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Artigo 12º

1. A assembleia geral só poderá funcionar em primeira convocação desde que se achem
presentes ou devidamente representados accionistas detentores de, no mínimo, 51% do
capital social.

2. A assembleia geral para decisão das matérias a que se referem as alíneas a) a d) do
artigo 13º não poderá deliberar sem que estejam presentes ou representados accionistas
cujas acções representem pelo menos 51% do capital social.
Artigo 13º
Compete à assembleia geral:

a) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas do exercício, bem como sobre a proposta de
aplicação de resultados e proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da
sociedade;

b) Aprovar o plano estratégico de desenvolvimento, após apreciação pelo conselho
estratégico;

c) Definir políticas gerais relativas à actividade da sociedade;
d) Eleger os membros dos órgãos sociais;
e) Deliberar sobre quaisquer alterações nos Estatutos;
f) Fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais, podendo, para o efeito, designar uma
comissão de fixação de remunerações;

g) Aprovar a emissão de obrigações e as respectivas condições;
h) Deliberar sobre as matérias das alíneas c) e e) do artigo 15.º, quando as operações excedam os
limites indicados, e sobre a matéria da alínea d) do mesmo artigo, salvaguardando os
formalismos legais a cumprir, designadamente os previstos no artigo 37.º do Decreto-Lei
nº558/99, de 17 de Dezembro, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 300/20078, de 23
de Agosto;
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i) Eleger os membros do conselho estratégico e aprovar o respectivo regulamento interno;
j) Deliberar sobre qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.

CAPÍTULO IV
Administração e fiscalização

Artigo 14º
1.

A sociedade é gerida por um conselho de administração composto por seis membros, sendo três
executivos e três não executivos, eleitos em conjunto para um mandato de três anos pela
assembleia geral, que designará os que exercem o cargo de presidente e demais funções
executivas e os que exercem funções não executivas, os quais integrarão a comissão de
auditoria.

2.

O conselho de administração poderá, dentro dos limites legais, conferir competências suas a
um administrador-delegado ou a uma comissão executiva, formada por três administradores
executivos, por si designados, fixando-lhes as atribuições e regulamentando a respectiva
delegação.
Artigo 15º

Compete ao Conselho de Administração, sem prejuízo das demais competências que lhe
conferem a lei e estes Estatutos:

a) Gerir, com os mais amplos poderes, todos os negócios sociais e efectuar todas as
operações relativas ao objecto social;

b) Representar a sociedade em juízo e fora dele, activa e passivamente, podendo
desistir, transigir e confessar em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções
de arbitragem;

