
REGULAMENTO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, COMISSÃO EXECUTIVA E COMISSÃO DE 

AUDITORIA 

 

De harmonia com a deliberação de 14 maio de 2013 do Conselho de Administração foram delegadas 
na Comissão Executiva do Conselho de Administração, ao abrigo do disposto nos n.ºs 3 e 4 do art.º 
407.º do Código das Sociedades Comerciais, as seguintes competências, sem prejuízo da faculdade 
de, nos termos do n.º 8 do mesmo preceito legal, o Conselho de Administração poder vir a tomar 
resoluções sobre os mesmos assuntos: 

- a gestão corrente da sociedade; 
- o estabelecimento dos planos de política, de objetivos e de estratégia da sociedade e do 

grupo, para aprovação em conselho de administração; 
- o estabelecimento das linhas gerais de organização interna societária, para aprovação em 

conselho de administração; 
- a elaboração dos orçamentos de exploração e dos planos de investimento e 

desenvolvimento a médio e longo prazos, para aprovação em conselho de administração; 
- a aprovação de contratos de aquisição de bens ou serviços cujo valor para cada tipo de bens 

ou serviços seja inferior a 500 000 euros; 
- a negociação e celebração de contratos de financiamento de curto prazo da sociedade e das 

sociedades subsidiárias, nos termos e condições que houver por mais adequados à defesa 
dos interesses da sociedade; 

- a negociação de contratos de financiamento a mais de um ano e um dia da sociedade e das 
sociedades subsidiárias, de emissão de obrigações e de programas de papel comercial, 
ficando, porém, expressamente condicionada a vinculação da sociedade, neste tipo de 
operações, a uma deliberação prévia do conselho de administração; 

- a aquisição, alienação ou oneração de bens ou valores do ativo imobilizado da sociedade 
contempladas nos orçamentos aprovados em conselho de administração; 

- a aquisição, alienação ou oneração de bens ou valores do ativo imobilizado da sociedade 
não contempladas nos orçamentos aprovados em conselho de administração até ao valor 
individual de 1,5% por cento do capital social realizado, com o limite anual de 5% do referido 
capital; 

- tomar ou dar de arrendamento quaisquer prédios ou frações de imóveis; 
- representar a sociedade em juízo e fora dele, ativa e passivamente, bem como propor e 

seguir quaisquer ações, confessá-las e delas desistir, transigir e comprometer-se em 
árbitros; 

- adquirir, alienar ou onerar participações noutras sociedades, desde que as operações em 
causa estejam incluídas no orçamento ou planos de atividade aprovados e não excedam 
individualmente o montante 5 000 000,00 euros, carecendo as demais de prévia deliberação 
do Conselho de Administração; 

- celebrar, alterar e rescindir contratos de trabalho e exercer o poder disciplinar sobre o 
pessoal; 

- abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; 
- constituir mandatários da sociedade. 

 

Naquela referida deliberação, o Conselho de Administração, estipulou, de forma expressa, como 
indelegáveis na Comissão Executiva, as seguintes competências: 



 as constantes das alíneas a) a m) do art.º 406º do Código das Sociedades Comerciais; 

 deliberar, nos termos e limites da lei, sobre instruções vinculativas às sociedades 
subsidiárias; 

 deliberar sobre o orçamento e o plano da sociedade e das sociedades subsidiárias; 

 deliberar sobre a realização de investimentos ou desinvestimentos relevantes nas, e pelas, 
sociedades subsidiárias; 

 deliberar sobre a aquisição e alienação de participações sociais maioritárias ou de domínio, 
bem como as sujeitas a processo especial de aquisição ou alienação nos termos do CVM; 

 deliberar sobre operações de cisão, fusão ou dissolução pelas sociedades subsidiárias ou 
sociedades participadas. 

 

O plano estratégico do triénio 2013-2015, onde estão enunciadas as prioridades, políticas e 
objetivos estratégicos foi discutido e aprovado em sede de reunião do Conselho de Administração 
do dia 14 de maio de 2013. 

 

Importa ainda referir que na mesma deliberação o Conselho de Administração o Presidente da 
Comissão Executiva foi especialmente incumbido, de harmonia com o disposto no n.º 6 do art.º 
407.º CSC, de: 

-       Assegurar que seja prestada toda a informação aos demais membros do Conselho de 
Administração relativamente à atividade e às deliberações da Comissão Executiva; 

-       Assegurar o cumprimento dos limites da delegação, da estratégia da sociedade e dos 
deveres de colaboração perante o Presidente do Conselho de Administração. 

 

O Presidente da Comissão Executiva remete regularmente as convocatórias e as atas da Comissão 
Executiva aos Presidentes do Conselho de Administração e Comissão de Auditoria. 

 

Por força das disposições legais aplicáveis, reproduzidas na deliberação do Conselho de 
Administração de 14 maio de 2013, encontram-se especialmente cometidas à Comissão de 
Auditoria as seguintes competências: 

- fiscalizar a administração da sociedade; 
- vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade; 
- verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de 

suporte; 
- verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da 

caixa e as existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou 
por ela recebidos em garantia, depósito ou outro título; 

- verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas; 
- verificar se as politicas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela sociedade 

conduzem a uma correta avaliação do património e dos resultados; 
- elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, 

contas e propostas apresentadas pela administração; 



- convocar a assembleia geral quando o Presidente da respetiva Mesa o não faça, devendo 
fazê-lo; 

- fiscalizar a eficácia do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do 
sistema de auditoria interna; 

- receber as comunicações de irregularidades apresentadas por acionistas, colaboradores da 
sociedade ou outros; 

- fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira; 
- propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas; 
- fiscalizar a revisão de contas aos documentos de prestação de contas da sociedade; 
- fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à 

prestação de serviços adicionais; 
- participar ao Ministério Público os factos delituosos de que tenha tomado conhecimento e 

que constituam crimes públicos; 
- contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros 

no exercício das suas funções. 
 

Na execução das suas funções a Comissão de Auditoria reúne com o auditor externo e revisor oficial 
de contas – as duas funções estão cometidas à mesma entidade - e é o primeiro destinatário dos 
respetivos relatórios. 

 

Anualmente a Comissão de Auditoria faz uma apreciação do trabalho prestado pelo auditor.  

 

Caso considere adequada a sua destituição, a mesma proporá a sua substituição em Assembleia 
Geral. 

 


