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RESUMO DAS INFORMAÇÕES CONSTANTES DA ACTA DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL 

ANUAL DE ACCIONISTAS DA SEMAPA DE 27 DE MAIO DE 2022 
 

 

Lugar da reunião: Hotel Ritz, Rua Rodrigo da Fonseca, n.º 88, em Lisboa. 

 

Dia da reunião: 27 de Maio de 2022. 

 

Hora da reunião: 15 horas e 30 minutos. 

 

Mesa da Assembleia Geral: Dr. Luís Pessoa Gaspar, Secretário; Dr. Rui Gouveia, 

Secretário da Sociedade; Dra. Joana Lopes Luís, Subdirectora do Departamento Jurídico 

da sociedade. 

 

Quórum constitutivo: Encontravam-se presentes ou representados accionistas titulares de 

72.998.773 acções, correspondentes a 72.998.773 votos e a 89,823% do capital social da 

sociedade. 

 

Ordem de Trabalhos (PDF): 

− Ponto 1: Deliberar sobre os documentos de prestação de contas do exercício de 

2021, incluindo o relatório de gestão, o balanço e contas separadas e 

consolidadas, o relatório de governo societário, que integra o relatório sobre 

remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (relatório de 

sustentabilidade); 

− Ponto 2: Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados; 

− Ponto 3: Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da 

Sociedade; 

− Ponto 4: Deliberar sobre a alteração parcial do contrato de sociedade; 

− Ponto 5: Proceder à eleição dos titulares dos corpos sociais para o quadriénio 

2022-2025 ou, caso a alteração da duração dos mandatos tenha sido aprovada no 

âmbito do ponto 4. da Ordem de Trabalhos, para o triénio 2022-2024; 

https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Convocat%C3%B3ria%20assinada_0.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Convocat%C3%B3ria%20assinada_0.pdf
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− Ponto 6: Deliberar sobre a remuneração dos membros da Comissão de 

Remunerações, e 

− Ponto 7: Deliberar sobre a aquisição e alienação de acções e obrigações próprias. 

 

Documentos e relatórios submetidos à Assembleia Geral: 

− Ponto 1: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à 

aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos demais 

documentos de prestação de contas individuais e consolidadas de 2021, o 

relatório de governo societário, que integra o relatório sobre remunerações, e a 

demonstração não financeira consolidada (relatório de sustentabilidade) (PDF);  

− Ponto 2: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à aplicação 

de resultados (PDF); 

− Ponto 3: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à 

apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade (PDF); 

− Ponto 4: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração e relativa à alteração 

parcial do contrato de sociedade (PDF); 

− Ponto 5: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à 

eleição da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho de 

Administração e da Comissão de Remunerações (PDF) e Proposta subscrita pelo 

Conselho Fiscal e relativa à eleição do Revisor Oficial de Contas (PDF); 

− Ponto 6: Proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e relativa à 

remuneração dos membros da Comissão de Remunerações (PDF), e 

− Ponto 7: Proposta subscrita pelo Conselho de Administração, sobre a aquisição e 

alienação de acções e obrigações próprias (PDF). 

 

Deliberações tomadas e resultados das votações (*): 

− Ponto 1: Aprovação do Relatório de Gestão, das Contas do Exercício e dos 

demais documentos de prestação de contas individuais e consolidados relativos 

ao exercício de 2021, o relatório de governo societário, que integra o relatório 

sobre remunerações, e a demonstração não financeira consolidada (relatório de 

sustentabilidade), por 72.934.004 votos favoráveis, correspondentes a 99,91% do 

capital presente ou representado, com 52.516 votos contra, correspondentes a 

0,07% do capital presente ou representado e com a abstenção de accionistas 

https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20%20%28CA%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%201%20-%20Relat%C3%B3rio%20e%20Contas%20%20%28CA%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%202%20-%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Resultados%20%28CA%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%202%20-%20Aplica%C3%A7%C3%A3o%20de%20Resultados%20%28CA%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%203%20-%20Aprecia%C3%A7%C3%A3o%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20%28SODIM%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%203%20-%20Aprecia%C3%A7%C3%A3o%20Administra%C3%A7%C3%A3o%20%28SODIM%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/DOC161.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/DOC161.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20ponto%205%20-%20elei%C3%A7%C3%A3o%20%C3%B3rg%C3%A3os%20sociais%20%28Sodim%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20ponto%205%20-%20elei%C3%A7%C3%A3o%20%C3%B3rg%C3%A3os%20sociais%20%28Sodim%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Proposta%20de%20recondu%C3%A7%C3%A3o%20KPMG%20%28CF%29%20-%2020220503.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Proposta%20de%20recondu%C3%A7%C3%A3o%20KPMG%20%28CF%29%20-%2020220503.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20ponto%206%20-%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20comiss%C3%A3o%20remunera%C3%A7%C3%B5es%20%28SODIM%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20ponto%206%20-%20remunera%C3%A7%C3%A3o%20comiss%C3%A3o%20remunera%C3%A7%C3%B5es%20%28SODIM%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%207%20-%20Ac%C3%A7%C3%B5es%20e%20Obriga%C3%A7%C3%B5es%20Pr%C3%B3prias%20%28CA%29.pdf
https://www.semapa.pt/sites/default/files/assembleias/Semapa%20-%20Ponto%207%20-%20Ac%C3%A7%C3%B5es%20e%20Obriga%C3%A7%C3%B5es%20Pr%C3%B3prias%20%28CA%29.pdf
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titulares de acções correspondentes a 12.253 votos e a 0,02% do capital presente 

ou representado; 

− Ponto 2: Aprovação da proposta do Conselho de Administração de aplicação dos 

resultados, por 72.997.773 votos favoráveis, correspondentes a 99,99% do capital 

presente ou representado, com 1.000 votos contra, correspondentes a 0,001% do 

capital presente ou representado; 

− Ponto 3: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e 

relativa à apreciação dos órgãos de administração e fiscalização da sociedade por 

72.861.811 votos favoráveis, correspondentes a 99,81% do capital presente ou 

representado, com 121.334 votos contra, correspondentes a 0,17% do capital 

presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções 

correspondentes a 15.628 votos e a 0,02% do capital presente ou representado; 

− Ponto 4: Aprovação da proposta do Conselho de Administração e relativa à 

alteração parcial do contrato de sociedade por 72.883.623 votos favoráveis, 

correspondentes a 99,84% do capital presente ou representado, com 102.897 

votos contra, correspondentes a 0,14% do capital presente ou representado e 

com a abstenção de accionistas titulares de acções correspondentes a 12.253 

votos e a 0,02% do capital presente ou representado; 

− Ponto 5: Aprovação da proposta subscrita pela accionista Sodim, SGPS, S.A. e 

relativa à eleição da Mesa da Assembleia Geral, do Conselho Fiscal, do Conselho 

de Administração e da Comissão de Remunerações para o triénio 2022-2024, por 

67.649.883 votos favoráveis, correspondentes a 92,67% do capital presente ou 

representado, com 5.348.740 votos contra, correspondentes a 7,33% do capital 

presente ou representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções 

correspondentes a 150 votos e a 0,0002% do capital presente ou representado, e 

aprovação da proposta subscrita pelo Conselho Fiscal e relativa à eleição do 

Revisor Oficial de Contas para o triénio 2022-2024, por 72.995.366 votos 

favoráveis, correspondentes a 99,99% do capital presente ou representado, com 

3.257 votos contra, correspondentes a 0,0045% do capital presente ou 

representado e com a abstenção de accionistas titulares de acções 

correspondentes a 150 votos e a 0,0002% do capital presente ou representado; 
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− Ponto 6: Aprovação da proposta subscrita pela Sodim, SGPS, S.A. relativa à 

remuneração dos membros da Comissão de Remunerações, por unanimidade 

dos votos dos accionistas presentes ou representados, e 

− Ponto 7: Aprovação da proposta do Conselho de Administração no sentido de ser 

autorizado a adquirir e alienar acções e obrigações próprias pelo prazo de 18 

meses, por 72.995.516 votos favoráveis, correspondentes a 99,996% do capital 

presente ou representado, e com a abstenção de accionistas titulares de acções 

correspondentes a 3.257 votos e a 0,00446% do capital presente ou 

representado. 

 

(*) A percentagem do capital social presente ou representado manteve-se inalterada 

desde o início da sessão e até ao seu encerramento.  


