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ESTATUTOS DA SILOPOR - EMPRESA DE SILOS PORTUÁRIOS, S. A. 

CAPÍTULO I 

Denominação social, duração e objecto 

 

 

 

Artigo 1.º 

A sociedade adopta a forma de sociedade anónima e a denominação SILOPOR - Empresa de 

Silos Portuários, S. A., abreviadamente designada por SILOPOR. 

 

Artigo 2.º 

1 - A duração da sociedade é por tempo indeterminado e a sua sede é no Terminal Portuário 

do Beato, Rua da Cintura do Porto de Lisboa, 1950-318 em Lisboa, pertencente à freguesia de 

Marvila. 

2 - Por deliberação do conselho de administração, pode a sociedade criar e manter em 

qualquer ponto do território nacional ou fora dele agências, delegações ou qualquer forma de 

representação. 

Artigo 3.º 

1 - A sociedade tem por objecto principal a prestação de serviços de recepção, movimentação, 

armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e produtos conexos, 

mediante a utilização das suas infra-estruturas de armazenagem, aos operadores comerciais 

inseridos no seu ramo de actividade. 

2 - A sociedade pode ainda exercer, como atividade acessória, a produção de electricidade de 

origem solar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

3. A Sociedade pode prosseguir quaisquer outras atividades complementares ou subsidiárias 

que se relacionem com a prossecução do seu fim principal desde que para o efeito a 

assembleia geral haja dado o seu assentimento. 

 

 

CAPÍTULO II 

Capital social, acções e obrigações 

 

Artigo 4.º 

1 - O capital da sociedade é de €46.407,00, integralmente subscrito e realizado pelo Estado. 

2 - O capital está representado por 9.300,000 acções, com o valor nominal de €4,99 cada uma, 

todas pertencentes ao Estado, sendo 4.743.000 acções de tipo A e 4.557.000 acções de tipo B. 

3 - Haverá títulos de 50, 100 e 1000 acções, podendo o conselho de administração emitir 

certificados provisórios ou definitivos representativos de qualquer número de acções. 

4 - As despesas de desdobramento dos títulos correrão por conta dos accionistas que o 

requererem. 

5 - As acções que vierem a ser emitidas em aumentos de capital da sociedade serão de tipo A e 

de tipo B, na proporção que se acha definida no n.o 2. 

6 - O capital social será, em qualquer momento, representado por acções de tipo A e de tipo B, 

com as seguintes características: 

a) As acções de tipo A serão nominativas e só podem pertencer ou ser subscritas pelo Estado, 

pessoas colectivas de direito público, empresas públicas e sociedades que por determinação 

legal pertençam ao sector público; 

b) As acções de tipo B serão nominativas, podendo pertencer ou ser subscritas por entidades 

públicas ou privadas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

7 - Serão obrigatoriamente de tipo A as acções necessárias para que 51% do capital social 

existente em cada momento esteja representado por acções de tipo A. 

8 - Serão acções de tipo B todas as demais acções da sociedade. 

9 - As acções são livremente transferíveis entre as entidades a que puderem pertencer. 

Artigo 5.º 

1 - A sociedade pode emitir, interna ou externamente, obrigações e outros títulos de dívida, 

nos termos da legislação aplicável. 

2 - A sociedade pode emitir avales e prestar garantias. 

 

 

CAPÍTULO III 

Órgãos sociais 

 

Artigo 6.º 

1 - A assembleia geral é formada pelos accionistas com direito de voto. 

2 - A cada 1000 acções corresponde um voto na assembleia geral. 

3 - Os accionistas possuidores de um número de acções que não atinja o valor fixado no 

número anterior poderão agrupar-se de forma a, em conjunto e fazendo-se representar por 

um dos agrupados, reunirem entre si o número necessário ao exercício do direito de voto. 

4 - Deverão participar nos trabalhos da assembleia, sem direito a voto, os membros do 

conselho de administração e do conselho fiscal. 

5 - Qualquer accionista com direito de voto pode fazer-se representar na assembleia geral 

mediante simples carta dirigida ao presidente da mesma, cabendo a este apreciar a 

autenticidade da mesma. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

6 - Os accionistas deverão indicar por carta dirigida ao presidente da mesa quem os 

representará na assembleia geral. 

 

Artigo 7.º 

Compete à assembleia geral: 

a) Apreciar o relatório do conselho de administração, discutir e votar o balanço e as contas e o 

parecer do conselho fiscal e decidir sobre a aplicação dos resultados do exercício; 

b) Eleger a mesa da assembleia geral, os administradores e os membros do conselho fiscal; 

c) Deliberar sobre quaisquer alterações dos estatutos e aumentos de capital; 

d) Deliberar sobre as remunerações dos membros dos corpos sociais, podendo para o efeito 

designar uma comissão de vencimentos; 

e) Definir políticas relativas à actividade da sociedade, com vista à prossecução do objecto 

social, mediante aprovação de um plano e um orçamento anuais; 

f) Autorizar a prossecução de actividades não compreendidas no objecto principal da 

sociedade; 

g) Autorizar a aquisição e alienação de imóveis e de participações sociais; 

h) Autorizar a contratação de empréstimos por prazo superior a dois anos; 

i) Autorizar a celebração de contratos envolvendo despesa cujo valor exceda 20% do capital 

social; 

j) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada. 

 

Artigo 8.º 

1 - A assembleia geral será convocada e dirigida pela respectiva mesa, composta por um 

presidente, um vice-presidente e um secretário, eleitos trienalmente pela própria assembleia e 

cujas faltas serão supridas nos termos da lei comercial. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 - A convocação da assembleia geral faz-se com uma antecedência mínima de quinze dias, 

com indicação expressa dos assuntos a tratar. 

3 - O mandato dos membros da mesa da assembleia geral é renovável. 

 

Artigo 9.º 

A assembleia geral reunirá ordinariamente pelo menos uma vez por ano e 

extraordinariamente sempre que os conselhos de administração ou fiscal o julgarem 

necessário ou quando a reunião seja requerida por accionistas que representem, pelo menos, 

20% do capital. 

 

Artigo 10.º 

1 - O conselho de administração é composto por um presidente e por dois a quatro vogais. 

2 - O mandato dos membros do conselho de administração é de três anos e é renovável. 

 

Artigo 11.º 

1 - Ao conselho de administração compete: 

a) Gerir os negócios sociais e praticar todos os actos relativos ao objecto social que não caibam 

na competência atribuída a outros órgãos da sociedade; 

b) Representar a sociedade em juízo ou fora dele, activa e passivamente, podendo desistir, 

transigir e confessar em quaisquer pleitos e bem assim comprometer-se em árbitros; 

c) Adquirir, vender ou por outra forma alienar ou onerar direitos ou bens móveis e imóveis e 

participações sociais; 

d) Dar de arrendamento os bens móveis e imóveis pertencentes à sociedade e tomar de 

arrendamento os que para a sua actividade foram necessários; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

e) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de 

funcionamento interno, designadamente sobre o pessoal e sua remuneração; 

f) Elaborar o plano e orçamento anuais para aprovação pela assembleia geral; 

g) Elaborar o relatório e as contas anuais de gerência, bem como a proposta de aplicação dos 

resultados do exercício, e submetê-los a parecer do conselho fiscal e, posteriormente, à 

aprovação da assembleia geral até ao final do mês de Março de cada ano; 

h) Executar e fazer cumprir os preceitos legais e estatutários e as deliberações da assembleia 

geral; 

i) Constituir mandatários com os poderes que julgue conveniente. 

2 - O conselho de administração poderá delegar numa comissão executiva constituída por 

alguns dos seus membros algum ou alguns dos poderes que lhe são conferidos pelo número 

anterior, definindo em ata os limites e condições de tal delegação. 

 

Artigo 12.º 

1 - Compete especialmente ao presidente do conselho de administração: 

a) Coordenar a atividade do conselho de administração e convocar e dirigir as respetivas 

reuniões; 

b) Exercer voto de qualidade; 

c) Zelar pela correcta execução das deliberações do conselho de administração. 

2 - Nas suas faltas ou impedimentos, o presidente será substituído pelo vogal do conselho de 

administração por si designado para o efeito. 

 

Artigo 13.º 

1 - O conselho de administração não poderá funcionar sem a presença da maioria dos seus 

membros. 

 



 

 

 

 

 

 

 

2 - As deliberações do conselho de administração constarão sempre de acta e serão tomadas 

por maioria dos votos presentes, tendo o presidente ou quem legalmente o substitui voto de 

qualidade. 

Artigo 14.º 

1 - A sociedade obriga-se: 

a) Pela assinatura de dois membros do conselho de administração; 

b) Pela assinatura dos mandatários constituídos, no âmbito do correspondente mandato. 

2 - Em assuntos de mero expediente bastará a assinatura de um administrador. 

 

Artigo 15.º 

1 - A fiscalização da actividade social compete a um conselho fiscal composto por um 

presidente, dois vogais efectivos e um suplente, todos eleitos em assembleia geral. 

2 - Um dos vogais efectivos será revisor oficial de contas. 

3 - O mandato dos membros do conselho fiscal é de três anos e é renovável. 

4 - Por deliberação da assembleia geral, poderão as funções do conselho fiscal ser cometidas a 

uma sociedade revisora de contas. 

 

Artigo 16.º 

Compete ao conselho fiscal: 

a) Emitir parecer acerca do relatório e das contas anuais de gerência elaborados pelo conselho 

de administração; 

b) Examinar a escrituração e os cofres da sociedade sempre que o julgue conveniente; 

c) Chamar a atenção do conselho de administração para qualquer assunto que entenda dever 

ser ponderado e pronunciar-se sobre qualquer matéria que lhe seja submetida por aquele 

órgão; 

 



 

 

 

 

 

 

 

d) Assistir, sempre que os seus membros o entendam conveniente, às reuniões do conselho de 

administração, bem como participar naquelas para que o presidente do conselho de 

administração o convoque ou em que se apreciem as contas do exercício. 

 

Artigo 17.º 

O conselho fiscal reúne obrigatoriamente uma vez por mês e sempre que o seu presidente ou 

qualquer membro o convoque, sendo-lhe aplicável o artigo 13.o 

 

CAPÍTULO IV 

Aplicação dos resultados 

 

Artigo 18.º 

Os resultados do exercício, quando positivos, devem ser aplicados prioritariamente na 

cobertura de reserva legal prevista no artigo 191.o do Código Comercial e na cobertura de 

prejuízos de anos anteriores, devendo o remanescente ser aplicado pela assembleia geral, com 

observância dos seguintes critérios: 

a) Pelo menos 20% dos resultados serão aplicados na distribuição de dividendos aos 

accionistas; 

b) Até 15% dos resultados serão aplicados como participação nos lucros dos trabalhadores da 

empresa e do conselho de administração. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

Disposições diversas e transitórias 

 

Artigo 19.º 

Os membros do conselho de administração e do conselho fiscal são dispensados de prestar 

caução pelo exercício, dos seus cargos. 

 

Artigo 20.º 

1 - A sociedade dissolve-se nos casos e termos legais. 

2 - A liquidação da sociedade reger-se-á pelas disposições da lei destes estatutos e pelas 

deliberações da assembleia geral. 

 

 

 

 

Lisboa, 8 de Março de 2023 

 

 

 

 


