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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA 
 
 

A ALTRI, SGPS, S.A. (“ALTRI”) informa que, na sequência de deliberação do Conselho de Administração, adotada 

em reunião hoje realizada, foi eleito administrador da sua subsidiária, integralmente detida, Greenvolt – Energias 

Renováveis, S.A. (“GREENVOLT”), sociedade anteriormente denominada Bioelétrica da Foz, S.A., o Dr. João Manso 

Neto, que liderará a gestão da atividade desta sociedade, desempenhando as funções de Chief Executive Officer 

(CEO). 

O Dr. João Manso Neto tem um percurso profissional com mais 30 anos de relevante experiência de liderança e 

gestão global de negócios complexos, relacionados, em especial, com o setor energético, tendo desempenhado 

cargos de administração geral, estratégia e desenvolvimento de negócios. 

A GREENVOLT materializa a presença da ALTRI no setor da energia renovável. Atualmente, opera cinco centrais de 

produção de energia termoelétrica a partir de biomassa florestal com cerca de 97 MW de potência instalada, permitindo 

assim à ALTRI sedimentar a sua estratégia de integração entre a fileira florestal produtora de biomassa e a produção 

de energia a partir deste recurso renovável. 

A GREENVOLT tem um ambicioso projeto de expansão nacional e internacional. Sob a liderança do Dr. João Manso 

Neto e com o profundo know-how e expertise que aportará ao negócio, a GREENVOLT pretende consolidar a sua 

posição de liderança no plano nacional e afirmar-se como um player de referência a nível internacional no mercado 

das energias renováveis, não apenas a partir de biomassa florestal – segmento que continuará a ser o core business 

da sociedade, com inquestionáveis competências –, mas também através de modelos inovadores de energia solar e 

eólica. 

Mais se informa que foi celebrado um contrato de consultadoria entre a GREENVOLT e a LAZARD ASESORES 

FINANCIEROS, S.A. e LAZARD FRÈRES BANQUE, S.A., assim como que foi mandatada a VIEIRA DE ALMEIDA & 

ASSOCIADOS – SOCIEDADE DE ADVOGADOS, SP RL, para estudar a possibilidade de realizar uma operação que, 

sujeita às condições de mercado e nos termos habituais em situações similares, poderá culminar na admissão à 

negociação da totalidade das ações representativas do capital social da GREENVOLT no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon. 
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