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BOLETIM DE VOTO 

Exercício do Voto por Correspondência Postal 

Nome do Accionista:   

Morada Completa:   

Número Contribuinte:   

Número de acções:  Banco(s) depositário(s):   

 

  

Ordem de Trabalhos:  A Favor Abstenção Contra 

  

 

1 - Discutir e deliberar sobre o Relatório de Gestão, balanço e contas, individuais e consolidadas, relativos ao 

exercício de 2010 

  

Proponente:   

 

2 – Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados do exercício  

 

Proponente:   

 

3 – Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da sociedade 

 

Proponente:   

 

4 – Discutir e deliberar sobre as alterações ao Pacto Social propostas pelo Conselho de Administração, que têm 

por principal objectivo, conformá-lo com as regras de participação dos accionistas nas Assembleias Gerais, 

introduzidas pelo DL 49/2010 de 19 de Maio ao Código dos Valores Mobiliários e, nestes termos: 

a) Modificar a redacção: do nº 4 do art. 8º nº4; do nº1 do art. 21º e dos nºs1, 4 e 5 do art. 23º;  



 

b) Suprimir: o nº2 do Artº 23º; 

Alterar a numeração: dos nºs 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 do art. 23º que passam a, respectivamente, nºs 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9 e 10 

 

Proponente:   

 

5 – Deliberar sobre a eleição do Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dos Membros do 

Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e da Comissão de Vencimentos para o quadriénio de 2011 a 

2014 

 

Proponente:   

 

6 – Deliberar sobre a eleição do Revisor Oficial de Contas da sociedade para o quadriénio de 2011 a 2014 

 

Proponente:   

 

7 - Deliberar sobre a remuneração da Comissão de Vencimentos 

 

Proponente:   

 

8 - Deliberar sobre a política de Remunerações dos órgãos sociais e dirigentes bem como sobre o plano de 

atribuição de acções e respectivo regulamento, a aplicar pela Comissão de Vencimentos 

 

Proponente:   

 

9 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções próprias até ao limite legal de 10% 

 

Proponente:   

 

10 - Deliberar sobre a aquisição e alienação de obrigações próprias ao limite legal de 10% 

 

Proponente:   

 

 



 

11 - Deliberar sobre a aquisição e/ou detenção de acções representativas do capital social desta sociedade por 

sociedades dela dependentes, nos termos do disposto pelo artigo 325º-B do Código das Sociedades Comerciais 

 

Proponente:   

  

  

   

(Assinatura do Accionista) 

 

 


