
 
 

 IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.  

Sede: Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787, Estrela, Lisboa  
Capital Social: 84.000.000,00 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  
sob o número único de matrícula e identificação fiscal 502 437 464 

Contactos: 

Representante para as Relações com o Mercado: Paulo Miguel dos Reis 

Apoio ao Investidor: Rita Raposo  

Tel.: +351 213 929 780 

Email: impresa@impresa.pt 

 

 

 
 

Deliberações da Assembleia Geral Extraordinária 
 

Informa-se, nos termos da legislação em vigor, que na Assembleia Geral Extraordinária da 
IMPRESA – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. (“Sociedade”), realizada hoje, dia 
20 de setembro de 2022: 

 

• Foi ratificada a cooptação de António Mota de Sousa Horta Osório e a sua designação para 
exercer o cargo de vogal do Conselho de Administração até ao final do mandato em curso. 

 

• Foi aprovada a alteração da redação do número 1, inclusão de um novo número 2, 
renumeração dos anteriores números 2, 3 e 4 e alteração do número 5 (anterior número 4) do 
artigo 14.º dos Estatutos da Sociedade, para que o mesmo artigo passe a apresentar a 
seguinte redação: 

 
“ARTIGO 14º 

1. Deverá a Assembleia Geral que eleger o Conselho de Administração designar o seu 
Presidente e ainda designar os elementos que compõem a Comissão de Auditoria e 
respectivo Presidente. 

2. Serão ainda designados dois Vice-Presidentes de entre os membros do Conselho de 
Administração, podendo a designação de qualquer um deles ser feita pela Assembleia 
Geral que eleger o Conselho de Administração ou pelo próprio Conselho de Administração.  

3. Ao Presidente do Conselho de Administração competirá promover as reuniões do Conselho 
que tiver por necessárias, convocá-las, presidi-las, decidir sobre todas as questões que 
respeitem ao seu funcionamento e ainda exercer todos os poderes e praticar, por si 
só, todos os actos que lhe forem delegados pelo Conselho de Administração. 

4. Competir-lhe-á, de igual modo, a presidência e disciplina de todas as reuniões conjuntas 
do Conselho de Administração e revisor oficial de contas que tiverem lugar nos casos 
previstos neste contrato, na lei geral, ou em quaisquer outros. 

5. Aos Vice-Presidentes competirá, para além dos poderes que lhe forem atribuídos, substituir 
o Presidente nas suas faltas e impedimentos, pela ordem de designação ou por outra ordem 
que o Conselho de Administração venha a definir.” 

 
   

Lisboa, 20 de setembro de 2022 
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