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SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 

22 DE SETEMBRO DE 2017 

PROPOSTA DO CONSELHO FISCAL RELATIVA À NOMEAÇÃO DO REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS 

Considerando que: 

a) A Lei n. 0 140/2015, de 7 de setembro, estabelece limites temporais máximos 

para o exercício de funções de revisão oficial de contas, limite esse que é este 

ano atingido pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas que atualmente 

assume essa responsabilidade na Semapa; 

b) A Administração da Semapa entende conveniente proceder-se desde já à 

nomeação do Revisor Oficial de Contas que irá exercer funções no próximo 

mandato, não apenas por permitir que a designação tenha lugar antes do início 

do período que será objeto de auditoria, mas também por permitir acautelar as 

consequências do novo regime legal de independência das sociedades que 

prestam serviços de revisão de contas, fortemente restritivo dos serviços 

distintos dos de auditoria a que a Semapa e as empresas relacionadas podem 

recorrer no mercado; 

c) O Conselho Fiscal desenvolveu, com o apoio das administrações e serviços das 

empresas do grupo Semapa envolvidas, o processo organizado de seleção do 

Revisor Oficial de Contas, para o quadriénio 2018-2021, nos termos do 

Regulamento (UE) n. 0 537/2014 do Parlamento e do Conselho Europeu de 16 

de Abril; 

d) O processo de seleção foi aberto a várias entidades; observou os diversos 

trâmites previstos na legislação nacional e comunitária; estabeleceu critérios de 

seleção transparentes e não discriminatórios, entre os quais se destacam a 

consideração da qualidade das propostas recebidas, o conhecimento nos 

setores onde o grupo Semapa opera, a qualidade técnica e senioridade dos 

profissionais envolvidos nas equipas dos proponentes e as condições financeiras 

apresentadas por cada entidade; 



e) O Conselho Fiscal analisou e avaliou as propostas com base nos critérios 

adotados no processo de seleção, tendo concluído como melhor posicionadas as 

apresentadas pela KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, S.A. e pela Deloitte & Associados, SROC, S.A.; 

f) A preferência do Conselho Fiscal recai sobre a proposta apresentada pela KPMG 

& Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., por ter sido a 

entidade que melhor se qualificou na avaliação ponderada global de todos os 

critérios de seleção, tendo a proposta apresentada pela Deloitte & Associados, 

SROC S.A. obtido a segunda melhor avaliação global, e 

g) O Conselho Fiscal entende que a nomeação de uma nova Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas não deve prejudicar a manutenção da 

responsabilidade da atual titular, até ao termo da revisão das contas do último 

ano do mandato ainda em curso; 

I. SELEÇÃO PARA PROPOR À ASSEMBLEIA GERAL 

O Conselho Fiscal procedeu à seleção de um novo Revisor Oficial de Contas para a 

SEMAPA - SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. e vem propor aos 

Senhores Acionistas as seguintes duas opções para o cargo de Revisor Oficial de 

Contas Efectivo e Suplente, para o mandato 2018-2021: 

Opção A 

ROC Efectivo: KPMG & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, S.A., representada pelo Revisor Oficial de Contas, Senhor 

Dr. Paulo Alexandre Martins Quintas Paixão, inscrito na Ordem dos 

Revisores Oficiais de Contas sob o n. 0 1427; 

ROC Suplente: Revisor Oficial de Contas, Senhor Dr. Vítor Manuel da 

Cunha Ribeirinho, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 

sob o n.º 1081. 

Opção B 

ROC Efectivo: Deloitte & Associados, SROC S.A., representada pelo 

Revisor Oficial de Contas, Senhor Dr. Jorge Carlos Batalha Duarte 

Catulo, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o n. 0 

992; 



ROC Suplente: Revisor Oficial de Contas, Carlos Luís Oliveira de Melo 

Loureiro, inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas sob o 

n.º 572 

II. RECOMENDAÇÃO E PROPOSTA 

O Conselho Fiscal recomenda e propõe à assembleia geral que sejam designados os 

titulares indicados na Opção A supra por ser a opção que considera mais adequada 

à Semapa nos termos do processo organizado de seleção e com os fundamentos 

acima referidos, sem prejuízo, em relação à actual titular, PricewaterhouseCoopers 

& Associados - SROC, Lda: (i) da manutenção da titularidade como Revisor Oficial 

de Contas da sociedade até ao dia 31 de Dezembro de 2017 e (ii) das 

responsabilidades relativas às contas de 2017 que manterão nos termos usuais até 

ao encerramento da respectiva revisão. 

III. DECLARAÇÃO 

Que a proposta e recomendação formuladas são isentas de influência de terceiros e 

que não existem cláusulas de contratos celebrados entre a Semapa e terceiros que 

limitem a escolha pela Assembleia Geral da entidade responsável pela revisão de 

contas. 

Lisboa, 29 de agosto de 2017 

O Conselho Fiscal, 
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Contactos

Edifício Monumental

Av. Praia da Vitória, 71 – A, 11º

1069-006 Lisboa

Portugal

Tel:+351 210 110 000

Telemóvel: +351 916 601 520

ppaixao@kpmg.com

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES

 Partner de Auditoria da KPMG Portugal

 Curso de formação para Executivos da Universidade Nova de Lisboa

cobrindo aspectos como Liderança, Negociação, Gestão de projectos, entre

outros.

 Licenciatura em Auditoria pelo lnstituto de Contabilidade e Administração de

Lisboa

 Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo lnstituto de

Contabilidade e Administração de Lisboa

 Revisor Oficial de Contas N.º 1427

 Registo na CMVM N.º 20161037

EXPERIÊNCIA

 O Paulo é actualmente Head of ICEGH (Information, Communication &

Electronics, Infrastructure, Government, Healthcare) da KPMG Portugal.

 A sua actividade profisslonal tem incidido particularmente na área de

indústria onde tem sido responsável pelo trabalho de auditoria a diversos

grupos nacionais e internacionais;

 Liderou diversos projectos de consultoria de mercado de capitais,

nomeadamente processos de conversão de contas para IFRS, estudos de

viabilidade, comfort letters e IPOs;

 Desenvolvimento de formações em IFRS nomeadamente em temas como

Consolidação de Contas, Combinações de negócios, reconhecimento de

proveitos, entre outros;

 Responsável por diversos projectos de garantia de fiabilidade de

informação não financeira, nomeadamente relatórios de sustentabilidade;

 Revisão, desenvolvimento e implementação de metodologia de imparidade

activos não financeiros (IAS 36) em várias entidades;

 Participação em diversos projectos de avaliação de Sistemas de Controlo

lntemo sobre o Relato Financelro e práticas de Governance.

Nº de ações da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 

S.A. detidas 

Não detém quaisquer acções da Semapa - Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A.

Paulo Paixão



Contactos

Edifício Monumental
Av. Praia da Vitória, 71 – A, 11º
1069-006 Lisboa
Portugal

Tel:+351 210 110 000
Telemóvel: +351 916 166 987 
vribeirinho@kpmg.com

LOCALIZAÇÃO
Portugal

QUALIFICAÇÕES 

 Bacharelato em Contabilidade e Administração pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração de Lisboa;

 Revisor Oficial de Contas N.º1081

 Registo na CMVM N.º 20160693

EXPERIÊNCIA

 O Vítor é actualmente o Vice-Presidente da KPMG Portugal e o Partner 
responsável pela Função de Auditoria e da Área de Financial Services da 
KPMG em Portugal e Angola

 Conta com mais de 20 anos de experiência em auditorias financeiras, em 
Portugal e Angola;

 Na KPMG, tem adquirido considerável experiência em trabalhos de auditoria 
e outros de âmbito especial tais como levantamento e avaliação de sistemas 
de controlo interno, fusões e aquisições, investigações e reestruturações 
organizacionais de várias direcções integradas em empresas financeiras;

 Responsável por vários projectos de conversão das demonstrações 
financeiras para IAS/IFRS, em alguns dos importantes Grupos em Portugal;

 Responsável também pela revisão dos relatórios preparados para efeitos da 
Securities Exchange Commission (SEC), nomeadamente ao nível da 
conversão de contas para US GAAP, bem como por vários trabalhos de 
revisão de offering-circular no âmbito de emissões de dívida subordinada e 
aumento de capital;

 Experiência em due diligences a bancos comerciais no estrangeiro e 
empresas não financeiras;

 Nas suas funções de Revisor Oficial de Contas é membro do órgão de 
Fiscalização de diversas empresas nacionais e internacionais, 
nomeadamente no Grupo EDP. 

Nº de ações da Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, S.A. 
detidas 

Não detém quaisquer acções da Semapa - Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A.

Vítor Ribeirinho
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Jorge Catulo 
Partner  
Portugal 

Habilitações literárias 

 Licenciado em Economia pela Universidade Católica 
Portuguesa em 1989. 

 Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 1997 
estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Projetos mais relevantes realizados 

 Partner responsável pela auditoria da Empresa de Eletricidade 
da Madeira, Generg, Iberwind, Logoplaste, Siderugia 
Nacional, TrustEnergy, Grupo Luís Simões, Grupo INAPA, 
Lusoponte, entre muitos outros. 

 Partner responsável, em anos anteriores, pelos trabalhos de 
auditoria da ENACOL (Cabo Verde) e ENAPOR (Cabo Verde). 

 Revisão dos procedimentos de controlo interno no âmbito do 
projeto Sarbanes-Oxley para o Grupo EDP, International 
Power e Tejo Energia. 

 Partner responsável pelos trabalhos de auditoria ao Grupo 
Galp Energia (Petrogal, GDP, Transgás e Galp Power – inclui 
empresas de cogeração, ciclo combinado e energias 
renováveis) entre 2004 e 2010. 

 Apoio na conversão das demonstrações financeiras para 
IAS/IFRS no Grupo Galp Energia, Lusoponte, Metropolitano 
de Lisboa, entre outros. 

 Apoio ao Grupo Galp Energia na sua colocação inicial em 
bolsa (IPO). 

 Apoio ao Grupo Galp Energia no desenvolvimento e definição 
de práticas e políticas contabilísticas relativas à atividade de 
Exploração & Produção Petrolífera. 

 Auditoria de custos recuperáveis e auditoria fiscal no âmbito 
dos contratos de concessão de exploração e produção 
petrolífera em Angola a diversas empresas do sector (Total 
E&P Angola, Chevron e Sonangol Pesquisa & Produção). 

 Entre 1996 e 2001 foi o Manager responsável pela auditoria 
do Grupo Semapa e Grupo Secil. 

 Entre 2001 e 2003, foi o Partner responsável pela auditoria 
da Secil. 

 Entre 2008 e 2010, foi o Partner responsável pela auditoria 
das subsidiárias do Grupo Ence em Portugal. 

 Entre 2008 e 2012 foi o Partner responsável pela revisão do 
Controlo de Qualidade do Grupo Cimpor. 

Partner  
 
Audit - PSUR 
 
Deloitte & Associados, SROC S.A. 
(Portugal) 
 
Av. Engº Duarte Pacheco, 7 
1070-100 Lisboa 
 
Tel. +351 210 427 617 
 
jcatulo@deloitte.pt 
 
 

Curriculum Vitae 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breve descrição da carreira profissional 

 Ingressou a Arthur Andersen* em 1989, na Divisão de 
Auditoria e Consultoria Financeira. 

 Foi promovido a Manager em 1994 e a Partner em 2001. 

Principais clientes em que desenvolveu a sua carreira 
profissional 

 Galp Energia  

 Grupo REN  

 Grupo EDP 

 Metropolitano de Lisboa 

 Logoplaste 

 Siderurgia Nacional 

 Semapa/Secil 

 INAPA 

 Lusoponte 

 

Idiomas 

Português, Inglês e Espanhol 

 

Acções da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, 
SGPS, S.A. 

Não detém acções da Semapa – Sociedade de Investimento e 
Gestão, SGPS, S.A. 

 

 

 

* Arthur Andersen, S.A., atual Deloitte & Touche como resultado da 
associação efetiva das duas firmas desde Abril de 2002. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Loureiro 
Partner 
Portugal 

 

Carlos Loureiro é o sócio responsável pela Divisão de Consultoria Fiscal da 
Deloitte em Portugal. 

É licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa. 

Em 1987, qualificou-se como Revisor Oficial de Contas, sendo sócio 
fundador da Deloitte & Associados, SROC S.A.. Integrou os quadros 
profissionais da Andersen* em 1981, tendo sido promovido a Partner em 
1991. 

No âmbito das suas responsabilidades como Revisor Oficial de Contas, 
exerceu funções como membro do Conselho Fiscal e Fiscal Único em 
empresas de grande relevância, em distintos sectores de atividade. 

A sua experiência profissional tem-se centrado nas áreas de planeamento 
de estratégias fiscais e de estruturação de grupos económicos e na 
supervisão de projetos nas áreas dos incentivos financeiros e fiscais, com 
particular ênfase na área internacional. 

É membro de Conselhos Fiscais de várias empresas portuguesas e exerce 
funções na Direcção da Associação Fiscal Portuguesa, representante em 
Portugal da International Fiscal Association - IFA. Foi ainda “Technical 
Advisor” do Conselho da “Fédération des Experts Comptables Européens” e 
membro dos respetivos grupos de trabalho sobre fiscalidade direta e 
indireta.  

Exerce atividades docentes, a nível de Mestrado e de Pós-Graduação, na 
área da fiscalidade, nomeadamente na Universidade Católica Portuguesa e 
na Universidade Nova de Lisboa. É membro do Conselho Estratégico da 
Formação de Executivos da Universidade Católica. 

Ministrou e coordenou vários cursos de formação profissional, em Portugal e 
no estrangeiro, sendo orador em diversas conferências e seminários, na 
área da fiscalidade, economia e gestão de empresas. 

* Arthur Andersen, S.A., atual Deloitte & Touche como resultado da associação efetiva das duas 
firmas desde Abril de 2002 

 

Acções da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, SGPS, 
S.A. 

Não detém acções da Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, 
SGPS, S.A. 

Tax Leader 

Av. Eng. Duarte Pacheco, 7 
1070-100 Lisboa, Portugal  

Tel +351 210 427 514   

caloureiro@deloitte.pt   

Habilitações Literárias  
Licenciatura em Gestão de Empresas   

Idiomas  
Português, Inglês e Espanhol  
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SEMAPA- SOCIEDADE DE INVESTIMENTO E GESTÃO, SGPS, S.A. 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 22 DE SETEMBRO DE 2017 

PROPOSTA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

RELATIVA À CONVERSÃO DAS ACÇÕES DA SOCIEDADE EM ACÇÕES SEM VALOR NOMINAL 

PONTO 2. 

Considerando que: 

a) O Código das Sociedades Comerciais, conforme alterado pelo Decreto-Lei n.º 

49/201 O, de 19 de Maio, permite que o capital social de uma sociedade anónima seja 

representado por acções sem valor nominal, e 

b) O valor nominal das acções tem-se, progressivamente, demonstrado um valor sem 

especial relevância prática e é potencialmente limitador de flexibilidade nas alterações 

ao capital social, 

Propõe-se: 

1. Que as acções representativas do capital social da Semapa - Sociedade de 

Investimento e Gestão, SGPS, S.A. deixem de ter valor nominal, nos termos do artigo 

276.0
, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais. 

2. Alterar, em conformidade, o número um do artigo quarto dos estatutos da sociedade, 

que passa a ter a seguinte redacção, mantendo-se inalterados os restantes números 

do artigo indicado: 

"Artigo Quarto 

Um - O capital social é de oitenta e um milhões e duzentos e setenta mil Euros, 

representado por oitenta e um milhões e duzentas e setenta mil acções sem valor 

nominal, que se encontra integralmente subscrito e realizado em dinheiro. 

[. .. J' 

Lisboa, 29 de Agosto de 2017 

O Conselho de Administração, 
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