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PROPOSTA RELATIVA AO PONTO DOIS DA ORDEM DO DIA 

 

DELIBERAR SOBRE 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 

 

PROPOSTA  

  

Propõe-se deliberar sobre 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, 12 de agosto de 2022  

 

Pelo Conselho de Administração 

 

  


