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Exmo. Sr.  

Presidente da Mesa da  

Assembleia Geral de Acionistas  

da Greenvolt – Energias Renováveis, S.A. 

Rua Manuel Pinto de Azevedo, 818  

4100-320 Porto 

 

 

Ponto n.º 5 
 
 
CONSIDERANDO QUE: 
 

(i) Em 24 de junho de 2021 teve lugar uma Assembleia Geral de Acionistas da 

GreenVolt – Energias Renováveis, S.A. (“Sociedade”), com a finalidade de 

adaptar a governança da Sociedade à sua nova condição de sociedade com 

valores mobiliários admitidos a negociação, tendo deliberado adotar um 

modelo de governo monista, em que a estrutura de administração foi atribuída 

a um Conselho de Administração, e a estrutura de fiscalização, com natureza 

reforçada, foi atribuída a um Conselho Fiscal, conforme disposto na alínea a) do 

número 1 do artigo 278.º do Código das Sociedades Comerciais (“CSC”) e a um 

Revisor Oficial de Contas, em observância do disposto na alínea a) do número 2 

do artigo 413.º do CSC, por referência do número 3 do artigo 278.º do CSC, para 

antecipar o cumprimento do regime imposto pelo artigo 3.º, alínea a), da Lei n.º 

148/2015, de 9 de setembro; 

(ii) Na referida Assembleia Geral, o Revisor Oficial de Contas da Sociedade foi eleito 

para um mandato de um ano correspondente ao exercício de 2021; 

(iii) As ações representativas do capital social da Sociedade foram admitidas à 

negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon em 15 de julho de 2021, 

passando a Sociedade a ser considera uma “entidade de interesse público” na 

aceção da alínea a) do art.º 3.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, 



 

                    

 

constante do anexo à Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro; 

(iv) O número 3 do artigo 54.º da Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, prevê que “Nas 

entidades de interesse público, o mandato inicial para o exercício de funções de 

revisão legal de contas pelo revisor oficial de contas não pode ser inferior a dois 

anos, sendo a sua duração máxima de 10 anos.”;  

(v) Em consideração do disposto do n.º 4 do art.º 9.º do Estatutos da Sociedade, e 

para conformação legal do quesito da duração inicial do mandato do Revisor 

Oficial de Contas em face da nova condição de entidade de interesse público 

da Sociedade, vem o Conselho Fiscal propor a reeleição do Revisor Oficial de 

Contas para o exercício de 2022; e, 

(vi) Acompanham esta proposta os elementos de informação impostos pela alínea 

d) do n.º 1 do art.º 289.º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

 

PROPOSTA 
 
Propõe-se à Assembleia Geral que se delibere eleger Deloitte & Associados, SROC S.A., com 

o Registo na OROC n.º 43 e com o Registo na CMVM n.º 20161389, com sede no Bom Sucesso 

Trade Centre, Praça do Bom Sucesso, n.º 61 – 13.º, 4150-146 Porto, representada por Nuno 

Miguel dos Santos Figueiredo (ROC n.º 1272) ou, em caso de impossibilidade de exercício da 

função como sócio responsável pela orientação ou execução direta da revisão legal das 

contas, por António Manuel Martins Amaral (ROC n.º 1130), para Revisor Oficial de Contas, 

para exercer funções no exercício de 2022. 

 

Porto, 7 de abril de 2022 

Pelo Conselho Fiscal, 
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