
RELATÓRIO PREVISTO NO ARTIGO 460°, N° 5, 
DO CÓDIGO DAS SOCIEDADES COMERCIAIS 

 
 
I 
 

JUSTIFICAÇÃO DA PROPOSTA DE SUPRESSÃO 
DO DIREITO DE PREFERÊNCIA 

 
 
1. Entende o Conselho de Administração, ponderando um contexto internacional de conhecida 
complexidade e delicadeza, ser exigência do interesse social submeter à apreciação e aprovação 
desta Assembleia Geral Anual mecanismos de atuação que possam servir um propósito de 
otimização das condições de resposta a conveniências de reforço dos capitais próprios da 
Sociedade e/ou o reforço e diversificação da sua base acionista.   
 
2. Na configuração proposta pelo Conselho de Administração, a criação daqueles mecanismos 
poderá envolver a supressão do direito de preferência dos acionistas num eventual aumento ou 
aumentos de capital, de dimensão máxima limitada, fundada em razões de interesse social que 
se afiguram justificar e aconselhar inequivocamente a sua adoção. 
 
No presente relatório, elaborado com referência ao comando do artigo 460.º, n.º 5, do Código 
das Sociedades Comerciais, começará por ser considerada a justificação da eventual supressão 
do direito de preferência. 
 
Admite com efeito, a VAA que, num contexto de necessidade ou conveniência de reforço dos 
capitais próprios ou de reforço e diversificação da sua base acionista, deva estar preparada para 
o cenário de, num horizonte temporal razoável (até ao dia 31 de dezembro de 2020), poder vir 
a suscitar-se a oportunidade de promover a colocação junto de uma ou mais entidades nos 
mercados nacionais e internacionais de uma ou mais emissões de novas ações correspondentes 
a uma participação não superior a 15% do capital social nesta data existente. 
 
As razões que conduzem a que seja proposta a exclusão do direito de preferência dos acionistas 
prendem-se, designadamente, com a elevada volatilidade e instabilidade dos mercados 
financeiros na situação em que se encontram e possivelmente se continuarão a encontrar nos 
tempos mais próximos. Nessa situação, pode fazer toda a diferença o estar ou não estar uma 
instituição em condições de aproveitar e concretizar com prontidão uma eventual 
disponibilidade de investimento, que pode não se compadecer com os prazos, a demora, a 
complexidade e, sobretudo, as incertezas de atribuição próprias de processos oferta pública 
com preferência. 
 
Com efeito, a circunstância de a sociedade poder estar em condições de (i) ter o seu órgão de 
administração apto a deliberar aumento de capital por entradas em numerário e (ii) poder, 
dentro de certos limites, fazê-lo por imediata colocação, revela-se uma vantagem de interesse 
social absolutamente decisiva num quadro de escassez de recursos e disponibilidades de 
investimento, em que importa maximizar as condições de captação em contexto de competição 
internacional por recursos. 
 
Verifica-se, aliás, que importantes sociedades nacionais e internacionais lograram, num 
contexto de mercado especialmente adverso, reforçar os capitais próprios em alturas 



especialmente adversas por via justamente da capacidade evidenciada de acionar e responder 
com celeridade a concretas oportunidades de procura provindas de entidade(s) selecionada(s). 
 
Ponderados estes fatores de interesse social, em conjunto com a preocupação de limitar fatores 
de diluição acionista, entendeu o Conselho de Administração que uma configuração razoável 
e manifestamente favorável ao interesse social estaria em propor aos Senhores Acionistas que 
a eventual emissão de novas ações que venha porventura a ser destinada, por uma ou mais 
vezes, a colocação sem preferência acionista junto de entidade(s) selecionada(s) não excedesse 
o montante global máximo correspondente a 15% do montante total do capital social existente 
nesta data. 
 
 

II 
 

MODO DE ATRIBUIÇÃO E CONDIÇÕES DE LIBERAÇÃO DAS NOVAS 
ACÇÕES 

 
As ações eventualmente a emitir serão destinadas a subscrição por entidade(s) que reúna(m) as 
caraterísticas de investidores qualificados previstas no Código dos Valores Mobiliários ou 
outros investidores que se mostrem interessados em adquirir participação no capital da VAA, 
a selecionar pelo Conselho de Administração, com prévio parecer favorável do Conselho 
Fiscal, se entender que a colocação se mostra possível e conveniente para o reforço dos capitais 
próprios da instituição da Sociedade e/ou o reforço e diversificação da base acionista. 
 
Serão integralmente liberadas no ato de subscrição a totalidade das ações que vierem a integrar 
a eventual emissão ou emissões com supressão do direito legal de preferência dos acionistas, 
não havendo, pois, qualquer diferimento de liberação. 
 
 

III 
 

PREÇO DE EMISSÃO E CRITÉRIOS DA SUA DETERMINAÇÃO 
 
O preço de emissão das novas ações será definido em função das condições de mercado 
prevalecentes no momento de cada deliberação de aumento, não podendo, porém, ser nunca 
inferior ao valor nominal das ações.  
 
Ílhavo, 5 de abril de 2019 
 

 
O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 


