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Sociedade Aberta 
 
 

RECTIFICAÇÃO AO 
 

 
RELATÓRIO SOBRE O GOVERNO DAS SOCIEDADES 

 
 
Declaração sobre o cumprimento das recomendações da CMVM sobre o governo 
das sociedades 
 

O capítulo “0” aditado ao ponto B do anexo ao Regulamento CMVM n.º 7 / 
2001 pelo Regulamento CMVM n.º 11 / 2003 dispõe que deverá ser dada “ 
indicação discriminada das recomendações da CMVM sobre o governo das 
sociedades adoptadas e não adoptadas.” 
 
Assim e para integral cumprimento de tal disposição enunciar-se-ão, pela 
ordem fixada pela CMVM, as recomendações em causa, com menção 
expressa à sua adopção ou não adopção e a esta ou aquela especificidade que 
se tenha por adequada para uma melhor apreensão da realidade de que 
cuidamos. 
 
Divulgação da informação – gabinete de apoio ao investidor 
 
A Papelaria Fernandes – Indústria e Comércio, SA ( PFIC ) adoptou na integra 
esta recomendação, tendo o seu gabinete de apoio ao investidor as 
características e vindo a assegurar as funções que se descrevem no ponto 1.8. 
do presente Relatório. 
 
Exercício do direito de voto e representação de accionistas 

 
Tal como se refere no ponto 2. do presente Relatório, todo o accionista que 
pretenda participar nos trabalhos das assembleias gerais da PFIC deverá ter as 
suas acções averbadas em seu nome ou depositadas em instituição de crédito 
ou entidades equiparadas por lei com uma antecedência não inferior a 15 dias. 
 
Assim, ao prever uma antecedência de depósito de acções superior aos 5 dias 
úteis previstos na recomendação da CMVM sobre o governos das sociedades, 
os estatutos desta sociedade não cumprem tal recomendação neste ponto  
particular. 
 
As medidas tomadas pela sociedade com vista a incentivar a participação dos 
seus accionistas nas assembleias gerais encontram-se descritas no ponto 2. do 



presente Relatório, sendo de sublinhar o nível de participação que os esforços 
por si despendidos, nesse sentido, têm permitido obter e se traduzem em 
participações médias superiores a 50% do capital social ( na última assembleia 
geral desta sociedade, a participação foi superior a 60% ). 

 
 
Regras societárias 
 
A adopção das recomendações da CMVM relativas à criação de um sistema 
interno de controlo encontra-se descrita no ponto 1.3. do presente Relatório. 
 
A sociedade não adoptou quaisquer medidas que violem o seu próprio 
interesse ou o dos seus accionistas com o intuito de impedir o êxito de ofertas 
públicas de aquisição tais como cláusulas que tenham por efeito provocar uma 
imediata erosão do seu património em caso de transição de controlo ou uma 
mudança na composição do seu órgão de administração.  
 
Os estatutos da sociedade apenas prevêem uma limitação do direito de voto 
quase inexpressiva decorrente da contagem de um voto por cada cem acções. 
 
A sociedade entende assim que satisfaz integralmente a recomendação da 
CMVM sobre o governo das sociedades nesta matéria. 
 
Órgão de administração 
 
Tal como se descreve nos pontos 1.1. e 4. do presente Relatório, o órgão de 
administração é composto por uma pluralidade de membros que exercem, nos 
termos aí descritos, uma orientação efectiva em relação à gestão da sociedade 
e aos seus responsáveis, reunindo com uma regularidade adequada. 
 
O órgão de administração inclui uma pluralidade de membros não associados a 
grupos de interesse específicos. 
 
A sociedade entende assim cumprir a recomendação CMVM relativa ao 
governo das sociedades nestas matérias. 
 
A natureza da sociedade e do grupo que domina não justificaram até ao 
presente a constituição de comissões internas especificas com atribuição de 
competências na avaliação da estrutura e governos societários – não cumpre 
assim formalmente a recomendação CMVM nesse particular. 
 
Todavia, a actividade das sociedades participadas é regular e eficazmente 
acompanhada pelo “staff” do controle de gestão e auditoria interna conforme 
melhor se descreve no ponto 1.3 do presente relatório 

 
No presente Relatório não foi adoptada a recomendação CMVM relativa à 
divulgação anual, em termos individuais, das remunerações dos membros do 
órgão de administração, por se haver entendido que a mesma não tem uma 
relevância particular para a análise do nível de remunerações do órgão de 
administração. Com efeito, não são pagas remunerações de qualquer tipo aos 
administradores não executivos e é patente a razoabilidade do montante afecto 
à remuneração dos dois administradores executivos da sociedade, face à 
dimensão da empresa e do grupo que domina. 
 



Também no que se refere à composição da Comissão de Remunerações não 
se encontra integralmente satisfeita a recomendação da CMVM sobre a 
matéria. Com efeito, tal como decorre do exposto no ponto 1.9. do presente 
Relatório a Comissão de Remunerações inclui um membro, de entre os três 
que a compõem, não independente do órgão de administração. A sociedade 
entende que a presença de um membro não independente do órgão de 
administração não afecta a autonomia desta comissão, já que minoritário, com 
a vantagem de lhe facultar uma informação mais precisa e actual sobre o 
efectivo grau de responsabilidades e a natureza das funções que, ano após 
ano, são efectivamente asseguradas por cada um dos membros do órgão de 
administração. 

 
São inexistentes quaisquer planos de atribuição de acções e/ou opções de 
aquisição de acções a membros do órgão de administração e/ou trabalhadores, 
pelo que nesta matéria não é aplicável a recomendação CMVM sobre a 
matéria.  
 

 
 
1. Divulgação de informação 
 

1.1. Órgãos e definição de competências no quadro de decisão empresarial 
 

O Grupo Papelaria Fernandes é constituído por um Conselho de 
Administração e os administradores executivos determinam, acompanham e 
controlam a sua implementação. 
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 Operacional 

 
1.2. Lista das comissões especificas criadas na sociedade 

 
Pelas razões já anteriormente apontadas não foi constituída até à data uma 
comissão executiva do Conselho de Administração ou outras comissões 
especificas com competência em matéria de gestão. 



  
1.3. Descrição do sistema do controlo de riscos 

 
A Papelaria Fernandes-Indústria e Comércio, S.A., enquanto “holding” 
acompanha regularmente a actividade das Sociedades participadas através 
do seu “staff” em Controle de Gestão e Auditoria Interna que vai apontando  
a evolução de cada Empresa e comparando mensalmente com os objectivos 
delineados. 
 
Enquanto Empresa operacional e para além do mesmo enquadramento em 
matéria de Controle e Auditoria Interna, também dispõe de um conjunto de 
normas e procedimentos aplicáveis na generalidade ou em cada uma das 
funções específicas. 
 
Há normas definidoras de “pricing” para os vários canais de venda e a 
política de descontos a Clientes está claramente regulamentada, tanto do 
ponto de vista de plafonds como do ponto de vista de cabaz de artigos 
fornecidos. 
 
Há normas definidoras das condições de pagamento e há um controle 
rigoroso das situações de crédito de cada Cliente. 
 
Há normas definidoras das condições de recepção da mercadoria e do 
próprio processo de encomenda aos fornecedores. 
 
Há normas definidoras das condições de constituição de stocks de 
segurança. 
 
Há normas definidoras dos procedimentos administrativos e validação de 
documentos contabilísticos. 
 
Há normas definidoras das condições de admissão de pessoal e também 
das alterações do perfil ou temporalidade dos contratos de trabalho. 
 
 
Há normas definidoras para as situações pontuais de trabalho 
extraordinário. 
 
Há normas de segurança e de higiene no trabalho. 
 
Há um Regulamento de Prevenção e Controlo do Consumo do Álcool. 
 
O cumprimento do estabelecido é verificado por cada um dos Directores, 
nas várias funções, mas não dispensa a intervenção e acompanhamento da 
Auditoria Interna. 
 
A Papelaria Fernandes-Indústria e Comércio, considera estar dotada dos 
meios de controle suficientes para um efectivo domínio do risco na 
actividade da empresa e das suas participadas. 
 
 

 
1.4. Desempenho dos valores mobiliários em bolsa 

 



O ano de 2003 foi marcado, plano económico , por um conjunto de 
incertezas motivadas pelo desenvolvimento do conflito no Iraque, pelas 
ameaças terroristas e por uma quebra considerável  dos índices de 
confiança. Neste contexto os mercados de capitais, viveram no início do ano 
um clima desfavorável com reflexo directo no nível das cotações. Após este 
período, e mais consistentemente no 2º semestre de 2003, e muito por força 
de uma recuperação do mercado americano, ocorreu uma inversão de 
tendência que permitiu que a generalidade das bolsas tenham terminado o 
ano com valorizações face ao período homólogo. 

 
O mercado português seguiu esta tendência, tendo o seu principal índice de 
mercado, PSI20,  valorizado 15,8%.  
 
A Papelaria Fernandes esteve em linha com o mercado, verificando-se uma 
valorização da sua cotação em 16,5%, passando de 3,39€ em 2002 para 
3,95€ em 2003. Também ao nível dos volumes transaccionados, o 
comportamento foi positivo aumento 2% face a 2002, em claro contra-ciclo 
com o mercado que viu os seus volumes transaccionados caírem cerca de 
14%. 

 
 

1.5. Política de distribuição de dividendos 
 

A Papelaria Fernandes mercê dos resultados negativos desde há vários 
exercícios não tem procedido à distribuição de dividendos. 
No entanto, a distribuição de dividendos é vista pela empresa como uma 
forma importante de remuneração dos seus accionistas, pelo que é intenção 
da Papelaria Fernandes remunerar os seus accionistas através deste meio, 
assim que a situação o permitir. 
  

 
1.6. Planos de aquisição de acções ou de atribuição de opções de compra a 

membros dos órgãos sociais ou colaboradores 
 

Embora a sociedade tenha autorização dos seus accionistas para adquirir 
até 10% de acções próprias para eventual atribuição aos membros dos seus 
órgãos, quadros, empregados e também dos das suas associadas, tal 
faculdade não foi exercida até ao presente. 
 
A Papelaria Fernandes não dispõe de um plano de aquisição de acções 
para os seus funcionários, não estando também definido qualquer plano de 
“Stock Options” quer para colaboradores, quer para membros dos órgãos 
sociais. 

 
1.7. Negócios e operações realizadas entre a sociedade e membros dos seus 

órgãos de administração e fiscalização ou sociedades que com esta se 
encontrem em relação de domínio ou de grupo 

 
Não houve durante o exercício em apreço quaisquer negócios ou operações 
realizadas entre a sociedade e membros dos seus órgãos de administração 
e fiscalização. 
 
Se nenhuma operação ou negócio é de assinalar com pessoa ou entidade 
que domine esta sociedade, porque inexistente, as operações ou negócios 
celebrados com as sociedades dominadas foram-no no âmbito da actividade 



corrente da empresa e em condições normais de mercado para operações 
similares. 

 
 
 
1.8. Gabinete de apoio aos investidores 

 
A Papelaria Fernandes - Indústria e Comércio,S.A. dispõe de um Gabinete 
de Apoio aos Investidores, onde se inserem também as responsabilidades 
de Representante para as Relações com o Mercado. Este gabinete é o 
responsável pelas relações da Empresa com os agentes do mercado, 
nomeadamente entidades oficiais CMVM, Euronext Lisboa. 
 
É também através deste gabinete que se estabelece o contacto com os 
accionistas da sociedade. 
 
Os contactos a utilizar podem ser os seguintes: 
 
Representante para as relações com o mercado 
 
Dra. Catarina Mira Machado Gorjão Formigo 
Tel. 351 21 426 82 90 
Fax 351 21 426 82 31 
e-mail catarina@papelariafernandes.pt 
 
Qualquer esclarecimento adicional, nomeadamente sobre o pagamento de 
dividendos, evolução da actividade da empresa, datas de realização de 
assembleias gerais ou apresentações de resultados, podem também ser 
solicitadas a este gabinete, através dos meios anteriormente referidos, ou 
por escrito para: 
 
 
 
Papelaria Fernandes - Indústria e Comércio, S.A. 
Gabinete de Apoio aos Investidores 
Estrada Nacional 249 – 3 – Sítio do Cotão 
2735-307 Cacém 

 
 

1.9. Comissão de remunerações 
 

A atribuição de remunerações aos membros dos órgãos sociais incumbe a 
uma comissão composta por três membros eleitos em assembleia geral. 
 
Integram a actual comissão de remunerações: 
 
− o Presidente da Mesa da Assembleia Geral; 
− o Presidente do Conselho de Administração; 
− o Presidente do Conselho Fiscal. 
 
Não existe qualquer relação de parentesco entre os membros que integram 
a Comissão de Remunerações e/ou entre estes e os membros do Conselho 
de Administração, seus cônjuges, parentes e afins em linha recta até ao 3º 
grau, inclusive. 
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1.10. Remuneração anual paga ao auditor externo 
 

A remuneração paga ao auditor externo ascendeu a 22.000 euros e 
respeitou aos serviços de revisão de contas inerentes às funções que, nessa 
qualidade, se lhe encontram cometidas e de membro do conselho fiscal com 
funções de Revisor Oficial de Contas. 
 
O auditor externo e/ou pessoas singulares ou colectivas pertencentes à 
mesma rede prestaram à sociedades Papelaria Fernandes-Lojas, S.A., 
Fernandes Técnica-Desenho e Reprodução, S.A., Fernandes Converting-
Transformação de Papel, S.A. e Transfer-Sociedade de Transportes, S.A.,  
dominadas da PFIC, outros serviços inerentes às funções de Fiscal Único 
daquelas, tendo nessa qualidade auferido 33.000 euros. 
 
O auditor externo e/ou pessoas singulares ou colectivas pertencentes à 
mesma rede não prestaram à sociedade ou suas dominadas quaisquer 
outros serviços para além dos acima descritos. 
 
 
 

2. Exercício de direito de voto e representação de accionistas 
 

Objectivar acções ou mecanismos para incentivar a participação dos 
accionistas nas assembleias gerais, ou promover o exercício  dos seus 
direitos de voto é tarefa que desde há muito tem sido uma preocupação da 
Sociedade. Não sendo tarefa fácil, destacamos uma cuidada preparação 
das exposições do Conselho de Administração sobre as actividades 
desenvolvidas e perspectivas do negócio com adequada documentação de 
apoio à disposição de accionistas, opção por espaços convidativos para 
realização das reuniões com as melhores condições para discussão entre os 
accionistas dos temas em debate e sobretudo de fácil acesso ao maior 
número. 
 
Neste âmbito é ainda preocupação da empresa que a divulgação seja o 
mais abrangente e publicitada possível. Assim a publicação da realização 
das Assembleias Gerais é efectuada para além do boletim de Cotações do 
Euronext Lisbon e do Diário da República, através de anúncio num jornal de 
grande circulação nacional e nos sites www.cmvm.pt e 
www.papelariafernandes.pt , conforme determinam as disposições legais. 
 
 

2.1. Regras estatutárias sobre o exercício do direito de voto 
 

Têm direito a participar nas assembleias gerais todos os accionistas com 
direito de voto.  
 
Tem direito de voto todo o accionista titular de pelo menos cem acções, as 
quais deverão estar averbadas em seu nome, quando nominativas, ou, 
quando ao portador, depositadas em instituição de crédito ou entidades 
equiparadas por lei para o efeito, desde o décimo quinto dia anterior ao da 

http://www.cmvm.pt/
http://www.papelariafernandes.pt/


reunião da assembleia geral, facto que comprovarão até oito dias antes da 
reunião mencionada.  
 
O representante de accionistas agrupados ou dos contitulares de um lote 
de acções deverá ser indicado à Sociedade com, pelo menos, oito dias de 
antecedência sobre a data marcada para a reunião em causa.  
 
Consideram-se emitidos pelo mesmo accionista os que provenham de 
entidades que se encontrem, relativamente a ele, nalguma das situações 
previstas no art.º 20º do Código dos Valores Mobiliários. 
 
Os estatutos da sociedade não colocam qualquer entrave ao exercício do 
voto por correspondência e nas convocatórias é feita menção expressa a 
esta faculdade. 
 
 

2.2. Voto por correspondência 
 
Para o exercício do voto por correspondência houve que estabelecer uma 
disciplina, que se pretendeu, porém, fosse o menos limitativa possível e 
apenas condicionada pelas exigências de organização e regular andamento 
dos trabalhos da Assembleia Geral, estando disponíveis na sede social, 
com a antecedência adequada – desde, pelo menos a data da colocação 
dos documentos de prestação de contas e propostas a submeter à 
assembleia geral - modelos de boletim de voto por correspondência. 
 
Aos accionistas é facultado o direito de enviarem o seu voto por 
correspondência até ao terceiro dia anterior ao da realização da 
assembleia. 

 
 

2.3. Voto por meios electrónicos 
 
Até ao presente não foi possível conciliar as preocupações de realização da 
Assembleia em local com as melhores condições de espaço, com as 
exigências técnicas do exercício do voto por meios electrónicos, sendo de 
referir que a Sociedade não recebeu, até ao momento, por parte dos seus 
accionistas, qualquer manifestação de interesse por esta modalidade de 
voto. 

 
2.4. Antecedência para o depósito ou bloqueio das acções para a 

participação na Assembleia Geral 
 

As acções de que os accionistas sejam titulares deverão estar averbadas 
em seu nome, quando nominativas, ou, quando ao portador, depositadas 
em instituição de crédito ou entidades equiparadas por lei para o efeito, 
desde o décimo quinto dia anterior ao da reunião da assembleia geral, facto 
que comprovarão à Sociedade com pelo menos oito dias de antecedência. 
 
 

2.5. Prazo que medeia entre a recepção do voto por correspondência e a data 
da realização da assembleia geral 

 



Aos accionistas tem sido facultado o direito de enviarem o seu voto por 
correspondência até ao terceiro dia anterior ao da realização da assembleia 
geral. 
 

2.6. Numero de acções a que corresponde um voto 
 

Tem direito de voto todo o accionista titular de pelo menos cem acções. 
 
 

3. Regras societárias 
 

3.1. Códigos de conduta da Sociedade 
 
A Sociedade dispõe de um conjunto de normas ou procedimentos 
aplicáveis na generalidade ou em cada uma das funções especificas. 
 

Há normas definidoras das condições de recepção da mercadoria e do 
próprio processo de encomenda aos fornecedores. 
 
Há normas definidoras das condições de constituição de stocks de 
segurança. 
 
Há normas definidoras dos procedimentos administrativos e validação de 
documentos contabilísticos. 
 
Há normas definidoras das condições de admissão de pessoal e também 
das alterações do perfil ou temporalidade dos contratos de trabalho. 
 
 
Há normas definidoras para as situações pontuais de trabalho 
extraordinário. 
 
Há normas de segurança e de higiene no trabalho. 
 
Há um Regulamento de Prevenção e Controlo do Consumo do Álcool. 
 
O cumprimento do estabelecido é verificado por cada  um dos Directores, 
nas várias funções, mas não dispensa a intervenção e acompanhamento da 
Auditoria Interna. 
 
A Papelaria Fernandes-Indústria e Comércio, considera estar dotada dos 
meios de controle suficientes para um efectivo domínio do risco na 
actividade da empresa e das suas participadas. 
 
 

3.2. Controle de risco na actividade da sociedade 
 

Dá-se aqui por integralmente reproduzido o referido no ponto 1.3. do 
presente Relatório. 
 
 

3.3. Medidas susceptíveis de interferir no êxito de ofertas publicas de 
aquisição 

 



A sociedade não adoptou quaisquer medidas que violem o seu próprio 
interesse ou o dos seus accionistas com o intuito de impedir o êxito de 
ofertas públicas de aquisição tais como cláusulas que tenham por efeito 
provocar uma imediata erosão do seu património em caso de transição de 
controlo ou uma mudança na composição do seu órgão de administração. 
 
A sociedade não foi notificada da celebração de qualquer acordo 
parassocial entre accionistas da sociedade e nenhum há que disponha de 
direitos especiais de voto, não existindo quaisquer limitações estatutárias à 
livre transmissão das suas acções ou quaisquer direitos especiais 
concedidos a algum accionista ou categoria de accionistas. 
 
 

4. Órgão de administração 
 

4.1. Identidade dos membros do órgão de administração 
 

O Conselho de Administração é composto por cinco membros, dos quais dois 
exercem funções executivas, a saber: 
 
Membros executivos do Conselho de Administração 
 
-  Catarina Mira Machado Gorjão Formigo 
-  António Manuel Formigal de Arriaga 
 
Membros não-executivos do Conselho de Administração 
 
- Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha 
- Casimiro Bento da Silva Santos 
- Pedro de Menezes de Almeida Pereira dos Santos 
 
Funções que os membros do órgão de administração exercem em outras 
sociedades 
 
Os membros do órgão de administração desempenham funções em outras 
sociedades, do grupo e fora dele, conforme se explicita: 
 
Vasco Luís Schulthess de Quevedo Pessanha 
Administrador – Inapa-Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 
Administrador – Inapa Portugal - Distribuição de Papel, S.A. 
Administrador –Medialivros-Actividades Editoriais, S.A. 
Administrador –Gestinapa, S.G.P.S., S.A. 
Administrador –Inaveste – Sociedade de Gestão de Participações Sociais, 
S.G.P.S., S.A. 
Administrador –Inapar – Participações Financeiras , SGPS, S.A. 
Administrador – Inapa España Distribución de Papel, S.A. 
Administrador –Inapa France, S.A. 
Administrador –Inapa Deutschland GmbH 
Administrador –Lucchetti Decart, Spa 
Administrador –Papier Union GmbH (Beirat) 
Gerente – Mepesa – Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda. 
Administrador – Sagritávora – Soc. Agric. da Quinta do Távora, SA 
Gerente – Sociedade Agrícola da Quinta dos Bruxeiros, Lda 
Gerente – Sociedade Agrícola da Quinta da Fidalga, Lda 
Administrador –– Investimentos Prediais da Rocha - Imprerocha, SA 



Administrador – VQP – Investimentos, Gestão e Participações Financeiras, SA 
Administrador – Solvay Portugal, SA 
Membro Conselho Geral – Banco Comercial Português, S.A. 
 
 
Catarina Mira Machado Gorjão Formigo 
Presidente C.A. – Fernandes Converting-Transformação de Papel, S.A. 
Presidente C.A. – Papelaria Fernandes – Lojas, S.A. 
Presidente C.A. – Fernandes Técnica – Desenho e Reprodução, S.A. 
Presidente C.A. – Transfer-Sociedade de Transportes, S.A. 
Presidente C.A. – Printima-Impressão e Tratamento de Imagens, S.A. 
Gerente – Catguir, Sociedade Imobiliária, Lda 
 
António Manuel Formigal de Arriaga 
Administrador – Papelaria Fernandes – Lojas, S.A. 
Administrador – Fernandes Técnica – Desenho e Reprodução, S.A. 
Administrador – Transfer-Sociedade de Transportes, S.A. 
 
 
Casimiro Bento da Silva Santos 
Administrador – Inapa – Investimentos, Participação e Gestão, S.A. 
Administrador – Inapa Portugal - Distribuição de Papel, SA 
Administrador – Inapa España – Distribución de Papel, SA 
Gerente – Papéis Carreira Açores, Lda 
Administrador – CPA-Central Papeleira de Alenquer, SA 
Gerente – Papéis Carreira – Madeira, Lda 
 
 
Pedro de Menezes de Almeida Pereira dos Santos 
Vogal do Conselho Fiscal – Fábricas Lusitana – Produtos Alimentares, S.A. 
 
 
As funções desempenhadas noutras empresas não conflituam com a 
independência do desempenho do seu cargo nesta sociedade, sendo de 
salientar que, relativamente àqueles que desempenham funções de 
administração fora do Grupo, a presença dos administradores Inaveste SGPS, 
SA, representado pelo Senhor Dr. Vasco de Quevedo Pessanha e Casimiro 
Bento Silva Santos tem permitido um enriquecimento do conselho de 
administração em termos de experiência e conhecimentos dos sectores chave 
da distribuição e armazenagem de papel, sem afectação da sua independência 
de avaliação e decisão. 
 
Pelo exposto, são de considerar como independentes todos os membros que 
integram o Conselho de Administração da sociedade. 
 

4.2. Existência de uma comissão executiva ou de outras com competência 
em matéria de gestão 

 
Durante o exercício de apreço o Conselho de Administração não usou da 
faculdade estatutária de constituição, no seu seio, de uma comissão executiva. 
 
Quanto a outras comissões com competência em matéria de gestão 
remetemos para o mencionado no ponto 1.1. do presente Relatório sobre o 
comité executivo. 
 



4.3.  Descrição do modo de funcionamento do Conselho de Administração 
 

O Conselho reúne mensalmente para apreciação da actividade da Sociedade e 
das Sociedades participadas e reúne trimestralmente para aprovação das 
contas a divulgar nos termos da lei, também pode ocorrer reuniões de 
Administração para apreciação de matérias que o justifiquem. 
 
 
Durante o exercício em apreço o Conselho de Administração reuniu 
formalmente 13 vezes. 

 
 

4.4. e 4.5. Remunerações auferidas pelos membros do órgão de administra-
ção 

  
As remunerações do Conselho foram de € 130 000,00 em 2003, e são 
remunerações exclusivamente dos membros executivos. Os membros não 
executivos não auferem remunerações. Estas são as remunerações efectivas e 
não há qualquer componente variável. 
 
As remunerações anteriormente descritas não se encontram relacionadas com 
a evolução das cotações dos títulos emitidos por esta sociedade. 
 

 
Lisboa, 29 de Setembro de 2004. 
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