeadamente em virtude de: 

Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela se encontre em relação de domínio 
ou de grupo nos últimos três anos; 

Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido relação comercial significativa com a 
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, seja de 
forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou dirigente de pessoa coletiva; 

Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por sociedade que com ela se encontre 
em relação de domínio ou de grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções de 
administrador; 

Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, 
na linha colateral, de administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou indiretamente de 
participação qualificada; 

Ser titular de participação qualificada ou representante de um acionista titular de participações 
qualificadas. 

Não cumprida totalmente, dado que o número de Administradores Não-Executivos independentes (20%, 1 
em 5) é inferior ao free float (47%).

A Glintt considera a atual proporção adequada, uma vez que na prática a proporção entre Administradores 
independentes/não independentes funcionou ao longo do exercício de 2014, tendo sido possível garantir 
a efetiva capacidade de acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos restantes membros do 
Conselho de Administração.

Ponto 18.

Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por outros membros dos órgãos 
sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por aqueles 
requeridas. 

Cumprida.
Ponto 29.

a.

b.

c.

d.

e.

II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.
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O presidente do órgão de administração executivo ou da comissão executiva deve remeter, conforme 
aplicável, ao Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do Conselho Fiscal, ao Presidente 
da Comissão de Auditoria, ao Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão 
para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas das respetivas reuniões. 

Cumprida.

Ponto 29.

Caso o presidente do órgão de administração exerça funções executivas, este órgão deverá indicar, de 
entre os seus membros, um administrador independente que assegure a coordenação dos trabalhos dos 
demais membros não executivos e as condições para que estes possam decidir de forma independente e 
informada ou encontrar outro mecanismo equivalente que assegure aquela coordenação. 

Não aplicável.

Ponto 18.

II.1.9.

II.1.10.

II.2. Fiscalização

Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da Comissão 
para as Matérias Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal aplicável, e possuir as 
competências adequadas ao exercício das respetivas funções. 

Cumprida.

Pontos 32 e 33.

O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário dos 
respetivos relatórios, competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva remuneração e zelar para que 
sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços. 

Cumprida.
Ponto 45.

O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor externo e propor ao órgão competente a sua 
destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa causa 
para o efeito.  

Cumprida.

Pontos 44 e 45.

O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos sistemas de controlo interno e de gestão de 
riscos e propor os ajustamentos que se mostrem necessários.   

Cumprida.

Ponto 54.

II.2.1.

II.2.2.

II.2.3.

II.2.4.

A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão e o Conselho Fiscal devem pronunciar-se sobre 
os planos de trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e aos serviços que velem pelo 
cumprimento das normas aplicadas à sociedade (serviços de compliance), e devem ser destinatários dos 
relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando estejam em causa matérias relacionadas com 
a prestação de contas a identificação ou a resolução de conflitos de interesses e a deteção de potenciais 
ilegalidades. 

Cumprida.

Ponto 54.

II.2.5.
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II.3. Fixação de Remunerações 

Todos os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente 
aos membros executivos do órgão de administração e incluir pelo menos um membro com conhecimentos 
e experiência em matérias de política de remuneração. 

Cumprida.

Pontos 67 e 68.

Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no desempenho das suas funções 
qualquer pessoa singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a 
qualquer estrutura na dependência do órgão de administração, ao próprio órgão de administração da 
sociedade ou que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da sociedade. Esta recomendação 
é aplicável igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com aquelas se encontre relacionada 
por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Cumprida.

Ponto 67.

A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de administração e fiscalização a que se refere 
o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de Junho, deverá conter, adicionalmente: 

Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da remuneração a atribuir aos membros 
dos órgãos sociais; 

Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos individuais, e ao montante máximo 
potencial, em termos agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e identificação das 
circunstâncias em que esses montantes máximos podem ser devidos; 

Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de pagamentos relativos à destituição ou 
cessação de funções de administradores. 

Cumprida.

Ponto 69.

Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de planos de atribuição de ações, 
e/ou de opções de aquisição de ações ou com base nas variações do preço das ações, a membros dos 
órgãos sociais. A proposta deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correta do 
plano. 

Não aplicável.

Pontos 73 e 74.

II.3.1.

II.3.2.

II.3.3.

II.3.4.

a.

b.

c.

Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de qualquer sistema de benefícios 
de reforma estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os 
elementos necessários para uma avaliação correta do sistema. 

Cumprida.

Pontos 76.

II.3.5.
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III. Remunerações

A remuneração dos membros executivos do órgão de administração deve basear-se no desempenho 
efetivo e desincentivar a assunção excessiva de riscos. 

Cumprida.

Pontos 69 e 70.

A remuneração dos membros não executivos do órgão de administração e a remuneração dos membros 
do órgão de fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor dependa do desempenho da 
sociedade ou do seu valor. 

Cumprida.

Ponto 69.

A componente variável da remuneração deve ser globalmente razoável em relação à componente fixa da 
remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as componentes.  

Cumprida.

Ponto 69.

Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por um período não inferior a três 
anos, e o direito ao seu recebimento deve ficar dependente da continuação do desempenho positivo da 
sociedade ao longo desse período.

Não cumprida.

A Sociedade entende haver vantagem em que a avaliação do desempenho seja efetuada numa base anual, 
bem como o correspondente pagamento da eventual remuneração variável – isto porque a sociedade 
funciona numa lógica anual: o orçamento é anual e a gestão presta contas aos acionistas todos os anos.
Ponto 69.

Os membros do órgão de administração não devem celebrar contratos, quer com a sociedade, quer com 
terceiros, que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que lhes for 
fixada pela sociedade.

Cumprida.

Ponto 70.

Até ao termo do seu mandato devem os administradores executivos manter as ações da sociedade a que 
tenham acedido por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de duas vezes o valor da 
remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser alienadas com vista ao pagamento de 
impostos resultantes do benefício dessas mesmas ações. 

Não aplicável.

Ponto 73.

III.1.

III.2.

III.3.

III.4.

III.5.

III.6.
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Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, o início do período de exercício deve 
ser diferido por um prazo não inferior a três anos. 

Não aplicável.

Ponto 74.

Quando a destituição de administrador não decorra de violação grave dos seus deveres nem da sua 
inaptidão para o exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja reconduzível a um 
inadequado desempenho, deverá a sociedade encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados 
e necessários para que qualquer indemnização ou compensação, além da legalmente devida, não seja 
exigível.
 
Cumprida.

Ponto 70.

III.7.

III.8.

IV. Auditoria

O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas 
de remunerações dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e 
reportar quaisquer deficiências ao órgão de fiscalização da sociedade. 

Cumprida.

Pontos 70.

A sociedade ou quaisquer entidades que com ela mantenham uma relação de domínio não devem contratar 
ao auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se encontrem em relação de grupo ou que 
integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para a contratação de 
tais serviços – que devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual 
sobre o Governo da Sociedade – eles não devem assumir um relevo superior a 30% do valor total dos 
serviços prestados à sociedade. 

Cumprida.

Ponto 47.

As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou três mandatos, conforme sejam 
respetivamente de quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período deverá ser fundamentada 
num parecer específico do órgão de fiscalização que pondere expressamente as condições de independência 
do auditor e as vantagens e os custos da sua substituição. 

Não cumprida parcialmente, na medida em que não houve rotação do auditor.

Contudo, o mandato do auditor é anual, sendo a correspondente avaliação e ponderação feita todos os anos 
pelo Conselho Fiscal, consubstanciando-se depois na proposta que o Conselho Fiscal todos os anos submete 
à apreciação dos acionistas na Assembleia Geral Anual.

Ponto 44.

IV.1.

IV.2.

IV.3.

V. Conflitos de Interesses e Transações com Partes Relacionadas 

Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação qualificada, ou com entidades que com 
eles estejam em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser 
realizados em condições normais de mercado. 

Cumprida.

Ponto 89.

V.1.
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O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários 
para a definição do nível relevante de significância dos negócios com acionistas titulares de participação 
qualificada – ou com entidades que com eles estejam em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do 
art. 20.º do Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios de relevância significativa 
dependente de parecer prévio daquele órgão. 

Cumprida.

Ponto 91.

V.2.

VI. Informação 

As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na Internet, em português e inglês, acesso 
a informações que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade atual em termos 
económicos, financeiros e de governo. 

Cumprida parcialmente.

A Glintt é uma sociedade de direito português cotada em Lisboa, pelo que a prioridade da empresa é a 
disponibilização da informação em Português, estando gradualmente a ser disponibilizada cada vez mais 
informação em língua inglesa.

Ponto 63.

As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete de apoio ao investidor e de contacto 
permanente com o mercado, que responda às solicitações dos investidores em tempo útil, devendo ser 
mantido um registo dos pedidos apresentados e do tratamento que lhe foi dado. 

Cumprido.

Pontos 56, 57 e 58.

VI.1.

VI.2.


