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1. O nosso modelo de governação  
 
 
1.1. Relatório do governo das sociedades 
 

1.1.1. Declaração de cumprimento 
 
Em 31 de Dezembro de 2007, a Sonaecom cumpria todas as recomendações da CMVM sobre 
Governo das Sociedades aplicáveis a 2007, à excepção da segunda parte da Recomendação 
IV-8 sobre a divulgação da remuneração dos membros do órgão de administração em termos 
individuais. Em relação à Recomendação IV-9 sobre a independência dos membros da 
Comissão de Vencimentos, julgamos cumprir com esta recomendação embora um dos 
membros dessa Comissão de Vencimentos seja representado por Duarte Paulo Teixeira de 
Azevedo que é também Presidente do Conselho de Administração. A nossa convicção baseia-
se no facto de que Duarte Paulo Teixeira de Azevedo integra Comissão de Vencimentos na 
qualidade de Presidente da Comissão Executiva do accionista maioritário da empresa, a Sonae 
SGPS, S.A. e não na qualidade de Presidente do nosso Conselho de Administração, o que 
significa que ele de facto representa os interesses do accionista maioritário na Comissão de 
Vencimentos; esse é precisamente o objectivo da Comissão de Vencimentos. Para além disso, 
ele não participa em nenhuma discussão ou resolução em que exista um conflito de interesses 
com o seu cargo de Presidente do Conselho de Administração. Mais especificamente, a sua 
própria remuneração enquanto Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração, que 
não é de valor significativo, é aprovada pelo outro membro independente da Comissão de 
Vencimentos. Em relação à Recomendação IV-6, sobre Administradores Não-Executivos 
Independentes, acreditamos estar em conformidade, embora a vaga de Administrador Não-
Executivo Independente, ocorrida após o triste falecimento de Loyola de Palacio del Valle 
Lersundi, ainda não tenha sido preenchida.    
 
A Sonaecom entende que a remuneração e outras compensações dos membros do Conselho 
de Administração devem ser divulgadas de forma clara e transparente, de modo a permitir uma 
compreensão clara dos valores envolvidos e respectiva distribuição. Contudo, a Sonaecom 
considera que a divulgação individual das remunerações do Presidente do Conselho de 
Administração e do CEO, por um lado, e as médias e escalões das remunerações dos 
restantes Administradores Não-Executivos e Executivos, por outro lado, são suficientes para 
avaliar as quatro principais vertentes de remuneração do Conselho de Administração. A 
divulgação dos valores individuais ainda não é prática corrente em Portugal e a Sonaecom 
acredita que não traz qualquer benefício adicional para os accionistas ou para a comunidade 
financeira. A divulgação da Sonaecom cumpre integralmente com as recomendações 
publicadas no Livro Branco do Instituto Português de Corporate Governance.  
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Recomendações da CMVM sobre governo das sociedades (actualmente em vigor) 
 
Recomendações CMVM Cumprimento

I - Divulgação da Informação
1. A sociedade deve assegurar a existência de um permanente contacto com o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos

accionistas e prevenindo as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores. Para tal deve a sociedade criar um

gabinete de apoio ao investidor. 

II - Exercício do Direito de Voto e Representação de Accionistas
2. Não deve ser restringido o exercício activo do direito de voto, quer directamente, nomeadamente por correspondência, quer por 

representação. Considera-se, para este efeito, como restrição do exercício activo do direito de voto: a) a imposição de uma

antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a participação em assembleia geral superior a 5 dias úteis; b) qualquer

restrição estatutária do voto por correspondência; c) a imposição de um prazo de antecedência superior a 5 dias úteis para a

recepção da declaração de voto emitida por correspondência; d) a não existência de boletins de voto à disposição dos accionistas

para o exercício do voto por correspondência. 

III - Regras Societárias
3. A sociedade deve criar um sistema interno de controlo, para a detecção eficaz de riscos ligados à actividade da empresa, em

salvaguarda do seu património e em benefício da transparência do seu governo societário. 

4. As medidas que sejam adoptadas para impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição devem respeitar os interesses da sociedade 

e dos seus accionistas. Consideram-se nomeadamente contrárias a estes interesses as cláusulas defensivas que tenham por efeito

provocar automaticamente uma erosão no património da sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança da composição

do órgão de administração, prejudicando dessa forma a livre transmissibilidade das acções e a livre apreciação pelos accionistas do

desempenho dos titulares do órgão de administração. 

Sim

IV - Órgão de Administração
5. O órgão de administração deve ser composto por uma pluralidade de membros que exerçam uma orientação efectiva em relação à

gestão da sociedade e aos seus responsáveis. 

5a. O órgão de administração deve incluir um número suficiente de Administradores Não-Executivos cujo papel é o de acompanhar e

avaliar continuamente a gestão da sociedade por parte dos membros executivos. Titulares de outros órgãos sociais podem

desempenhar um papel complementar ou, no limite, sucedâneo, se as respectivas competências de fiscalização forem equivalentes e

exercidas de facto. 

Sim

6. De entre os membros Não-Executivos do órgão de administração deve incluir-se um número suficiente de Membros Independentes. 

Quando apenas exista um Administrador Não-Executivo este deve ser igualmente independente. Titulares independentes de outros

órgãos sociais podem desempenhar um papel complementar ou, no limite, sucedâneo, se as respectivas competências de fiscalização

forem equivalentes e exercidas de facto. 

Sim

7. O órgão de administração deve criar Comissões de Controlo Internas com atribuição de competências na avaliação da estrutura e 

governo societários.
Sim

8. A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estruturada por forma a permitir o alinhamento dos interesses

daqueles com os interesses da sociedade e deve ser objecto de divulgação anual em termos individuais. 
Não

8a. Deve ser submetida à apreciação pela Assembleia Geral Anual de accionistas uma declaração sobre política de remunerações dos

órgãos sociais. 
Sim

9. Os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser independentes relativamente aos membros do órgão de

administração. 
Sim

10. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de Planos de Atribuição de Acções, e/ou de Opções de

Aquisição de Acções ou com base nas variações do preço das acções, a membros do órgão de administração e/ou trabalhadores. A

proposta deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação correcta do plano. A proposta deve ser acompanhada do

regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda não tenha sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo deverá obedecer. 

Sim

10a. A sociedade deve adoptar uma política de comunicação de irregularidades alegadamente ocorridas no seio da sociedade, com os 

seguintes elementos: indicação dos meios através dos quais as comunicações de práticas irregulares podem ser feitas internamente, 

incluindo as pessoas com legitimidade para receber comunicações, indicação do tratamento a ser dado às comunicações, incluindo

tratamento confidencial, caso assim seja pretendido pelo declarante. As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no

relatório do governo das sociedades. 

Sim

Sim

Sim

Sim

Sim

 
1.1.2. Novas Recomendações da CMVM sobre governo das sociedades 

 
Em Setembro de 2007, a CMVM publicou um conjunto de novas recomendações sobre 
Governo das Sociedades que devem ser reflectidas nos Relatórios de Governo das 
Sociedades de 2008 (entram em vigor a partir de 1 de Janeiro de 2008). 
 

 
 
NOVAS RECOMENDAÇÕES DA CMVM 

 
CUMPRIMENTO DA 
SONAECOM EM 
31.12.2007 

 
1. ASSEMBLEIA GERAL       

 
 

1.1.  Mesa da Assembleia Geral  
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1.1.1. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve dispor de recursos 

humanos e logísticos de apoio que sejam adequados às suas 
necessidades, considerada a situação económica da sociedade. 

 

 
SIM 

 
1.1.2. A remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral deve ser 

divulgada no relatório anual de governo da sociedade. 
 

 
SIM 

1.2. Participação na Assembleia  
 
1.2.1. A antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a participação em 

Assembleia Geral imposta pelos estatutos não deve ser superior a 5 dias úteis. 
 

 
SIM 

 
1.2.2. Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral, a sociedade não 

deve obrigar ao bloqueio durante todo o período até que a sessão seja 
retomada, devendo bastar-se com a antecedência ordinária exigida na primeira 
sessão. 

 

 
SIM 

1.3. Voto e Exercício do Direito de Voto 
 

 

1.3.1. As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária do voto por 
correspondência. 

. 

SIM 

1.3.2. O prazo estatutário de antecedência para a recepção da declaração de voto 
emitida por correspondência não deve ser superior a 3 dias úteis. 

 

SIM 

1.3.3. As sociedades devem prever, nos seus estatutos, que corresponda um voto a 
cada acção. 

 

SIM 

1.4. Quórum e Deliberações 
 

 

1.4.1. As sociedades não devem fixar um quórum constitutivo ou deliberativo superior 
ao previsto por lei. 

NÃO 
(Não estamos actualmente em 
conformidade, mas estamos a 
estudar as vantagens e 
desvantagens em reduzir o 
nosso quórum. Não nos parece 
aconselhável não haver quórum 
mínimo).  
 

1.5. Actas e Informações sobre Deliberações Adoptadas 
    

 

1.5.1. As actas das reuniões da Assembleia Geral devem ser disponibilizadas aos 
accionistas no sítio Internet da sociedade no prazo de 5 dias, ainda que não 
constituam informação privilegiada, nos termos legais, e deve ser mantido 
neste sítio um acervo histórico das listas de presença, das ordens de trabalhos 
e das deliberações tomadas relativas às reuniões realizadas, pelo menos, nos 
3 anos antecedentes. 

 

NÃO 
(Não estamos actualmente em 
conformidade, mas estamos a 
estudar as vantagens e 
desvantagens em implementar 
esta recomendação) 
 

1.6. Medidas Relativas ao Controlo das Sociedades 
      

 

1.6.1. As medidas que sejam adoptadas com vista a impedir o êxito de ofertas 
públicas de aquisição devem respeitar os interesses da sociedade e dos seus 
accionistas. 

SIM 

1.6.2. Os estatutos das sociedades que, respeitando o princípio da alínea anterior, 
prevejam a limitação do número de votos que podem ser detidos ou exercidos 
por um único accionista, de forma individual ou em concertação com outros 
accionistas, devem prever igualmente que seja consignado que, pelo menos de 
cinco em cinco anos será sujeita a deliberação pela Assembleia Geral a 
manutenção ou não dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum 
agravado relativamente ao legal - e que nessa deliberação se contam todos os 
votos emitidos sem que aquela limitação funcione. 

 

SIM 

1.6.3. Não devem ser adoptadas medidas defensivas que tenham por efeito provocar 
automaticamente uma erosão grave no património da sociedade em caso de 
transição de controlo ou de mudança da composição do órgão de 
administração, prejudicando dessa forma a livre transmissibilidade das acções 
e a livre apreciação pelos accionistas do desempenho dos titulares do órgão de 
administração. 

SIM 

 
2. ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 

 

 

2.1. Temas Gerais   
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2.1.1. Estrutura e Competência  
2.1.1.1. O órgão de administração deve avaliar no seu relatório de governo o modelo 

adoptado, identificando eventuais constrangimentos ao seu funcionamento e 
propondo medidas de actuação que, no seu juízo, sejam idóneas para os 
superar. 

 

SIM 
 

2.1.1.2. As sociedades devem criar sistemas internos de controlo, para a detecção 
eficaz de riscos ligados à actividade da empresa, em salvaguarda do seu 
património e em benefício da transparência do seu governo societário. 

 

SIM 

2.1.1.3. Os órgãos de administração e fiscalização devem ter regulamentos de 
funcionamento os quais devem ser divulgados no sítio na Internet da 
sociedade. 

 

SIM 

2.1.2.  Incompatibilidades e Independência 
 

 

2.1.2.1. O Conselho de Administração deve incluir um número de membros não 
executivos que garanta efectiva capacidade de supervisão, fiscalização e 
avaliação da actividade dos membros executivos. 

SIM 

2.1.2.2. De entre os administradores não executivos deve contar-se um número 
adequado de administradores independentes, tendo em conta a dimensão da 
sociedade e a sua estrutura accionista, que não pode em caso algum ser 
inferior a um quarto do número total de administradores. 

 

NÃO 
(Não estamos actualmente em 
conformidade, mas tal deverá 
acontecer logo que a vaga no 
nosso Conselho de 
Administração for preenchida) 

2.1.3. Eligibilidade e Nomeação 
 

 

2.1.3.1. Consoante o modelo aplicável, o Presidente do Conselho Fiscal, da 
Comissão de Auditoria ou da Comissão para as matérias financeiras deve ser 
independente e possuir as competências adequadas ao exercício das 
respectivas funções. 

 

SIM 

2.1.4. Política de Comunicação de Irregularidades 
 

 

2.1.4.1. A sociedade deve adoptar uma política de comunicação de irregularidades 
alegadamente ocorridas no seu seio, com os seguintes elementos: i) indicação 
dos meios através dos quais as comunicações de práticas irregulares podem 
ser feitas internamente, incluindo as pessoas com legitimidade para receber 
comunicações; ii) indicação do tratamento a ser dado às comunicações, 
incluindo tratamento confidencial, caso assim seja pretendido pelo declarante. 

SIM 

2.1.4.2. As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no relatório sobre o 
governo das sociedades. 

 

SIM 

2.1.5. Remuneração  
2.1.5.1. A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser 

estruturada de forma a permitir o alinhamento dos interesses daqueles com os 
interesses da sociedade. Neste contexto: i) a remuneração dos 
administradores que exerçam funções executivas deve integrar uma 
componente baseada no desempenho, devendo tomar por isso em 
consideração a avaliação de desempenho realizada periodicamente pelo órgão 
ou comissão competentes; ii) a componente variável deve ser consistente com 
a maximização do desempenho de longo prazo da empresa e dependente da 
sustentabilidade das variáveis de desempenho adoptadas; iii) quando tal não 
resulte directamente de imposição legal, a remuneração dos membros não 
executivos do órgão de administração deve ser exclusivamente constituída por 
uma quantia fixa. 

SIM 

2.1.5.2. A comissão de remunerações e o órgão de administração devem submeter à 
apreciação pela Assembleia Geral Anual de accionistas de uma declaração 
sobre a política de remunerações, respectivamente, dos órgãos de 
administração e fiscalização e dos demais dirigentes na acepção do n.º 3 do 
artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. Neste contexto, devem, 
nomeadamente, ser explicitados aos accionistas os critérios e os principais 
parâmetros propostos para a avaliação do desempenho para determinação da 
componente variável, quer se trate de prémios em acções, opções de 
aquisição de acções, bónus anuais ou de outras componentes.  

SIM 

2.1.5.3. Pelo menos um representante da comissão de remunerações deve estar SIM 
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presente nas assembleias gerais anuais de accionistas. 

2.1.5.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação de 
planos de atribuição de acções, e/ou de opções de aquisição de acções ou 
com base nas variações do preço das acções, a membros dos órgãos de 
administração, fiscalização e demais dirigentes, na acepção do n.º 3 do artigo 
248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. A proposta deve conter todos os 
elementos necessários para uma avaliação correcta do plano. A proposta deve 
ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda não tenha 
sido elaborado, das condições gerais a que o mesmo deverá obedecer. Da 
mesma forma devem ser aprovadas em assembleia geral as principais 
características do sistema de benefícios de reforma de que beneficiem os 
membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais dirigentes, na 
acepção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários. 

SIM 

2.1.5.5. A remuneração dos membros dos órgãos de administração e fiscalização 
deve ser objecto de divulgação anual em termos individuais, distinguindo-se, 
sempre que for caso disso, as diferentes componentes recebidas em termos de 
remuneração fixa e de remuneração variável, bem como a remuneração 
recebida em outras empresas do grupo ou em empresas controladas por 
accionistas titulares de participações qualificadas. 

NÃO 
(veja as nossas explicações 
acima a respeito da 
recomendação actual IV-8) 

2.2. Conselho de Administração  

2.2.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura de administração e 
fiscalização, e salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o conselho 
de administração deve delegar a administração quotidiana da sociedade, 
devendo as competências delegadas ser identificadas no relatório anual sobre 
o Governo da Sociedade. 

SIM 

2.2.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade actua de forma 
consentânea com os seus objectivos, não devendo delegar a sua competência, 
designadamente, no que respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais 
da sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que 
devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou à s 
suas características especiais. 

SIM 

2.2.3. Caso o Presidente do Conselho de Administração exerça funções executivas, 
o Conselho de Administração deve encontrar mecanismos eficientes de 
coordenação dos trabalhos dos membros não executivos, que designadamente 
assegurem que estes possam decidir de forma independente e informada, e 
deve proceder-se à devida explicitação desses mecanismos aos accionistas no 
âmbito do relatório sobre o governo da sociedade. 

SIM 

2.2.4. O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre a actividade 
desenvolvida pelos administradores não executivos referindo, nomeadamente, 
eventuais constrangimentos deparados. 

SIM 

2.2.5. O órgão de administração deve promover uma rotação do membro com o 
pelouro financeiro, pelo menos no fim de cada dois mandatos. 

 

SIM 
(Estamos actualmente em 
conformidade, mas o nosso CFO 
completa o seu segundo 
mandato na data da Assembleia 
Geral de 2008. Não 
concordamos com esta 
recomendação que, tanto quanto 
sabemos, não é sequer 
mencionada em nenhum código 
internacional sobre melhores 
práticas de Governo das 
Sociedades) 
 

2.3. Administrador Delegado, Comissão Executiva e Conselho de 
Administração Executivo 

 

2.3.1. Os administradores que exerçam funções executivas, quando solicitados por 
outros membros dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e de forma 
adequada ao pedido, as informações por aqueles requeridas. 

SIM 

2.3.2. O Presidente da Comissão Executiva deve remeter, respectivamente, ao 
Presidente do Conselho de Administração e, conforme aplicável, ao Presidente 
do Conselho Fiscal ou da Comissão de Auditoria, as convocatórias e as actas 
das respectivas reuniões. 

SIM 
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2.3.3. O Presidente do Conselho de Administração executivo deve remeter ao 
Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da Comissão 
para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as actas das respectivas 
reuniões. 

SIM 

2.4. Conselho Geral e de Supervisão, Comissão para as Matérias Financeiras, 
Comissão de Auditoria e Conselho Fiscal 

 

2.4.1. O Conselho Geral e de Supervisão, além do cumprimento das competências 
de fiscalização que lhes estão cometidas, deve desempenhar um papel de 
aconselhamento, acompanhamento e avaliação contínua da gestão da 
sociedade por parte do Conselho de Administração executivo. Entre as 
matérias sobre as quais o Conselho Geral e de Supervisão deve pronunciar-se 
incluem-se: i) o definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; ii) a 
estrutura empresarial do grupo; e iii) decisões que devam ser consideradas 
estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas características 
especiais. 

SIM 

2.4.2. Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo Conselho Geral e de 
Supervisão, a Comissão para as Matérias Financeiras, a Comissão de 
Auditoria e o Conselho Fiscal devem ser objecto de divulgação no sítio da 
Internet da sociedade, em conjunto com os documentos de prestação de 
contas. 

NÃO 

2.4.3. Os relatórios anuais sobre a actividade desenvolvida pelo Conselho Geral e de 
Supervisão, a Comissão para as Matérias Financeiras, a Comissão de 
Auditoria e o Conselho Fiscal devem incluir a descrição sobre a actividade de 
fiscalização desenvolvida referindo, nomeadamente, eventuais 
constrangimentos deparados. 

SIM 

2.4.4. A Comissão para as Matérias Financeiras, a Comissão de Auditoria e o 
Conselho Fiscal, consoante o modelo aplicável, devem representar a 
sociedade, para todos os efeitos, junto do auditor externo, competindo-lhe, 
designadamente, propor o prestador destes serviços, a respectiva 
remuneração, zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as 
condições adequadas à prestação dos serviços, bem assim como ser o 
interlocutor da empresa e o primeiro destinatário dos respectivos relatórios. 

SIM 

2.4.5. A Comissão para as Matérias Financeiras, Comissão de Auditoria e o 
Conselho Fiscal, consoante o modelo aplicável, devem anualmente avaliar o 
auditor externo e propor à Assembleia Geral a sua destituição sempre que se 
verifique justa causa para o efeito. 

SIM 

2.5. Comissões Especializadas 
   

 

2.5.1. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de 
Administração e o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo 
adoptado, devem criar as comissões que se mostrem necessárias para: i) 
assegurar uma competente e independente avaliação do desempenho dos 
administradores executivos e para a avaliação do seu próprio desempenho 
global, bem assim como das diversas comissões existentes; ii) reflectir sobre o 
sistema de governo adoptado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos 
competentes as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria. 

SIM 

2.5.2. Os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser 
independentes relativamente aos membros do órgão de administração. 

SIM  
(ver as explicações acima 
sobre a actual recomendação 
IV-9) 
 

2.5.3. Todas as comissões devem elaborar actas das reuniões que realizem. SIM 

3.       Informação e Auditoria  
3.1. Deveres Gerais de Informação 
 

 

3.1.2. As sociedades devem assegurar a existência de um permanente contacto com 
o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos accionistas e prevenindo 
as assimetrias no acesso à informação por parte dos investidores. Para tal 
deve a sociedade manter um gabinete de apoio ao investidor. 

 

SIM 

3.1.3. A seguinte informação disponível no sítio da Internet da sociedade deve ser SIM 
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divulgada em inglês: 

a) A firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e os demais elementos 
mencionados no artigo 171.º do Código das Sociedades Comerciais; 

b) Estatutos; 
c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as 

relações com o mercado; 
d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas funções e meios de acesso; 
e) Documentos de prestação de contas; 
f) Calendário semestral de eventos societários 
g) Propostas apresentadas para discussão e votação em Assembleia Geral; 
h) Convocatórias para a realização de Assembleia Geral. 

 
1.1.3. Constituição dos órgãos sociais 

 
A estrutura societária da Sonaecom distribui claramente as funções, deveres e 
responsabilidades dos diversos órgãos sociais. 
 
 
 

Órgãos Sociais da Sonaecom 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Assembleia Geral de Accionistas 
 
Composição 
A Assembleia Geral de Accionistas é constituída pelos accionistas com direito de voto, 
possuidores de acções ou títulos de subscrição que as substituam que, até cinco dias 
úteis antes da realização da Assembleia, comprovem junto da sociedade a sua titularidade, nos 
termos estabelecidos na lei. 
 
Cada acção corresponde a um voto, tendo os accionistas direito a tantos votos quanto o 
número de acções que possuem. 
 
Limitações aos direitos de voto 
Todos os accionistas têm o mesmo direito de voto. O Conselho de Administração não tem 
conhecimento de direitos especiais de accionistas da sociedade nem adoptou quaisquer 
medidas impeditivas do êxito de ofertas públicas de aquisição ou da livre transacção de 
acções. 
 
Representação dos accionistas 
Os accionistas podem participar na Assembleia Geral de Accionistas pessoalmente ou 
fazendo-se representar. Os accionistas que sejam pessoas singulares podem fazer-se 
representar por qualquer pessoa que escolherem, mediante carta dirigida ao Presidente da 
Mesa da Assembleia Geral que indique o nome, domicílio do representante e data da 
Assembleia. Os accionistas que sejam pessoas colectivas poderão igualmente fazer-se 
representar pela pessoa que para o efeito designarem através de carta, dirigida ao Presidente 

Sonaecom SGPS, S.A.

Mesa da Assembleia
  Geral

’

   Auditor Externo

 
Secretário da
  Sociedade 

  Conselho de 
 Administração

Comissão de Auditoria e
Finanças

 Comissão ExecutivaComissão de Nomeações 
e Remunerações 
 

 Comissão de Vencimentos 
 

Director de
   Corporate  
  Governance  

Conselho Fiscal
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da Mesa da Assembleia Geral. A autenticidade de tais cartas será avaliada pelo Presidente da 
Mesa. 
 
Voto por correspondência 
Os estatutos da Sonaecom contemplam a possibilidade de os accionistas votarem por 
correspondência em relação a qualquer uma das matérias constantes da convocatória, nos 
termos e condições nela previstos. Os votos por correspondência, (os respectivos boletins 
encontram-se disponíveis no sítio Internet da sociedade), serão considerados se recebidos na 
sede da sociedade, por meio de carta registada com aviso de recepção, dirigida ao presidente 
da Mesa da Assembleia Geral, até três dias de antecedência em relação à data da Assembleia. 
O Presidente da Mesa é responsável pela verificação da autenticidade e salvaguarda da 
confidencialidade do voto. O exercício de voto através de meios electrónicos ainda não está 
contemplado pela actual redacção dos estatutos da Sonaecom. 
 
Assembleias Gerais de Accionistas e respectivo quórum 
As Assembleias Gerais de Accionistas da Sonaecom são compostas por uma Mesa, eleita 
pelos Accionistas para um mandato de quatro anos, composta por um Presidente e um 
Secretário. O mandato actual é de 2004 a 2007. 
 
Os estatutos da Sonaecom exigem que esteja presente ou representado um mínimo de 50% do 
capital social da empresa nas Assembleias Gerais de Accionistas.   
 

Mesa da Assembleia Geral de Accionistas 

 
João Augusto Esmeriz Vieira de Castro …………....................Presidente 
António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes …………..Secretário 

 
A Assembleia Geral de Accionistas é convocada e dirigida pelo Presidente da Mesa. A 
Assembleia Geral de Accionistas reúne-se em duas possíveis circunstâncias: (i) em sessão 
ordinária, numa data estabelecida por lei (antes do final de Maio) para a reunião anual da 
Assembleia Geral de Accionistas; (ii) em sessão extraordinária, sempre que o Conselho de 
Administração ou o Conselho Fiscal assim o entenderem ou a pedido dos accionistas que 
representem o mínimo do capital social da empresa necessário por lei (actualmente 
a percentagem mínima é de 5%). Em 2007, realizou-se uma Assembleia Geral de Accionistas, 
em sessão ordinária, a 2 de Maio de 2007, com 71,7% do capital social representado. 
 
As propostas para discussão e decisão em Assembleia Geral de Accionistas, bem como outras 
informações necessárias para as reuniões, são disponibilizadas aos accionistas na sede da 
empresa e são publicadas no sítio na Internet da Sonaecom - www.sonae.com - até 15 dias 
antes da realização da respectiva reunião, ou na altura em que a reunião for convocada, 
relativamente a quaisquer propostas relativas a alterações aos estatutos. 
 
Remuneração 
O Presidente da Assembleia Geral de Accionistas aufere honorários anuais fixos de 5.000 
euros e o Secretário aufere honorários anuais fixos de 1.500 euros.   
 
 
Conselho de Administração 
 
Composição 
De acordo com os estatutos da Sonaecom, o Conselho de Administração deve consistir num 
número de membros – entre três a onze - eleitos em Assembleia Geral de Accionistas. O 
mandato do Conselho de Administração é de quatro anos e contempla a possibilidade de 
reeleição dos seus membros. O actual mandato engloba o período compreendido entre 2004 e 
2007 e termina na data da Assembleia Geral Anual de 2008. O Conselho de Administração é 
responsável pela eleição do seu Presidente.  
 

Conselho de Administração  
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Duarte Paulo Teixeira de Azevedo…………….……….. 
António Sampaio e Mello....................………….... …… 
David Charles Denholm Hobley………......................... 
Gervais Gilles Pellisser………………………………….. 
Jean-François René Pontal……………………………... 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério……… 
George Christopher Lawrie…………………………..…. 
Luís Filipe Campos Dias Reis……………………...…… 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo………………….… 
Miguel Nuno Santos Almeida…………………..……….. 

Presidente 
Não-Executivo Independente 
Não-Executivo Não-Independente  
Não-Executivo Não-Independente 
Não-Executivo Independente 
CEO – Executivo 
Executivo 
Executivo 
Executivo 
Executivo 

 
O Conselho de Administração da Sonaecom é composto por onze membros e compreende 
Administradores Executivos e Não-Executivos. No entanto, ainda não terminámos o processo 
de nomeação de um Administrador Não-Executivo Independente para substituir Loyola de 
Palácio del Valle Lersundi, que faleceu em Dezembro de 2006. De entre os Administradores 
Não-Executivos, dois são Independentes, na medida em que não estão associados a grupos 
de interesse especial relacionados com a empresa ou com os seus accionistas de referência, 
de acordo com os critérios estabelecidos pelo Regulamento 7/2001 da CMVM para 
Administradores Independentes. À luz do critério definido por este Regulamento da CMVM, O 
Administrador Não-Executivo David Hobley não é considerado formalmente como 
Independente, dado assumir funções de Administrador Não-Executivo Independente no Grupo 
France Telecom, que detém uma participação de 19,2% no capital social da Sonaecom. No 
entanto, a Sonaecom considera-o Independente, uma vez que a sua nomeação foi proposta 
pela Sonae SGPS e não pela France Telecom, e a sua independência foi previamente avaliada 
e aceite pela Comissão de Nomeações e Remunerações do Grupo.  
 
De acordo com o Regulamento 10/2005 da CMVM, não existem circunstâncias que possam 
afectar a análise ou o processo de tomada de decisões dos Administradores Não-Executivos 
Independentes. Estes, tal como os outros Administradores Não-Executivos, exercem uma 
influência significativa no processo de tomada de decisões e no desenvolvimento da estratégia 
e política da empresa. O Conselho de Administração reflecte, assim, um equilíbrio sadio entre o 
número total de Administradores Não-Executivos e o número de Administradores Não-
Executivos Independentes. 
 
Em linha com as melhores práticas de Governo das Sociedades, foi realizada, em 2005, uma 
autoavaliação do Conselho de Administração com o apoio de um consultor externo 
independente. As acções de acompanhamento identificadas e acordadas foram monitorizadas 
regularmente durante 2006 e 2007 e estão inteiramente implementadas. Um novo processo de 
autoavaliação do Conselho de Administração será realizado em 2008, que terá novamente 
como objectivo a avaliação dos parâmetros de Governo das Sociedades ao nível do Conselho 
de Administração e a revisão do funcionamento desse Conselho e das respectivas Comissões. 
O processo contempla o Conselho de Administração, numa perspectiva global, bem como as 
contribuições individuais de cada um dos seus membros. 
  
Função 
O Conselho de Administração é responsável pela gestão dos negócios da sociedade, 
monitorização de riscos, gestão de conflitos de interesse e desenvolvimento dos objectivos e 
estratégia da organização. Os estatutos da Sonaecom permitem que o Conselho de 
Administração confira delegação de poderes numa Comissão Executiva em matéria de 
negócios, deveres e responsabilidades de gestão corrente e nos termos considerados 
apropriados (tal como descrito em pormenor na secção relativa à Comissão Executiva), mas 
não permitem ao Conselho de Administração aprovar aumentos de capital, o que deve ser 
aprovado nas Assembleias Gerais de Accionistas. 
 
De forma a melhorar a eficácia operacional do Conselho de Administração e cumprir com as 
melhores práticas de Governo das Sociedades, o Conselho de Administração criou duas 
Comissões, a Comissão de Auditoria e Finanças e a Comissão de Nomeações e 
Remunerações. 
 
Habilitações académicas, experiência e responsabilidades dos Administradores 
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A descrição da formação académica, funções desempenhadas na empresa e experiência 
profissional de cada um dos membros do Conselho de Administração encontra-se num anexo a 
este relatório. As datas da primeira nomeação de cada membro do Conselho de Administração 
são as seguintes: 
 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo…………….……….. 
António Sampaio e Mello....................………….... …… 
David Charles Denholm Hobley………......................... 
Gervais Gilles Pellisser………………………………….. 
Jean-François René Pontal……………………………... 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério……… 
George Christopher Lawrie…………………………..…. 
Luís Filipe Campos Dias Reis……………………...…… 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo………………….… 
Miguel Nuno Santos Almeida…………………..……….. 

Setembro de 1998 
Julho de 2006 
Setembro de 2005 
Julho de 2006 
Julho de 2003 
Abril de 2007 
Abril de 2003 
Março de 2000 
Abril de 2006 
Abril de 2005 

 
A data do termo do mandato dos membros do Conselho de Administração é igual à de todos os 
órgãos sociais sendo o actual mandato de 4 anos (2004 - 2007). Os novos órgãos sociais 
serão eleitos na Assembleia Geral Anual de 2008. 
 
Outros cargos exercidos pelos nossos Administradores 
A descrição dos cargos exercidos por cada membro do Conselho de Administração encontra-
se em anexo. A Sonaecom não tem definidas quaisquer incompatibilidades, nem o número 
máximo de cargos que os seus Administradores podem exercer noutras sociedades.  
 
O Secretário do Conselho de Administração é responsável por manter um registo de todos os 
cargos de direcção e outras funções ou actividades relevantes desempenhados pelos 
Administradores da Sonaecom noutras empresas. Deve também manter um registo de todas 
as participações accionistas significativas. Quaisquer nomeações, actividades e participações 
que ocorram devem ser divulgadas por escrito antes de serem registadas. A sua divulgação 
deve referir quaisquer potenciais conflitos de interesse, e as medidas a tomar para gerir ou 
eliminar os conflitos identificados. As avaliações deverão ser efectuadas pela Comissão de 
Nomeações e Remunerações (CNR). 
 
Reuniões e quórum do Conselho de Administração 
O Conselho de Administração da Sonaecom reúne pelo menos quatro vezes por ano, tal como 
definido nos estatutos, e sempre que o Presidente ou dois membros do Conselho de 
Administração convoquem uma reunião. Em 2007, realizaram-se sete reuniões do Conselho de 
Administração. O quórum necessário à realização de qualquer reunião do Conselho de 
Administração considera-se devidamente constituído desde que a maioria dos seus membros 
esteja presente ou devidamente representada e as deliberações são aprovadas por maioria de 
votos. Em 2007, a taxa de comparência nas reuniões do Conselho de Administração foi de 
97%. 
 
Os Administradores Não-Executivos reúnem, também, separadamente, com o objectivo de 
discutir e avaliar a sua independência no exercício das suas funções, bem como de sugerir 
medidas para melhorar os procedimentos do Conselho de Administração em termos de 
governo das sociedades. Em 2007, realizaram-se duas reuniões de Administradores Não-
Executivos, com uma taxa de comparência de 90%. Não houve quaisquer restrições ao âmbito 
das actividades dos Administradores Não-Executivos. 
 
Comissão Executiva 
 
Composição 
De acordo com os estatutos da Sonaecom, a Comissão Executiva é composta por membros do 
Conselho de Administração. O CEO, o CFO e os Administradores Executivos das unidades de 
negócio do Grupo constituem a Comissão Executiva. As reuniões da Comissão Executiva 
contemplam, ainda, a participação de outros membros da Equipa de Gestão, nomeadamente 
os Adjuntos do Conselho de Administração, tal como identificados no diagrama abaixo. 
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Equipa de Gestão  

Angelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério…... 
Luís Filipe Campos Dias Reis……………………...… 
George Christopher Lawrie…………………………... 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo……………….… 
Miguel Nuno Santos Almeida………...……..……….. 
António Lobo Xavier…………………………………... 
Pedro Ramalho Carlos………………………………... 

CEO 
Administrador Executivo - Telecomunicações 
CFO 
Administrador Executivo -  SSI/Media 
Administrador Executivo - Mercado Residencial 
Adjunto do CA - Legal, Regulação, RP, Fiscal 
Adjunto do CA – Mercados Corporate e Wholesale  

 
Função 
A Comissão Executiva pode deliberar sobre assuntos relacionados com a gestão corrente da 
sociedade e não sobre assuntos que são da exclusiva competência do Conselho de 
Administração. Na Comissão Executiva foram delegados os poderes e a responsabilidade de 
gerir e executar operações do dia-a-dia, com exclusão dos seguintes temas: 
 
(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 
(ii) Cooptação de Administradores; 
(iii) Convocatórias de Assembleias Gerais; 
(iv) Aprovação do Relatório e Contas anuais; 
(v) Prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela sociedade se, durante o exercício e no seu conjunto, 

excederem o valor acumulado de 500.000 euros; 
(vi) Deliberação sobre mudança da sede social e sobre aumento do capital social; 
(vii) Deliberação sobre projectos de fusão, cisão e transformação da sociedade ou quaisquer outros projectos que 

digam respeito à associação da sociedade a qualquer outra entidade com vista à formação de novas sociedades; 
(viii) Aprovação do Business Plan e do Orçamento Anual da sociedade; 
(ix) Deliberação sobre políticas de recursos humanos, nomeadamente planos de prémio de desempenho diferidos e 

fixação de remuneração variável aplicável a quadros de topo (acima do nível XIV) em áreas que não sejam da 
competência da Assembleia Geral ou da Comissão de Vencimentos; 

(x) Definição ou alteração de políticas contabilísticas das empresas que fazem parte do perímetro de consolidação; 
(xi) Aprovação de contas trimestrais e semestrais; 
(xii) Compra e venda, realização de operações de leasing financeiro de longa duração ou outros investimentos em 

activos fixos tangíveis, quando envolvam valores que excedam o montante de 1.000.000 euros, por cada 
transacção, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em 
Conselho de Administração; 

(xiii) Subscrição ou compra de acções em sociedades participadas se, durante o exercício e no seu conjunto, 
excederem o valor acumulado de 5.000.000 euros, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do 
Business Plan aprovados em Conselho de Administração;  

(xiv) Investimento em outras sociedades, bem como investimento em outros activos fixos financeiros se, durante o 
exercício e no seu conjunto, excederem o valor acumulado de 1.000.000 euros, excepto se enquadrados no 
âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de Administração; 

(xv) Outros investimentos se, durante o exercício e no seu conjunto, excederem o valor acumulado de 1.000.000 
euros, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de 
Administração; 

(xvi) Desinvestimentos ou alienação de activos desde que resulte da referida transacção um efeito significativo 
(entendido como sendo igual ou superior a 5%) sobre os resultados operacionais da sociedade ou afecte os 
postos de trabalho de mais de 100 colaboradores, excepto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do 
Business Plan aprovados em Conselho de Administração. 

 
O Conselho de Administração é mantido informado sobre todas as deliberações da Comissão 
Executiva através das actas das respectivas reuniões que são extraídas, de forma sistemática, 
e enviadas, por escrito, para o Conselho de Administração. 
 
Reuniões e quórum da Comissão Executiva 
A Comissão Executiva da Sonaecom reúne, pelo menos, duas vezes por mês e sempre que o 
seu Presidente ou a maioria dos seus membros convoquem uma reunião. Em 2007, 
realizaram-se 21 reuniões da Comissão Executiva, com uma taxa de comparência de 93%. O 
quórum para a Comissão Executiva se constituir requer que a maioria dos seus membros 
esteja presente ou devidamente representada. As deliberações devem ser aprovadas por 
unanimidade, sem o que será necessário enviar o assunto para aprovação do Conselho de 
Administração. 
 
 
Comissão de Auditoria e Finanças 
 
Composição 
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A Comissão de Auditoria e Finanças (CAF) da Sonaecom é constituída por três membros que 
também integram o Conselho de Administração e que são eleitos pelo próprio Conselho de 
Administração. O quarto membro é o Director de Corporate Governance. A Comissão é 
actualmente composta por três Administradores Não-Executivos, dos quais dois são 
Independentes, e é presidida por um Administrador Não-Executivo Independente. 
 
 

Comissão de Auditoria e Finanças 

                       Jean-François René Pontal…………  Presidente - Administrador Não-Executivo Independente 
                       António Sampaio e Mello……………  Administrador Não-Executivo Independente 
                  David Charles Denholm Hobley……   Administrador Não-Executivo Não-Independente 
                       David Graham Shenton Bain………   Director de Corporate Governance 

 
 
Função 
A CAF funciona com base nos Termos de Referência aprovados pelo Conselho de 
Administração e é responsável pelo controlo e supervisão dos processos de divulgação de 
informação financeira, pela revisão das normas de relato financeiro e pela avaliação, em nome 
do Conselho de Administração, do risco associado à execução das actividades da empresa e 
pelo cumprimento das recomendações de Governo das Sociedades. A CAF reúne, também, 
com os auditores externos do Grupo e com a equipa de auditoria interna. As principais 
responsabilidades da CAF são: 
 
(i) rever as demonstrações financeiras anuais e intercalares e os documentos de divulgação de resultados, e relatar 

as suas conclusões ao Conselho de Administração, antes dos documentos serem aprovados e assinados pelo 
Conselho de Administração; 

(ii) aconselhar o Conselho de Administração sobre os seus relatórios para os accionistas e os mercados financeiros a 
serem incluídos nas Contas Anuais e Semestrais da Empresa, assim como também nas divulgações de resultados 
trimestrais;  

(iii) aconselhar o Conselho de Administração sobre a adequação da informação interna fornecida pela Comissão 
Executiva, incluindo sistemas e normas  de controlo interno aplicados pela Comissão Executiva; 

(iv) aconselhar o Conselho de Administração na nomeação, atribuição de tarefas e remuneração do Auditor Externo 
e também na nomeação do Auditor Interno; 

(v) rever as competências da função de Auditoria Interna e a sua relação com as competências do Auditor Externo e 
discutir com o Auditor Externo e Interno os seus relatórios intercalares e anuais, rever os seus relatórios de 
controlo interno, e aconselhar o Conselho de Administração sobre o mesmo. 

 
Os Termos de Referência, na sua totalidade, podem ser consultados no sítio na Internet da 
sociedade (www.sonae.com).  
 
A CAF reporta regularmente ao Conselho de Administração o trabalho realizado, os resultados 
obtidos e problemas identificados, assegurando assim a eficácia do seu trabalho. 
 
Reuniões da CAF 
A CAF reúne-se pelo menos cinco vezes por ano e sempre que o seu Presidente, o Conselho 
de Administração, a Comissão Executiva ou, excepcionalmente, o Auditor Externo assim o 
entenderem. Entre as reuniões, a CAF analisa projectos e monitoriza a actividade através de 
áudio conferências entre os seus membros. Em 2007, a CAF reuniu cinco vezes, com uma taxa 
de comparência de 100% e foram realizadas quatro áudio conferências. 
 
Comissão de Nomeações e Remunerações 
 
Composição 
A Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR) da Sonaecom é actualmente constituída 
por dois membros, o Presidente do Conselho de Administração e um Administrador Não-
Executivo Independente. A composição actual da Comissão é a que resulta do diagrama 
abaixo. 
 
Comissão de Nomeações e Remunerações 

                            Duarte Paulo Teixeira de Azevedo ……  Presidente Não-Executivo Não-Independente 
                            Jean-François René Pontal……………..  Administrador Não-Executivo Independente 
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Função 
A CNR funciona com base nos Termos de Referência aprovados pelo Conselho de 
Administração e é responsável pela identificação de potenciais candidatos ao cargo de 
Administrador ou a outros cargos de topo dentro do Grupo Sonaecom. É também responsável 
pela supervisão da preparação das propostas de remuneração e outras compensações, em 
nome do Conselho de Administração, pelos planos de sucessão, pela monitorização da gestão 
de talentos da Sonaecom e dos processos de planos de contingência. A CNR reporta ao 
Conselho de Administração, por escrito, sempre que necessário e trabalha em coordenação 
com a Comissão de Vencimentos na obtenção de aprovação, em representação dos 
accionistas do Grupo, da remuneração e outras compensações dos Membros do Conselho de 
Administração e outros órgãos sociais. A CNR pode recorrer aos serviços de entidades 
externas, que deverão garantir confidencialidade absoluta em relação ao tratamento da 
informação enviada. 
 
Os Termos de Referência da CNR estão disponíveis no sítio na Internet da empresa 
(www.sonae.com).  
 
Reuniões da CNR 
A CNR reúne pelo menos duas vezes por ano e sempre que o seu Presidente ou o Conselho 
de Administração acharem necessário. Em 2007, realizaram-se três reuniões da CNR, com 
uma taxa de comparência de 100%. 
 
 
Director de Corporate Governance 
 
Composição 
O Director de Corporate Governance (DCG) da Sonaecom é David Graham Shenton Bain. 
 
Função 
O DCG reporta hierarquicamente ao Conselho de Administração, através do seu Presidente, 
bem como, sempre que apropriado, através do Administrador Não-Executivo Independente 
sénior.  
 
As principais responsabilidades do DCG são as seguintes: 
 
(i) assegurar a boa gestão das actividades do Conselho de Administração e respectivas Comissões; 
(ii) participar em reuniões do Conselho de Administração e respectivas Comissões, intervindo como membro 

sempre que , como tal, seja nomeado;  
(iii) facilitar a obtenção de informações para todos os Membros do Conselho de Administração e das respectivas 

Comissões; 
(iv) apoiar o Conselho de Administração na definição da sua função, objectivos e procedimentos operacionais; 

assumir uma posição de liderança na organização das avaliações do Conselho de Administração; 
(v) manter sob escrutínio questões legislativas, regulatórias e do Governo das Sociedades; apoiar e desafiar o 

Conselho de Administração a alcançar os mais altos padrões a nível do Governo das Sociedades; 
(vi) assegurar que o conceito de “Stakeholders” (detentores de interesses no Grupo) e a necessidade de proteger 

os interesses minoritários são tidos em conta aquando da tomada de decisões importantes por parte do 
Conselho de Administração; 

(vii) ajudar a assegurar que o procedimento de nomeação e eleição de Administradores é realizado 
apropriadamente e prestar apoio na cooptação de novos Administradores;  

(viii) actuar como ponto de contacto primário e fonte de aconselhamento para, nomeadamente, Administradores 
Não-Executivos no que diz respeito à Empresa e às suas actividades; facilitar e apoiar os Administradores Não-
Executivos Independentes na afirmação da sua “independência”; 

(ix) ajudar a assegurar o cumprimento das Recomendações para sociedades cotadas em Portugal, publicadas pela 
CMVM; 

(x) participar nos preparativos e coordenação dos processos das Assembleias Gerais; 
(xi) participar na obtenção de cobertura de seguro para membros dos órgãos sociais; 
(xii) participar, em nome da Empresa, em iniciativas externas para debater e melhorar os requisitos e práticas de 

Governo das Sociedades em Portugal. 

 
A descrição das funções do DCG está disponível no sítio na Internet da empresa 
(www.sonae.com).  
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Conselho Fiscal 
 
Composição 
O Conselho Fiscal da Sonaecom é constituído pelos seguintes membros:  
 

Conselho Fiscal  

Arlindo Dias Duarte Silva …..................................... 
Armando Luís Vieira de Magalhães ………………… 
Óscar José Alçada da Quinta ………….................... 
Jorge Manuel Felizes Morgado ……………………... 

Presidente 
 
 
Substituto 

 
Função 
As principais responsabilidades do Conselho Fiscal da Sonaecom consistem na auditoria da 
gestão e actividades da empresa e na supervisão e monitorização do cumprimento da lei e dos 
estatutos. 
 
Os Termos de Referência do Conselho Fiscal estão actualmente a serem ultimados e serão 
divulgados no sítio na Internet da empresa em (www.sonae.com). 
 
Reuniões do Conselho Fiscal 
O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez cada trimestre. Em 2007, realizaram-se cinco 
reuniões do Conselho Fiscal, com uma taxa de comparência de 100%. 
 
Remuneração 
O Presidente do Conselho Fiscal aufere uma remuneração anual de 8.000 euros e os restantes 
dois membros auferem uma remuneração anual de 6.000 euros cada um. Em 2007, cada 
membro recebeu igualmente um subsídio de responsabilidade anual de 6.000 euros.  
 
 
Auditor Externo 
 
Composição 
O Auditor Externo da Sonaecom é a Deloitte & Associados, SROC, S. A. representada por 
Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, que pode ser substituído por João Luís Falua Costa da 
Silva.  
 
Função 
O Auditor Externo é responsável pela verificação das contas e de todos os documentos 
financeiros da empresa e pela emissão da certificação legal das contas e de um relatório de 
auditoria. 
 
 
Comissão de Vencimentos 
 
Composição 
A Comissão de Vencimentos (CV) é composta por accionistas eleitos em Assembleia Geral de 
Accionistas para integrar um mandato de quatro anos (actualmente 2004 - 2007).  
 

Comissão de Vencimentos 

Sonae SGPS, S.A representada por.……………………………… Duarte Paulo Teixeira de Azevedo (1) 
Sonae Investments, BV, representada por.................................   Bruno Walter Lehmann(2) 

 
(1) CEO da Sonae, SGPS, S.A. 
(2) Sócio – Egon Zehnder International 

 
Função 
A CV é responsável pela aprovação das remunerações e outras compensações dos membros 
do Conselho de Administração e dos membros dos restantes órgãos sociais da empresa, em 
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representação dos accionistas, no seguimento das politicas de remuneração e de 
compensação aprovadas pelos accionistas na última Assembleia Geral.  
 
Bruno Walter Lehmann não exerce qualquer cargo na empresa e é independente do Conselho 
de Administração. A experiência profissional e as qualificações técnicas de ambos os 
representantes em funções na Comissão de Vencimentos permitem-lhes exercer as suas 
responsabilidades de forma eficaz e rigorosa. 
 
O representante do accionista maioritário não participa na discussão e resolução de temas em 
que exista um conflito de interesses com a sua função de Presidente do Conselho de 
Administração. De salientar que a sua própria remuneração enquanto Presidente Não-
Executivo do Conselho de Administração, embora não representando um valor significativo, é 
aprovada pelo membro independente da Comissão de Vencimentos.  
 
Reuniões da Comissão de Vencimentos 
A CV reúne, pelo menos uma vez por ano. Em 2007, realizaram-se quatro reuniões, com uma 
taxa de comparência de 100%.  
 
Remuneração 
Em 2007, os representantes dos accionistas presentes na Comissão de Vencimentos não 
auferiram qualquer remuneração pelos seus serviços. É aguardada uma proposta a ser 
apresentada na Assembleia Geral Anual de 2008 para aprovação de uma base de 
remuneração para esta Comissão. 
 
   
Secretário da Sociedade 
 
Composição 
O Secretário da Sonaecom é Filipa Santos Carvalho e o Secretário substituto é Vera Lopes 
Pereira. 
 
Função 
O Secretário da Sociedade é responsável por:  
(i) zelar pelas actas e pela lista de presenças da Assembleia Geral de Accionistas; 
(ii) enviar as convocatórias e outros documentos legais para a Assembleia Geral;  
(iii) supervisionar a preparação dos documentos de apoio à Assembleia Geral e reuniões do Conselho de 

Administração e elaborar as respectivas actas das reuniões;  
(iv) responder a pedidos de informação dos Accionistas no âmbito da Lei;  
(v) proceder ao registo legal de qualquer acto ou resolução dos órgãos sociais da sociedade. 
 
 

1.1.4. Alterações nos órgãos sociais 
 
Em 2007, a estrutura e composição dos órgãos sociais da Sonaecom sofreram as seguintes 
alterações:  
 
(i)   No dia 24 de Abril de 2007, no seguimento da renúncia de Belmiro Mendes de Azevedo ao 

cargo de Presidente do Conselho de Administração e da renúncia de Duarte Paulo Teixeira 
de Azevedo ao cargo de CEO, o Conselho de Administração nomeou este último 
Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração e cooptou Ângelo Gabriel 
Ribeirinho dos Santos Paupério para o Conselho de Administração, tendo simultaneamente 
sido nomeado CEO. 

 
(ii) Em resultado das alterações verificadas no Código das Sociedades Comerciais em 2006, 

foi aprovada em Assembleia Geral realizada a 2 de Maio de 2007 uma proposta de 
alteração dos estatutos da sociedade. Esta alteração resultou na adopção de um modelo 
de governo das sociedades, que se apelidou de “Modelo Latino Reforçado” que requereu à 
Sonaecom a constituição de um Conselho Fiscal, com a composição acima mencionada. 

 
(iii) Na mesma Assembleia Geral, e pelas mesmas razões, a composição da Mesa da 

Assembleia Geral foi alterada passando a ter a composição acima mencionada.  
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(iv) Em 25 de Junho de 2007, António Lobo Xavier foi eleito Representante para as Relações 

com o Mercado de Capitais e com a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. 
 
 

1.1.5. Remuneração dos administradores  
 
Em 2007, como forma de estimular a iniciativa e fortalecer o compromisso, a Sonaecom 
realizou, mais uma vez, o processo de avaliação de desempenho de todos os colaboradores, 
através do qual é avaliada a actividade, o desempenho e a contribuição de cada colaborador 
para o sucesso da organização, e é calculada a remuneração variável e outros benefícios a 
serem atribuídos conforme as circunstâncias.  
 

1.1.5.1. Descrição das componentes 
 

Componentes da remuneração 
A política de remuneração para todos os colaboradores do Grupo Sonaecom tem duas 
componentes:  
 
(i) Uma componente fixa, na forma de um salário anual (paga 14 vezes por ano, em 

Portugal);  
(ii) Um “prémio de desempenho”, pago no primeiro trimestre do ano seguinte. 
 
Adicionalmente uma terceira componente pode ser atribuída, discricionariamente, no dia 10 de 
Março do ano seguinte, aos colaboradores seniores (“Grupos Funcionais” ou “GF” 1 a 6), sob a 
forma de benefícios diferidos no âmbito dos “Planos de Incentivo de Médio Prazo” (“PIMP da 
Sonaecom”). Os PIMP da Sonaecom são descritos em mais detalhe na secção 4.1.5.2 deste 
relatório.  
 
Remuneração fixa 
A remuneração anual e outros elementos do pacote de benefícios são definidos em função dos 
níveis de responsabilidade dos colaboradores e são revistos anualmente. Cada colaborador é 
classificado de acordo com a grelha “Nível de Grupos Funcionais da Sonaecom”, concebida 
com base no modelo internacional de Hay para a classificação de funções corporativas e com o 
objectivo de facilitar comparações entre mercados, bem como promover a equidade interna. 
 
Em 2006, os “Grupos Funcionais” para os gestores de topo foram reorganizados e 
simplificados. Os antigos Níveis 15 a 20 foram reclassificados em três Grupos Funcionais (GF1 
ou Executivo Sénior do Grupo, GF2 ou Executivo Sénior e G3 ou Executivo). O novo modelo, 
embora ainda baseado no modelo internacional de Hay, introduz um sistema de avaliação de 
competências como um novo critério complementar. Em 2007, a Sonaecom alargou este novo 
modelo a todos os colaboradores, que se encontram distribuídos nos Grupos Funcionais GF4 a 
GF9. 
  
Prémio de Desempenho Anual 
O prémio de desempenho anual visa retribuir o cumprimento de determinados objectivos 
anuais previamente fixados, associados a indicadores chave de negócio (“Key Performance 
Indicators”), quer da empresa, quer pessoais. 
 
O valor objectivo atribuído corresponde a uma percentagem da remuneração base fixa, que 
varia entre 15% e 70%, de acordo com o grupo funcional. Deste montante, 70% é determinado 
pelos KPI's da empresa, isto é, indicadores objectivos tais como indicadores económicos e 
financeiros definidos com base no orçamento, no desempenho das acções da Empresa em 
bolsa, no desempenho de cada unidade de negócio do Grupo, assim como no desempenho do 
Grupo em geral. 
 
Os restantes 30% são determinados pelos KPI's pessoais, incluindo indicadores objectivos e 
subjectivos. Os valores reais pagos têm por base o desempenho real e podem atingir um valor 
entre 0% e 160% do valor objectivo relativamente a KPI's de negócio e entre 0% e 120% do 
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valor objectivo relativamente a KPI's pessoais. Reunindo ambas as componentes, o nível mais 
elevado aplicável a qualquer indivíduo é entre 0% a 148% do valor objectivo. 
 
Os KPI’s de negócio e o seu peso em 2007 foram: 
 
KPI’s de negócio e o seu peso 

Descrição de indicadores Peso
Volume de negócios 22,5%
EBITDA 22,5%
Free Cash Flow 22,5%
Indicadores Operacionais (1) 22,5%
Performance relativa da cotação 10,0%

(1) Vários indicadores operacionais, nomeadamente Clientes Activos, Serviços Directos, Circulação Paga.  
 
 
Planos de incentivo de médio prazo 
Trata-se de planos de benefícios diferidos, atribuídos de forma discricionária e baseados no 
valor das acções da Empresa, sendo diferidos por um período de três anos entre a data de 
atribuição e a data de vencimento. A atribuição é efectuada em Março de cada ano, em relação 
à performance do ano anterior. Os valores atribuídos resultam do valor do Prémio de 
Desempenho real para o mesmo ano a que este se refere. Historicamente, os valores eram 
atribuídos no dia 31 de Março de cada ano. Contudo, a partir de 2006, a data de atribuição foi 
alterada para 10 de Março ou o último dia útil anterior. As datas de exercício para todos os 
planos também foram ajustadas em conformidade. 
 
Como o PIMP é baseado em acções, o Conselho de Administração decidiu que o seu 
regulamento deveria ser apresentado aos accionistas, para aprovação na Assembleia Geral de 
Accionistas em 2007, de forma a cumprir com as melhores práticas de Governo das 
Sociedades. O PIMP foi aprovado pelos accionistas na Assembleia Geral Anual realizada em 2 
de Maio de 2007. 
 

1.1.5.2. Planos de incentivo de médio prazo 
 
Os PIMP têm como objectivo a fidelização dos colaboradores, alinhando os seus interesses ao 
dos accionistas, e procurando aumentar a noção dos colaboradores sobre a sua importância na 
obtenção dos resultados da empresa, reflectida através da cotação da empresa em bolsa. 
 
Avaliação dos PIMP 
Todos os colaboradores com Níveis Funcionais GF1 a GF61, podem participar nos PIMP, 
desde que a sua entrada no Grupo ocorra até 31 de Dezembro do ano de desempenho ou 
sejam promovidos para GF6, ou para nível superior, na revisão anual ocorrida no primeiro 
trimestre do ano de desempenho. 
 
O valor do prémio atribuído é calculado aplicando as percentagens seguintes ao Prémio de 
Desempenho pago, relativamente ao exercício do ano anterior, de acordo com o nível de 
função do colaborador: 
 

Nível dos Grupos Funcionais Percentagem do 
Prémio de 
Desempenho Anual 

GF6 Até 70% 
GF5 Até 80% 
GF4 Até 90% 
GF3 Até 100% 
GF2 Até 100% 
GF1 Até 100% 

                                                 
1 Os Grupos Funcionais ou “GF” são atribuídos de acordo com o modelo Hay, um modelo internacional de classificação 
de funções empresariais. A Sonaecom definiu internamente que os gestores com níveis de funções iguais ou 
superiores a GF3 poderão integrar a Comissão Executiva das empresas do Grupo Sonaecom. 
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Para os colaboradores com um nível de função igual ou superior ao nível de Executivo Sénior, 
os PIMP da Sonaecom (GF1 ou GF2) incluem também uma parte relacionada com as acções 
da Sonae SGPS (“Planos de Acções da Sonae SGPS”), montante que pode representar até 
40% do valor total atribuído em cada ano, percentagem esta que depende do nível de função 
do colaborador. Este último incentivo foi criado pela Sonaecom de acordo com a prática 
corrente do Grupo Sonae de promover a cooperação, maximizar as sinergias do Grupo e 
incentivar a partilha de conhecimento entre a Sonaecom e a Sonae SGPS, o principal 
accionista de referência da Sonaecom.  
 
No passado, os participantes podiam optar entre opções diferidas (“Planos de Opções 
Sonaecom”) ou acções diferidas (“Plano de Acções Sonaecom”). A partir de Março de 2004 
(“Plano 2003”, relativo à performance de 2003), a todos os participantes foram atribuídos 
direitos a acções diferidos. 
 
O valor intrínseco dos direitos a acções diferidos é calculado através da divisão do valor do 
PIMP atribuído pelo valor da acção no mês anterior à atribuição dos planos de acções. No 
vencimento, o número de acções correspondente ao número inicial de acções, ajustado pelo 
efeito de dividendos e outras alterações ao capital social emitido, são transferidas para os seus 
beneficiários no terceiro aniversário da data de atribuição, a custo zero. A empresa tem a 
opção, sujeita à aprovação da Comissão de Nomeações e Remunerações, de pagar o valor em 
dinheiro equivalente ao valor das acções, à data de vencimento. 
 
 
Resumo das acções incluídas nos PIMP – Plano de acções da Sonaecom 
  
Os PIMP de acções da Sonaecom, em aberto no ano de 2007, resumem-se da seguinte forma: 
 
Planos de acções da Sonaecom em aberto no ano de 2007 

 

Cotação na 
data de 

atribuição*

Data 
atribuição

Data 
vencimento

De Até
Número 

agregado de 
participantes

Número 
de opções 
/acções

Opções Sonaecom
Plano 2002 1,694 31-Mar-03 10-Mar-06 13-Mar-06 09-Mar-07 - -
Plano 2003 - - - - - - -
Plano 2004 - - - - - - -
Plano 2005 - - - - - - -
Plano 2006 - - - - - - -

Acções Sonaecom
Plano 2003 3,190 31-Mar-04 09-Mar-07 - - - -
Plano 2004 3,960 31-Mar-05 10-Mar-08 - - 354 985.074
Plano 2005 4,093 10-Mar-06 09-Mar-09 - - 377 877.964
Plano 2006 4,697 09-Mar-07 08-Mar-10 - - 411 1.039.044

Período de diferimento Período de exercício 31 Dezembro 2007

* Cotação média do mês anterior à data de atribuição, excepto para o Plano 2006, cuja cotação corresponde à cotação média do período
entre 3 de Março e 5 de Abril de 2007. Esta excepção esta relacionada com a data em que terminou a Oferta Pública de Aquisição da
Portugal Telecom e foi aprovada pela Comissão de Nomeações e Remunerações.  

 
O número de acções atribuídas e de acções e opções diferidas, vencidas, canceladas ou 
extintas e opções a exercer, dos PIMP da Sonaecom, no ano findo em 31 de Dezembro de 
2007, encontram-se descritos na seguinte tabela: 
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Opções e acções dos PIMP da Sonaecom 

Total

Número 
agregado de 
participantes

Número de 
opções

Número 
agregado de 
participantes 

(1)

Número de 
acções

Acções  
correspon-

dentes

Saldo a 31.12.2006
Exercíveis 33 510.633 - - 510.633 
Ainda diferidas - - 1.123 3.184.774 3.184.774 
Total 33 510.633 1.123 3.184.774 3.695.407 

Movimentos no ano
Atribuídas - - 422 1.097.470 1.097.470 
Vencidas - - (349) (1.178.485) (1.178.485)
Vencidas antecipadamente (2) (3) (111.500) (111.500)
Exercíveis - - - - -
Exercidas (31) (343.571) - - (343.571)
Canceladas/Extintas (2) (167.062) (51) (90.177) (257.239)

Saldo a 31.12.2007
Exercíveis - - - - -
Ainda diferidas - - 1.142 2.902.082 2.902.082 
Total - - 1.142 2.902.082 2.902.082 

Opções Sonaecom Acções Sonaecom

(1) O número de participantes corresponde ao número acumulado para todos os planos, ou seja, um participante nos três planos conta
como 3.
(2) Para o CEO. foi antecipado o vencimento de todos os planos em aberto, tendo a empresa optado pelo pagamento em dinheiro, em
31 de Dezembro de 2007, em substituição da entrega de acções.

 
 

 
 
Resumo das acções dos PIMP – planos de acções da Sonae SGPS 
Os planos de acções da Sonae SGPS, em aberto durante o ano de 2007, podem ser 
resumidos como se segue: 
 
Plano de Acções da Sonae SGPS em aberto durante o ano de 2007 

 

Cotação na 
data de 

atribuição*

Data 
atribuição

Data 
vencimento

Número 
agregado de 
participantes

Número 
de acções

Acções Sonae SGPS
Plano 2003 0,93 31-Mar-04 09-Mar-07 - -
Plano 2004 1,17 31-Mar-05 10-Mar-08 12 239.746
Plano 2005 1,34 10-Mar-06 09-Mar-09 12 125.779
Plano 2006 1,68 09-Mar-07 08-Mar-10 6 130.915

31 Dezembro 2007Período de diferimento

* Cotação mais favorável entre a cotação média do mês anterior à Assembleia Geral anual e a cotaçã do
dia subequente à Assembleia Geral Anual, excepto para o Plano 2006 cuja cotação corresponde à cotação
média do período entre 13 de Fevereiro de 2007 e 26 de Março de 2007. Esta excepção esta relacionada
com a data em que terminou a Oferta Púbica de Aquisição sobre a Portugal Telecom e foi aprovada pela
Comissão de Nomeações e Remunerações. 

 
 
O número de acções da Sonae SGPS, no âmbito dos PIMP, atribuídas, vencidas e canceladas, 
extintas ou ajustadas, em 31 de Dezembro de 2007, são como se segue: 
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Acções da Sonae SGPS no âmbito dos PIMP 

Número 
agregado de 
participantes 

(1)

Número de 
acções

Saldo a 31.12.2006
Ainda diferidas 38 911.350 

Movimentos no ano
Atribuídas 7 208.184
Vencidas (12) (369.317)
Vencidas antecipadamente (2) (3) (269.616)
Canceladas/Extintas/Corrigidas (3) 15.839 

Saldo a 31.12.2007
Ainda diferidas 30 496.440 

Acções Sonae SGPS

(1) O número de participantes corresponde ao número acumulado para todos os
planos, ou seja, um participante nos três planos conta como 3.
(2) Para o CEO. foi antecipado o vencimento de todos os planos em aberto, tendo
a empresa optado pelo pagamento, em 31 de Dezembro de 2007, em dinheiro, em
substituição da entrega de acções.
(3) As correcções são efectuadas em função do dividendo pago e de alterações ao
capital social.

 
 
Acordos de cobertura e impacto contabilístico 
A Sonaecom assinou acordos para cobrir o risco de execução e de variação de preço dos 
planos de opções e acções, até ao Plano de 2006 (e inclusivé). No que respeita aos planos de 
acções da Sonaecom, o plano de 2004 foi coberto através de um contrato efectuado com a 
Sonae Investments B.V.. Os planos de acções 2005 e 2006 foram cobertos através da 
aquisição de acções próprias efectuada em Março de 2007 e mantidas pela Sonaecom. Os 
planos de Acções da Sonae SGPS foram cobertos através de um contrato de swap com 
liquidação financeira com uma entidade externa. Por sua vez, a Sonaecom celebrou contratos 
com as suas subsidiárias, através dos quais passa as responsabilidades correspondentes para 
cada subsidiária. 
 
O efeito do acordo relativo ao plano de acções da Sonaecom 2004 (PIMP 2004) é o de que a 
responsabilidade total da Sonaecom passa a estar limitada a um preço máximo por acção de 
3,22 euros (acrescidos de juros sobre os pagamentos diferidos). Em 31 de Dezembro de 2007, 
a responsabilidade total máxima era de 3.304.474 euros, e é contabilizada na rubrica de 
“outros passivos”. 
 
Os planos de acções da Sonaecom de 2005 e 2006 (PIMP de 2005 e 2006), cobertos através 
da aquisição e detenção de acções próprias, são tratados como planos baseados em acções, 
na medida que envolvem a atribuição de acções próprias da Sonaecom. Como tal, em 31 de 
Dezembro de 2007, a responsabilidade é registada no capital próprio na rubrica de reservas, 
com base na cotação à data de atribuição (4,02 euros e 4,80 euros para os PIMP de 2005 e 
2006, respectivamente). Em 31 de Dezembro de 2007, o valor incluído nas contas da 
Sonaecom relacionado com estes planos é de 3,231,169 euros.  
 
O plano de acções da Sonae SGPS corresponde à entrega de acções da Sonae SGPS. No 
entanto, uma vez que estas são atribuídas pela Sonaecom e não pela Sonae SGPS, os planos 
são tratados como planos baseados em dinheiro. Tendo em consideração os contratos de 
swap estabelecidos para cobrir estes planos, a responsabilidade é registada em “outros 
passivos” com um valor por acção máximo de 2 euros, 2,10 euros e 2,1868 euros para o PIMP 
de 2004, 2005 e 2006, respectivamente. Em 31 de Dezembro de 2007, o montante total 
contabilizado é de 691.243 euros. 
 
Os custos dos planos de opções e de acções são contabilizados ao longo dos seus respectivos 
períodos de diferimento. Em 31 de Dezembro de 2007, foram já registados em custos 21,9 
milhões de euros (5,4 milhões de euros em custos de 2007 e 16,5 milhões de euros em anos 
anteriores). Os restantes 0,3 milhões de euros ainda não tinham sido reconhecidos e 
encontravam-se registados como “custos diferidos”. 
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1.1.5.3. Remunerações dos administradores e outras compensações 

 
A política de remunerações dos membros dos órgãos de administração do Grupo tem como 
objectivo remunerar de forma justa, eficiente e competitiva, tendo em atenção o desempenho 
individual de cada membro, quer no âmbito de cada Empresa subsidiária, quer no Grupo como 
um todo. 
 
A Comissão de Vencimentos da Sonaecom é responsável pela aprovação da remuneração e 
de outras compensações do Conselho de Administração, incluindo os Administradores 
Executivos e Não-Executivos, no seguimento da política de remuneração e outras 
compensações aprovadas pelos accionistas em Assembleia Geral. A composição e 
funcionamento da Comissão de Vencimentos são descritos na secção 4.1.3. em cima. 
   
Administradores Executivos 
As propostas de remuneração e outras compensações dos Administradores Executivos 
(excluindo o CEO) são baseadas na proposta do CEO do Grupo e preparadas com base em: 
 
(i) Comparações de mercado;  
(ii) Comparações efectuadas dentro do leque de empresas do Grupo Sonae SGPS;  
(iii) Avaliação individual de cada Administrador Executivo.  
 
Os Administradores Executivos recebem, para além da Remuneração Fixa e do Prémio de 
Desempenho Anual, o Prémio de Desempenho Diferido, no âmbito dos Planos de Incentivo de 
Médio Prazo da Sonaecom (PIMP), tal como descrito nas Secções 4.1.5.1. e 4.1.5.2.. 
 
CEO e Administradores Não-Executivos 
A remuneração e outras compensações do CEO e a remuneração fixa para os Administradores 
Não-Executivos (com exclusão do Presidente) são baseados em propostas feitas pelo 
Presidente da Sonaecom. 
 
A remuneração do Presidente é decidida pelo outro membro independente da Comissão de 
Vencimentos. 
 
Para o CEO, a metodologia utilizada é a mesma que para os Administradores Executivos. Os 
Administradores Não-Executivos não recebem Prémios de Desempenho Anual nem participam 
no PIMP da Sonaecom. 
 
 Em relação aos Administradores Não-Executivos, a remuneração fixa pressupõe um 
compromisso de tempo anual, no sentido de preparar e estar presente em pelo menos 5 
reuniões do Conselho de Administração, em cada ano. Adicionalmente, os membros das 
Comissões do Conselho de Administração beneficiam de um acréscimo à sua remuneração 
base de aproximadamente 5%. São ainda pagas senhas de presença pelas reuniões em que 
cada um dos Administradores Não-Executivos participe, tal como aqui se descreve: reuniões 
do Conselho de Administração, 880 euros, reuniões da Comissão de Auditoria e Finanças, 550 
euros e reuniões da Comissão de Nomeações e Remunerações, 330 euros. O Presidente do 
Conselho de Administração não recebe senhas de presença pela sua participação em reuniões 
do Conselho de Administração. Por outro lado, cada Administrador Não-Executivo tem direito a 
um subsídio de responsabilidade anual no valor de 6.000 euros, no primeiro ano do mandato, 
4.000 euros, nos anos seguintes, e 8.000 euros no último ano de mandato no Conselho de 
Administração. 
 
A Comissão de Nomeações e Remunerações poderá definir remunerações adicionais para 
projectos específicos designados individualmente a Administradores Não-Executivos por parte 
do Conselho de Administração ou das suas Comissões. 
 
Em caso de destituição dos membros do Conselho da Administração, é política do Grupo o 
pagamento das compensações previstas na lei, podendo em cada situação ser negociado um 
valor diferente e que se considere ser o mais adequado por ambas as partes. Os membros do 
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Conselho de Administração não recebem qualquer compensação adicional, aplicando-se os 
mesmos critérios dos restantes colaboradores. 
 
 
Remuneração dos Administradores 
A remuneração dos Administradores inclui para além de uma base fixa, um prémio de 
desempenho anual (ambos calculados numa base de acréscimo), foi a seguinte em 2006 e 
2007: 
 
Remuneração dos Administradores – Remuneração Fixa e Prémio de Desempenho Anual 

 

Remuneração 
Fixa

Bónus de 
Desempenho 

Anual
Total Remuneração 

Fixa

Bónus de 
Desempenho 

Anual
Total

Desagregação Individual
Presidente (Não Executivo) 60.667 - 60.667 56.000 - 56.000
CEO (Executivo) 422.393 273.600 695.993 357.663 332.200 689.863

Média dos restantes 4 
Administradores Executivos (4 em 
2006)(1) 223.414 111.950 335.364 205.700 130.475 336.175

Média dos restantes 4 
Administradores Não Executivos (5 
em 2006) (2) 26.285 - 26.285 25.627 - 25.627

Agregado
Administradores Executivos (5 em 
2007 e 5 em 2006) 1.316.049 721.400 2.037.449 1.180.462 854.100 2.034.562
Administradores Não Executivos  
(5em 2007 e 6 em 2006) 165.807 - 165.807 184.136 - 184.136

1.481.855 721.400 2.203.255 1.364.598 854.100 2.218.698

Montantes em Euros

2007 2006

(1) Remuneração Individual Máxima de 2007 (2006) representou 129% (133%) da média e a Mínima representou 80% (74%) da média; (2) Remuneração Individual
Máxima de 2007 (2006) representou 139% (145%) da média e a Mínima representou 0% (0%) da média, considerando que um Administrador Não Executivo não foi
remunerado. 

  
 

 
Na apresentação dos valores da tabela acima, foi incluída a remuneração de cada membro do 
Conselho de Administração, proporcional ao período da sua nomeação. 
 
Os Administradores Não-Executivos não recebem Prémios de Desempenho Anual. Os Prémios 
de Desempenho Anual dos Administradores Executivos apresentados na tabela acima 
representam a melhor estimativa resultante da avaliação do desempenho do ano de 2007. Os 
valores finais apenas serão definidos e pagos no final de Março de 2008, após o desempenho 
real ter sido devidamente avaliado e depois de aprovação pela Comissão de Nomeações e 
Remunerações, em representação do Conselho de Administração e pela Comissão de 
Vencimentos, em representação dos accionistas. 
 
 
Participação dos Administradores nos PIMP 
Para além dos valores referidos no ponto anterior, os Administradores Executivos auferem 
outras compensações no âmbito dos PIMP. Os Administradores Não-Executivos não participam 
nos PIMP. 
 
O número das acções e opções, atribuídas aos Administradores Executivos, de acordo com os 
PIMP, vencidos, exercidos ou ainda diferidos, durante 2007, resumem-se no quadro anexo. 
 
Não existem condições de performance associadas aos PIMP para além da evolução futura 
das acções, uma vez que estes prémios são baseados no bónus relativo à performance 
individual e para o qual os KPIs foram já cumpridos. 
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Outras compensações dos Administradores – Participação nos PIMP da Sonaecom 

Outras compensações dos Administradores – Participação nos PIMP da Sonaecom

Plano 2003
(1)

Plano 2004 Plano 2005 Plano 2006 Total

Data de atribuição 31-Mar-04 31-Mar-05 10-Mar-06 9-Mar-07
Início do período de exercício 9-Mar-07 10-Mar-08 9-Mar-09 10-Mar-10
Fim do período de exercício 8-Mar-08 9-Mar-09 8-Mar-10 9-Mar-11

ACÇÕES e OPÇÕES SONAECOM
Cotação na data de atribuição (2) 3,190 3,960 4,093 4,697
Valor da opção na data de atribuição - - - -
Cotação na data de vencimento 4,75 - - -
Preço de exercício - - - -
Cotação a 31.12.2007 (3) - 3,30 3,30 3,30

CEO
Nº de acções a 01.01.2007 44.577 39.878 29.186 - 113.641
Nº de acções a 31.12.2007 (5) - - - - -

Média dos restantes administradores executivos
Nº de acções a 01.01.2007 19.433 17.765 13.806 - 51.004
Nº de acções a 31.12.2007 - 17.765 13.806 19.445 51.016
Nº de opções a 01.01.2007 57.426 - - - 57.426
Nº de opções a 31.12.2007 - - - - -
Nº de opções exercidas 57.426 - - - 57.426

Total dos restantes administradores executivos

Nº de acções a 01.01.2007 77.731 71.059 55.224 - 204.014
Nº de acções a 31.12.2007 - 71.059 55.224 77.779 204.062
Nº de opções a 01.01.2007 57.426 - - - 57.426
Nº de opções a 31.12.2007 - - - - -
Nº de opções exercidas 57.426 - - - 57.426

TOTAL
Nº de acções a 01.01.2007 122.308 110.937 84.410 - 317.655
Nº de acções a 31.12.2007 - 71.059 55.224 77.779 204.062

Nº de opções a 01.01.2007 57.426 - - - 57.426
Nº de opções a 31.12.2007 - - - - -
Nº de opções exercidas 57.426 - - - 57.426

Diferidas
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ACÇÕES SONAE SGPS
Cotação na data de atribuição 0,93 1,17 1,34 1,68
Cotação na data de vencimento 2,16 - - -
Cotação a 31.12.2007 (4) - 1,98 1,98 1,98

CEO
Nº de acções a 01.01.2007 145.320 126.209 60.550 - 332.079
Nº de acções a 31.12.2007 (5) - - - - -

Média dos restantes administradores executivos

Nº de acções a 01.01.2007 24.419 26.677 18.413 - 69.508
Nº de acções a 31.12.2007 - 27.054 18.673 23.629 69.356

Total dos restantes administradores executivos

Nº de acções a 01.01.2007 97.675 106.706 73.650 - 278.031
Nº de acções a 31.12.2007 - 108.215 74.693 94.514 277.422

TOTAL

Nº de acções a 01.01.2007 242.995 232.915 134.200 - 610.110
Nº de acções a 31.12.2007 - 108.215 74.693 94.514 277.422

VALORES
CEO

Valor na data de atribuição 279.260 305.581 200.595 332.201 -
Valor na data de vencimento (6) 530.073 381.491 216.203 296.647 -
Valor em 31 de Dezembro de 2007 (5) - - - - -

Média dos restantes administradores executivos
Nº dos restantes administradores executivos 4 4 4 4
Valor na data de atribuição 85.021 102.001 81.530 131.028 -
Valor na data de vencimento 145.797 - - - -
Valor em 31 de Dezembro de 2007 - 112.190 82.533 110.952 305.675

Total dos restantes administradores executivos

Valor na data de atribuição 340.086 408.005 326.120 524.111 -
Valor na data de vencimento 583.188 - - - -
Valor em 31 de Dezembro de 2007 - 448.760 330.131 443.808 1.222.700

TOTAL

Valor na data de atribuição 619.346 713.587 526.716 524.111 -
Valor na data de vencimento 1.113.260 381.491 216.203 296.647 -
Valor em 31 de Dezembro de 2007 - 448.760 330.131 443.808 1.222.700

(1) Vencidas em 15 de Março de 2007. Para três dos restantes administradores executivos e para o CEO, a Empresa decidiu pelo pagamento em dinheiro, em substituição da entrega das acções. O
vencimento das acções Sonae SGPS foi efectuado em 1 de Junho de 2007, em vez de 15 de Março de 2007; (2) Cotação média do mês anterior à data de atribuição, excepto para o Plano 2006 em que
a cotação utilizada foi a cotação média do período entre 3 de Março de 2007 e 5 de Abril de 2007; (3) No dia 16 de Fevereiro de 2007, a cotação atingiu um máximo de 7,5 euros e em 17 de Setembro
de 2007 um mínimo de 3,25 euros; (4) No dia 2 de Maio de 2007, a cotação atingiu um máximo de 2,171 euros e em 2 de Janeiro de 2007 um mínimo de 1,5 euros.(5) Para o CEO, foi efectuado um
exercício antecipado dos Planos diferidos, tendo a Empresa optado pelo pagamento em dinheiro em substituição da entrega de acções Sonaecom e Sonae SGPS; na sequência do referido pagamento,
o CEO procedeu à aquisição, em 2008, de acções Sonae SGPS, cuja detenção substituiu os Planos de acções; (6) Para os Planos 2004, 2005 e 2006, a data de vencimento corresponde à data de
vencimento antecipado (3 de Maio de 2007).

 
 
 

1.1.6. Honorários do Auditor Externo  
 
Durante 2007, o Grupo Sonaecom pagou os seguintes honorários ao Auditor Externo, Deloitte 
e respectiva rede de empresas: 
 
 
Honorários do Auditor Externo 

Revisão Legal de Contas 201.213 81% 183.524 85%
Consultoria Fiscal 48.561 19% 17.208 8%
Outros Serviços de Garantia e Fiabilidade -          0% 3.250 1%
Outros Serviços -          0% 12.965 6%
Total 249.774 100% 216.947 100%

2007 2006

 
 
A política de Gestão de Risco da Sonaecom, supervisionada pela Comissão de Auditoria e 
Finanças, acompanha e controla os serviços solicitados aos Auditores Externos e rede de 
empresas, de forma a não ser comprometida a sua independência. Os honorários pagos pelo 
Grupo Sonaecom ao Grupo Deloitte representam menos de 1% do total da facturação anual da 
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Deloitte, em Portugal. Adicionalmente, todos os anos é preparada uma “Carta de 
Independência”, na qual a Deloitte garante o cumprimento com as orientações internacionais 
em matéria de independência do auditor. 
 
 

1.1.7. Evolução da cotação 
 
A cotação da Sonaecom fechou o ano de 2007 a 3,30 euros por acção, 34% abaixo do preço 
de fecho do ano anterior de 5,02 euros por acção em 31 de Dezembro de 2006. A cotação da 
Sonaecom atingiu o valor mais alto por acção em 16 de Fevereiro de 2007 e o valor mais baixo 
de 3,25 euros por acção, foi atingido no dia 17 de Setembro de 2007. 
 
A capitalização bolsista da Sonaecom fechou o ano de 2007 com aproximadamente 1,2 mil 
milhões de euros. O volume médio diário de transacções foi de aproximadamente 1.008 mil 
acções, o que representa um aumento de 73% em comparação com 2006. O número total de 
acções transaccionadas em 2007 excedeu os 257 milhões de acções, mais de 70% do total do 
capital social da empresa, o que representa um indicador adicional do incremento da liquidez 
das nossas acções. 
 
Em 2007, a evolução da cotação e a liquidez da Sonaecom decorreu, essencialmente, das 
expectativas do mercado em relação à oferta pública de aquisição da PT, lançada em 
Fevereiro de 2006. A nossa cotação fechou 2006 incorporando com naturalidade a expectativa 
do mercado relativamente ao desfecho positivo da oferta, e a sua conclusão, em 2 de Março de 
2007, teve um impacto imediato na nossa cotação. Tal é claramente evidenciado pelo facto de, 
em Março de 2007, se ter assistido a uma desvalorização da cotação de cerca de 30% (de 6,34 
euros em 28 de Fevereiro de 2007 para 4,44 euros em 30 de Março de 2007). No resto do ano, 
as acções da Sonaecom foram influenciadas pelas seguintes notícias: 
 
- 26 de Abril de 2007: divulgação dos resultados consolidados do primeiro trimestre de 2007; 
- 17 Maio de 2007: confirmação de contactos com a ONITELECOM - Infocomunicações, S.A. 

(ONI) visando a aquisição de parte do seu negócio; 
- 19 de Junho de 2007: confirmação de contactos com a Tele2 Europe, S.A. visando a 

aquisição do seu negócio em Portugal; 
- 21 de Junho de 2007: confirmação da assinatura de um acordo entre a Novis e a ONI 

visando a aquisição do seu negócio residencial e segmento SOHO, bem como um conjunto 
de activos dessa empresa, pelo valor global de 25 milhões de euros; 

- 28 de Junho de 2007: confirmação da assinatura de um acordo entre a Sonaecom e a 
Tele2 Europe, S.A. para a aquisição do total do capital social da Telemilénio – 
Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda. (Tele2 Portugal), pelo valor de 16 milhões 
de euros; 

- 26 de Julho de 2007: divulgação dos resultados consolidados do segundo trimestre de 
2007; 

- 6 de Agosto de 2007: divulgação da informação respeitante ao refinanciamento da dívida 
da Sonaecom através da emissão de um novo Programa de Papel Comercial; 

- 28 de Setembro de 2007: confirmação da assinatura de um acordo para a aquisição da 
totalidade do capital social da Cape Technologies Limited, por um valor de 17 milhões de 
euros, ajustáveis por eventuais disponibilidades líquidas existentes à data de fecho da 
transacção, acrescido de um valor adicional de até 3 milhões de euros, sujeito à realização 
de determinados objectivos pré-acordados; 

- 29 de Outubro de 2007: divulgação dos resultados consolidados do terceiro trimestre de 
2007; 

- 23 de Novembro de 2007: comunicado decorrente das notícias publicadas na imprensa 
sobre uma eventual fusão amigável com a PT Multimédia, SGPS, S.A.. 

 
 
Politica de distribuição de dividendos 
Na Assembleia Geral Anual de Accionistas, que teve lugar no dia 2 de Maio de 2007, os 
accionistas da Sonaecom aprovaram a proposta do Conselho de Administração de aplicação 
do resultado líquido do exercício para reserva legal e resultados transitados, não se registando 
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distribuição de dividendos em 2007, de acordo com a estratégia e as oportunidades de negócio 
da Sonaecom. 
 

1.1.8. Relação com investidores 
 
O Departamento de Relação com Investidores é responsável pela gestão da relação da 
Sonaecom com a comunidade financeira - investidores actuais e potenciais, analistas e 
autoridades do mercado - e tem como objectivo o desenvolvimento dos conhecimentos e a 
compreensão do Grupo Sonaecom através da divulgação de informação relevante, atempada e 
fidedigna.  
 
O departamento é responsável pela preparação regular de apresentações e comunicações de 
resultados trimestrais, semestrais e anuais. De igual forma, é também da sua responsabilidade 
a preparação, sempre que necessário, de comunicados sobre questões relevantes para o 
mercado que possam de alguma forma influenciar a cotação dos títulos da Sonaecom. 
 
Para melhorar a comunicação com o mercado de capitais e garantir a qualidade da informação 
divulgada, o Departamento de Relação com Investidores organiza road-shows nos centros 
financeiros mais importantes da Europa, e participa em várias conferências. Por outro lado, um 
grande número de investidores e analistas têm oportunidade de falar com a equipa de gestão 
da empresa sob a forma de sessões individuais ou áudio conferências. 
 
Qualquer pessoa interessada pode dirigir-se ao Departamento de Relação com Investidores 
através dos seguintes contactos: 
 
António Castro 
Director do Departamento de Relação com Investidores 
Tel: (+351) 93 100 2099 
Fax: (+351) 93 102 2099 
E-mail: antonio.gcastro@sonae.com / investor.relations@sonae.com  
Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 4460-841 Senhora da Hora, Portugal 
Website: www.sonae.com  
 
Em 2007, o Departamento de Relação com Investidores participou em 71 sessões individuais 
ou de grupo, dois road-shows internacionais (abrangendo Lisboa, Madrid, Londres e algumas 
cidades nos Estados Unidos) e cinco conferências de telecomunicações, prestando 
informações sobre os resultados e perspectivas futuras da Sonaecom a analistas e 
investidores. 
 
O representante para as relações com o mercado de capitais e Euronext é António Lobo 
Xavier, que pode ser contactado por telefone ou e-mail: 
Tel: (+351) 93 100 2270 
Fax: (+351) 93 100 2229 
E-mail: antonio.xavier@sonae.com / investor.relations@sonae.com  
Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 4460-841 Senhora da Hora, Portugal 
 
 

1.1.9. Regras e procedimentos corporativos 
 

1.1.9.1. Regras para a transacção de acções 
 
Em Outubro de 2004, o Conselho de Administração da Sonaecom aprovou um conjunto de 
normas que regulam a compra e venda de acções por parte de Administradores da Sonaecom 
e de outros “Colaboradores relevantes”. O leque de cobertura definido, incluindo o âmbito do 
significado de Administradores e “Colaboradores Relevantes”, é o seguinte: 
 
(I)     Membros do Conselho de Administração da Sonaecom SGPS; 
(II)    Membros do Conselho de Administração de outras empresas do Grupo Sonaecom; 
(III)   Colaboradores do Grupo Sonaecom com acesso a informações de mercado sensíveis (IMS) em termos de 
         preço, onde se incluem: Planeamento e Controlo de Gestão, Tesouraria e Financiamento, Relação com  
         Investidores, Legal, Relações Públicas e Contabilidade. 
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Estes procedimentos aplicam-se também a colaboradores que, de alguma forma, se 
relacionem com Administradores e Colaboradores Relevantes. 
 
Os procedimentos abaixo descritos foram estabelecidos com base na prática corrente das 
empresas cotadas no Reino Unido, tal como disposto no Capítulo 16 - Administradores, das 
Recomendações para Sociedades Cotadas publicadas pela autoridade de mercado do Reino 
Unido, à excepção das regras de notificação, que estão de acordo com as Recomendações da 
CMVM actualmente em vigor em Portugal: 
 
(i)   Os Administradores e Colaboradores Relevantes da Sonaecom não devem fazer transacções de curto-prazo; 
(II)  Os Administradores e Colaboradores Relevantes da Sonaecom devem sempre obter autorização formal (por  
       escrito) de um Administrador devidamente designado antes de efectuarem qualquer transacção de acções da  
       Sonaecom SGPS (Sonaecom); 
(III)  As transacções de acções da Sonaecom estão proibidas dentro das seguintes circunstâncias: 
 

a. Em período de fecho de contas, ou seja, em período anterior (mas não posterior) à divulgação de resultados, 
definido como um período de dois meses para a prestação de contas anuais e um mês para os períodos de 
prestação de contas semestrais e trimestrais; 

b. Sempre que exista informação de mercado sensível não publicada; 
c. Qualquer outro período que seja considerado sensível pelo Administrador responsável pela autorização e que 

possa levar ao não cumprimento deste procedimento; 
d. Desde que exista uma cláusula de “motivos financeiros pessoais e excepcionais” pode ser permitida a venda  
    mas não a aquisição de acções. 

 
Foram implementados e comunicados procedimentos internos para acomodar estas regras de 
transacção de acções. O Administrador designado como responsável pela autorização de 
transacções dos Administradores é o Presidente da Comissão de Auditoria e Finanças, Jean- 
François Pontal, que é um Administrador Não-Executivo Independente. 
 
As regras de notificação da CMVM, exigem que sejam comunicadas todas as transacções 
relativas a: (a) Administradores da Sonaecom SGPS; (b) Administradores de outras empresas 
em posição de domínio ou de Grupo; (c) Dirigentes da Sonaecom, SGPS, sendo que são 
considerados “Dirigentes” todos os que tenham acesso regular a informação privilegiada e 
tenham capacidade de decisão; (d) empresas controladas por Administradores ou “Dirigentes” 
das empresas referidas acima; e (e) qualquer indivíduo agindo em representação de um 
Administrador ou “Dirigente” das empresas atrás referidas. A notificação deve ser comunicada 
à CMVM no período de 5 dias úteis a contar da data da transacção. 
 
A notificação deve incluir: (a) a forma legal de aquisição ou alienação e respectiva data; (b) o 
número de acções transaccionadas e o saldo final de acções após a transacção; (c) o preço e 
(d) a razão da notificação. 
 
 

1.1.9.2. Códigos de conduta 
 
Código de Ética 
A Sonaecom definiu uma série de directrizes de orientação interna cujo propósito é garantir o 
comportamento ético e responsável da organização. 
 
O Código de Ética abrange temas que vão desde a integridade, transparência, respeito, 
responsabilidade social, compromisso ambiental, segurança e saúde, confidencialidade e 
utilização de informação privilegiada, até à gestão de conflitos de interesse e à comunicação de 
irregularidades. Os colaboradores e fornecedores da Sonaecom, incluindo os consultores 
externos, devem cumprir com estas directrizes de orientação e segui-las na realização das 
suas funções. 
  
No âmbito do seu Código de Ética, a Sonaecom criou uma Comissão de Ética, cuja 
responsabilidade inclui assegurar o esclarecimento de dúvidas e reportar e lidar com situações 
que impliquem a violação do Código. 
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A versão completa do Código de Ética está disponível no sítio na Internet da empresa em 
www.sonae.com. 
 
Politica de divulgação de irregularidades 
A Sonaecom tem um regulamento e processo para comunicação interna de irregularidades, 
que define os procedimentos para responder de forma eficaz e justa às alegadas 
irregularidades que sejam relatadas, tais como: 
 
(i) A comunicação de qualquer irregularidade que se pense ou saiba ter sido efectuada 

por qualquer dos colaboradores do Grupo deve ser feita através de carta ou e-mail 
dirigido à Comissão de Ética, contendo uma descrição sumária dos factos. A identidade 
do divulgador será mantida anónima, se tal for explicitamente pedido; 

 
(ii) A carta será analisada pela Comissão de Ética, que levará a cabo as medidas que 

considerar apropriadas, se acreditar que existem fundamentos para existência de 
irregularidade relatada. 

 
É da responsabilidade da Comissão de Ética rever e avaliar a eficiência na aplicação da 
política de comunicação de irregularidades da empresa. 
 
Conflitos de interesse 
Para além das linhas gerais definidas no Código de Conduta da Sonaecom, foi também criada 
um procedimento interno aplicável aos membros do Conselho de Administração (e que engloba 
também outros “Directores”, tal como abaixo definido): 
 
Um Administrador2, ou quaisquer entidades em que um Administrador tenha um interesse e/ou 
influência relevante, que efectuem ou proponham efectuar uma transacção com a Empresa3 
deve divulgar tal facto de imediato. Se, pela sua natureza, uma transacção estiver 
regulamentada por um procedimento diferente, como por exemplo “Transacções com Partes 
Relacionadas”, “Ofertas” ou “Transacção de Acções”, tal facto não dispensa a notificação 
dessa transacção no âmbito dos procedimentos relativos a Conflitos de Interesse. 
     
A existência de tais conflitos será reportada ao Conselho de Administração, normalmente 
através da Comissão de Auditoria e Finanças (CAF). O Conselho de Administração, sob 
orientação da CAF, poderá aprovar a transacção ou pedir que sejam tomadas as medidas 
necessárias para remover o conflito de interesse.  
 
Sempre que se verifique a existência de conflitos de interesse, deverá ser feita uma 
comunicação por escrito ao Secretário do Conselho de Administração, o qual manterá um 
registo de todos os conflitos de interesse existentes declarados. Este registo estará disponível 
em todas as reuniões do Conselho de Administração e será actualizado sempre que se 
justifique. 
 
O Secretário do Conselho de Administração deve manter um registo dos cargos exercidos e 
outras actividades externas relevantes bem como um registo de todas as acções detidas de 
valor significativo4 por parte dos Directores. As nomeações para novos cargos de 
administração e outras actividades, assim como as participações accionistas devem ser 
divulgadas por escrito antes de ocorrerem. Estas divulgações deverão descrever qualquer 
conflito de interesses emergente, bem como as medidas a implementar para a sua gestão ou 
remoção. As divulgações deverão ser avaliadas pela Comissão de Nomeações e 
Remunerações (CNR) no que respeita cargos de administração e outras actividades, e pela 
Comissão de Auditoria e Finanças (CAF) no que respeita a participações accionistas. O 

                                                 
2 O termo “Administrador”, para efeitos destes procedimentos, abrange todos os membros do Conselho de 
Administração, bem como outros Executivos Seniores com participação regular nas reuniões do Conselho de 
Administração e respectivas Comissões ou reuniões da Comissão Executiva. 
3 O termo “Empresa” inclui a Sonaecom SGPS e qualquer outra sociedade que integre o Grupo Sonaecom. 
4 Participação ”Significativa” inclui todas as empresas que compõem a árvore de participações do Grupo (cujo principal 
accionista é a Efanor Investimentos, ou qualquer participação externa que represente mais de 10% do capital social ou 
direitos de voto das respectivas empresas. 
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Secretário do Conselho de Administração deverá solicitar a todos os Directores que 
reconfirmem a informação contida no registo acima mencionado, por escrito, uma vez por ano.  
 
Transacções com partes relacionadas 
Todas as transacções relevantes com Partes Relacionadas envolvendo accionistas de 
referência, Administradores ou outros Directores da empresa (transacções individuais ou 
acumuladas que atinjam valores superiores a 10 milhões de euros) devem ser divulgadas com 
antecedência à CAF, juntamente com as medidas planeadas para cumprir com testes de 
comparação de mercado e para gerir quaisquer eventuais conflitos de interesses (ver secção 
sobre Conflitos de Interesses). As transacções que tenham sido contratadas através de um 
concurso e as transacções com empresas detidas na totalidade pela Sonaecom, estão isentas 
de autorização prévia pela CAF devendo, contudo, ser comunicadas ao abrigo dos 
procedimentos mencionados abaixo. 
  
A CAF deverá solicitar aos Auditores Externos, aquando da realização das reuniões bianuais, 
para incluir especificamente no seu relatório de auditoria quaisquer transacções com partes 
relacionadas (tal como mencionado no anexo às contas da empresa) dando assim 
cumprimento às normas e procedimentos adoptados. 
 
O CFO da Sonaecom é responsável, numa base trimestral, pelo reporte de todas as 
transacções que envolvam accionistas de referência que excedam mais de um milhão de 
euros, bem como outras transacções que se considere serem particularmente “sensíveis” pela 
Administração e que ultrapassem um milhão de euros. O relatório deverá abranger todas as 
transacções relevantes ocorridas ou em curso no final do trimestre, na medida em que exista 
informação adequada disponível.  
 
Uma análise anual das Transacções com Partes Relacionadas recorrentes e em curso deverá 
ser incluída na agenda da reunião da CAF do primeiro trimestre de cada ano. Adicionalmente, 
uma análise incluindo todas as Transacções com Partes Relacionadas envolvendo o Grupo 
Sonaecom, que excedam valores anuais acumulados de cinco milhões de euros deverá ser 
incluída num anexo aos documentos de suporte ao Conselho de Administração. A CAF deverá 
fornecer informações detalhadas ao Conselho de Administração sobre quaisquer questões 
levantadas a respeito de Transacções com Partes Relacionadas ou, em alternativa, 
confirmação de que não se levantaram quaisquer questões a esse respeito.   
 
  

1.1.9.3. Politicas internas de gestão de risco 
 
A gestão e monitorização dos principais riscos da Sonaecom são efectuadas através das 
seguintes abordagens chave: 
 
O alinhamento do ciclo de gestão de risco com o ciclo de planeamento estratégico, aplicável a 
todas as subsidiárias da Sonaecom, que permite identificar e prioritizar os riscos críticos que 
podem comprometer o desempenho e dificultar a prossecução dos objectivos, bem como 
desenvolver acções que coloquem esses riscos nos níveis pretendidos através da sua 
monitorização e implementação de medidas correctivas. 
 
A implementação de um processo de gestão de continuidade de negócio, cujo objectivo é 
diminuir o risco de interrupção do negócio, com origem em situações de catástrofe ou falhas 
técnico-operacionais. Esta abordagem desenvolve-se em 5 fases: (a) Compreender o negócio; 
(b) Desenvolver estratégias de recuperação; (c) Desenvolver e implementar planos de 
recuperação; (d) Divulgar e implementar a cultura de gestão de continuidade de negócio e; (e) 
Testar, manter e auditar os planos de recuperação. Nele se inclui a realização de diagnósticos 
internos e testes à segurança física das instalações críticas da Sonaecom (ex.: centrais de 
comutação, centros de dados e centros de atendimento), seguindo uma abordagem de gestão 
de continuidade de negócio, de forma a avaliar e corrigir potenciais riscos. 
 
O desenvolvimento de ciclos de gestão de risco / processos que permitem à Sonaecom mitigar 
riscos críticos relacionados com processos, áreas ou entidades, posicionando-os nos níveis 
pretendidos pela equipa de gestão. 
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Os seguintes diagramas ilustram as fases principais incluídas nas políticas de gestão de risco 
da Sonaecom, que se aplicam em todos os negócios no portfolio da Sonaecom. 
 
Gestão  de Ciclo de Risco Abordagem de Gestão de Continidade de Negócios 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acções implementadas 
 
Gestão dos riscos corporativos da Sonaecom 
Durante 2007, a gestão de riscos de negócio do Grupo focou-se na adaptação do ciclo de 
gestão de risco às oportunidades e riscos da sustentabilidade, no negócio das 
telecomunicações da Sonaecom (informação detalhada pode ser encontrada no Relatório de 
Sustentabilidade). 
 
Gestão da continuidade do negócio 
Em 2007, a Sonaecom continuou a focar-se no desenvolvimento e consolidação do processo 
de gestão de continuidade do negócio, tendo nesse sentido realizado várias acções, as quais 
serão finalizadas durante 2008: 
 
(i) Análise de impacto e avaliação de risco do negócio das telecomunicações (móvel e fixo) 

integrando os resultados do negócio móvel de 2003. Identificação da oferta de 
serviços/produtos e actividades críticas de negócio. Estas foram classificadas em termos 
de prioridades de recuperação e de objectivos de tempos de recuperação. Foram 
estimados os impactos em termos de receita, clientes, legal e regulador, media e 
qualidade de serviço. Com base nestas avaliações e prioridades, um enfoque será 
estabelecido, e soluções serão adaptadas e desenvolvidas, tendo em consideração uma 
análise custo/benefício (informação detalhada pode ser encontrada no Relatório de 
Sustentabilidade).  

(ii) Desenvolvimento e consolidação da gestão de crise face a alguns cenários de risco, 
entre os quais falhas de recursos humanos, catástrofes naturais e falhas técnicas. 

 
No prosseguimento da nossa politica de avaliação e gestão dos riscos de segurança física, 
foram realizados diagnósticos em instalações cruciais na continuidade de negócio. Os factores 
analisados foram incêndio, inundação e intrusão, bem com procedimentos organizacionais de 
segurança. 
 
Gripe Pandémica 
A possibilidade de ocorrência, a curto prazo, de uma gripe pandémica como consequência de 
uma evolução da gripe das aves é uma séria preocupação para a Sonaecom. Nesse sentido, o 
Grupo implementou um projecto visando a gestão deste risco de gripe pandémica, tendo como 
objectivo garantir que a Sonaecom, as suas subsidiárias e os seus colaboradores estão 
preparados para lidar com este cenário. 
 
O Grupo tem por objectivo minimizar as situações relacionadas com problemas de saúde e 
garantir a continuidade dos serviços críticos. Durante 2007 as acções direccionaram-se para: 
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(i) Desenvolvimento de planos de contingência e de preparação para as áreas mais 
relevantes, visando a continuidade de actividades e serviços críticos. A estratégia 
planeada é essencialmente baseada em soluções de acesso remoto e de recursos 
humanos substitutos; 

(ii) Definição e pesquisa de soluções que permitam a manutenção dos planos e a gestão de 
crise; 

(iii) Benchmarking da nossa abordagem, soluções e status a nível Europeu, para assegurar 
que seguimos as melhores práticas nesta área. 

 
Mais informação detalhada pode ser encontrada no Relatório de Sustentabilidade. 
 
Informação e segurança de clientes 
Na Sonaecom, lidamos com determinados riscos associados à segurança da informação dos 
clientes. Como parte de um processo que continuará em 2008, várias iniciativas foram 
implementadas durante 2007, entre as quais: 
(i) Melhoria de processos e controlos na gestão de risco da informação confidencial de 

clientes e colaboradores 
(ii) O PSSC (Programa de Salvaguarda de Segurança do Cliente) está em fase de 

desenvolvimento e visa definir e implementar uma estratégia de consciencialização dos 
clientes, responsabilidade e protecção, no que respeita ao uso eficaz, seguro e 
optimizado de serviços IP/dados (informação detalhada pode ser encontrado no Relatório 
de Sustentabilidade). 

 
Fraude em telecomunicações 
Em 2007, foram desenvolvidos processos de gestão de fraude visando o controlo de 
plataformas fixas e móveis contra o risco de fraude e gestão de malware (mitigação de risco de 
vírus nos terminais móveis). É importante salientar o seguinte: 
(i) O lançamento de um projecto para estabelecer o plano de desenvolvimento do sistema 

actual, para que este abranja a gestão dos riscos de fraude e segurança para o IP e a 
convergência fixo-móvel. Estes sistemas permitirão a monitorização e o controlo de 
riscos a nível de serviços como VoIP, ADSL, IP TV e o acesso a banda larga sem fios. 

(ii) Uma proposta para SEFRI (Security & Fraud Functions Integration for mitigating cross 
sector security risks) foi apresentada à Comissão Europeia (“CE”). Esta proposta visa o 
desenvolvimento de um protótipo ou de uma solução intersectorial (envolvendo os 
sectores de telecomunicações, de energia e financeiros) para a protecção de serviços, 
negócios e clientes contra a criminalidade. Foi criado um consórcio internacional, com 
a Eurescom agindo como gestor de projecto, a HP liderando a vertente técnica e a 
Sonaecom envolvida como operador de referência. Aguarda-se a decisão da CE para 
Abril de 2008. 

 
As actividades e resultados da gestão de risco são partilhados pelo Grupo Sonae no âmbito do 
Grupo Consultivo de Gestão de Risco, permitindo a transferência de conhecimentos e de boas 
práticas. 
 
A Auditoria Interna e a Gestão de Risco, reportam trimestralmente, à Comissão de Auditoria e 
Finanças da Sonaecom, um resumo de todos os riscos de negócio relevantes que foram 
identificados. Semestralmente está implementado um procedimento de acompanhamento para 
monitorizar a adopção eficaz das medidas correctivas dos principais riscos identificados. 
 
 

1.1.10. Transacções relevantes com partes relacionadas 
 
Não se efectuaram transacções relevantes durante o ano com os membros dos órgãos de 
administração e fiscalização, titulares de participações qualificadas ou sociedades que se 
encontrem em relação de domínio ou de grupo que possam ser considerados significativos em 
termos económicos, com excepção dos acordos assinados com a Sonae Investments BV e a 
Sonae SGPS em 2003, 2004 e 2005, relativamente à cobertura dos PIMP da Sonaecom. No 
que diz respeito à gestão corrente de tesouraria, a Sonaecom colocou o seu excesso de 
liquidez na Sonae SGPS a uma taxa compensatória indexada à Euribor, com excepção do 



SONAECOM RELATÓRIO DE GOVERNO DAS SOCIEDADES 2007  

   33

excesso de liquidez relativamente à emissão de obrigações que está investido a uma taxa 
superior (Euribor mais 20 pontos base). 
 
 

1.1.11. Qualificações dos membros da Administração 
 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
 
Data de Nascimento: 
31 de Dezembro de 1965 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Engenharia Química pela “École Politechnique Federal de Lausanne” e MBA pelo Instituto 
Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto.  
Experiência Profissional:  
Presidente da Comissão Executiva da Sonae SGPS; Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom; 
Administrador Não-Executivo da Sonae Indústria, Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom; Presidente 
da Comissão Executiva da Optimus; Administrador Executivo da Modelo Continente. 
Responsabilidades na Sonaecom:  
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom; Presidente da Comissão de Remunerações e 
Nomeações. 
 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério  
 
Data de Nascimento:  
14 de Setembro de 1959 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade do Porto. MBA do ISEE- Instituto Superior de Estudos 
Empresariais da Universidade do Porto.  
Experiência Profissional:  
Vice-Presidente Executivo da Sonae S.G.P.S.,SA, Administrador da Sonae Distribuição e da Sonae Sierra.  
Professor convidado do Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto.  
Responsabilidades na Sonaecom:  
Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom. 
 
Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis 
 
Data de Nascimento: 
29 de Janeiro de 1962 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; MBA em Gestão de 
Empresas pelo ISEE da Universidade do Porto, Doutoramento em Economia pela Universidade 
Complutense de Madrid , SEP - Stanford Executive Program da Stanford University. 
Experiência Profissional:  
Administrador Executivo da Optimus; Presidente da Comissão Executiva da Novis; Administrador Não-
Executivo da Sonaecom Sistemas de Informação. Foi Administrador Executivo da Modelo Continente; 
Presidente da Direcção do Banco Universo; Director de Marketing da Sonae Distribuição. 
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Executivo da Sonaecom. 
 
George Christopher Lawrie   
 
Data de Nascimento: 
13 de Outubro de 1957 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura com distinção em Estudos Empresariais e Finanças da Thames University, em Inglaterra.  
Experiência Profissional:  
Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços de Comunicações e da WeDo. Foi Adjunto 
do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonaecom; trabalhou na banca de 
investimentos nas áreas de fusões e aquisições e corporate finance (cobrindo a Europa do Sul); Director 
do Credit Suisse First Boston para a área de telecomunicações; Director da BZW; trabalhou na Schroders 
nas áreas da banca e finanças empresariais.  
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Executivo e CFO da Sonaecom. 
  
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
 
Data de Nascimento: 
13 de Janeiro de 1970 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto e MBA do INSEAD 
(Fontainebleu)  
Experiência Profissional:  
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Membro do Conselho Geral do Público; Administradora Executiva da Sonaecom Sistemas de Informação 
(SSI). Foi Administradora Executiva da Sonae Matrix Multimédia; Directora de Marketing da Optimus.  
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administradora Executiva da Sonaecom - Media e SSI. 
 
 
Miguel Nuno Santos Almeida 
 
Data de Nascimento: 
15 de Março de 1967 
Habilitações Literárias e Profissionais: 
Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e MBA 
pelo INSEAD (Fontainebleau).  
Experiência Profissional:  
Administrador Executivo da Optimus com os pelouros de Marketing e Vendas; Administrador Não-
Executivo da WeDo. Foi Director de Marketing da Modelo Continente.  
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Executivo da Sonaecom – Mercados Residenciais. 
 
António Sampaio e  Mello   
 
Data de Nascimento: 
29 de Janeiro de 1955 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Doutoramento em Economia, London Business School; MBA, Columbia University; Mestrado em 
Economia, Columbia University; Licenciatura em Engenharia, Universidade de Técnica de Lisboa. 
Experiência Profissional:  
Director do Banco Robert Baird, Director de Corporate Finance do Banco Comercial 
Português; Director de Investigação Económica e Estatística do Banco de Portugal; Presidente da 
Associação de Gestão Financeira Europeia; membro do Conselho de Administração da Associação de 
Gestão Financeira dos EUA; Professor do MIT; Presidente da Comissão das Ciências Sociais e 
Humanidades da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. 
 
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Membro do Comissão de Auditoria e Finanças. 
 
David Charles Denholm Hobley  
 
Data de Nascimento: 
9 de Dezembro de1946 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Membro do Institute of Chartered Accountants of England and Wales. 
Experiência Profissional:  
Director do Deutsche Bank AG, Londres; Administrador em algumas empresas do Grupo Orange. 
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Não-Executivo da Sonaecom; Membro da Comissão de Auditoria e Finanças. 
 
Gervais Gilles Pellissier 
 
Data de Nascimento: 
14 de Maio de 1959  
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Direito Empresarial (Université Paris XI); obtenção do HEC (Gestão Internacional - 
programa repartido entre a Berkeley University e a University of Cologne). 
Experiência Profissional:  
Membro da Comissão de Gestão do Grupo France Telecom; responsável pelas actividades operacionais 
do Grupo France Telecom em Espanha; supervisionou a integração operacional e geográfica dos 
negócios da France Telecom em Espanha; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bull. 
Responsabilidades na Sonaecom:  
Administrador Não-Executivo da Sonaecom 
 
 
Jean-François René Pontal 
 
Data de Nascimento: 
17 de Abril de1943 
Habilitações Literárias e Profissionais:  
Licenciatura em Engenharia do Centre d'Etudes Supérieures des Techniques Industrielles em França. 
Experiência Profissional:  
CEO da subsidiária espanhola do Carrefour - PRYCA; Membro do Conselho de Administração do Carrefour; 
Vice-Presidente Executivo do Grupo Mass Market Products & Services da France Telecom; CEO da Orange.  
Responsabilidades na Sonaecom:   
Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Presidente da Comissão de Auditoria e Finanças; 
Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações. 
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1.1.12. Outras funções desempenhadas pela Administração 
 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não possui qualquer cargo em nenhuma empresa em que a Sonaecom é accionista 
Outros Cargos: 
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Imparvi, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae, SGPS S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) 
Sonae Capital, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae Distribuição, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo)   
 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério  

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Público – Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho Geral  e de Supervisão) 
Sonae Telecom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Executivo)   
Sonaecom - Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-
Executivo) 
WeDo Consulting, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Outros Cargos: 
Cooper Gay ( Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
MDS – Corretor de Seguros, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Resolução SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Sonae  Finantial Participations B.V. (Director de Gestão) 
Sonae Investments, B.V. (Director de Gestão) 
Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonae Sierra SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sontel B.V. (Director de Gestão) 
 
George Christopher Lawrie 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Sonaecom B.V. (Director de Gestão) 
Sonaecom - Serviços de Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Outros cargos: 
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa. 
 
Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA (Presidente do Conselho de Administração) 
Público – Comunicação Social, SA (Membro do Conselho Geral) 
Sonaecom B.V. – Director de Gestão  
Sonaecom – Serviços de Comunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Sonae Telecom, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Telemilénio – Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda (Director de Gestão) 
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, SA (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Outros cargos: 
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa. 
 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 
Mainroad – Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 
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Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 
Netmall, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 
Público Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho Geral)  
Saphety Level – Trusted Services, S.A. . (Presidente do Conselho de Administração) 
Sonaecom Serviços de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 
Sonaecom Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 
WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 
Outros cargos: 
Efanor - Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
 
Miguel Nuno Santos Almeida 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Per-Mar, Sociedade de Construções, SA (Presidente do Conselho de Administração) 
Sonae Telecom, SGPS, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
Sonaecom – Serviços de Comunicações, SA (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, SA (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
Outros cargos: 
Não exerce outro cargo em nenhuma outra empresa. 
 
António Sampaio e  Mello 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração) 
Casb (Membro do Conselho de Administração) 
 
David Charles Denholm Hobley 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Egyptian Company for Mobile Services SA (Membro do Conselho de Administração) 
Mobinil SA (Membro do Conselho de Administração) 
Nectar Capital LLC (Membro do Conselho de Administração) 
Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração) 
Orange Romania SA (Membro do Conselho de Administração) 
Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) 
Velti plc (Membro do Conselho de Administração) 
Deutsche Bank AG, London Branch (Director de Gestão)  
 
Gervais Gilles Pellissier 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Silicomp Group (Membro do Conselho de Administração) 
France Telecom Spain (Membro do Conselho de Administração) 
Studio 37 (Membro do Conselho de Administração) 
Mobistar (Membro do Conselho de Administração) 
 
Jean-François René Pontal 
 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos ocupados: 
Ing Direct, France (Membro do Conselho Consultivo) 
Oger Telecom, Dubai (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 
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1.1.13. Artigo 447º, 448º e participações qualificadas 

 
 
Artigo 447º 
Nos termos do artigo 447º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
Títulos detidos pelos membros do Conselho de Administração e respectivas transacções durante o ano de 2007 

 
Saldo em 

31.12.2007
Data Quantidade Valor Md. € Quantidade Valor Md. € Quantidade

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
Efanor Investimentos, SGPS, SA (1) 1
Imparfin, SGPS, SA (5) -

Alienação 23.07.2007 150.000 25,75
Migracom, SGPS, SA (3) 69.996

Aumento de capital 20.11.2007 20.000 76,45
Sonae, SGPS, SA (6) 3.293

Alienação 22.05.2007 593.616 2,03
Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 01.06.2007 147.376 0,00
Alienação 01.06.2007 147.376 2,17

Sonaecom, SGPS, SA -
Alienação 29.05.2007 387.342 4,95

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Sonae, SGPS, SA (6) 4.564
Sonaecom, SGPS, SA 60.070

George Christopher Lawrie
Sonaecom, SGPS, SA 145.000

Alienação 10.05.2007 63.000 4,90
Sonae, SGPS, SA (6) 12.120

Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 01.06.2007 12.120 0,00

Miguel Nuno Santos Almeida
Sonae, SGPS, SA (6) -

Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 01.06.2007 16.252 0,00
Alienação 01.06.2007 16.252 2,19

Sonaecom, SGPS, SA 90
Alienação 15.05.2007 18.813 5,03

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Efanor Investimentos, SGPS, SA (1) 1
Imparfin, SGPS, SA (5) -

Alienação 10.12.2007 150.000 23,24
Linhacom, SGPS, SA (4) 99.996

Aumento de capital 14.12.2007 50.000 3,71
Sonae, SGPS, SA (6) -

Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 01.06.2007 9.006 0,00
Alienação 19.12.2007 351.293 1,97

Sonaecom, SGPS, SA 170
Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 16.03.2007 11.736 0,00
Exercício de opções recebidas ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Médio Prazo 21.03.2007 57.426 1,694
Alienação 21.03.2007 57.426 4,75
Alienação 19.12.2007 25.220 3,72

Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis
Sonae, SGPS, SA (6) -

Acções entregues ao abrigo do Plano de Incentivo 
de Médio Prazo 01.06.2007 61.680 0,00
Alienação 01.06.2007 61.680 2,18

AlienaçõesAquisições
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Notas:
Saldo em 

31.12.2007
Data Quantidade Valor Md. € Quantidade Valor Md. € Quantidade

(1) Efanor Investimentos, SGPS, SA
Sonae, SGPS, SA (6) 658.804.424

Aquisição 31.12.2007 14 1,98
Pareuro, BV (2) 20.000
Sonaecom, SGPS, SA 1.000
(2) Pareuro, BV
Sonae, SGPS, SA (6) 400.000.000
(3) Migracom, SGPS, SA
Imparfin, SGPS, SA (5) 150.000

Aquisição 23.07.2007 150.000 25,75
Sonae, SGPS, SA (6) 1.290.000

Aquisição 22.05.2007 593.616 2,03
Aquisição 01.06.2007 147.376 2,17
Aquisição 31.12.2007 549.008 1,98

Sonaecom, SGPS, SA 387.342
Aquisição 29.05.2007 387.342 4,95

(4) Linhacom,SGPS, SA
Imparfin, SGPS, SA (5) 150.000

Aquisição 10.12.2007 150.000 23,24
Sonaecom, SGPS, SA 25.220

Aquisição 19.12.2007 25.220 3,72
Sonae, SGPS, SA (6) 351.293

Aquisição 19.12.2007 351.293 1,97
(5) Imparfin, SGPS, SA
Sonae, SGPS, SA (6) 4.105.273
(6) Sonae, SGPS, SA
Sonaecom, SGPS, SA 23.649

Alienação 02.01.2007 40.481.436 5,04
Alienação 09.03.2007 1.056.177 4,72
Alienação 14.03.2007 11.736 4,81
Alienação 25.04.2007 5.000.000 4,63

Sontel BV (7) 500
(7) Sontel BV
Sonaecom, SGPS, SA 184.052.872

Aquisição 02.01.2007 183.489.681 5,04
Aquisição 19.09.2007 53.500 3,53
Aquisição 20.09.2007 40.000 3,48
Aquisição 21.09.2007 50.000 3,50
Aquisição 24.09.2007 30.000 3,47
Aquisição 25.09.2007 50.000 3,39
Aquisição 26.09.2007 52.000 3,32
Aquisição 27.09.2007 27.500 3,33
Aquisição 28.09.2007 55.000 3,40
Aquisição 01.10.2007 160.000 3,60
Aquisição 02.10.2007 45.191 4,01

AlienaçõesAquisições

 
 

 
 
Artigo 448º 
Nos termos do artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais. 
 
Artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais 

Número de acções
a 31.12.2007

Efanor Investimentos, SGPS, SA
  Sonae, SGPS, SA 658.804.424
  Pareuro, BV 20.000
  Sonaecom, SGPS, SA 1.000

Pareuro, BV
  Sonae, SGPS, SA 400.000.000

Sonae, SGPS, SA
  Sonaecom, SGPS, SA 23.649
  Sontel BV 500

Sontel BV
  Sonaecom, SGPS, SA 184.052.872

Wirefree Services Belgium, S.A.
  Sonaecom, SGPS, SA 70.276.868

Anexo a que se refere o artigo 448º do Código das Sociedades Comerciais

 
 
Participações Qualificadas 
Dando cumprimento ao Art. 8º, nº1, alínea e) do regulamento 04/2004 da CMVM, declaramos 
as seguintes participações qualificadas a 31 de Dezembro de 2007  
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Titulares de Participações Qualificadas a 31 de Dezembro de 2007 

Accionista
Número de 

acções
% Participação 

no capital
% Direitos 

de voto 

Sontel BV 184.052.872 50,25% 50,52%
093X - Telecomunicações Celulares, SA 29.150.000 7,959% 8,00%
Migracom, SGPS, SA 387.342 0,11% 0,11%
Belmiro Mendes de Azevedo 1, 3 75.537 0,02% 0,02%
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 1, 2, 4 60.070 0,02% 0,02%
Linhacom SGPS, SA 25.220 0,01% 0,01%
Sonae, SGPS, SA 23.649 0,01% 0,01%
Álvaro Carmona e Costa Portela 1 5.000 0,00% 0,00%
Efanor Investimentos, SGPS, SA 1.000 0,00% 0,00%

Total imputável 213.780.690 58,37% 58,67%

France Telecom, S.A.
Wirefree Services Belgium, S.A. 70.276.868 19,19% 19,29%

Total imputável 70.276.868 19,19% 19,29%

SAC Capital e CR Intrinsic 5 4.662.046 1,27% 1,28%
Norges Bank 6 7.300.000 1,99% 2,00%

(1) Membro do Orgão de Administração da Sonae, SGPS, SA
(2) Membro do Orgão de Administração da Sonae Investments, BV
(3) Membro do Orgão de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
(4) Membro do Orgão de Administração da Sonaecom, SGPS, SA
(5) De acordo com informação de 13 Dezembro de 2007
(6) De acordo com informação de 23 Julho de 2007

PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS

Dando cumprimento ao art.º 8º, n.º 1, alínea e) do Regulamento da CMVM n.º 04/2004, indicamos os titulares de 
participações qualificadas a 31 de Dezembro de 2007:
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SAFE HARBOUR 
 
Este documento pode conter informações e indicações futuras, baseadas em expectativas actuais ou em opiniões 
da gestão. Indicações futuras são indicações que não são factos históricos. 
 
 
Estas indicações futuras estão sujeitas a um conjunto de factores e de incertezas que poderão fazer com que os 
resultados reais difiram materialmente daqueles mencionados como indicações futuras, incluindo, mas não 
limitados, a alterações na regulação, sector das telecomunicações, condições económicas e alterações da 
concorrência. Indicações futuras podem ser identificados por palavras tais como “acredita”, “espera”, “antecipa”, 
“projecta”, “pretende”; “procura”, “estima”, “futuro” ou expressões semelhantes. 
 
Embora estas indicações reflictam as nossas expectativas actuais, as quais acreditamos serem razoáveis, os 
investidores e analistas, e em geral todos os destinatários deste documento, são advertidos de que as 
informações e indicações futuras estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de antecipar 
e para além do nosso controlo, e que poderão fazer com que os resultados e os desenvolvimentos difiram 
materialmente daqueles mencionados em, ou subentendidos, ou projectados pelas informações e indicações 
futuras. Todos são advertidos a não dar uma inapropriada importância às informações e indicações futuras. Nós 
não assumimos nenhuma obrigação de actualizar qualquer informação ou indicação futura 

Relatório disponível no sítio na internet da Sonaecom 
www.sonae.com  

 
 

Contactos para os media e investidores 
 

Isabel Borgas 
Directora de Comunicação  
isabel.borgas@sonae.com 

Tel: +351 93 100 20 20 
 

António Castro 
Director de Relação com Investidores 

antonio.gcastro@sonae.com 
Tel: +351 93 100 20 99  

 
 
 


