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COMUNICADO 
 

Nos termos e para os efeitos do disposto no Regulamento da CMVM n.º 5/2008 (republicado pelo 

Regulamento da CMVM n.º 7/2018), a ALTRI, SGPS, S.A. (“ALTRI” ou “Sociedade”) informa que o 

administrador executivo, Dr. José António Nogueira dos Santos, apresentou, na presente data, renúncia ao 

cargo de vogal do Conselho de Administração da Sociedade por motivo de reforma, que produz efeitos na 

presente data. 

Mais se informa que, na sequência da renúncia apresentada pelo Dr. José António Nogueira dos Santos, 

foi deliberado pelo Conselho de Administração, em reunião hoje realizada e em observância do disposto 

na alínea b) do número 3 do artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais, cooptar como novo 

administrador executivo, até ao termo do mandato em curso (2020/2022), o Dr. Vítor Miguel Martins Jorge 

da Silva, para preenchimento do lugar que ficou vago na sequência da renúncia acima indicada, bem como 

designar o Dr. Vítor Miguel Martins Jorge da Silva para integrar a Comissão Executiva da ALTRI, 

atribuindo-lhe o pelouro financeiro, com a responsabilidade de Chief Financial Officer (CFO). 

O Dr. Vítor Miguel Martins Jorge da Silva tem relevante experiência de liderança e gestão global de 

negócios complexos, tendo desempenhado cargos de administração financeira, estratégia e 

desenvolvimento de negócios. 

Por fim, a ALTRI gostaria de expressar um profundo apreço e consideração pelo trabalho realizado pelo 

Dr. José António Nogueira dos Santos em todos os cargos que foi exercendo em empresas do Grupo ao 

longo de 40 anos, cargos que exerceu com uma dedicação e entrega ímpares, e com um nível de 

excelência que contribuiu decisivamente para o crescimento do Grupo e para os seus sucessos. O Dr. 

José António Nogueira dos Santos viveu e construiu a história do Grupo e a ALTRI transmite-lhe um forte 

agradecimento, desejando que esta nova fase da sua vida pessoal se revele tão duradoura e profícua 

quanto a sua vida profissional. 

Porto, 7 de abril de 2022 

Pelo Conselho de Administração 
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