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VOTO POR CORRESPONDÊNCIA ELETRÓNICA 

INSTRUÇÕES E MODELOS 
 
 

O direito de voto na Assembleia Geral da Semapa pode ser exercido por correspondência nos termos 

do artigo 22.º do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 9.º do Contrato Social. Para o efeito 

podem ser usados os modelos anexos e seguidas as seguintes instruções: 

 
1. Deve ser dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral, uma mensagem de correio 

electrónico contendo os seguintes anexos: 

a.  Declaração, segundo modelo em anexo, em formato PDF, devidamente assinada - de acordo 

com a assinatura constante do respectivo documento de identificação válido, cuja cópia deverá 

acompanhar a mesma declaração, ou através de assinatura digital qualificada, dispensando-se, 

nesse caso, a junção do documento de identificação -, manifestando a vontade de votar, e 

b. Declarações de voto, nos termos do ponto seguinte. 

2. Devem ser incluídos na mensagem de correio eletrónico dirigida ao Presidente da Mesa, tantas 

declarações de voto quantos os pontos da ordem de trabalho em relação aos quais se pretenda 

votar. Em relação a estas declarações de voto deve ser observado o seguinte: 

a.  Devem ter formato PDF; 

b. O título do documento deve corresponder ao ponto da ordem de trabalhos a que se destina, e 

c. A declaração de voto deve corresponder ao modelo anexo. 

3. As mensagens de correio electrónico contendo a declaração dirigida ao Presidente da Mesa e as 

declarações de voto, devem ser enviadas por correio electrónico para o endereço 

ag@semapa.pt, até à véspera da reunião. 
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SEMAPA - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 

Ex.mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral  

Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 14, 10.º 

1050-121 Lisboa 

 
 
 

Assunto:   Exercício do direito de voto por correspondência nos termos do artigo 22.º 

do Código dos Valores Mobiliários e do artigo 9.º do Contrato Social. 

 
 
 
Lisboa, ___de ______________________ de 20____ 

Nome / Firma do Accionista: ____________________________________ 

 
 
 

Ex.mo Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral: 
 
 

Venho por este meio manifestar vontade de exercer o direito de voto na Assembleia Geral dessa 

sociedade do dia 27 de Maio de 2022, em relação aos pontos _____________da ordem de 

trabalhos. 

 
Para o efeito junto as declarações de voto, uma para cada ponto da Ordem de Trabalhos, em formato 

PDF, com a indicação no título do documento do ponto da Ordem de Trabalhos a que se destina, 

assinadas de acordo com a assinatura constante do documento de identificação em anexo ou através de 

assinatura digital qualificada. 

 
O documento comprovativo da titularidade das acções foi enviado de forma independente pela 

instituição financeira depositária. 

 

Com os melhores cumprimentos 
 
 
 
 

 

[assinatura de acordo com a assinatura constante do 
documento de identificação válido ou através de assinatura 
digital qualificada] 



DECLARAÇÃO DE VOTO 
 
 
 
 
 

Ponto da Ordem de Trabalhos:    

Accionista:    
 
 
 
 
 
 
 

Em relação ao ponto supra indicado da ordem de trabalhos manifesto-me no seguinte sentido: 

 
 

Abstenção 
 
 

Voto favorável à proposta do Conselho de Administração 

Voto contra a proposta do Conselho de Administração 

Voto favorável à proposta  apresentada por   
 

Voto contra a proposta apresentada por    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[assinatura de acordo com a assinatura constante do documento de 
identificação válido ou através de assinatura digital qualificada] 
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