
Notas enquadradoras 
 das propostas de deliberação

Notas prévias

O Conselho de Administração deve, nos termos legais aplicáveis, solicitar ao Presidente da Mesa da Assembleia 
Geral a convocatória da Assembleia Geral Anual para deliberar sobre as matérias constantes dos pontos 1 a 6 
da ordem do dia. 

Cabe ao Conselho de Administração apresentar, nos termos legais aplicáveis, as propostas e a documentação 
necessárias para que as deliberações relativas aos pontos 1, 2 e 7 possam ser tomadas.

A apresentação de propostas relativas aos pontos 3, 4 e 5 é da competência dos acionistas, nos termos legais 
aplicáveis.

A proposta relativa ao ponto 6 é da competência e foi apresentada pela Comissão de Remunerações, nos termos 
legais aplicáveis.

Todas as deliberações propostas para deliberação pela Assembleia Geral de 15 de maio de 2018 são tomadas 
por maioria simples dos votos expressos, não se contando as abstenções.



Nota à Proposta 1

Relatório único de gestão e contas individuais e consolidadas de 2017

O Conselho de Administração aprovou, nos termos legais, o relatório único de gestão e as contas individuais e 
consolidadas da Sociedade, respeitantes ao exercício de 2017, que inclui a informação não financeira e o relatório 
de governo societário. O Conselho de Administração recebeu igualmente o parecer favorável e o relatório do 
Conselho Fiscal e a certificação legal de contas, sem reservas ou ênfases, pelo Revisor Oficial de Contas.

Nota à Proposta 2

Aplicação dos resultados do exercício de 2017

O Conselho de Administração propõe a aplicação dos resultados do exercício de 2017 e a distribuição aos 
acionistas do valor global de EUR 456.087.849,25, correspondente a EUR 0,55 por ação. Tendo em conta que 
a distribuição de EUR 0,25 por ação respeitante a dividendos foi antecipada em setembro de 2017, o montante 
remanescente da distribuição aos acionistas no valor de EUR 0,30 por ação será pago dentro de 30 dias após 
a respetiva deliberação.

Nota à Proposta 3

Apreciação geral do Conselho de Administração 

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral da atuação do Conselho de Administração pelos 
acionistas, nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados 
a expressar, numa base anual, a sua confiança na continuidade dos membros do Conselho de Administração 
para o respetivo período de mandato. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia 
a expressar o seu voto de confiança no Conselho de Administração e em cada um dos seus membros.

Nota à Proposta 4

Apreciação geral do Conselho Fiscal 

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral da atuação do Conselho Fiscal pelos acionistas, nos 
termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados a expressar, numa 
base anual, a sua confiança na continuidade dos membros do Conselho Fiscal para o respetivo período 
de mandato. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia a expressar o seu voto de 
confiança no Conselho Fiscal e em cada um dos seus membros.

Nota à Proposta 5

Apreciação geral do Revisor Oficial de Contas

A Sociedade deve requerer anualmente a apreciação geral dos acionistas da atuação do Revisor Oficial de Contas, 
nos termos do artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais. Os acionistas são solicitados a expressar, 
numa base anual, a sua confiança na continuidade do Revisor Oficial de Contas para o respetivo período 
de mandato. A Sociedade recebeu uma proposta do acionista Amorim Energia a expressar o seu voto 
de confiança no Revisor Oficial de Contas. 



Nota à Proposta 6

Política de remuneração dos órgãos sociais

Em conformidade com o princípio de say-on-pay, as sociedades abertas devem requerer a aprovação anual 
da política de remuneração dos seus órgãos sociais, nos termos do artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, 
na sua atual redação. 

A política de remuneração é preparada e proposta aos acionistas pela Comissão de Remunerações, órgão 
estatutário competente para aprovar a remuneração dos órgãos sociais (artigo 8.º dos Estatutos). 

A proposta de política de remuneração para 2018 é similar à do ano anterior, tendo sido introduzidas três 
evoluções relevantes em linha com as práticas internacionais de governance: a inclusão da sustentabilidade 
ambiental e da eficiência energética, no contexto da adequada gestão da intensidade carbónica, como elementos 
ponderados na avaliação do desempenho dos administradores executivos, a introdução do índice SXEP como 
referência para a avaliação da TSR da empresa vs. o peer group e a previsão de um mecanismo de restituição da 
remuneração variável.

Nota à Proposta 7

Renovação da autorização para aquisição e alienação de ações próprias e de obrigações próprias 
ou outros valores mobiliários próprios representativos de dívida

O Conselho de Administração solicita a renovação da autorização dada pelos acionistas na anterior Assembleia 
Geral à Sociedade e sociedades participadas para adquirir e/ou alienar até 10% de ações próprias e de 
obrigações próprias ou outros valores mobiliários próprios representativos de dívida. O Conselho de 
Administração encara 
a possibilidade de, em circunstâncias adequadas, recomprar ações emitidas ou instrumentos de dívida como 
uma importante parte da gestão financeira da Sociedade. O Conselho de Administração não está a fazer 
qualquer recomendação quanto à compra ou venda de valores mobiliários emitidos pela Sociedade. A Sociedade 
não comprou quaisquer ações ordinárias ou instrumentos de dívida no período entre a última Assembleia Geral e 
a data de divulgação da convocatória da Assembleia Geral de 15 de maio de 2018. Atualmente, não existem 
ações ordinárias ou instrumentos de dívida emitidos pela Sociedade que sejam detidos pela própria Sociedade. 
Esta autorização caduca dentro de 18 meses a partir da data da respetiva deliberação ou com a sua renovação 
na próxima Assembleia Geral.



PROPOSTA RELATIVA 

AO PONT01 

Deliberar sobre o relatório único de gestão e as contos individuais e consolidados do Sociedade respeitantes ao 
exercício de 2017, incluindo o relatório de governo societário, acompanhados, nomeadamente, dos documentos 
de certificação legal de contos e do relatório de atividade e parecer do Conselho Fiscal 

Considerando: 

o) O disposto no artigo 376.0 do Código dos Sociedades Comerciais que prevê que o Assembleia Geral delibere 
sobre o relatório de gestão;

b) O artigo 245.0
, n.0 1, alínea o) do Código dos Valores Mobiliários que prevê a divulgação por porte do Sociedade

do relatório de gestão, das contos anuais, do certificação legal de contos e demais documentos de prestação
de contos; e

c) Os emitentes de ações admitidas à negociação em mercado regulamentado devem divulgar um relatório
detalhado sobre o estruturo e os práticos de governo societário de acordo com o disposto no artigo 245.º-A do
Código dos Valores Mobiliários;

O Conselho de Administração submete à Assembleia Geral o aprovação do seguinte deliberação: 

Aprovar o relatório único de gestão e os contas individuais e consolidadas da Sociedade respeitantes ao 
exercício de 2017, incluindo o relatório de governo societário e a informação não financeira, acompanhados, 
nomeadamente, dos documentos de certificação legal de contos e do relatório de atividade e parecer do 
Conselho Fiscal. 

Lisboa, 13 de abril de 2018 
Administração 





PROPOSTA RELATIVA 
 AO PONTO 3



PROPOSTA RELATIVA 
 AO PONTO 4



PROPOSTA RELATIVA 
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