
FORMULÁRIO DE PARTICIPAÇÃO ATRAVÉS DE MEIOS TELEMÁTICOS 1  
  
 

Exma. Senhora  
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  
GLINTT – Global Intelligent Technologies, S.A.  
E-mail: joao.mesquita_ext@glintt.com 

  
 
 
ASSUNTO: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE 10 DE JANEIRO DE 2023 
  
 
Exma. Senhora, 
 
 
Identificação do Acionista: 
 
Nome completo / denominação social: _____________________________________________ 
 
E-mail (dado obrigatório): ____________________________________________________________ 
 
N.º de identificação fiscal / N.º pessoa coletiva: _____________________________________ 
 
Morada / sede social: __________________________________________________________ 
  
 
Declara que pretende exercer o seu direito de voto na Assembleia Geral Extraordinária, a ser realizada 
por meios telemáticos, por recurso ao software Microsoft Teams2, no dia 10 de janeiro de 2023, pelas 
10:00 horas, tendo conhecimento que deve, para o efeito, assegurar os seguintes recursos técnicos e 
operacionais mínimos, para o acesso a essa plataforma de comunicação3: 
 

 Computador com software Windows ou Mac instalado e com acesso à internet; 

 Sistema operativo Windows 10 / 8.1 ou sistema operativo Mac OS X 10.11 El Capitan (ou 
superior); 

 Câmara, altifalantes e microfone (podem ser utilizados dispositivos internos ou externos ao 
computador); 

 Browser instalado no computador para acesso à internet Google Chrome ou Microsoft 
Edge. 

 
 
Com os melhores cumprimentos,  
 
 
 ______________________,____/____/__________ 
 
 
______________________________ 
(Assinatura)4 
  

 
1 Esta declaração deverá ser enviada pelos Senhores Acionistas à Presidente da Mesa da Assembleia Geral, de forma a ser 
recebida até às 23:59 horas (GMT) do dia 5 de janeiro de 2023, podendo para o efeito ser usado o endereço de e-mail 
joao.mesquita_ext@glintt.com. 
2 Receberá no e-mail indicado um link de acesso à reunião da Assembleia Geral, através do software Microsoft Teams. 
3 A Glintt disponibilizará todo o apoio necessário para o acesso aos meios telemáticos através dos quais será realizada a reunião 
da Assembleia Geral. 
4 Assinatura conforme o documento de identificação a anexar. No caso de Acionistas pessoas coletivas, o legal representante  
deverá apresentar reconhecimento da sua assinatura, nos termos legais aplicáveis, com menção da qualidade e com poderes 
para o ato. 


