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PROPOSTAS A APRESENTAR EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA A 

REALIZAR EM 2 DE OUTUBRO DE 2014 

 

Ponto 1 da Ordem de Trabalhos: Proceder à ratificação da cooptação do Senhor Dr. Fernando 

Manuel Santos Gomes para Vogal do Conselho de Administração, em virtude da renúncia 

apresentada pelo Senhor Dr. Angelino Cândido de Sousa Ferreira. 

Proposta 

Na sequência da renúncia apresentada pelo Senhor Dr. Angelino Cândido de Sousa Ferreira, o 

Conselho de Administração da Sociedade, em reunião realizada em 19 de Fevereiro de 2014, 

procedeu à cooptação do Senhor Dr. Fernando Manuel Santos Gomes, designando-o para o 

referido cargo com início de funções em 31 de Março de 2014. 

Assim, e nos termos e para os efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 393.º do Código das 

Sociedades Comerciais, o Conselho de Administração da Sociedade submete à ratificação da 

Assembleia Geral da Sociedade aquela cooptação. 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade   
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Ponto 2 da Ordem de Trabalhos: Condicionada à aprovação dos pontos seguintes, deliberar 

sobre a designação, ratificando a designação feita pelo Conselho de Administração, de revisor 

oficial de contas independente para, nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 28.º e 

29.º do Código das Sociedades Comerciais, elaborar relatório de verificação do valor das acções 

representativas do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão de 

Empreendimentos Imobiliários, S.A., objecto da aquisição pela Sociedade prevista no ponto 

seguinte. 

Proposta 

Considerando que: 

(a) Se mostra oportuna a aquisição, pela Sociedade ao Futebol Clube do Porto, de acções 

representativas de até 50% do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão 

de Empreendimentos Imobiliários, S.A., sociedade cujo principal activo é o Estádio do 

Dragão; 

(b) A aquisição, pela Sociedade ao Futebol Clube do Porto, de acções representativas do 

capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão de Empreendimentos 

Imobiliários, S.A. é um negócio entre a Sociedade e um seu accionista que se encontra 

sujeito a aprovação pela Assembleia Geral da Sociedade nos termos do artigo 29.º do 

Código das Sociedades Comerciais; 

(c) Entretanto o Conselho de Administração da Sociedade nomeou, sujeito a ratificação pela 

Assembleia Geral da Sociedade, o Senhor Dr. Jorge Manuel Felizes Morgado como revisor 

oficial de contas para verificar o valor das acções a transmitir,  

O Conselho de Administração da Sociedade vem, nos termos e para os efeitos do disposto no art. 

29.º do Código das Sociedades Comerciais, propor à Assembleia Geral da Sociedade que: 

Aprove, ratificando a designação pelo Conselho de Administração, o Senhor Dr. Jorge Manuel 

Felizes Morgado, com domicílio profissional na Rua Alfredo Keil, 273, 6.º Esq., 4150-049 Porto, 

inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o n.º 775, para, nos termos e para os 
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efeitos do disposto no artigo 29.º do Código das Sociedades Comerciais, elaborar relatório de 

verificação do valor das acções representativas do capital social da sociedade EuroAntas – 

Promoção e Gestão de Empreendimentos Imobiliários, S.A. objecto de aquisição pela Sociedade 

prevista no ponto seguinte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade   
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Ponto 3 da Ordem de Trabalhos: Condicionada à aprovação do ponto anterior e dos seguintes, 

deliberar sobre a aquisição, pela Sociedade ao Futebol Clube do Porto, de acções representativas 

de até 50% do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão de Empreendimentos 

Imobiliários, S.A. 

Proposta 

Considerando que: 

(a) Se mostra oportuna a aquisição, pela Sociedade ao Futebol Clube do Porto, de acções 

representativas de até 50% do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão 

de Empreendimentos Imobiliários, S.A., sociedade cujo principal activo é o Estádio do 

Dragão; 

(b) Foi preparado, e encontra-se anexo a esta proposta (Anexo 1), o relatório previsto no artigo 

28.º do Código das Sociedades Comerciais, preparado por Senhor Dr. Jorge Manuel Felizes 

Morgado, revisor oficial de contas encarregue de verificar o valor das acções a transmitir;  

(c) Consta em anexo a esta proposta (Anexo 2) a minuta do contrato de aquisição, conforme 

previsto nos termos do artigo 29.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais, 

O Conselho de Administração da Sociedade vem, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 29.º do Código das Sociedades Comerciais, propor à Assembleia Geral da Sociedade que: 

Aprove, nos termos e para os efeitos do artigo 29.º do Código das Sociedades Comerciais, a 

celebração pela Sociedade de contrato através do qual adquira ao Futebol Clube do Porto pelo 

valor unitário de € 6,37, ou valor aproximado, mas em todo o caso não materialmente distinto do 

valor apurado mediante verificação realizada através do relatório a que é feita menção na alínea 

(b), e nos demais termos e condições que o Conselho de Administração entender adequados, 

acções representativas de até 50% do capital social da sociedade EuroAntas – Promoção e Gestão 

de Empreendimentos Imobiliários, S.A.. 

Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade  
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Anexo 1 à Proposta do 

Ponto 3 da Ordem de Trabalhos 

[RELATÓRIO DO REVISOR OFICIAL DE CONTAS]  



















 

 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 

Capital Social: 75.000.000 euros 

Capital Próprio: 9.882.700 euros (aprovado em Assembleia Geral de 21 de Novembro de 2013) 

Sede Social – Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e 

Pessoa Colectiva n.º 504 076 574 

 

 
Anexo 2 à Proposta do 

Ponto 3 da Ordem de Trabalhos 

[MINUTA] 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE ACÇÕES 

 

Entre: 

1. Futebol Clube do Porto, com sede na Praça General Humberto Delgado, 325, 1.º no Porto, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 501 122 

834, doravante abreviadamente designada por “Vendedora”; 

e 

2. Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, Sociedade Anónima Desportiva, com sede no Estádio do Dragão, Via 

FC Porto, Entrada Poente Piso 3, no Porto, com o capital social de € 75.000.000 e o capital próprio de € 

9.882.700 (aprovado em Assembleia Geral de 21 de Novembro de 2013), matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de pessoa colectiva 504 076 574, doravante 

abreviadamente designada por “Compradora” 

Doravante designadas, em conjunto, por “Partes”, 

Com base nos pressupostos enunciados, é reciprocamente acordado e livremente aceite o contrato de compra e venda de 

acções das cláusulas (“Contrato”) seguintes: 

1. Definições e Interpretação 

1.1. No Contrato, sempre que iniciados por letra maiúscula, e salvo quando do contexto claramente decorrer sentido 

diferente, os termos e expressões abaixo indicados terão o significado que a seguir lhes é apontado: 

(a) Acções: [●] (extenso) acções ordinárias, com o valor nominal unitário de € 5 (cinco euros), 

representativas de [●]% (extenso) do capital social e direitos de voto da Sociedade; 

(b) Sociedade: a sociedade denominada EuroAntas – Promoção e Gestão de Empreendimentos 

Imobiliários, S.A., com sede no Estádio do Dragão, Via Futebol Clube do Porto, entrada 

nascente, piso 3, no Porto, com o capital social de € 86.436.200,00 (oitenta e seis 

milhões, quatrocentos e trinta e seis mil e duzentos euros), representado por 17.287.240 

(dezassete milhões, duzentas e oitenta e sete mil, duzentas e quarenta) acções, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de 

matrícula e de pessoa colectiva 504 857 835. 

1.2. Salvo quando do contexto resulte de outro modo, qualquer referência feita neste Contrato a uma disposição 

legal ou contratual inclui as alterações a que a mesma tiver sido e/ou vier a ser sujeita. 

1.3. As expressões supra definidas no singular poderão ser utilizadas no plural, e vice-versa, com a correspondente 

alteração do respectivo significado. 

1.4. Os títulos das cláusulas do Contrato são incluídos por razões de mera conveniência, não constituindo suporte da 

interpretação ou integração do mesmo. 

1.5. No Contrato, e salvo quando de outro modo indicado, as referências feitas a cláusulas ou números respeitam a 

cláusulas ou números deste Contrato. 
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1.6. Caso alguma das disposições do Contrato venha a ser declarada nula ou por qualquer forma inválida, ineficaz 

ou inexequível, por uma entidade competente para o efeito, as Partes procurarão acordar, de boa-fé, uma 

disposição que substitua aquela e que, tanto quanto possível, produza efeitos semelhantes. 

2. Objecto 

Pelo Contrato, e nos termos e condições dele constantes, a Vendedora vende à Compradora, a qual, por sua vez, 

e reciprocamente, adquire àquela, as Acções, com todos os direitos sociais e económicos às mesmas inerentes e 

livres de quaisquer ónus, encargos ou outras limitações ou responsabilidades. 

3. Preço das Acções 

3.1. O preço das Acções é de € [●] (extenso), correspondente a € [●] (extenso) por Acção, quantia que a Vendedora 

declara ter recebido nesta data da Compradora e da qual dá integral quitação pela assinatura do Contrato. 

3.2. Considerando o disposto no número anterior, a Vendedora declara nada mais ter a receber da Compradora por 

efeito desta transacção.  

4. Transmissão das Acções 

A transacção produzirá efeitos na presente data, obrigando-se as Partes a praticar todos os actos e a assinar 

todos os documentos que, nos termos legalmente aplicáveis, se mostrem necessários à válida e eficaz 

transmissão das Acções, nomeadamente preenchendo e assinando as declarações e impressos requeridos por 

normativos fiscais do Estado Português e necessários ou adequados à boa concretização do negócio, os quais 

deverão ser entregues pela respectiva Parte, no prazo de 30 dias a contar da presente data. 

5. Declarações  

A Vendedora declara à Compradora que as Acções se encontram integralmente subscritas e realizadas, livres de 

quaisquer ónus, encargos ou outras limitações, e não constituem objecto de qualquer contrato anterior não 

executado, ainda que de promessa, reporte, preferência ou opção, tendente à transmissão da propriedade, da 

posse ou de qualquer direito a elas inerente, sendo das mesmas, nesta data, a sua única e legítima proprietária, 

plena e exclusiva. 

6. Disposições Diversas 

6.1. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial, de qualquer direito que assista a cada uma das Partes ao 

abrigo deste Contrato não importa a renúncia a esse direito nem impede o seu exercício posterior. 

6.2. Este Contrato apenas poderá ser alterado mediante acordo expresso, por escrito, de cada uma das Partes. 

6.3. O Contrato constitui o acordo integral entre as Partes, sobrepondo-se e revogando quaisquer declarações ou 

compromissos, verbais ou escritos, relativos às matérias aqui reguladas. 

7. Comunicações 

7.1 Salvo quando forma especial for exigida no Contrato, todas as comunicações entre as Partes relativamente a este 

Contrato devem ser efectuadas por escrito, mediante carta ou telefax, e dirigidas para os seguintes endereços e 

postos de recepção: 

(a) Vendedora 

Futebol Clube do Porto 

A/C [●] 

Praça General Humberto Delgado, 325, 1.º Porto 

Telefax: [●] / [●] 

(b) Compradora: 
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Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD 

A/C [●] 

Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente, Piso 3, Porto 

Telefax: [●] / [●] 

7.2 Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as comunicações efectuadas por escrito considerar-se-ão 

realizadas na data da respectiva recepção ou, se fora das horas de expediente, no primeiro dia útil imediatamente 

seguinte. 

7.3 As comunicações protocoladas ou efectuadas mediante carta registada com aviso de recepção considerar-se-ão 

realizadas na data de assinatura do respectivo protocolo ou aviso. 

7.4 Não se consideram realizadas as comunicações efectuadas por telefax, cujo conteúdo não for perfeitamente 

legível pelo respectivo destinatário, desde que este comunique esse facto à Parte que tiver emitido a referida 

comunicação no primeiro dia útil imediatamente seguinte ao da respectiva recepção. 

7.5 Para efeitos de realização da citação no âmbito de acção judicial destinada ao cumprimento de obrigações 

pecuniárias emergentes do Contrato, são convencionadas as moradas indicadas no número 1 desta cláusula. 

7.6 A alteração das moradas indicadas no número no número 1 desta cláusula deve ser comunicada à outra Parte, 

por carta registada com aviso de recepção, nos 15 (quinze) dias subsequentes à respectiva alteração. 

8. Lei Aplicável e Resolução de Litígios 

8.1. O Contrato rege-se pelas disposições aplicáveis da lei portuguesa. 

8.2. No caso de litígio quanto à validade, interpretação ou aplicação do Contrato, as Partes diligenciarão, por todos 

os meios de diálogo e modos de composição de interesses, de forma a obter de uma solução concertada para a 

questão devendo para o efeito comunicar à outra Parte pretender iniciar esse diálogo. 

8.3. Caso não seja possível obter a solução concertada prevista no número anterior, o que se presume acontecer 

decorridos 30 (trinta) dias sobre a primeira comunicação dirigida a esse efeito, e sem prejuízo de quaisquer 

disposições imperativas resultantes da lei de processo, será competente o foro da Comarca do Porto, com 

expressa renúncia a qualquer outro. 

Este Contrato é feito em dois exemplares, ficando um para cada uma das Partes. 

Porto, [data]  

 

Pela Vendedora, A Direcção     Pela Compradora, A Administração 

 

______________________________________   ______________________________________ 

[●]       [●] 
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Ponto 4 da Ordem de Trabalhos: Condicionada à aprovação dos pontos anteriores, excepto o 

ponto 1, e dos seguintes, deliberar sobre o aumento de capital social da Sociedade no montante 

total de €37.500.000, a realizar por entradas em dinheiro através da subscrição particular pelo 

Futebol Clube do Porto de 7.500.000 acções preferenciais sem voto, escriturais e nominativas, a 

emitir pela Sociedade nos termos do artigo 8.º, n.º 4 dos seus estatutos, com a consequente 

alteração do artigo 5.º dos estatutos. 

Proposta 

Considerando que:  

(a) Se mostra oportuno reforçar os capitais próprios da Sociedade, entre outras razões, para dar 

cumprimento aos requisitos de Fair Play financeiro exigidos pela Union des Associations 

Européenes de Football (UEFA), sendo para o efeito adequado realizar um aumento de 

capital social da Sociedade até 31 de Dezembro de 2014; 

(b) A Direcção do Futebol Clube do Porto manifestou à Sociedade a sua disponibilidade para, 

sujeito à aprovação pela Assembleia Geral do Futebol Clube do Porto, subscrever esse 

aumento de capital no mencionado calendário; 

(c) Para evitar uma forte diluição dos direitos de voto dos demais accionistas e considerando 

que o propósito essencial deste aumento de capital é reforçar os fundos próprios da 

Sociedade, o instrumento que melhor se adequa ao efeito visado são as acções preferenciais 

sem voto; 

(d) Apesar de o real valor destas acções dever, à presente data, ser significativamente inferior 

ao valor nominal das acções ordinárias da Sociedade (cinco euros), mostra-se necessário, 

por imperativo legal, emitir tais acções preferenciais sem voto ao valor nominal das acções 

ordinárias, pelo que será também esse o respectivo preço de subscrição; 

O Conselho de Administração da Sociedade vem propor à Assembleia Geral da Sociedade que: 

1. Aprove o aumento de capital social da Sociedade no montante total de €37.500.000, a 

realizar por entradas em dinheiro, através da subscrição particular, pelo Futebol Clube do 
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Porto, de 7.500.000 acções preferenciais sem voto a emitir pela Sociedade nos termos do 

artigo 8.º, n.º 4 dos seus estatutos. 

2. Aprove a alteração do artigo 5.º dos estatutos da Sociedade, em resultado do referido 

aumento de capital social, passando o mesmo a ter a seguinte redação (a sublinhado a parte 

alterada): 

“Artigo quinto 

O capital social, integralmente subscrito e realizado, é de 112,500,000 de Euros, e encontra-

se dividido em quinze milhões de acções ordinárias da categoria A e da categoria B, 

dependendo, nos termos do número um do artigo seguinte, da identidade do respectivo titular, 

com o valor nominal de 5 Euros cada uma e em sete milhões e quinhentas mil acções 

preferenciais sem voto, com o valor nominal de 5 Euros cada uma.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade   
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Ponto 5 da Ordem de Trabalhos: Condicionada à aprovação dos pontos anteriores, excepto o 

ponto 1, e do seguinte, deliberar sobre uma proposta de supressão do direito de preferência dos 

accionistas com respeito ao aumento de capital social da Sociedade mediante a emissão de acções 

preferenciais sem voto a que se refere o ponto anterior. 

Proposta 

Considerando que é do interesse da Sociedade que o referido aumento de capital esteja concluído 

até ao dia 31 de Dezembro de 2014, e atentas as condições actuais do mercado de capitais 

nacional, o real valor das acções preferenciais sem voto a emitir pela Sociedade, 

significativamente inferior ao seu valor nominal, que deverá corresponder, por imperativo legal, 

ao valor nominal das acções ordinárias da Sociedade (cinco euros), e a disponibilidade de fundos 

do Futebol Clube do Porto, clube fundador e accionista de singular referência da Sociedade, não 

se compadece aquele aumento de capital com a oportunidade e adequação de realizar uma oferta 

pública de distribuição de tais acções à generalidade dos accionistas da Sociedade, 

O Conselho de Administração da Sociedade vem propor à Assembleia Geral da Sociedade que, 

nos termos do artigo 460.º do Código das Sociedades Comerciais, delibere a supressão do direito 

de preferência dos accionistas na subscrição do aumento de capital social nos termos da 

deliberação prevista no ponto anterior, a realizar por subscrição particular pelo Futebol Clube do 

Porto. 

 

 

 

 

 

Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade   



 

 
FUTEBOL CLUBE DO PORTO – Futebol, SAD 

Sociedade Aberta 

Capital Social: 75.000.000 euros 

Capital Próprio: 9.882.700 euros (aprovado em Assembleia Geral de 21 de Novembro de 2013) 

Sede Social – Estádio do Dragão, Via FC Porto, Entrada Poente Piso 3 

Matricula na 1ª Conservatória do Registo Comercial do Porto e 

Pessoa Colectiva n.º 504 076 574 

 

 
Anexo à Proposta do 

Ponto 5 da Ordem de Trabalhos  

Relatório justificativo da supressão do direito de preferência dos accionistas relativamente ao 

aumento de capital nos termos previstos no ponto 4 da ordem de trabalhos. 

1.  Enquadramento  

O presente relatório é apresentado nos termos e para os efeitos previstos no artigo 460.º, n.ºs 3 e 5 

do Código das Sociedades Comerciais.  

2. Caracterização do aumento de capital relativamente ao qual se propõe que o direito 

de preferência dos Senhores Accionistas seja suprimido  

O aumento de capital relativamente ao qual se propõe a supressão do direito de preferência dos 

Senhores Accionistas constitui um aumento de capital social da Sociedade no montante total de 

€37.500.000, a realizar por entradas em dinheiro através da subscrição particular pelo Futebol 

Clube do Porto de 7.500.000 acções preferenciais sem voto a emitir pela Sociedade nos termos do 

artigo 8.º, n.º 4 dos seus estatutos. As acções preferenciais sem voto terão um valor nominal 

unitário e preço de subscrição de €5, uma vez que é este o valor nominal unitário das acções 

ordinárias. Apesar de o real valor destas acções preferenciais sem voto dever, à presente data, ser 

significativamente inferior ao valor nominal das acções ordinárias, mostra-se necessário emitir 

tais acções preferenciais sem voto ao valor nominal das acções ordinárias. 

3. Justificação do interesse social na supressão do direito de preferência  

Conforme se encontra exposto na respectiva proposta, o aumento de capital social da Sociedade 

mediante a emissão de acções preferenciais sem voto é uma medida adequada para que a 

Sociedade eleve os seus capitais próprios e, deste modo, dê expedito cumprimento aos requisitos 

de Fair Play financeiro exigidos pela UEFA.  

O interesse social em que o aumento de capital seja subscrito pelo Futebol Clube do Porto e, por 

conseguinte, a supressão do direito de preferência dos demais accionistas na subscrição desse 

aumento de capital, resulta das seguintes circunstâncias:  
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(i) A manifestação de disponibilidade por parte do Futebol Clube do Porto, clube fundador e 

accionista de singular referência da Sociedade, para subscrever o aumento de capital em 

causa; 

(ii) A preferência da Sociedade na realização de uma subscrição particular, uma vez que nas 

actuais condições de mercado é convicção do Conselho de Administração que o eventual 

lançamento de uma oferta pública de distribuição das acções preferenciais sem voto a 

emitir no âmbito do aumento de capital acabasse por determinar que tais acções fossem 

integralmente subscritas pelo Futebol Clube do Porto, seja ao abrigo do seu direito de 

preferência seja através de rateio; 

(iii) A convicção do Conselho de Administração de que, estando o Futebol Clube do Porto 

disponível para aportar fundos de capital à Sociedade e tendo esta necessidade premente 

dos mesmos dentro de um certo horizonte temporal, se considera adequada a utilização de 

tais fundos.  

Nestas circunstâncias, torna-se necessário deliberar a supressão do direito de preferência dos 

Senhores Accionistas na subscrição do aumento de capital social da Sociedade a realizar mediante 

a emissão de acções preferenciais sem voto.  
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Ponto 6 da Ordem de Trabalhos: Condicionada à aprovação dos pontos anteriores, excepto o 

ponto 1, deliberar sobre a alteração do artigo 7.º dos estatutos da Sociedade, no sentido da 

adopção de uma percentagem máxima de direitos de voto a exercer por cada accionista caso as 

acções preferenciais sem voto venham a adquirir esse direito no futuro. 

Proposta 

Considerando que: 

(a) Se mostra oportuno reforçar os capitais próprios da Sociedade, entre outras razões, para dar 

cumprimento aos requisitos de Fair Play financeiro exigidos pela Union des Associations 

Européenes de Football (UEFA), sendo para o efeito adequado realizar um aumento de 

capital social da Sociedade até 31 de Dezembro de 2014; 

(b) Se propõe nos pontos anteriores a realização de um aumento de capital social da Sociedade 

no montante total de €37.500.000, por entradas em dinheiro através da subscrição 

particular pelo Futebol Clube do Porto de 7.500.000 acções preferenciais sem voto a emitir 

pela Sociedade nos termos do artigo 8.º, n.º 4 dos seus estatutos e a supressão do direito de 

preferência dos Senhores Accionistas, de modo a que o cumprimento dos referidos 

requisitos não seja posto em causa por questões de natureza operacional e com impacto 

adverso no calendário proposto; 

(c) Se tais acções preferenciais sem voto vierem a adquirir esse direito no futuro, e durante o 

período de tempo em que lhes seja inerente esse direito, mostra-se adequado limitar em 

alguma medida a contagem dos votos acima de determinado patamar para evitar 

desequilíbrios na estrutura accionista; 

(d) Caso o Futebol Clube do Porto mantenha na sua titularidade as acções ordinárias por si 

detidas, bem como a totalidade das acções preferenciais sem voto agora emitidas, se estas 

últimas vierem a adquirir direito de voto poderão ser gerados efeitos relevantes por causas 

alheias à sua vontade – o não pagamento do dividendo prioritário durante dois exercícios 

sociais, considerando-se, para os efeitos e nos termos previstos no artigo 29.º, n.º 1 dos 

estatutos, que as acções preferenciais sem voto a emitir poderão ter direito, pela primeira 
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vez, aos dividendos relativos ao exercício social de 2015/2016 –, aos quais a lei atribui 

aquele efeito (artigo 342.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais); 

(e) A alteração do contrato de sociedade, com a inclusão de uma determinação estatutária a 

fixar uma percentagem máxima de votos a exercer por cada accionista se e quando as 

acções preferenciais sem voto vierem a adquirir esse direito, reequilibra de forma adequada 

aquela destabilização; 

O Conselho de Administração da Sociedade vem propor à Assembleia Geral da Sociedade que 

sejam aditados novos números ao artigo 7.º dos Estatutos, respetivamente do número três ao 

sexto, com a seguinte redação: 

“Artigo sétimo 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 - Caso as acções preferenciais sem voto emitidas pela sociedade venham a conferir direito de 

voto, ao abrigo do artigo 342.º, n.º 3 do Código das Sociedades Comerciais, durante esse período 

temporal não serão considerados os votos emitidos por um accionista, em nome próprio ou como 

representante de outro, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

que excedam mais de um terço da totalidade dos votos correspondentes ao capital social. 

4 - No caso de a limitação de contagem de votos prevista no número anterior afectar vários 

accionistas, em virtude de imputação de direitos de voto, nos termos dos artigos 20.º e 21.º do 

Código dos Valores Mobiliários, a referida limitação opera proporcionalmente às acções por 

cada um detidas. 

5 - A limitação da contagem de votos aplica-se em todas as deliberações, incluindo aquelas para 

as quais a lei ou estes estatutos exigem uma maioria qualificada determinada sobre o capital da 

sociedade. 

6 - Os accionistas detentores de percentagem superior à fasquia fixada no n.º 3 mantêm deveres 

de informação nos termos previstos na lei.” 
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Porto, 10 de Setembro de 2014 

O Conselho de Administração da Sociedade 


