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1.0 INtRODuÇÃO

I) MENSAGEM AOS ACIONIStAS

Caro acionista,

A Sonaecom cumpre, na totalidade, as exigências legais da Co-

missão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), adotando 

a grande maioria das suas recomendações. Este compromisso 

é assumido por toda a organização, na qual os nossos valores e 

princípios de transparência são amplamente divulgados. Neste 

sentido, publicamos as orientações e informações sobre o go-

verno da sociedade no website da empresa (www.sonae.com).

Não podemos deixar de indicar que estamos particularmente 

satisfeitos com os princípios sólidos e objetivos nos quais se ba-

seia a nossa política de remuneração. Os nossos princípios re-

fletem claramente o compromisso de toda a organização nesta 

área. A nossa política de remuneração é competitiva, ligada ao 

desempenho dos colaboradores, alinhada com os interesses 

dos acionistas, transparente, razoável e justa, sendo, adicional-

mente, a remuneração atribuída apresentada em detalhe.

Pretendemos ser um modelo de referência não só no que res-

peita ao modelo de governação, mas também na forma como 

o comunicamos às partes interessadas. Como tal, estamos 

focados em adotar as melhores práticas legais, regulatórias 

e em linha com as melhores recomendações, quer nacionais 

quer internacionais. Mantendo-nos ativos na melhoria contí-

nua das nossas políticas, continuaremos totalmente focados 

em criar valor de longo-prazo para os acionistas.

II) PRINCÍPIOS DE GOVERNO DA SOCIEDADE

As nossas práticas de governo da sociedade baseiam-se, es-

sencialmente, nos seguintes princípios:

transparência

independência

supervisão

gestão de risco

compromisso com os acionistas

 adaptação do modelo de governo da sociedade – um mo-

delo não é universalmente aplicável (ou “cumprimos” ou 

“justificamos”) (1)

O NOSSO MODELO 
DE GOVERNAÇÃO 

O quE SIGNIfICA GOVERNO DA SOCIEDADE 

PARA A SONAECOM?

Por governo da sociedade, entende-se o processo de tomada 

de decisões e a forma como as mesmas são implementadas, 

incluindo também as estruturas formais e os diferentes órgãos 

envolvidos na preparação, desafio, aprovação, implementação 

e elaboração de relatórios sobre essas tomadas de decisão. 

Para a Sonaecom, governo da sociedade significa assegurar que:

 a nossa gestão está a orientar o negócio na direção correta 

e atua de forma a defender o interesse da empresa e dos 

seus acionistas;

 protegemos os nossos padrões éticos e respeitamos o in-

teresse das partes envolvidas;

 cumprimos com os nossos estatutos e com as leis e regu-

lamentos em vigor; 

 seguimos a nossa estratégia corporativa de forma a atingir 

os nossos objetivos de desempenho;

 possuímos as formas de controlo e os procedimentos ade-

quados para gerir o risco de forma eficaz;

 a nossa gestão e modelo de governação são avaliados e 

monitorizados, com base nas estruturas e nos procedi-

mentos corretos.

(1)  Tendo presente o espírito do princípio “comply or explain”, a CMVM tem consid-

erado como cumpridas as recomendações não adotadas nos casos em que as 

sociedades emitentes concedem uma efetiva explicação para o não cumprimento.

COMO fAzEMOS ACONtECER A NOSSA GOVERNAÇÃO?

Na Sonaecom, a nossa governação está presente em toda 

a estrutura organizacional, nos nossos princípios e na nossa 

comunicação e divulgação ao mercado, contribuindo para a 

criação de uma cultura de governação.

O nosso diretor de governo da sociedade apoia o presidente do 

Conselho de Administração e o presidente da Comissão Executiva 

da Sonaecom no que respeita ao modelo de governação adotado, 

de forma a garantir que os processos e procedimentos são aplica-

dos no sentido de salvaguardar os interesses dos acionistas. Além 

disso, estamos organizados para que os diferentes órgãos, quer 

estatutários, quer não estatuários, assumam a responsabilidade 

de assegurar que são adotadas as melhores práticas de governa-

ção, otimizando o alinhamento entre a gestão e os acionistas.
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1.1 DECLARAÇÃO DE CuMPRIMENtO

De acordo com as recomendações sobre governo das sociedades, publicadas em janeiro de 2010 pela CMVM, esta secção des-

creve pormenorizadamente as funções, responsabilidades e composição dos nossos órgãos de governação. Entre outros as-

suntos, esta secção inclui também uma descrição e explicação detalhada da nossa política de remunerações e das posições 

acionistas detidas pelos nossos administradores.

DIVuLGAÇÃO DO LOCAL ONDE A INfORMAÇÃO é PubLICADA

Os textos integrais contendo as atuais regras de governo da Sonaecom – com fonte regulamentar, recomendatória ou de natureza 

voluntária, incluindo o código de conduta e, em particular, as normas internas sobre transação de ações e conflitos de interesse – 

são disponibilizados ao público em geral através do nosso website: www.sonae.com e do website da CMVM: www.cmvm.pt.

 

RECOMENDAÇõES DA CMVM SObRE GOVERNO DAS SOCIEDADES

O quadro seguinte apresenta um resumo das recomendações da CMVM sobre o governo das sociedades publicadas em janeiro de 

2010 e o respetivo nível de cumprimento por parte da Sonaecom, a 31 de dezembro de 2012.

Recomendações da CMVM Cumprimento 
pela Sonaecom

Comentários

1 Assembleia Geral

1.1 Mesa da Assembleia Geral

1.1.1 O presidente da mesa da Assembleia Geral deve dispor de recursos hu-
manos e logísticos de apoio que sejam adequados às suas necessidades, 
considerada a situação económica da sociedade.

Sim Todos os recursos necessários são disponibilizados 
pela Sonaecom através dos departamentos relevan-
tes: Jurídico, Financeiro, Instalações, etc.

1.1.2 A remuneração do presidente da mesa da Assembleia Geral deve ser 
divulgada no relatório anual sobre o governo da sociedade.

Sim A remuneração do presidente da mesa da Assembleia 
Geral é divulgada neste relatório (ver secção “5.2. As-
sembleia Geral de acionistas – Remuneração”).

1.2 Participação na Assembleia

1.2.1 A antecedência imposta para a receção, pela mesa, das declarações de 
depósito ou bloqueio das ações para a participação em Assembleia Geral 
não deve ser superior a cinco dias úteis.

Sim O bloqueio das ações não é requerido  (ver secção “5.2. 
Assembleia Geral de acionistas - Bloqueio 
de ações”).

1.2.2 Em caso de suspensão da reunião da Assembleia Geral, a sociedade não 
deve obrigar ao bloqueio durante todo o período que medeia até que a 
sessão seja retomada, devendo ser suficiente a antecedência exigida na 
primeira sessão.

Sim O bloqueio das ações não é requerido (ver secção “5.2. 
Assembleia Geral de acionistas - Bloqueio de ações e 
Normas aplicáveis ao bloqueio das ações no caso de 
suspensão da Assembleia Geral”).

1.3 Voto e exercício de direito de voto

1.3.1 As sociedades não devem prever qualquer restrição estatutária ao voto 
por correspondência e, quando adotado e admissível, ao voto por corres-
pondência eletrónico.

Sim Não existem restrições ao voto por correspondência 
e ao voto por correspondência eletrónica (ver secção 
“5.2. Assembleia Geral de acionistas - Voto por corres-
pondência”).

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

Sim O prazo previsto pelos nossos estatutos é de três dias 
úteis (ver secção “5.2. Assembleia Geral de acionistas 
- Prazo limite para o voto por correspondência”).

1.3.3 As sociedades devem assegurar a proporcionalidade entre os direitos de 
voto e a participação acionista, preferencialmente através de previsão 
estatutária que faça corresponder um voto a cada ação. Não cumprem a 
proporcionalidade as sociedades que, designadamente: i) tenham ações 
que não confiram o direito de voto; ii) estabeleçam que não sejam conta-
dos direitos de voto acima de certo número, quando emitidos por um só 
acionista ou por acionistas com ele relacionados.

Sim Os estatutos da Sonaecom contemplam o princípio 
de: uma ação um voto (ver secção “5.2. Número de 
ações correspondentes a um voto”).

1.4 Quórum deliberativo

As sociedades não devem fixar um quórum deliberativo superior ao pre-
visto por lei.

Sim O nosso quórum corresponde ao mínimo requerido 
por lei.

1.5 Atas e informação sobre deliberações adotadas

Extratos de ata das reuniões da Assembleia Geral, ou documentos de 
conteúdo equivalente, devem ser disponibilizados aos acionistas no web-
site da sociedade, no prazo de cinco dias após a realização da Assembleia 
Geral, ainda que não constituam informação privilegiada. A informação di-
vulgada deve abranger as deliberações tomadas, o capital representado e 
os resultados das votações. Estas informações devem ser conservadas no 
website da sociedade durante pelo menos três anos.

Sim Os elementos requeridos foram disponibilizados no web-
site da sociedade e aí se mantêm.
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Recomendações da CMVM Cumprimento 
pela Sonaecom

Comentários

1.6 Medidas relativas ao controlo das sociedades

1.6.1 As medidas que sejam adotadas com vista a impedir o êxito de ofertas pú-
blicas de aquisição devem respeitar os interesses da sociedade e dos seus 
acionistas. Os estatutos das sociedades que, respeitando esse princípio, 
prevejam a limitação do número de votos que podem ser detidos ou exer-
cidos por um único acionista, de forma individual ou em concertação com 
outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de cinco em 
cinco anos, será sujeita a deliberação pela Assembleia Geral a alteração ou 
a manutenção dessa disposição estatutária – sem requisitos de quórum 
agravado relativamente ao legal – e que, nessa deliberação, se contam to-
dos os votos emitidos sem  que aquela limitação funcione.

Sim Não existem tais medidas a restringir limitação 
do número de votos.

1.6.2 Não devem ser adotadas medidas defensivas que tenham por efeito pro-
vocar 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 
ações e a livre apreciação pelos acionistas do desempenho dos titulares 
do órgão de administração.

Sim Não existem tais medidas (ver secção “5.2. Assem-
bleia Geral de acionistas - Medidas defensivas em caso 
de transição de controlo ou de alterações na composi-
ção do órgão de administração”).

2 Órgãos de administração e fiscalização

2.1 Temas gerais

2.1.1 Estrutura e competência

2.1.1.1 O órgão de administração deve avaliar, no seu relatório anual sobre o go-
verno da sociedade, o modelo adotado, identificando eventuais constran-
gimentos ao seu funcionamento e propondo medidas de atuação que, no 
seu juízo, sejam idóneas para os superar.

Sim O Conselho de Administração avaliou o modelo 
de governo da sociedade adotado e não detetou quais-
quer restrições suscetíveis de afetar o desempenho da 
sociedade, conforme descrito na secção 5.1.2. deste 
relatório.

2.1.1.2 As  sociedades devem criar sistemas internos de controlo e gestão de ris-
cos, em salvaguarda do seu valor e em benefício da transparência do seu 
governo societário, que permitam identificar e gerir o risco. Esses siste-
mas devem integrar, pelo menos, as seguintes componentes: i) fixação dos 
objetivos estratégicos da sociedade em matéria de assunção de riscos; ii) 
identificação dos principais riscos ligados à concreta atividade exercida 
e dos eventos suscetíveis de originar riscos; iii) análise e mensuração do 
impacto e da probabilidade de ocorrência de cada um dos riscos poten-
ciais; iv) gestão do risco com vista ao alinhamento dos riscos efetivamente 
incorridos com a opção estratégica da sociedade quanto à assunção de 
riscos; v) mecanismos de controlo da execução das medidas de gestão de 
risco adotadas e da sua eficácia; vi) adoção de mecanismos internos de 
informação e comunicação sobre as diversas componentes do sistema e 
de alertas de riscos; vii) avaliação periódica do sistema implementado e 
adoção das modificações que se mostrem necessárias.

Sim Tais sistemas estão implementados 
e encontram-se descritos neste relatório 
(ver secção “5.5. Gestão de risco”).

2.1.1.3 O órgão de administração deve assegurar a criação e funcionamento dos 
sistemas de controlo interno e de gestão de riscos, cabendo ao órgão de 
fiscalização a responsabilidade pela avaliação do funcionamento destes 
sistemas e propor o respetivo ajustamento às necessidades da sociedade.

Sim Estes sistemas estão implementados e são monito-
rizados pelos nossos órgãos de supervisão, sendo a 
responsabilidade de fiscalização do Conselho Fiscal, 
complementado pelo controlo adicional efetuado pela 
Comissão de Auditoria e Finanças. 
(Ver secção “5.5.a) Sistema de controlo interno 
e gestão de risco - Reporte aos órgãos de Administra-
ção e de Fiscalização”.

2.1.1.4 As sociedades devem, no relatório anual sobre o governo da sociedade: 
i) identificar os principais riscos económicos, financeiros e jurídicos a que 
a sociedade se expõe no exercício da atividade; ii) descrever a atuação e 
eficácia do sistema de gestão de riscos.

Sim (Ver secção “5.5.b) Gestão de risco – Principais riscos 
e ações de controlo”.

2.1.1.5 Os órgãos de administração e fiscalização devem ter regulamentos de 
funcionamento os quais devem ser divulgados no website da sociedade.

Sim Os regulamentos internos estão disponíveis no nosso 
website (Ver secção “5.3.b)
Órgãos de Administração e Fiscalização – Estrutura 
societária - funções e competências”). Ver ainda sec-
ção “5.5.c) Gestão de risco – Políticas de gestão de 
risco sobre ética e transparência”.

2.1.2 Incompatibilidades e independência

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

Sim Do total de 11 membros do Conselho de Administra-
ção da Sonaecom, 7 são não-executivos (ver secção 
5.3.a) Órgãos de administração e fiscalização - Identi-
ficação e composição”).
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Recomendações da CMVM Cumprimento 
pela Sonaecom

Comentários

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 acionista, que não pode em caso algum ser 
inferior a um quarto do número total de administradores.

Sim Atualmente o nosso Conselho de Administração inclui 
três administradores não-executivos independentes, o 
que corresponde a mais de um quarto do número total 
de administradores (ver secção “5.3.a) Órgãos de admi-
nistração e fiscalização - Identificação e composição”).

2.1.2.3 A avaliação da independência dos seus membros não-executivos feita 
pelo órgão de administração deve ter em conta as regras legais e regu-
lamentares em vigor sobre os requisitos de independência e o regime de 
incompatibilidades aplicáveis aos membros dos outros órgão sociais, as-
segurando a coerência sistemática e temporal na aplicação dos critérios 
de independência a toda a sociedade. Não deve ser considerado indepen-
dente administrador que, noutro órgão social, não pudesse assumir essa 
qualidade por força das normas aplicáveis.

Sim O Conselho de Administração procede anualmente 
a uma avaliação do grau de independência dos seus 
membros não-executivos, solicitando a renovação da 
informação recolhida anteriormente, de forma a aferir 
a sua qualidade de membros independentes. A ava-
liação do Conselho de Administração para o exercício 
de 2012 pode ser encontrada na secção 5.1.3 deste 
relatório.

2.1.3 Elegibilidade e nomeação

2.1.3.1 Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho Fiscal, da Co-
missão de Auditoria ou da comissão para as matérias financeiras deve 
ser independente e possuir as competências adequadas ao exercício das 
respetivas funções.

Sim O cumprimento dos requisitos legais de independên-
cia e a verificação da adequação das competências fo-
ram assegurados através de questionários específicos 
solicitados pela Sonaecom (ver secção ”5.3.f) Órgãos 
de administração e fiscalização – Habilitações, expe-
riência e responsabilidade dos membros dos órgãos 
sociais”).

2.1.3.2 O processo de seleção de candidatos a administradores não-executivos 
deve ser concebido de forma a impedir a interferência dos administrado-
res executivos.

Sim O processo de seleção de candidatos a administradores 
não-executivos cumpre totalmente esta recomendação.
Dada a separação clara entre a Comissão de Nomeação 
e Remunerações e a Comissão de Vencimentos, os 
membros executivos da Sonaecom não têm qualquer 
tipo de interferência na escolha dos membros não-
-executivos.
(Ver secção “5.3.b) Órgãos de administração e fisca-
lização – Estrutura societária – funções e competên-
cias”).  

2.1.4 Política de Comunicação de irregularidades

2.1.4.1 A sociedade deve adotar uma política de comunicação de irregularidades 
alegadamente ocorridas no seu seio, com os seguintes elementos: i) indi-
cação dos meios através dos quais as comunicações de práticas irregula-
res 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 preten-
dido pelo declarante.

Sim A Sonaecom adotou uma política que cumpre in-
tegralmente com esta recomendação (ver secção 
“5.5.c) Gestão de risco – Políticas de gestão de risco 
sobre ética e transparência”).

2.1.4.2 As linhas gerais desta política devem ser divulgadas no relatório sobre 
o governo da sociedade.

Sim A Sonaecom divulga as linhas gerais desta política 
neste relatório e no seu website (ver secção “5.5.c) 
Gestão de risco - Políticas de gestão de risco sobre 
ética e transparência”).

2.1.5 Remuneração

2.1.5.1 A remuneração dos membros do órgão de administração deve ser estru-
turada de forma a permitir o alinhamento dos interesses daqueles com 
os interesses de longo prazo da sociedade, basear-se em avaliação de 
desempenho e desincentivar a assunção excessiva de riscos. Para este 
efeito, as remunerações devem ser estruturadas, nomeadamente, da se-
guinte forma:

Não O alinhamento com os interesses dos acionistas está 
assegurado e esta recomendação é cumprida com ex-
ceção do ponto 2.1.5.1.i).

i)     A remuneração dos administradores que exerçam funções execu-
tivas deve integrar uma componente variável cuja determinação 
dependa de uma avaliação de desempenho, realizada pelos órgãos 
competentes da sociedade, de acordo com critérios mensuráveis pré-
-determinados, que considere o real crescimento da empresa e a ri-
queza efetivamente criada para os acionistas, a sua sustentabilidade 
a longo prazo e os riscos assumidos, bem como o cumprimento das 
regras aplicáveis à atividade da empresa.

Apesar de António Bernardo Aranha da Gama Lobo 
Xavier ser administrador executivo da sociedade, a 
sua remuneração não inclui uma componente vari-
ável, tratando-se de uma exceção à política de re-
muneração dos administradores executivos que não 
está em conformidade com a recomendação. Dada a 
especificidade das funções deste administrador exe-
cutivo em termos de governação e enquanto membro 
da Comissão de Ética, foi considerado que não seria 
recomendável a sua remuneração conter uma com-
ponente variável.
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Recomendações da CMVM Cumprimento 
pela Sonaecom

Comentários

(ii)  A componente variável da remuneração deve ser globalmente ra-
zoável em relação à componente fixa da remuneração, e devem ser 
fixados limites máximos para todas as componentes.

A política de remuneração da Sonaecom contempla 
uma componente fixa e uma variável, tal como previs-
to nos principais indicadores de referência Europeus.
Em termos comparativos, a remuneração fixa é próxi-
ma da mediana e a remuneração total aproxima-se do 
terceiro quartil dos indicadores. 
A componente variável representa mais de 40% do 
total auferido. A componente variável mínima e má-
xima são pré-estabelecidas como percentagem da 
componente fixa, sendo, como tal, estabelecidas ob-
jetivamente. 

(iii)  Uma parte significativa da remuneração variável deve ser diferida por 
um período não inferior a três anos, e o seu pagamento deve ficar 
dependente da continuação do desempenho positivo da sociedade 
ao longo desse período.

(Ver “5.4.b) Remuneração auferida pelo Conselho 
de Administração”.

(iv)  Os membros do órgão de administração não devem celebrar con-
tratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, que tenham por 
efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração que 
lhes for fixada pela sociedade.

Não foram identificados contratos desta natureza.

(v)  Até ao termo do seu mandato, devem os administradores executivos 
manter as ações da sociedade a que tenham acedido por força de es-
quemas de remuneração variável, até ao limite de duas vezes o valor 
da remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem 
ser alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do 
benefício dessas mesmas ações.

Desde 2008, a Sonaecom implementou uma política 
de retenção de ações que cumpre integralmente esta 
recomendação.

(vi)  Quando a remuneração variável compreender a atribuição de opções, 
o início do período de exercício deve ser diferido por um prazo não in-
ferior a três anos.

A remuneração variável não contempla atribuição de 
opções.

(vii)  Devem ser estabelecidos os instrumentos jurídicos adequados para 
que a compensação estabelecida para qualquer forma de destituição 
sem justa causa de um administrador não seja paga se a destituição 
ou cessação por acordo é devida a desadequado desempenho do ad-
ministrador.

A Sonaecom recorre aos instrumentos jurídicos dis-
poníveis na lei adequados para esta situação. Não 
existem contratos individuais com os administradores 
para definir como seriam calculadas eventuais com-
pensações. Além disso, a Sonaecom nunca atribuiu 
ou ponderou atribuir qualquer compensação aos ad-
ministradores em caso de destituição ou cessação 
devido a um desempenho inadequado.

(viii)   A remuneração dos membros não executivos do órgão de administra-
ção não deverá incluir nenhuma componente cujo valor dependa do 
desempenho ou do valor da sociedade.

Os administradores não-executivos da Sonaecom não 
auferem remuneração variável nem participam no 
MTIP (Plano de incentivo de médio prazo).

2.1.5.2 A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos de adminis-
tração e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 
19 de junho, deve, além do conteúdo ali referido, conter suficiente in-
formação: i) sobre quais os grupos de sociedades cuja política e práticas 
remuneratórias foram tomadas como elemento comparativo para a fixa-
ção da remuneração; ii) sobre os pagamentos relativos à destituição ou 
cessação por acordo de funções de administradores.

Sim A proposta sobre a política de remunerações da As-
sembleia Geral anual de acionistas de 2012 contém 
essa informação.

2.1.5.3 A declaração sobre a política de remunerações a que se refere o art. 2.º 
da Lei n.º 28/2009 deve abranger igualmente as remunerações dos 
dirigentes na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores 
Mobiliários e cuja remuneração contenha uma componente variável 
importante. A declaração deve ser detalhada e a política apresentada 
deve ter em conta, nomeadamente, o desempenho de longo prazo da 
sociedade, o cumprimento das normas aplicáveis à atividade da empresa 
e a contenção na tomada de riscos.

Sim A proposta sobre a política de remunerações da As-
sembleia Geral anual de acionistas de 2012 contém 
essa informação.

2.1.5.4 Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à aprovação 
de planos de atribuição de ações, e/ou de opções de aquisição de ações ou 
com base nas variações do preço das ações, a membros dos órgãos de ad-
ministração, fiscalização e demais dirigentes, na aceção 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 correta do plano. A proposta 
deve ser acompanhada do regulamento do plano ou, caso o mesmo ainda 
não tenha sido elaborado, das condições a que o mesmo deverá obedecer. 
Da mesma forma devem ser aprovadas em Assembleia Geral as principais 
caraterísticas do sistema de benefícios de reforma estabelecidos a favor 
dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e demais dirigen-
tes, na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários.

Sim Esta proposta foi aprovada na Assembleia Geral anual 
de acionistas de 2012. Não existem quaisquer planos 
de pensões de reforma em vigor (ver secção “5.4.a) 
Política de remuneração da Sonaecom”).
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2.1.5.5 Pelo menos um representante da Comissão de Remunerações deve es-
tar presente nas Assembleias Gerais de acionistas.

Não Na Assembleia Geral de acionistas realizada em 2012 
nenhum dos elementos da Comissão de Vencimentos 
esteve presente.

2.1.5.6 Deve ser divulgado, no relatório anual sobre o Governo da Sociedade, o 
montante da remuneração recebida, de forma agregada e individual, em 
outras empresas do grupo e os direitos de pensão adquiridos no exercício 
em causa.

Sim A Sonaecom publica anualmente esta informação 
(ver secção “5.4.b) Remuneração auferida pelo Con-
selho de Administração)

2.2 Conselho de Administração

2.2.1 Dentro dos limites estabelecidos por lei para cada estrutura de adminis-
tração e fiscalização, e salvo por força da reduzida dimensão da socieda-
de, o Conselho de Administração deve delegar a administração quotidia-
na da sociedade, devendo as competências delegadas ser identificadas 
no relatório anual sobre o governo da sociedade.

Sim A administração quotidiana da sociedade está dele-
gada numa Comissão Executiva (ver secção “5.3.b) 
Órgãos de administração e fiscalização – Estrutura 
societária – funções e competências”).

2.2.2 O Conselho de Administração deve assegurar que a sociedade atua de 
forma consentânea com os seus objetivos, 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 às suas características especiais.

Sim Tais responsabilidades não estão contempladas 
na delegação de poderes (ver secção “5.3.b) Órgãos 
de administração e fiscalização – Estrutura societária 
– Funções e competências”).

2.2.3 Caso o presidente do Conselho de Administração exerça funções exe-
cutivas, o Conselho de Administração deve encontrar mecanismos efi-
cientes de coordenação dos trabalhos dos membros não-executivos que 
designadamente assegurem que estes possam decidir de forma inde-
pendente e informada, e deve proceder-se à devida explicitação desses 
mecanismos aos acionistas no âmbito do relatório sobre o governo da 
sociedade.

Não Aplicável O presidente do Conselho de Administração não exer-
ce funções executivas (ver secção “5.3.a) Órgãos de 
administração e fiscalização – Identificação e compo-
sição”).

2.2.4 O relatório anual de gestão deve incluir uma descrição sobre a atividade 
desenvolvida pelos administradores não-executivos referindo, nomea-
damente, eventuais constrangimentos deparados.

Sim Esta informação está descrita na Secção 4 deste re-
latório.

2.2.5 A sociedade deve explicitar a sua política de rotação dos pelouros no 
Conselho de Administração, designadamente do responsável pelo pe-
louro financeiro, e informar sobre ela no relatório anual sobre o governo 
da sociedade.

Sim A política da Sonaecom consiste em não adotar uma 
política formal e obrigatória de rotação. Defendemos 
que forçar a aplicação de tal princípio poderia traduzir-
-se numa medida de prejuízo para a empresa e para os 
seus acionistas.
Ver secção “5.3.b) Órgãos de administração e fiscaliza-
ção – Estrutura societária – Funções e competências”.

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 Os administradores executivos da Sonaecom cum-
prem esta recomendação.
 

2.3.2 O presidente da Comissão Executiva deve remeter, respetivamente, ao 
presidente do Conselho de Administração e, conforme aplicável, ao pre-
sidente do Conselho Fiscal ou da Comissão de Auditoria, as convocató-
rias e as atas das respetivas reuniões.

Sim O presidente da Comissão Executiva cumpre esta re-
comendação.

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 atas das 
respetivas reuniões.

Não aplicável A Sonaecom não adotou este modelo de governação.

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 exercício 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 pro-
nunciar-se incluem-se: i) a definição da estratégia e das políticas gerais 
da sociedade; ii) a estrutura empresarial do grupo; e iii) decisões que de-
vam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas características especiais.

Não aplicável A Sonaecom não adotou este modelo de governação.

2.4.2 Os relatórios anuais sobre a atividade desenvolvida pelo Conselho Geral 
e de Supervisão, a Comissão para as Matérias Financeiras, a Comissão 
deAuditoria e o Conselho Fiscal devem ser objeto de divulgação no we-
bsite da sociedade, em conjunto com os documentos de prestação de 
contas.

Sim O relatório anual elaborado pelo Conselho Fiscal é ob-
jeto de divulgação no website da Sonaecom.
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2.4.3 Os relatórios anuais sobre a atividade 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 atividade 
de fiscalização desenvolvida referindo, nomeadamente, eventuais cons-
trangimentos deparados.

Sim O relatório anual do Conselho Fiscal inclui esta des-
crição.

2.4.4 O Conselho Geral e de Supervisão, 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, desig-
nadamente, propor o prestador destes serviços, a respetiva remunera-
ção, zelar para que sejam asseguradas, dentro da empresa, as condições 
adequadas à prestação dos serviços, assim como ser o interlocutor da 
empresa e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios.

Sim A Sonaecom cumpre integralmente o que está esti-
pulado no Código das Sociedades Comercias em ter-
mos das funções e funcionamento do Conselho Fiscal. 
O Conselho Fiscal articula-se com a Comissão de Au-
ditoria e Finanças, tal como descrito neste relatório.

2.4.5 O Conselho Geral e de Supervisão, a Comissão de Auditoria e o Conselho 
Fiscal, consoante o modelo aplicável, devem anualmente avaliar o audi-
tor externo e propor à Assembleia Geral a sua destituição sempre que se 
verifique justa causa para o efeito.

Sim O Conselho Fiscal procede anualmente a esta avaliação.

2.4.6 Os serviços de auditoria interna e os que velem pelo cumprimento das 
normas aplicadas à sociedade (serviços de compliance) devem reportar 
funcionalmente à Comissão de Auditoria, ao Conselho Geral e de Super-
visão ou, no caso das sociedades que adotem o modelo latino, a um ad-
ministrador independente ou ao Conselho Fiscal, independentemente 
da relação hierárquica que esses serviços mantenham com a adminis-
tração executiva da sociedade.

Sim Os serviços de auditoria interna reportam funcional-
mente e em separado ao Conselho Fiscal e à Comissão 
de Auditoria e Finanças. A Sonaecom confirma que a 
auditoria interna reporta funcionalmente e de forma 
eficaz ao Conselho Fiscal, garantindo a independência. 
O reporte para a Comissão de Auditoria e Finanças, 
como uma comissão especializada do Conselho de Ad-
ministração, é mais uma forma de reforçar os níveis de 
controlo e não substitui as funções do Conselho Fiscal. 
Ver também os comentários referidos na recomenda-
ção 2.1.1.3.
(Ver secção “5.5.a) Gestão de risco – Reporte 
aos órgãos de administração e de fiscalização”).

2.5 Comissões especializadas

2.5.1 Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o Conselho de Ad-
ministração e o Conselho Geral e de Supervisão, consoante o modelo 
adotado, devem criar as comissões que se mostrem necessárias para: 
i) assegurar uma competente e independente avaliação do desempe-
nho dos administradores executivos e para a avaliação do seu próprio 
desempenho global, assim como das diversas comissões existentes; ii) 
refletir sobre o sistema de governo adotado, verificar a sua eficácia e 
propor aos órgãos competentes as medidas a executar tendo em vista a 
sua melhoria; iii) identificar atempadamente potenciais candidatos com 
o elevado perfil necessário ao desempenho de funções de administrador.

Sim A Comissão de Auditoria e Finanças e, em particular, 
a Comissão de Nomeações e Remunerações foram 
constituídas para este propósito (ver secção “5.3.b) 
Órgãos de administração e fiscalização – Estrutura 
societária – funções e competências”).

2.5.2 Os membros da Comissão de Remunerações ou equivalente devem ser 
independentes relativamente aos membros do órgão de administração 
e incluir pelo menos um membro com conhecimentos e experiência em 
matérias de política de remuneração.

Sim Ver explicação abaixo relativa à independência de 
Paulo Azevedo (“Cumprimento com as Recomenda-
ções da CMVM”).

2.5.3 Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de Remunerações no 
desempenho das suas funções qualquer pessoa singular ou coletiva que 
preste ou tenha prestado, nos últimos três anos, serviços a qualquer es-
trutura na dependência do Conselho de Administração, ao próprio Con-
selho de Administração da sociedade ou que tenha relação atual com 
uma eventual consultora da empresa. Esta recomendação é aplicável 
igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva que com aquelas se 
encontre relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços.

Sim A Comissão de Nomeações e Remunerações, com-
posta por membros independentes, apoia a Comissão 
de Vencimentos na realização das suas funções. É, 
também, apoiada por consultores internacionais de 
reconhecida competência, sendo a independência 
destes últimos assegurada quer pelo facto de não 
possuírem qualquer vínculo com o Conselho de Ad-
ministração, quer através da sua ampla experiência e 
estatuto reconhecidos no mercado.

2.5.4 Todas as comissões devem elaborar atas das reuniões que realizem. Sim As nossas Comissões redigem atas das reuniões.

3. Informação e Auditoria

3.1 Deveres gerais de informação

3.1.1 As sociedades devem assegurar a existência de um permanente con-
tacto com o mercado, respeitando o princípio da igualdade dos acionis-
tas 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 A Sonaecom dispõe de um gabinete de Relação com 
Investidores (ver secção “5.6. Outras informações - 
Relação com Investidores”).
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3.1.2 A seguinte informação disponível no website da sociedade deve ser di-
vulgada 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, respetivas 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 Ge-
ral;

h)  Convocatórias para a realização de Assembleia Geral.

Sim Esta informação está disponível, em inglês, no website 
da sociedade.

3.1.3 As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim de dois ou 
três mandatos, conforme sejam respetivamente de quatro ou três anos. 
A sua manutenção além deste período deverá ser fundamentada num 
parecer específico do Conselho Fiscal que pondere expressamente as 
condições de independência do auditor e as vantagens e os custos da 
sua substituição.

Sim Em 2012, procedeu-se à nomeação do auditor exter-
no. O Conselho Fiscal da sociedade emitiu um parecer, 
em conformidade com o previsto nesta recomenda-
ção, aprovado em Assembleia Geral pelos acionistas 
da sociedade.

3.1.4 O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, verificar a 
aplicação das políticas e sistemas de remunerações, a eficácia e o fun-
cionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar quaisquer 
deficiências ao Conselho Fiscal da sociedade.

Sim O Revisor Oficial de Contas pronuncia-se sobre a ati-
vidade por si desenvolvida no exercício de 2012 nos 
termos do seu relatório anual de auditoria, disponível 
no website da empresa.

3.1.5 A sociedade não deve contratar ao auditor externo, nem a quaisquer 
entidades que com eles se encontrem em relação de participação ou 
que integrem a mesma rede, serviços diversos dos serviços de audito-
ria. Havendo razões para a contratação de tais serviços – que devem ser 
aprovados pelo órgão de fiscalização e explicitadas no seu relatório anual 
sobre o governo da sociedade – eles não devem assumir um relevo supe-
rior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade.

Sim A política da Sonaecom é de que os serviços contra-
tados ao auditor externo, para além dos serviços de 
auditoria, não atinjam mais de 30% da totalidade de 
serviços contratados pela empresa. Em 2012, em par-
ticular, a percentagem de serviços ascendeu a 17%.

4. Conflitos de Interesses

4.1 Relações com acionistas

4.1.1 Os negócios da sociedade com acionistas titulares de participação quali-
ficada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos 
termos do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários, devem ser realiza-
dos em condições normais de mercado.

Sim A Sonaecom tem a política de realizar este tipo de ne-
gócios em condições normais de mercado. Ver “secção 
5.5.c) Gestão de risco – Políticas de gestão de risco 
sobre ética e transparência”.

4.1.2 Os negócios de relevância significativa com acionistas titulares de par-
ticipação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qual-
quer relação, nos termos do art. 20º do Código dos Valores Mobiliários, 
devem ser submetidos a parecer prévio do Conselho Fiscal. Este órgão 
deve estabelecer os procedimentos e critérios necessários para a de-
finição do nível relevante de significância destes negócios e os demais 
termos da sua intervenção.

Sim A Sonaecom tem a política de comunicar este tipo 
de negócios ao Conselho Fiscal e obter um parecer 
preliminar para negócios superiores a dez milhões de 
euros. Ver “secção 5.5.c) Gestão de risco – Políticas de 
gestão de risco sobre ética e transparência”.
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1.1.1 CuMPRIMENtO COM AS RECOMENDAÇõES 
DA CMVM

No que respeita às recomendações da CMVM sobre governo da 

sociedade, gostaríamos de acrescentar que, no caso da reco-

mendação 2.5.2. (Independência dos elementos da Comissão 

de Vencimentos), acreditamos cumprir com esta recomen-

dação em termos de substância, apesar de formalmente, não 

cumprirmos, uma vez que um dos membros desta comissão 

(Duarte Paulo Teixeira de Azevedo) é presidente do Conselho 

de Administração da Sonaecom.

A nossa opinião baseia-se nas seguintes considerações: (i) Du-

arte Paulo Teixeira de Azevedo representa o nosso acionista de 

referência maioritário na Comissão de Vencimentos na qualida-

de de presidente da Comissão Executiva da Sonae-SGPS, S.A., 

o que está consistente com o propósito desta Comissão; (ii) é 

presidente não-executivo do Conselho de Administração da 

Sonaecom; (iii) não participa em nenhuma discussão ou resolu-

ção em que exista um conflito de interesses com o seu cargo de 

presidente do Conselho de Administração (em especial, a sua 

própria remuneração é aprovada pelo outro membro indepen-

dente da Comissão de Vencimentos); e (iv) a sua remuneração 

na Sonaecom não regista um valor significativo, tendo sido de 

60.500 euros em 2012.

Relativamente à questão da independência, a Comissão de 

Nomeações e Remunerações da Sonaecom interage com a 

Comissão de Vencimentos de forma a que esta Comissão dis-

ponha da informação relativa ao desempenho de todos os ad-

ministradores (em particular os administradores executivos), já 

que a Comissão de Vencimentos não supervisiona de perto a 

sua atividade durante o ano. Este facto não é, sob nenhum pon-

to de vista, incompatível com a independência dos membros da 

Comissão de Vencimentos, antes facilitando as avaliações e as 

decisões relativas a remuneração, que são aprovadas em nome 

dos acionistas.

1.1.2 DECLARAÇÃO DO CONSELhO 
DE ADMINIStRAÇÃO SObRE A SuA AVALIAÇÃO 
DO MODELO DE GOVERNO ADOtADO (EMItIDA 
NO âMbItO DA RECOMENDAÇÃO II.1.1.1 
DA CMVM)

O modelo de governo adotado na Sonaecom permitiu o normal fun-

cionamento do Conselho de Administração e das suas comissões 

especializadas, não tendo sido reportada por outros órgãos sociais a 

existência de constrangimentos ao livre exercício das suas funções.

O Conselho Fiscal exerceu a sua competência fiscalizadora, 

tendo recebido o adequado apoio do Conselho de Adminis-

tração para esse efeito através da disponibilização regular de 

informação prestada pela Comissão de Auditoria e Finanças e 

pela Comissão Executiva.

O Revisor Oficial de Contas acompanhou o desenvolvimento da 

atividade da sociedade e procedeu aos exames e verificações 

por si considerados necessários à revisão e Certificação Legal 

das Contas, em interação com o Conselho Fiscal, no quadro das 

respetivas competências e responsabilidades e com plena co-

laboração do Conselho de Administração. 

O Conselho de Administração e, especialmente, a sua Comis-

são de Auditoria e Finanças e a Comissão Executiva, têm vindo 

a exercer a sua atividade em diálogo com o Conselho Fiscal e 

o Revisor Oficial de Contas, prestando a colaboração solicita-

da com transparência e rigor, em observância dos respetivos 

regulamentos de funcionamento e das melhores práticas de 

governo societário.

De forma a registar a experiência acumulada no decurso do 

mandato no que concerne ao funcionamento articulado do 

órgão de administração e do órgão de fiscalização no modelo 

adotado, foram por esses órgãos formalizadas em documento 

interno os procedimentos de como o Conselho Fiscal interage 

com o Conselho de Administração, a Comissão Executiva e a 

Comissão de Auditoria e Finanças.

Tais procedimentos, desenvolvidos ao longo do mandato, facilitam: 

•	  o exercício das competências do Conselho Fiscal, formali-

zando a fluidez de informação bilateral entre este órgão e 

o Conselho de Administração, com a intervenção ativa da 

Comissão de Auditoria e Finanças e da Comissão Executiva 

no reporte de informação sobre os mecanismos de gestão 

de risco, a auditoria interna da sociedade, bem como sobre a 

preparação e divulgação da informação financeira; 

•	  a intervenção do Conselho Fiscal, através de recomenda-

ções ao Conselho de Administração e à Comissão Executiva, 

atinentes, designadamente, ao funcionamento dos siste-

mas de controlo interno e de gestão de riscos e à realização, 

se for o caso, de transações com partes relacionadas.

1.1.3 AVALIAÇÃO DA INDEPENDêNCIA 
DOS MEMbROS DO CONSELhO 
DE ADMINIStRAÇÃO
 

O Conselho de Administração não identificou qualquer facto ou 

circunstância que tenha causado a perda de independência por 

qualquer dos seus membros independentes não-executivos 

durante o prazo a que se refere este relatório. Esta conclusão 

foi baseada em declarações escritas, emitidas por cada um dos 

membros independentes, a pedido deste Conselho. 



O NOSSO MODELO DE GOVERNAÇÃO 13

1.2 ASSEMbLEIA GERAL DE ACIONIStAS

COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMbLEIA GERAL 

PRAzO LIMItE PARA O VOtO POR CORRESPONDêNCIA

Os votos por correspondência serão considerados válidos se re-

cebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com 

aviso de receção ou por via eletrónica, dirigidos ao presidente 

da Mesa da Assembleia Geral, até três dias úteis antes da data 

da Assembleia.

VOtO AtRAVéS DE MEIOS ELEtRÓNICOS 

O exercício de voto através de meios eletrónicos está contem-

plado nos estatutos da Sonaecom, devendo respeitar os requi-

sitos impostos pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral 

na convocatória da respetiva Assembleia Geral, no sentido de 

assegurar um nível de segurança e autenticidade equivalentes.

POSSIbILIDADE DE ACESSO AOS ExtRAtOS DAS AtAS 

DAS ASSEMbLEIAS GERAIS NO website DA EMPRESA

Todos os acionistas têm acesso aos extratos das atas das As-

sembleias Gerais no website da Sonaecom dentro de um perío-

do de 5 dias após a respetiva reunião.

APROVAÇÃO DA POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO 

E APRECIAÇÃO GERAL DA ADMINIStRAÇÃO DA SOCIEDADE

A Comissão de Vencimentos (eleita pela Assembleia Geral de 

acionistas) é responsável pela aprovação da remuneração e 

outras compensações dos membros de todos os órgãos sociais 

da Sonaecom, incluindo os administradores executivos e não-

-executivos, de acordo com a política de remuneração e outras 

compensações aprovadas em Assembleia Geral de acionistas. 

Em linha com as mais recentes recomendações da CMVM, a pro-

posta enviada à Assembleia Geral de acionistas contém a política 

de remuneração dos “Dirigentes” da Sonaecom em 2012.

Em cumprimento da Lei, a ordem de trabalhos das Assembleias 

Gerais anuais inclui um ponto relativo à apreciação geral da ad-

ministração e fiscalização da sociedade, de modo a permitir aos 

acionistas discutir esta questão. 

APROVAÇÃO DOS PLANOS DE AtRIbuIÇÃO DE AÇõES

Os planos de atribuição de ações da Sonaecom são aprovados 

pela Assembleia Geral e toda a informação relevante é deta-

lhadamente disponibilizada aos acionistas, de modo a permitir-

-lhes decidir de maneira informada. O plano atualmente em 

curso foi aprovado na Assembleia Geral anual de 2012 e toda 

informação relevante está disponível no website da sociedade.

APROVAÇÃO DE bENEfÍCIOS DE REfORMA

A Sonaecom não atribui qualquer benefício de reforma.

.....

.....

.....

.....

Presidente

Secretário

João Augusto Esmeriz Vieira de Castro

António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes

MANDAtOS

O atual mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral 

decorre entre 2012 e 2015.

REMuNERAÇÃO

O presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma remu-

neração anual fixa de 5.000 euros e o secretário aufere a remu-

neração anual fixa de 1.500 euros. 

bLOquEIO DAS AÇõES

O bloqueio das acões deixou de ser exigido por lei. A Assembleia 

Geral de acionistas é constituída pelos acionistas que, na data 

do registo, correspondente às 00:00 horas (GMT) do 5.º dia de 

negociação anterior ao da realização da Assembleia sejam titu-

lares de ações que lhe confiram, segundo a lei e o contrato de 

sociedade, pelo menos um voto.

NORMAS APLICáVEIS AO bLOquEIO DAS AÇõES NO CASO 

DE SuSPENSÃO DA ASSEMbLEIA GERAL 

O bloqueio das ações deixou de ser exigido por lei. Os acionistas 

podem participar na Assembleia Geral de acionistas, nos ter-

mos estabelecidos pela Lei Portuguesa.

NúMERO DE AÇõES CORRESPONDENtES A uM VOtO

A cada ação corresponde um voto. 

REGRAS EStAtutáRIAS PARA O ExERCÍCIO DO DIREItO 

DE VOtO 

Os estatutos da sociedade não prevêem qualquer limitação à 

contagem do número de votos nem está prevista a existência 

de ações sem direito a voto.

VOtO POR CORRESPONDêNCIA

Os estatutos da Sonaecom contemplam a possibilidade de os acio-

nistas votarem por correspondência em relação a qualquer uma 

das matérias constantes da convocatória, nos termos e condições 

nela previstos. O Presidente da Mesa é responsável pela verifica-

ção da autenticidade e salvaguarda da confidencialidade do voto.

MODELO PARA ExERCÍCIO DE VOtO POR CORRESPONDêNCIA 

Os boletins para voto por correspondência encontram-se dis-

poníveis em papel e no sítio de Internet da Sonaecom.
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ExIStêNCIA DE NORMA EStAtutáRIA quE PREVEJA 

O DEVER DE SuJEItAR A DELIbERAÇÃO DA ASSEMbLEIA 

GERAL A MANutENÇÃO Ou ELIMINAÇÃO DE NORMA 

EStAtutáRIA REfERENtE à LIMItAÇÃO DO NúMERO 

DE VOtOS quE uM ACIONIStA PODE ExERCER

Esta norma não existe nos estatutos da Sonaecom, uma vez 

que estes não preveem qualquer limitação ao número de votos 

que pode ser exercido por um acionista.

MEDIDAS DEfENSIVAS EM CASO DE tRANSIÇÃO 

DE CONtROLO Ou DE ALtERAÇõES NA COMPOSIÇÃO 

DO ÓRGÃO DE ADMINIStRAÇÃO

Não existem quaisquer medidas defensivas.

ACORDOS COM CLáuSuLAS DE CONtRAtO

Uma alteração no controlo da Sonaecom poderia determinar a 

possibilidade de fazer cesar, por parte da France Télécom, do 

Acordo de parceria estratégica em vigor desde 9 de junho de 

2005, cuja renovação foi assinada a 24 de outubro de 2008. A 

1 de março de 2012 foi assinado um novo acordo entre ambas 

as partes.

ACORDOS ENtRE A SOCIEDADE E OS tItuLARES DO 

ÓRGÃO DE ADMINIStRAÇÃO E DIRIGENtES EM CASO 

DE tRANSIÇÃO DE CONtROLO

Ver “5.4.c) Compensações em caso de cessação do mandato”.



O NOSSO MODELO DE GOVERNAÇÃO 15

1.3 ÓRGÃOS DE ADMINIStRAÇÃO E fISCALIzAÇÃO

A) IDENtIfICAÇÃO E COMPOSIÇÃO

CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

COMPOSIÇÃO

De acordo com os estatutos da Sonaecom, o Conselho de Administração pode ser constituído por um número entre três e doze 

membros, eleitos em Assembleia Geral. O mandato do Conselho de Administração é de quatro anos, existindo ainda a possibilidade 

de reeleição dos seus membros. O atual mandato do Conselho de Administração cobre o período 2012-2015. É ao Conselho de 

Administração que cabe eleger o seu presidente.
Membros

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Presidente

António Sampaio e Mello Administrador não-executivo independente

David Charles Denholm Hobley Administrador não-executivo *

Gervais Gilles Pellisser Administrador não-executivo

Jean-François René Pontal Administrador não-executivo independente

Franck Dangeard Administrador não-executivo independente

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Administrador não-executivo

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Administrador executivo e CEO

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Administrador executivo

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Administrador executivo e CEO das divisões de SSI 
e Online & Media

Miguel Nuno Santos Almeida Administrador executivo e CEO da Optimus

O Conselho de Administração reflete um equilíbrio salutar entre o número total de administradores não-executivos e o número de 

administradores não-Executivos independentes.

CONSELhO fISCAL

COMPOSIÇÃO

O Conselho Fiscal da Sonaecom é composto pelos seguintes membros:

*Ver “Critério de independência”

Membros

Arlindo Dias Duarte Silva Presidente

Armando Luís Vieira de Magalhães Vogal

Óscar José Alçada da Quinta Vogal

Jorge Manuel Felizes Morgado Suplente

REVISOR OfICIAL DE CONtAS (ROC)

COMPOSIÇÃO

O ROC da Sonaecom é a Deloitte & Associados, SROC, S.A. representada em 2012 por António Manuel Martins Amaral, que pode 

ser substituído por João Luís Falua Costa da Silva.

SECREtáRIO DA SOCIEDADE

COMPOSIÇÃO

O secretário da Sonaecom é Filipa Santos Carvalho e o secretário suplente é Célia Sá Miranda.
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OutRAS COMISSõES COM COMPEtêNCIAS EM MAtéRIA DE ADMINIStRAÇÃO E fISCALIzAÇÃO 

De acordo com as melhores práticas de governo da sociedade e como forma de melhorar a eficiência operacional do seu Conselho 

de Administração, a Sonaecom criou três Comissões do Conselho de Administração: a Comissão Executiva, a Comissão de Audito-

ria e Finanças e a Comissão de Nomeações e Remunerações.

COMISSÃO ExECutIVA

COMPOSIÇÃO

De acordo com os estatutos da Sonaecom, a Comissão Executiva é composta por membros do Conselho de Administração. O CEO 

do grupo e os restantes três administradores executivos constituem a Comissão Executiva.

Membros

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Administrador executivo – CEO

Miguel Nuno Santos Almeida  Administrador executivo – Deputy CEO e CEO da Optimus

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo  Administrador executivo – CEO da SSI e Online & Media

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Administrador executivo

Membros

Jean-François René Pontal  Presidente – administrador não-executivo independente

António Sampaio e Mello Administrador não-executivo independente

David Charles Denholm Hobley Administrador não-executivo *

David Graham Shenton Bain Diretor de Governo da Sociedade

Membros

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  Presidente – presidente do Conselho de Administração

Jean-François René Pontal Administrador não-executivo independente

Franck Emmanuel Dangeard Administrador não-executivo independente

COMISSÃO DE AuDItORIA E fINANÇAS

COMPOSIÇÃO

A Comissão de Auditoria e Finanças (CAF) da Sonaecom é constituída por três membros do Conselho de Administração, nome-

ados pelo próprio Conselho de Administração. O quarto membro é o Diretor de Governo da Sociedade. A Comissão é atualmente 

composta por três administradores não-executivos, dos quais dois são independentes, e é presidida por um administrador não-

-executivo independente.

COMISSÃO DE NOMEAÇõES E REMuNERAÇõES

COMPOSIÇÃO

A Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR) da Sonaecom é constituída por três membros: o presidente do Conselho de 

Administração e dois administradores não-executivos independentes. A sua composição atual é a seguinte:

*Ver “Critério de independência”
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COMISSÃO DE étICA

COMPOSIÇÃO

A Comissão de Ética da Sonaecom é composta por quatro membros nomeados pelo Conselho de Administração, incluindo, como 

presidente da Comissão, um administrador não-executivo independente, um administrador executivo, o Diretor de Governo da 

Sociedade e o responsável pelo departamento de Recursos Humanos. A composição atual da Comissão de Ética é a seguinte:

Membros

Jean-François René Pontal  Presidente – administrador não-executivo independente

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Administrador executivo

David Graham Shenton Bain Diretor de Governo de Sociedade

Anabela Magalhães Diretora do Departamento de Recursos Humanos

Sonae - SGPS, S.A. representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Sontel, BV, representada por Francisco de La Fuente Sánchez

DIREtOR DE GOVERNO DA SOCIEDADE

COMPOSIÇÃO

O diretor de Governo da Sociedade da Sonaecom é David Graham Shenton Bain.

COMISSÃO DE VENCIMENtOS

COMPOSIÇÃO

A Comissão de Vencimentos é composta por dois elementos:
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b) EStRutuRA SOCIEtáRIA – fuNÇõES E COMPEtêNCIAS

A estrutura societária da Sonaecom define claramente as funções, responsabilidades e deveres dos seus órgãos.

SONAECOM, SGPS, S.A.

Comissão de Vencimentos

Director de Governo da Sociedade

Comissão de Nomeações e Remunerações

Conselho Fiscal

Secretário da Sociedade

Comissão de Auditoria e Finanças

ROC

Mesa da Assembleia Geral

Conselho de Administração

Comissão Executiva

Elencamos, de seguida, as principais funções e responsabilidades dos órgãos sociais da Sonaecom:

CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

O Conselho de Administração é responsável pela gestão dos negócios da sociedade, monitorização de riscos, gestão de conflitos 

de interesse e desenvolvimento dos objetivos e estratégia da organização.

Os estatutos da Sonaecom permitem que o Conselho de Administração delegue poderes numa Comissão Executiva em matéria 

de negócios, deveres e responsabilidades de gestão corrente e nos termos considerados apropriados (tal como descrito na secção 

“Comissão Executiva”) mas não permitem que o Conselho de Administração aprove aumentos de capital, os quais têm de ser de-

liberados em Assembleia Geral de acionistas.

Os termos de referência do Conselho de Admnistração podem ser consultados, na sua totalidade, no website da sociedade 

(www.sonae.com). 

POLÍtICA DE ROtAÇÃO

Na Comissão Executiva da Sonaecom, a rotação existente assenta numa constante associação entre as competências, experiên-

cia e projetos de carreira de cada um dos elementos e as competências requeridas para cada função. A identificação de potenciais 

candidatos surge como uma prática corrente e faz parte dos planos anuais de sucessão e contingência da empresa.

Assim, a Sonaecom não possui uma política de rotação formal para os membros do Conselho de Administração, na medida em 

que a rotação, por si só, não surge como obrigatória. A Sonaecom não concorda com o princípio formal de rotação, por si só, 

até porque não o reconhece como sendo uma prática de códigos de Governo da Sociedade Internacionais ou até das melhores 

práticas identificadas por investidores institucionais e seus conselheiros. Acreditamos que a rotação forçada de um CFO bem-

-sucedido ou do detentor de um cargo de Administração Executiva seria uma prática sem benefício, quer para os acionistas, 

quer para a organização. 

CONSELhO fISCAL

O Conselho Fiscal, na execução das suas funções, estatutárias e legalmente atribuídas, incluindo as previstas no art.º 420.º do 

Código das Sociedades Comerciais tem, entre outras, as seguintes atribuições principais:

a) Fiscalizar a administração da sociedade; 

b) Vigiar pela observância da lei, do contrato de sociedade e das políticas internamente adotadas; 

c)  Verificar regularmente os livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte e garantir a atualização dos 

mesmos; 

d) Verificar a exatidão da informação utilizada nos documentos de prestação de contas; 

e)  Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela sociedade conduzem a uma correta avaliação 

do património e dos resultados obtidos;

f)  Elaborar anualmente um relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e propostas apresen-

tados pela administração, no qual deve exprimir a sua concordância ou não com o relatório anual de gestão e com as contas do 

exercício;
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g)  Atestar se o relatório sobre a estrutura e práticas de governo societário divulgado inclui os elementos referidos no artigo 245.º-

A do Código dos Valores Mobiliários;

h) Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respetiva mesa o não faça, devendo fazê-lo;

i)  Avaliar as condições de funcionamento do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e do sistema de auditoria 

interna e fiscalizar a eficácia dos mesmos, bem como ser destinatário dos respetivos relatórios;

j)  Fiscalizar a independência do auditor interno, nomeadamente no que respeita a limitações relativas à sua independência orga-

nizacional e eventual falta de recursos na atividade de auditoria interna;

k)  Receber as comunicações de alegadas irregularidades que ocorram na sociedade e lhes forem endereçadas, apresentadas por 

acionistas, colaboradores da sociedade ou outros;

l)  Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no exercício das suas funções, 

devendo a contratação e a remuneração dos peritos ter em conta a importância dos assuntos a eles cometidos e a situação 

económica da sociedade;

m)  Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira;

n) Propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas e a respetiva remuneração;

o)  Fiscalizar os documentos de prestação de contas da sociedade, avaliar, anualmente, o auditor externo e propor à Assembleia 

Geral a sua destituição sempre que se verifique justa causa para o efeito;

p)  Zelar para que sejam asseguradas dentro da empresa ao Revisor Oficial de Contas as condições adequadas ao exercício da sua 

função, ser um interlocutor da empresa, bem como ser destinatário dos respetivos relatórios;

q)  Fiscalizar a independência do Revisor Oficial de Contas, designadamente no tocante à prestação de serviços adicionais;

r)  Emitir parecer prévio sobre transações de relevância significativa (superior a 10 milhões de euros) com acionistas titulares de 

participação qualificada ou com entidades que com estes se encontrem em qualquer relação, nos termos do art.º 20.º do Códi-

go dos Valores Mobiliários, nos termos dos procedimentos e critérios por si definidos. 

s) Cumprir outros e quaisquer deveres constantes da lei ou do contrato de sociedade.

O Conselho Fiscal obtém do Conselho de Administração, nomeadamente através do Conselho de Auditoria e Finanças, todas as in-

formações necessárias ao desempenho das suas funções, designadamente quanto à evolução operacional e financeira da empre-

sa, mudanças em seu portfólio de negócios, os termos de todas as transações que ocorreram e os detalhes das decisões tomadas. 

O Conselho Fiscal é o órgão de supervisão global da empresa para assuntos de controlo interno e gestão de riscos, actua de forma 

independente e tem primazia sobre outros órgãos na fiscalização dessas questões.

Os Termos de Referência do Conselho Fiscal estão disponíveis no website da sociedade (www.sonae.com).

COMISSÃO DE VENCIMENtOS 

A Comissão de Vencimentos é responsável pela aprovação das remunerações e outras compensações dos membros do Conselho 

de Administração da Sonaecom e dos restantes órgãos sociais da empresa, em representação dos acionistas, no seguimento das 

políticas de remuneração e de compensação aprovadas pelos acionistas em Assembleia Geral.

SECREtáRIO DA SOCIEDADE

O Secretário da Sociedade é responsável por:

(i)    zelar pelas atas e pela lista de presenças da Assembleia Geral de acionistas; 

(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 respetivas atas das reuniões; 

(iv)  responder a pedidos de informação dos acionistas no âmbito da Lei; 

(v)   proceder ao registo legal de qualquer ato ou resolução dos órgãos sociais da sociedade. 
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COMISSÃO ExECutIVA

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 responsabi-

lidade 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 projetos de fusão, cisão e transformação da sociedade ou quaisquer  outros projetos 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 re-

muneração variável aplicável a quadros de topo 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 ativos fixos 

tangíveis, quando envolvam valores que excedam o montante de 1.000.000 euros, por cada transação, exceto se enquadrados 

no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de Administração;

xiii)  Subscrição ou compra de ações em sociedades participadas se, durante o exercício e no seu conjunto, excederem o valor 

acumulado de 5.000.000 euros, exceto 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 ativos fixos financeiros se, durante o exercício e no 

seu conjunto, excederem o valor acumulado de 1.000.000 euros, exceto 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, exceto se 

enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de Administração;

xvi)  Desinvestimentos ou alienação de ativos desde que resulte da referida transação um efeito significativo (entendido como 

sendo igual ou superior a 5%) sobre os resultados operacionais da sociedade ou afete os postos de trabalho de mais de 100 

colaboradores, exceto se enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de Admi-

nistração.

Os termos de referência da Comissão Executiva estão disponíveis no website da sociedade (www.sonae.com).

O Conselho de Administração é permanentemente informado sobre todas as deliberações da Comissão Executiva através das 

atas das respetivas reuniões que são extraídas, de forma sistemática, e enviadas, por escrito, para o Conselho de Administração.

COMISSÃO DE AuDItORIA E fINANÇAS (CAf)

A Comissão de Auditoria e Finanças (CAF) funciona com base nos termos de referência aprovados pelo Conselho de Administra-

ção e é responsável pelo controlo e supervisão dos processos de divulgação de informação financeira, pela revisão das normas 

de reporte financeiro e pela avaliação, em nome do Conselho de Administração, do risco associado à execução das atividades 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 con-

clusões ao Conselho de Administração, antes de os documentos serem aprovados e assinados pelo Conselho de Administração; 

(ii)    aconselhar o Conselho de Administração sobre os seus relatórios para os acionistas e para os mercados financeiros a serem 

incluídos nas contas anuais e semestrais da empresa, assim como também nas divulgações de resultados trimestrais; 
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(iii)      aconselhar o Conselho de Administração sobre a adequação da informação interna fornecida pela Comissão Executiva, in-

cluindo sistemas e normas de controlo interno e atividades de gestão de risco aplicadas pela Comissão Executiva, permitindo 

fortalecer os níveis de autocontrolo da sociedade, como complemento do papel de supervisão independente, soberano e 

dominante executado pelo Conselho Fiscal; 

(iv)      aconselhar o Conselho de Administração na nomeação, atribuição de tarefas e remuneração do ROC; aconselhar o Conselho 

de Administração sobre a qualidade e independência da função de Auditoria Interna e ser consultado pela gestão em relação 

à nomeação e destituição do Diretor de Auditoria Interna; 

(v)       rever as competências da função de Auditoria Interna e a sua relação com as competências do ROC e discutir com o ROC e o 

Auditor 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 podem ser consultados, na sua totalidade, no website 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.

COMISSÃO DE NOMEAÇõES E REMuNERAÇõES (CNR)

A Comissão de Nomeações e Remunerações (CNR) funciona com base nos termos de referência aprovados pelo Conselho de Admi-

nistração 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 acionistas do grupo, da remunera-

ção 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 obtida.

Destacam-se, de seguida, os termos de referência da CNR:

(i)           A CNR é constituída por um máximo de três membros do Conselho de Administração: o presidente do Conselho de Administração 

e um máximo de dois administradores não-executivos independentes nomeados pelo Conselho de Administração. O presidente do 

Conselho de Administração será também o presidente da CNR, desde que não seja remunerado como administrador executivo pela 

empresa. Se tal acontecer, a CNR será presidida pelo administrador não-executivo independente com maior antiguidade na empresa.

(ii)       Os seus membros são nomeados para a CNR por um período de quatro anos (de acordo com os mandatos do Conselho de 

Administração).

(iii)    O CEO participará nas reuniões da CNR, a menos que a CNR decida, ad hoc, de outra forma.

(iv)    O cargo de secretário da CNR deverá ser desempenhado pelo Diretor de Governo da Sociedade da Sonaecom.

(v)       A CNR é responsável pelo planeamento da sucessão e pelo processo de nomeação dos membros do Conselho de Administra-

ção, pela revisão das propostas e políticas de remuneração e outras compensações dos administradores e outros gestores de 

topo da Sonaecom (grupo funcional G2 ou superior), pela supervisão dos planos de incentivos de médio prazo (MTIP), e pela 

monitorização dos processos de identificação de potenciais candidatos a cargos de topo e planos de contingência.

(vi)      A CNR deve reunir, no mínimo, duas vezes por ano (no final de fevereiro ou início de março, de preferência antes das reuniões 

das Comissões de Vencimentos da Sonae SGPS e da Sonaecom (ver nota abaixo), e no final de outubro ou início de novem-

bro). O presidente da CNR ou o Conselho de Administração poderão convocar outras reuniões sempre que tal se justifique.

(vii)    A CNR reporta ao Conselho de Administração da Sonaecom e, quando necessário, deve apresentar as suas propostas direta-

mente a este Conselho, bem como deve garantir a sua coordenação com a Comissão de Vencimentos da Sonae SGPS e da 

Sonaecom através do presidente do Conselho de Administração da Sonaecom.

(viii)   A CNR pode recorrer aos serviços de entidades externas, devendo tais despesas ocorrer por conta da Sonaecom. Essas enti-

dades devem garantir total confidencialidade em relação ao tratamento da informação prestada.

(ix)      A ordem de trabalhos da reunião de fevereiro ou março deverá incluir sempre a revisão das propostas de remuneração e ou-

tras compensações dos administradores executivos e não-executivos da Sonaecom, bem como de outros gestores de topo 

da sociedade. O CEO e outros administradores da Sonaecom devem, individualmente, ausentar-se da reunião sempre que a 

sua própria remuneração esteja a ser analisada.
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(x)       As propostas de remuneração e outras compensações que são submetidas à aprovação da CNR em nome do Conselho de 

Administração da Sonaecom são preparadas com base nas propostas apresentadas pelo presidente do Conselho de Admi-

nistração da Sonaecom (no caso dos administradores não-executivos e do CEO) e pelo CEO (no caso dos administradores 

executivos e outros gestores de topo). Tais propostas são elaboradas com base em estudos de mercado resultam das ava-

liações individuais e análise de KPIs.

(xi)      As propostas de remuneração e outras compensações do Presidente do Conselho de Administração são aprovadas direta-

mente pelo membro independente da Comissão de Vencimentos.

(xii)     As atas das reuniões da CNR devem ser preparadas e os respetivos extratos enviados a todos os membros do Conselho de 

Administração da Sonaecom.

Nota: De acordo com o Art. 27 dos estatutos da sociedade, a Sonaecom possuiu uma Comissão de Vencimentos composta por dois membros, a saber: Paulo Azevedo 

(em representação da Sonae SGPS) e Francisco de la Fuente Sánchez (em representação da Sontel BV). Todas as propostas de remuneração e outras compensações 

que envolvam os Órgãos Sociais da sociedade, incluindo o Conselho de Administração, devem ter o acordo e aprovação desta Comissão em representação dos 

acionistas.

Os termos de referência da CNR estão disponíveis no website da sociedade (www.sonae.com).

Em 2012, a CNR contratou serviços externos de consultoria sobre política de remuneração e boas práticas.                                                                                                                    

COMISSÃO DE étICA

A Comissão de Ética é responsável pela supervisão e manutenção do código de conduta da Sonaecom, por monitorizar a sua apli-

cação e por assegurar que todos os membros dos órgãos sociais e todos os colaboradores da empresa o cumprem. 

A Comissão reporta ao Conselho de Administração em termos do cumprimento do código de conduta no mínimo uma vez por ano 

e sempre que solicitado.

Por delegação do Conselho Fiscal, compete à Comissão de Ética receber, discutir, investigar e avaliar alegadas irregularidades que 

sejam reportadas, em cumprimento da política de comunicação de irregularidades da Sonaecom. A comissão decide em cada caso 

sobre as medidas a tomar. 

Os termos de referência da Comissão de Ética podem ser consultados, na sua totalidade, no website da sociedade (www.sonae.com).

DIREtOR DE GOVERNO DA SOCIEDADE

O Diretor de Governo da Sociedade 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 diretor de Governo da Sociedade são as seguintes: 

(i)       assegurar a boa gestão das atividades do Conselho de Administração e respetivas comissões; 

(ii)       participar em reuniões do Conselho de Administração e respetivas 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 respetivas comissões; 

(iv)     apoiar o Conselho de Administração na definição da sua função, objetivos e procedimentos operacionais; assumir uma posi-

ção 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 Admi   

nistração a alcançar os mais altos padrões ao nível do governo das sociedades; 

(vi)     assegurar que o conceito de “stakeholders” (partes interessadas) 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)   atuar como ponto de contacto primário e fonte de aconselhamento para, nomeadamente, administradores não-executivos, 

no que diz respeito à empresa e às suas atividades; facilitar e apoiar os administradores não-executivos independentes na 

afirmação da sua “independência”; 
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(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. 

C) ÓRGÃOS SOCIAIS – tERMOS DE REfERêNCIA, NOMEAÇÃO E SubStItuIÇÃO

Os termos de referência dos órgãos sociais e das comissões existentes estão disponíveis no website da sociedade. Não existe 

uma definição interna de incompatibilidades nem um número máximo de cargos exercidos noutras sociedades pelos membros do 

Conselho de Administração.

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal são eleitos e destituídos pela Assembleia Geral de acionistas, 

sem prejuízo das normas legais aplicáveis à nomeação dos membros do Conselho de Administração.

Tal como disposto nos nossos estatutos, se contra a proposta que fizer vencimento na eleição dos administradores, votarem acio-

nistas representativos de, pelo menos, 10% do capital social, proceder-se-á à eleição de um administrador adicional por votação 

entre os acionistas da referida minoria, na mesma assembleia, e o administrador assim eleito substitui automaticamente a pessoa 

menos votada da lista vencedora ou, em caso de igualdade de votos, aquela que figurar em último lugar na mesma lista. Sendo 

apresentados candidatos por mais de um grupo de acionistas, a votação incide sobre o conjunto dessas candidaturas.

Se contra a proposta que fizer vencimento na eleição dos administradores votarem acionistas representativos de, pelo menos, 

19% do capital social, proceder-se-á à eleição de um segundo administrador por votação entre os acionistas da referida minoria, na 

mesma assembleia, e o administrador assim eleito substitui automaticamente a segunda pessoa menos votada da lista vencedora 

ou, em caso de igualdade de votos, aquela que figurar em penúltimo lugar na mesma lista. Só podem ser propostos candidatos 

por acionistas ou grupos de acionistas que detenham ações representativas de mais de 19% e menos de 30% do capital social da 

sociedade.

D) INfORMAÇÃO SObRE O NúMERO DE REuNIõES REALIzADAS EM 2012

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 2012, realizaram-se cinco reuniões 

deste conselho e a taxa de comparência foi de 93%.

Os administradores não-executivos reúnem, também, separadamente, com o objetivo 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 2012, realizaram-se duas reuniões de administradores não-executivos e a taxa de compa-

rência foi de 79%. Os administradores não-executivos confirmaram, nestas reuniões, que não existiram durante 2012 quaisquer 

restrições ao âmbito das suas atividades.

CONSELhO fISCAL

O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez cada trimestre. Em 2012, realizaram-se seis reuniões formais deste órgão e a taxa 

de comparência foi de 100%.

COMISSÃO ExECutIVA

A Comissão Executiva da Sonaecom reúne, normalmente, uma vez em cada duas semanas e sempre que o seu presidente ou a 

maioria dos seus membros convoquem uma reunião. Em 2012, realizaram-se dezassete reuniões da Comissão Executiva, com 

uma taxa de comparência de 99%. 
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CAf

A CAF reúne pelo menos cinco vezes por ano e sempre que o seu presidente, o Conselho de Administração, a Comissão Executiva 

ou, excecionalmente, o ROC assim o entender. Entre as reuniões, a CAF analisa projetos e monitoriza a atividade através de con-

ferências telefónicas entre os seus membros. Em 2012, esta Comissão reuniu cinco vezes e a taxa de comparência foi de 100%. 

Foram realizadas, também, quatro conferências telefónicas.

CNR

A CNR reúne pelo menos duas vezes por ano e sempre que o seu presidente ou o Conselho de Administração acharem necessário. 

Em 2012, realizaram-se duas reuniões desta comissão com uma taxa de comparência de 100%.

COMISSÃO DE VENCIMENtOS

A Comissão de Vencimentos reúne, pelo menos uma vez por ano. Em 2012, realizaram-se três reuniões e a taxa de comparência 

foi de 100%.

COMISSÃO DE étICA

A Comissão de Ética reúne, normalmente, uma vez por semestre e sempre que o seu presidente ou dois dos seus membros acha-

rem necessário. Foi realizada uma reunião durante 2012 e a taxa de comparência foi de 100%.

E) MEMbROS ExECutIVOS E NÃO-ExECutIVOS DO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

A distinção entre os membros executivos e não-executivos do Conselho de Administração e, de entre estes, a identificação dos 

membros independentes, os quais obedecem aos critérios de independência previstos no n.º 5 do artigo 414.º do Código das So-

ciedades Comerciais e não se encontram em nenhuma das circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do mesmo diploma, 

encontra-se explicada na listagem seguinte:

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo  Presidente – não-executivo

António Sampaio e Mello Membro não-executivo independente

David Charles Denholm Hobley Membro não-executivo*

Gervais Gilles Pellisser Membro não-executivo

Jean-François René Pontal Membro não-executivo independente

Franck Dangeard Membro não-executivo independente

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Membro não-executivo

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Membro executivo – CEO

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Membro executivo

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Membro executivo

Miguel Nuno Santos Almeida Membro executivo

CRItéRIO DE INDEPENDêNCIA

Durante 2012, três administradores não-executivos independentes fizeram parte do Conselho de Administração da Sonaecom: 

António Sampaio e Mello, Jean-François René Pontal e Franck Dangeard.

O Conselho de Administração não tem conhecimento de quaisquer circunstâncias que tenham afetado a independência dos três 

administradores não-executivos atrás referidos desde a sua eleição. Esta avaliação foi efetuada tendo como referência os requi-

sitos legais e, em particular, o resultado das questões que lhes foram colocadas e que revelaram que estes administradores não 

estão associados a quaisquer grupos de interesse relacionados com a sociedade ou quaisquer outras circunstâncias que possam 

afetar a independência da sua análise ou da sua tomada de decisão.

A Sonaecom considera o administrador não-executivo David Hobley como independente, já que este age efetivamente como tal, 

uma vez que a sua nomeação foi proposta pela Sonae SGPS e não pela France Télécom, e a sua independência foi avaliada e aceite 

*Ver “Critério de independência”
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Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Setembro de 1998

António Sampaio e Mello Julho de 2006

David Charles Denholm Hobley Setembro de 2005

Gervais Gilles Pellisser Julho de 2006

Jean-François René Pontal Julho de 2003

Franck Dangeard Julho de 2008

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão Abril de 2008

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Abril de 2007

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Abril de 2006

Miguel Nuno Santos Almeida Abril de 2005

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier Abril de 2010

Arlindo Dias Duarte Silva Abril de 2007

Armando Luís Vieira de Magalhães Abril de 2007

Óscar José Alçada da Quinta Abril de 2007

Jorge Manuel Felizes Morgado Abril de 2007

pela Comissão de Nomeações e Remunerações do grupo antes da sua eleição. No entanto, David Hobley não é considerado for-

malmente como independente visto que exerce funções de administrador não-executivo independente no grupo France Télécom, 

que detém uma participação de 20% no capital social da Sonaecom. 

De notar ainda que todos os membros do Conselho Fiscal cumprem os critérios de independência previstos no nº 5 do artigo 414º, 

do Código das Sociedades Comerciais, não se encontrando em nenhuma das circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do 

mesmo diploma.

f) hAbILItAÇõES, ExPERIêNCIA E RESPONSAbILIDADES DOS MEMbROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

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.

fuNÇõES ExERCIDAS EM OutRAS SOCIEDADES PELOS MEMbROS DO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

A descrição dos cargos exercidos por cada membro do Conselho de Administração – distinguindo os cargos exercidos em empresas 

do grupo e outras – encontra-se num anexo a este relatório.

CONSELhO fISCAL

A descrição da formação académica, funções desempenhadas na empresa e experiência profissional nos cinco anos precedentes 

de cada um dos membros do Conselho Fiscal, assim como a informação sobre o número de ações detidas por cada membro, 

encontra-se em anexo a este relatório. 

As datas da primeira nomeação de cada membro do Conselho Fiscal são as seguintes:

A data de termo do mandato dos membros do Conselho Fiscal é a mesma dos restantes órgãos sociais, sendo o atual mandato de 

quatro anos (2012-2015).

fuNÇõES ExERCIDAS EM OutRAS SOCIEDADES PELOS MEMbROS DO CONSELhO fISCAL

A descrição dos cargos exercidos por cada membro do Conselho Fiscal – identificando-se os cargos exercidos em empresas do 

grupo Sonaecom – encontra-se em anexo a este relatório.
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1.4 POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO DO GRuPO E REMuNERAÇÃO DOS MEMbROS 
DOS ÓRGÃOS DE ADMINIStRAÇÃO E fISCALIzAÇÃO

A) POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO DA SONAECOM

PRINCÍPIOS DA POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO

A nossa política de remuneração tem como objetivo ser:

•	   Competitiva

 A Sonaecom pretende ter uma política de remuneração competitiva quando comparada com empresas do mesmo setor, tendo 

o objetivo de atrair talento para a empresa. Para alcançar este objetivo, a Sonaecom delineou uma política de remuneração 

baseada em valores de referência do mercado, garantindo a competitividade da sua política.

•	 Associada ao desempenho

Uma componente significativa da remuneração dos administradores executivos da Sonaecom é determinada pelo sucesso 

atingido pela empresa. Outra parcela significativa da remuneração destes administradores está associada ao desempenho 

individual e ao desempenho da empresa.

•	 Alinhada com os interesses dos acionistas

Parte da remuneração dos administradores executivos é paga em ações que ficam retidas durante um período de três anos. 

Tendo em consideração que o valor das ações é definido pelo desempenho da empresa, a remuneração é influenciada pela 

contribuição dos administradores executivos para os resultados, alinhando, deste modo, os interesses dos acionistas e os inte-

resses da administração no longo prazo, visando a sua sustentabilidade.

•	 transparência e divulgação adequada

Todos os aspetos da estrutura de remuneração são claros para os colaboradores e divulgados abertamente. Este processo de 

divulgação contribui para a promoção da equidade e independência.

•	 Razoável e justa

A remuneração dos administradores executivos da Sonaecom pretende ser razoável, assegurando o equilíbrio entre os inte-

resses da empresa e o posicionamento no mercado, as expectativas e motivações dos seus colaboradores e a necessidade de 

manter na empresa o talento.

quAIS SÃO AS NOSSAS EMPRESAS DE REfERêNCIA? 

A Sonaecom compara a política de remuneração dos seus administradores executivos com informação sobre tendências de mer-

cado constante nos principais estudos de mercado nesta área para o mercado português e europeu. A Sonaecom baseia-se, atu-

almente, nos estudos de mercado da Mercer e do Hay Group.

Na definição da política de remuneração, o grupo de referência da Sonaecom contém 150 empresas a operar em Portugal, onde se 

inclui a totalidade das empresas que compõem o PSI 20, abarcando dez setores de atividade distintos, assim como 300 empresas 

internacionais, contidas na listagem das 500 empresas com maior capitalização bolsista do mercado europeu (incluindo o Financial 

Times Europe 500 listing).

quAIS SÃO AS NOSSAS COMPONENtES DE REMuNERAÇÃO?

A política de remuneração para todos os colaboradores da Sonaecom é composta pelas seguintes componentes: 

•	  Uma componente fixa, que é paga na forma de um salário anual (pago 14 vezes por ano, em Portugal) e um conjunto de bene-

fícios associados à função; 

•	  Uma componente variável, paga no primeiro trimestre do ano seguinte (através de pagamento em dinheiro, planos de poupança re-

forma ou transferência de ações com desconto – componente de curto prazo) e, no dia 10 de março do ano seguinte sob a forma de 

benefícios diferidos, no âmbito do “plano de incentivo de médio prazo (“MTIP da Sonaecom”), aplicado aos colaboradores mais seniores 
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(grupos funcional 1, GF1, a grupo funcional 6, GF6). Esta remuneração variável constitui uma componente discricionária da política de 

remuneração;

•	 Participação nos resultados.

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 “Grupos Funcionais da Sonae-

com”, concebida com base no modelo internacional da Hay para a classificação de funções corporativas e com o objetivo de facilitar 

comparações entre mercados, bem como promover a equidade interna.

REMuNERAÇÃO VARIáVEL

a)  A componente da remuneração variável a curto prazo pretende retribuir o cumprimento de determinados objetivos anuais 

previamente fixados, associados a indicadores-chave de negócio (“Key Performance indicators (KPis)”) e pode ser paga em 

dinheiro, planos de poupança reforma ou transferência de ações com desconto.

O valor objetivo atribuído corresponde a uma percentagem da remuneração base fixa do colaborador, que varia entre 12% e 65%, 

de acordo com o grupo funcional. Deste montante, entre 35% e 70%, consoante o grupo funcional dos colaboradores, é determi-

nado pelos KPIs da empresa, isto é, indicadores objetivos, tais como indicadores económicos, operacionais e financeiros definidos 

com base no orçamento, no desempenho das ações da empresa, no desempenho de cada unidade de negócio do grupo, assim 

como no desempenho do grupo em geral.

A restante percentagem é determinada por KPIs pessoais, incluindo indicadores objetivos e subjetivos. A remuneração variável 

está relacionada com o desempenho real e pode atingir um valor entre 0% e 120% do valor objetivo relativamente a KPIs de ne-

gócio e entre 0% e 120% do valor objetivo relativamente a KPIs pessoais. Combinando as duas componentes, o nível mais elevado 

aplicável a qualquer indivíduo varia entre 0% e 148% do valor objetivo.

Em 2012, os KPIs de negócio e respetiva ponderação foram:

Indicadores Peso

Volume de Negócios 30,0%

EBITDA 30,0%

Free Cash Flow 30,0%

 Performance relativa da cotaçäo 10,0%

b) A componente de remuneração de médio prazo, MtIP:

(I) CONDIÇõES GERAIS

O MTIP tem como objetivo o compromisso dos colaboradores, alinhando os seus interesses com os dos acionistas, e procurando 

aumentar a sua perceção acerca do seu papel de relevo nos resultados da empresa, refletido no comportamento das ações da 

Sonaecom em bolsa.

O MTIP aplica-se a todas as empresas do grupo Sonaecom, com a exceção da WeDo Consulting que segue um plano de incentivos 

específico. Em relação às empresas do grupo Público, as regras de atribuição são mais restritas e não é expectável que se alterem. 

Acrescenta-se ainda que a inclusão de colaboradores da área editorial (jornalistas) não é recomendável, uma vez que tal medida 

poderia colocar em risco o grau de independência necessário para a atividade profissional.

As condições gerais do MTIP e quaisquer alterações significativas devem ser aprovadas pelos acionistas em Assembleia Geral de 

acionistas, com base numa proposta apresentada pelo Conselho de Administração, após seguir as recomendações da CNR. A par-

ticipação no MTIP dos membros da Comissão Executiva da Sonaecom requer aprovação da Comissão de Vencimentos, de acordo 

com a política de remuneração do grupo. A participação de outros executivos seniores é aprovada, anualmente, pela Comissão 

Executiva da Sonaecom.
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O MTIP foi aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral anual realizada em 27 de abril de 2012.

O MTIP é um plano de benefícios que é atribuído de forma discricionária, sendo diferido por um período de três anos entre a data de 

atribuição e a data de vencimento. A atribuição é efetuada em março de cada ano, em relação ao desempenho do ano anterior. Os 

valores atribuídos resultam do valor resultante da aplicação dos critérios descritos na remuneração variável de curto prazo para o 

ano a que este se refere. Historicamente, os valores eram atribuídos no dia 31 de março de cada ano, mas a partir de 2006, a data 

de atribuição foi alterada para 10 de março ou, alternativamente, o último dia útil anterior a este. As datas de exercício para todos 

os planos também foram ajustadas em conformidade. No caso dos membros da Comissão Executiva da Sonaecom, a entrega do 

MTIP na data de atribuição depende do sucesso global da sociedade durante este período, estimado em conformidade com os 

objetivos definidos pela Comissão de Vencimentos para cada período de três anos.

Como o MTIP é baseado em ações, o Conselho de Administração da Sonaecom decidiu que o plano deveria ser apresentado para 

aprovação na Assembleia Geral anual de acionistas de 2012, de forma a cumprir com as melhores práticas de governo da socieda-

de. Assim, o MTIP foi aprovado na Assembleia Geral de acionistas realizada a 27 de abril de 2012.

(II) AVALIAÇÃO DO MtIP

Todos os colaboradores com níveis funcionais GF1 a GF6, podem participar no MTIP, 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 que se seguem à remuneração variável total objetiva para os 

grupos funcionais G1 e G2 e à remuneração fixa anual para os grupos funcionais G3, G4, G5 e G6, definida individualmente tendo 

em consideração o nível de qualificação do colaborador, a estrutura do seu pacote retributivo e o cumprimento de KPIs específicos.

Grupos funcionais Sonaecom (1) Valor de referência do MtIP base

GF6 Até 45% Remuneração Fixa anual

GF5 Até 50% Remuneração Fixa anual

GF4 Até 90% Remuneração Fixa anual

GF3 Até 100% Remuneração Fixa anual

GF2 100% Remuneração Variável Total

GF1 100% Remuneração Variável Total

Para os colaboradores da Sonaecom com um nível de função correspondente a executivo sénior do grupo (GF1), o MTIP inclui uma 

componente relacionada com as ações da Sonae SGPS (“planos de ações da Sonae SGPS”), montante que pode representar até 

40% do valor total atribuído em cada ano. Para os colaboradores da Sonaecom com um nível de função correspondente a execu-

tivo sénior (GF2), o MTIP inclui, também, uma componente relacionada com as ações da Sonae SGPS, montante que, nesse caso, 

pode representar até 30% do valor total. Este incentivo foi criado pela Sonaecom, com o objetivo de promover a cooperação, maxi-

mizar as sinergias do grupo e incentivar a partilha de conhecimento entre a Sonaecom e a Sonae SGPS, o nosso maior acionista de 

referência. Para os colaboradores com um nível de função igual ou superior ao nível de executivo sénior (GF1 e GF2), com funções 

executivas na Sonaecom ou em qualquer uma das suas subsidiárias, o MTIP atribuído é igual à componente variável de curto prazo.

Na atribuição, a transferência das ações depende do sucesso global da empresa durante este período, estimado de acordo com os 

objetivos estabelecidos pela Comissão de Vencimentos para cada período de três anos. Se o critério para a continuidade do de-

sempenho positivo da nossa organização, mencionado acima, for cumprido, as ações, correspondentes ao número inicial de ações, 

ajustado pelo efeito de dividendos e outras alterações ao capital social emitido, são transferidas para os beneficiários no terceiro 

aniversário da data de atribuição, pelo preço da ação à data, ficando a empresa com a opção de aplicar um desconto sobre o preço 

da ação. A empresa tem a opção, sujeita à aprovação da Comissão de Nomeações e Remunerações, de pagar em dinheiro o valor 

equivalente ao valor das ações, na data de vencimento.

PARtICIPAÇÃO NOS RESuLtADOS

Em alguns casos, o Conselho de Administração de cada subsidiária, após aprovação da Comissão de Nomeações e Remunerações, 

pode propor, aos acionistas, a distribuição de resultados da empresa aos colaboradores. Após a avaliação do montante total a ser 

(1) Os grupos funcionais são atribuídos de acordo com o modelo Hay, um modelo internacional de classificação de funções empresariais.
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distribuído, o valor a ser recebido por cada colaborador dependerá do cumprimento de determinados objetivos anuais, que estão 

ligados tanto a indicadores de negócio como a indicadores pessoais, tal como descrito para a remuneração variável.

RESuMO DAS AÇõES INCLuÍDAS NO MtIP – PLANO DE AÇõES DA SONAECOM

O MTIP de ações entregue em 2012, assim como os planos em aberto no ano de 2012, resumem-se da seguinte forma:

PLANOS DE AÇõES SONAECOM EM AbERtO NO ANO DE 2012

*  Cotação média do mês anterior à data de atribuição para ações Sonaecom;

** No caso de alguns colaboradores, o plano de 2009 foi pago antecipadamente em dezembro de 2012.

Período de diferimento A 31 de dezembro de 2012

Cotação na data 
da atribuição*

Data de atribuição Data de vencimento Número Agregado 
de participantes

Número de ações

Ações Sonaecom

Plano 2008 1,117 10 março 2009 09 março 2012 - -

Plano 2009** 1,685 10 março 2010 08 março 2013 4 247.423

Plano 2010 1,399 10 março 2011 10 março 2014 365 2.944.458

Plano 2011 1,256 09 março 2012 10 março 2015 362 3.057.697

O número de ações da tabela corresponde ao compromisso em termos de MTIP.

O número de ações atribuídas e de ações diferidas ou vencidas no âmbito do MTIP da Sonaecom, no ano findo em 31 de dezembro

de 2012, encontra-se descrito na seguinte tabela:

(1) O número de participantes corresponde ao número acumulado para todos os planos, ou seja, um participante nos três planos conta como três;
(2)  As correções são efetuadas em função do dividendo pago, de alterações de capital e outros ajustamentos, nomeadamente, resultantes de alterações na forma de 

vencimento do MTIP, que passou a poder ser efetuado através da aquisição de ações com desconto.

Ações Sonaecom

Número Agregado
 de participantes(1)

Número de ações

Saldo em 31 dezembro 2011

Ainda diferidas 1.155 8.892.470

Total 1.155 8.892.470

Movimentos no ano

Atribuídas 367 2.911.077

Vencidas (381) (3.802.108)

Vencidas e exercidas antecipadamente (369) (2.516.247)

Canceladas / extintas / corrigidas/ transferidas(2) (41) 764.386

Saldo em 31 dezembro 2012

Ainda diferidas 731 6.249.578

Total 731 6.249.578

O número de ações da tabela corresponde ao compromisso em termos de MTIP.
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RESuMO DAS AÇõES INCLuÍDAS NO MtIP – PLANO DE AÇõES DA SONAE

O MTIP de ações entregue em 2012, assim como os planos em aberto no ano de 2012, resumem-se da seguinte forma:

PLANOS DE AÇõES SONAE EM AbERtO NO ANO DE 2012

* Cotação mais favorável entre a cotação média do mês anterior à Assembleia Geral anual e a cotação do dia subsequente à Assembleia Geral anual.

Período de diferimento A 31 de dezembro de 2012

Cotação na data 
da atribuição*

Data de Atribuição Data de Vencimento Número Agregado 
de participantes

Número de ações

Ações Sonae SGPS

Plano 2008 0,526 10 março 2009 09 março 2012 - -

Plano 2009 0,761 10 março 2010 08 março 2013 4 342.242

Plano 2010 0,811 10 março 2011 10 março 2014 7 384.120

Plano 2011 0,401 09 março 2012 10 março 2015 7 761.890

O número de ações da tabela corresponde ao compromisso em termos de MTIP.

O número de ações atribuídas e de ações diferidas ou vencidas no âmbito do MTIP da Sonae, no ano findo em 31 de dezembro de 

2012, encontra-se descrito na seguinte tabela:

(1) O número de participantes corresponde ao número acumulado para todos os planos, ou seja, um participante nos três planos conta como três;
(2) As correções são efetuadas em função do dividendo pago e de alterações ao capital social.

Ações Sonae SGPS

Número Agregado 
de participantes (1)

Número de ações

Saldo em 31 dezembro 2011

Ainda diferidas 16 1.100.633

Movimentos no ano

Atribuídas 7 696.026

Vencidas (4) (405.776)

Canceladas/Extintas/Corrigidas(2) (1) 97.369

Saldo em 31 dezembro 2012

Ainda diferidas 18 1.488.252

ACORDOS DE CObERtuRA E IMPACtO CONtAbILÍStICO

A Sonaecom celebrou acordos de cobertura do MTIP e obrigações relacionadas, até ao plano de 2011. Os planos de ações de 2009 

e 2010 foram cobertos através de ações próprias adquiridas entre 2007 e 2012 e mantidas pela Sonaecom. O plano de 2011 foi 

coberto pelo acordo assinado com a Sonae SGPS. Os planos de ações 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 para cada empresa as responsabilidades correspondentes.

Para os planos da Sonaecom, o total da responsabilidade é calculada com base na cotação da ação na data de atribuição, tanto para 

os planos cobertos através de ações próprias como para como para o contrato celebrado com a Sonae SGPS, relativo ao plano de 

2011. O total da responsabilidade relativa aos planos mencionados é de 3.710.013 euros, tendo sido 3.650.779 euros registados na 

rubrica “Reservas” e 59.234 euros em “Outros Passivos Correntes e não Correntes”.

Os planos de ações da Sonae SGPS correspondem à entrega de ações da Sonae SGPS, mas, 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 

ação máximo de 0,705 euros, 0,624 euros e 0,425 euros, respetivamente, para o MTIP de 2009, 2010 e 2011. Até 31 de dezembro 

de 2012, o montante total contabilizado é de 475.223 euros.

Os custos do MTIP da Sonaecom são contabilizados ao longo dos seus respetivos períodos de diferimento para cada plano anual. 

Até 31 de dezembro de 2012, foram registados em custos 36 milhões de euros (4,9 milhões de euros durante 2012 e 31,1 milhões 

de euros em anos anteriores).
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 b) REMuNERAÇÃO AufERIDA PELO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

A política de remunerações dos membros dos órgãos de administração do grupo tem como objetivo remunerar de forma justa, efi-

caz e competitiva, tendo em atenção as responsabilidades individuais e desempenho individual de cada membro, quer no âmbito 

de cada subsidiária, quer no grupo como um todo.

No seguimento da política de remuneração e outras compensações aprovadas pelos acionistas em Assembleia Geral, a Comissão 

de Vencimentos da Sonaecom é responsável pela aprovação da remuneração e outras compensações do Conselho de Administra-

ção, incluindo dos administradores executivos e não-executivos.

ADMINIStRADORES ExECutIVOS

As propostas de remuneração e outras compensações dos administradores executivos (excluindo o CEO) são baseadas na propos-

ta do CEO do grupo e preparadas com base em:

(i) Comparações de mercado;

(ii) Outras comparações internas;

(iii)   Avaliação individual de cada administrador executivo.

A remuneração e outros benefícios dos administradores executivos incluem: (a) uma componente fixa, que inclui um salário anual 

(pago 14 vezes por ano, em Portugal), um subsídio de responsabilidade anual e um pacote de benefícios ligados ao nível de res-

ponsabilidade; e (b) uma componente variável composta por (i) “remuneração variável”, que é paga durante o primeiro trimestre 

do ano seguinte, como descrito anteriormente para todos os colaboradores, e (ii) uma componente discricionária, atribuída em 10 

de março do ano seguinte, sob a forma de benefícios diferidos, no âmbito do MTIP, que vencerá no terceiro aniversário da data de 

atribuição, conforme detalhado abaixo.

(A) COMPONENtE fIxA:

A remuneração anual e outros elementos do pacote de benefícios são definidos em função dos níveis de responsabilidade dos co-

laboradores e são revistos anualmente. Cada membro da administração está classificado segundo um nível de grupo funcional da 

Sonaecom, sendo os administradores executivos ou GF1 ou GF2. Esta classificação é concebida com base no modelo internacional 

da Hay para a classificação de funções corporativas, com o objetivo de facilitar comparações entre mercados, bem como promover 

a equidade interna. Os pacotes de benefícios a atribuir a cada administrador executivo serão determinados através de pesquisas 

de mercado sobre benefícios para executivos de topo em Portugal e na Europa, com o objetivo de estabelecer uma remuneração 

fixa próxima da mediana e uma remuneração total próxima do terceiro quartil, em circunstâncias comparáveis.

b) COMPONENtE VARIáVEL:

(i)  A remuneração variável pretende retribuir o cumprimento de determinados objetivos anuais previamente fixados, associados 

a indicadores-chave de negócio (business KPIs) e indicadores-chave individuais (KPIs). O valor objetivo atribuído corresponde a 

uma percentagem da remuneração fixa do administrador, que varia entre 33% e 60%, de acordo com o grupo funcional. Deste 

montante, 70% é determinado pelos KPIs da empresa, isto é, indicadores objetivos, tais como indicadores económicos e finan-

ceiros definidos com base no orçamento, no desempenho das ações da empresa, no desempenho de cada unidade de negócio, 

assim como no desempenho do grupo em geral. Os restantes 30% são determinados pelos KPIs individuais, incluindo indicado-

res objetivos e subjetivos. A remuneração variável está relacionada com o desempenho real e pode atingir um valor entre 0% e 

148% do valor objetivo relativamente a KPIs 

(ii)  O MTIP está desenhado de forma a alinhar os interesses dos administradores executivos com os interesses dos acionistas, 

enfatizando a importância do desempenho dos administradores executivos para o sucesso da organização, onde se inclui a 

evolução dos títulos da Sonaecom e o retorno para o acionista. Paralelamente, o MTIP visa remunerar a contínua contribuição 

dos administradores executivos para além do período de vencimento do plano. 
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As condições necessárias para que um administrador executivo seja elegível para o MTIP são as seguintes:

 

a)  O objetivo associado ao MTIP é atribuído no início de cada ano, representando normalmente 100% do objetivo da remuneração 

variável nesse ano;

 

b)  Em 10 de março do ano seguinte, com base na percentagem de cumprimento dos KPIs utilizados para o MTIP bonus, com base 

no valor criado para o acionista no médio prazo, o valor alvo aumenta ou reduz, e o valor resultante é convertido em ações, 

dividindo pela média da cotação bolsista nas últimas 30 sessões;

 

c)  Estas ações, ou o montante equivalente em dinheiro, são entregues após um período de diferimento de 3 anos. Esta entrega 

depende do sucesso global da empresa durante este período, estimado de acordo com os objetivos estabelecidos pela Comis-

são de Vencimentos para cada período de três anos. No entanto, se houver distribuição de dividendos, o valor nominal das ações 

ou o capital social for alterado durante o período de diferimento, o número inicial de ações no âmbito do MTIP será alterado 

para refletir os efeitos das alterações acima descritas, para que o plano esteja alinhado com o retorno total alcançado. Esta 

associação é baseada nas ações da Sonaecom mas uma componente, que representa até 40% do valor global, está associada a 

ações da Sonae SGPS. Na data de vencimento, se o critério para a continuidade do desempenho positivo da nossa organização, 

mencionado acima, for cumprido, o pagamento é efetuado pela entrega das ações ao preço da ação na data, com a empresa 

a ter opção de aplicar um desconto sobre o preço da ação. A Sonaecom mantém a opção de efetuar o pagamento do valor 

equivalente em dinheiro.

CEO E ADMINIStRADORES NÃO-ExECutIVOS

A remuneração e outras compensações do CEO, assim como a remuneração fixa para os administradores não-executivos (com 

exclusão do presidente) são baseadas 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. 

A remuneração dos nossos administradores não-executivos é baseada em comparações de mercado e estruturada da seguinte 

forma: 

(1)  uma componente fixa (na qual 15% depende da participação nas reuniões do  Conselho de Administração, Conselho Fiscal, CAF 

e CNR);

(2) um subsídio de responsabilidade anual no valor de 1.800 euros, em 2012.

Em relação aos administradores não-executivos, a componente fixa pressupõe um compromisso de tempo, no sentido de preparar 

e participar em pelo menos cinco reuniões do Conselho de Administração, em cada ano. Adicionalmente, os administradores não-

-executivos que presidam a alguma comissão do Conselho de Administração beneficiam de um acréscimo à sua remuneração fixa 

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, 940 euros, reuniões da Comissão de Auditoria e Finanças, 650 euros, e reu-

niões da Comissão de Nomeações e Remunerações, 390 euros. O presidente do Conselho de Administração não recebe senhas de 

presença pela sua participação em reuniões do Conselho de Administração.

A Comissão de Nomeações e Remunerações poderá definir remunerações adicionais para projetos específicos designados indivi-

dualmente 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 Conselho de Administração não recebem qualquer compensação adicional, aplicando-se os mesmos critérios dos 
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restantes colaboradores. Não existem, ainda, quaisquer contratos individuais com administradores, no sentido de definir a meto-

dologia de cálculo de eventuais compensações. Além disso, a Sonaecom nunca atribuiu ou planeia atribuir quaisquer compensa-

ções em caso de destituição ou cessação de funções por desempenho inadequado.

REMuNERAÇõES AufERIDAS PELO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO

A remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sonaecom foi a seguinte durante os anos de 2012 e 2011 (este 

valores incluem a remuneração fixa e os prémios de desempenho anual (ambos calculados numa base de acréscimo), bem como 

um plano de incentivo de médio prazo com respeito ao desempenho nos anos de 2012 e 2011, que será atribuído em 2013, para os 

dados de 2012 e em 2012 para os dados de 2011:

(1)  O valor da remuneração, na Sonacom, de Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério e Maria Cláudia Teixeira de Azevedo reduziram 30% a partir de 1 de maio de 

2012, resultado da sua alocação de tempo à Sonaecom deixar de ser total.

Na apresentação dos valores da tabela acima, foi incluída a remuneração de cada membro do Conselho de Administração, propor-

cional ao período da sua nomeação.

Os prémios de desempenho anual dos administradores executivos apresentados na tabela acima representam os valores atuais 

resultantes da avaliação do desempenho do ano de 2012. Os valores finais foram definidos após o desempenho real ter sido de-

vidamente avaliado e depois de aprovação pela Comissão de Nomeações e Remunerações, em representação do Conselho de 

Administração e propostas à Comissão de Vencimentos, em representação dos acionistas.

Em 2012, a Sonaecom tinha 19 pessoas com responsabilidades diretivas, “Dirigentes”. Em 31 de dezembro de 2012, o valor pago 

(que compreende a remuneração variável e fixa total) foi de 3.108.987 euros. O MTIP totalizou 748.261 euros. (para uma informa-

ção mais detalhada consulte o capítulo 6, no anexo às contas, nota 39).

PARtICIPAÇÃO DOS ADMINIStRADORES NO MtIP

Os administradores executivos auferem compensações no âmbito do MTIP. Os administradores não-executivos não participam no 

MTIP.

2012 2011

Valores em euros Remuneração  
fixa

bónus de 
Desempenho 

Anual  

Plano 
de Incentivo 
Médio Prazo

total Remuneração  
fixa

bónus de 
Desempenho 

Anual  

Plano 
de Incentivo 
Médio Prazo

total

Desagregação individual

Administradores Executivos

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos 
Santos Paupério (CEO) (1)

323.553 225.000 225.000 773.553 409.500 308.800 308.800 1.027.100

Maria Cláudia Teixeira 
de Azevedo (1)

175.836 67.500 67.500 310.836 209.860 83.800 83.800 377.460

Miguel Nuno Santos Almeida 313.113 163.200 163.200 639.513 302.260 146.500 146.500 595.260

António Bernardo Aranha 
Gama Lobo Xavier 

198.220 – – 198.220 198.520 – – 198.520

1.010.722 455.700 455.700 1.922.122 1.120.140 539.100 539.100 2.198.340

Administradores Não-Executivos 

Duarte Paulo Teixeira 
de Azevedo (Presidente)

60.500 – – 60.500 60.800 – – 60.800

Jean François René Pontal 39.780 – – 39.780 40.180 – – 40.180

David Charles Denholm 
Hobley

37.350 – – 37.350 36.810 – – 36.810

António Maria Theotonio 
Pereira Sampaio Melo

37.350 – – 37.350 37.650 – – 37.650

Nuno Manuel Moniz Trigoso 
Jordão

34.100 – – 34.100 33.460 – – 33.460

Frank Emmanuel Dangeard 34.880 – – 34.880 35.280 – – 35.280

Gervais Pellissier – – – – – – – –

243.960 – – 243.960 244.180 – – 244.180

Total 1.254.682 455.700 455.700 2.166.002 1.364.320 539.100 539.100 2.442.520
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PARtICIPAÇÃO DOS ADMINIStRADORES NO MtIP

Plano 2008 Plano 2009 Plano 2010 Plano 2011 total

Data de atribuição 10 mar 2009 10 mar 2010 10 mar 2011 09 mar 2012

Ações Sonaecom

Cotação na data de atribuição(1) 1,117 1,685 1,399 1,256

Cotação na data de vencimento 1,250 – – – 

Cotação em 31.12.2012 (2) 1,481 1,481 1,481 1,481

ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério  (CEO)

Nº de ações em 01.01.2012 147.984 105.897 131.888 – 385.769

Nº de ações em 31.12.2012 – 112.767 140.444 157.086 410.297

Miguel Nuno Santos Almeida

Nº de ações em 01.01.2012 67.971 44.102 61.093 – 173.166

Nº de ações em 31.12.2012 – 46.963 65.056 74.524 186.543

Maria Claúdia teixeira de Azevedo

Nº de ações em 01.01.2012 49.069 37.935 48.792 – 135.796

Nº de ações em 31.12.2012 – 40.396 51.957 49.717 142.070

António bernardo Aranha Gama Lobo xavier

Nº de ações em 01.01.2012 60.074 44.415 – – 104.489

Nº de ações em 31.12.2012 – 47.297 – – 47.297

total

Nº de ações em 01.01.2012 325.098 232.349 241.773 – 799.220

Nº de ações em 31.12.2012 – 247.423 257.457 281.327 786.207

Ações Sonae SGPS

Cotação na data de atribuição 0,526 0,761 0,811 0,401

Cotação na data de vencimento 0,440 – – – 

Cotação em 31.12.2012(3) 0,687 0,687 0,687 0,687

ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério  (CEO)

Nº de ações em 01.01.2012 229.329 164.348 153.062 – 546.739

Nº de ações em 31.12.2012 – 178.588 166.325 334.720 679.633

Miguel Nuno Santos Almeida

Nº de ações em 01.01.2012 67.715 68.445 70.901 – 207.061

Nº de ações em 31.12.2012 – 74.375 77.045 158.797 310.217

Maria Claúdia teixeira de Azevedo

Nº de ações em 01.01.2012 48.884 37.848 36.402 – 123.134

Nº de ações em 31.12.2012 – 41.127 39.556 68.102 148.785

António bernardo Aranha Gama Lobo xavier

Nº de ações em 01.01.2012 59.848 44.313 – – 104.161

Nº de ações em 31.12.2012 – 48.152 – – 48.152

total

Nº de ações em 01.01.2012 405.776 314.954 260.365 – 981.095

Nº de ações em 31.12.2012 – 342.242 282.926 561.619 1.186.787

Valores

CEO

Valor na data de atribuição 285.925 303.505 308.645 – 898.075

Valor na data de vencimento 285.885 – – – 285.885

Valor em 31.12.2012 – 289.698 322.263 462.597 1.074.558

Miguel Nuno Santos Almeida

Valor na data de atribuição 111.542 126.399 142.970 – 380.910

Valor na data de vencimento 114.758 – – – 114.758

Valor em 31.12.2012 – 120.648 149.278 219.464 489.389

Maria Claúdia teixeira de Azevedo

Valor na data de atribuição 80.523 92.723 97.782 – 271.028

Valor na data de vencimento 82.845 – – – 82.845

Valor em 31.12.2012 – 88.081 104.123 120.417 312.621

António bernardo Aranha Gama Lobo xavier

Valor na data de atribuição 98.583 108.561 – – 207.144

Valor na data de vencimento 101.426 – – – 101.426

Valor em 31.12.2012 – 103.127 – – 103.127

total

Valor na data de atribuição 576.573 631.188 549.396 – 1.757.157

Valor na data de vencimento 584.914 – – – 584.914

Valor em 31.12.2012 – 601.554 575.664 802.478 1.979.695

(1) Cotação média do mês anterior à data de atribuição;
(2)  No dia 19 de dezembro de 2012, a cotação atingiu um máximo de 1,568 euros e, em 23 de maio de 2012, um mínimo de 1,070 euros;
(3) No dia 18 de dezembro de 2012, a cotação atingiu um máximo de 0,719 euros e, em 14 de junho de 2012, um mínimo de 0,368 euros.



O NOSSO MODELO DE GOVERNAÇÃO 35

COMPENSAÇõES AufERIDAS PELOS ADMINIStRADORES EM EMPRESAS DO GRuPO

Sonaecom Sonae SGPS total

Montante (em euros) função total Remuneração função total Remuneração

Nome

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério CEO 716.767 Executivo 261.220 977.987

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo(1) Presidente 60.500 CEO 1.114.846 1.175.346

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão(1) Não-executivo 34.100 Executivo 271.300 305.400

PLANO DE AÇõES SONAECOM

O plano de ações Sonaecom determina que cada administrador executivo é obrigado a reter 50% das ações entregues em cada 

plano, mantendo permanentemente uma quantidade de ações equivalente ao valor de dois salários fixos anuais. A exigência para 

a retenção das ações entregues em cada plano, cessa a partir do momento em que o administrador executivo em questão já te-

nha mantido um número de ações equivalentes ao objetivo definido, alocadas quer pelos planos da Sonaecom quer por aquisição 

pessoal das ações. Para este efeito, o salário anual é o salário base mensal pago 14 vezes por ano. Quanto ao plano de ações da 

Sonaecom, cumprimos totalmente com o nosso plano de retenção de ações.

COMPENSAÇõES EM CASO DE CESSAÇÃO DO MANDAtO

Em caso de cessação antecipada do termo do mandato dos membros do Conselho de Administração, o grupo adotou a política 

de pagar as remunerações resultantes da lei ou de negociar, caso a caso, um valor considerado justo e apropriado para ambas as 

partes. Não existem condições compensatórias adicionais para os membros do Conselho de Administração, que são tratados da 

mesma forma que os restantes colaboradores.

Para os dirigentes da Sonaecom, em caso de rescisão do contrato, foi acordado um pagamento de indemnização equivalente à 

remuneração fixa, devido até ao final do período do mandato até ao máximo de 12 meses, ou o retorno à função anterior como um 

trabalhador dependente

C) REMuNERAÇÃO DOS MEMbROS DO CONSELhO fISCAL

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal durante 2012 e 2011 foi a seguinte:

(1) Os dados da tabela referem-se aos valores atribuídos por cada empresa do grupo, independentemente de onde foram processados e pagos os respetivos valores.

Estes montantes correspondem à remuneração fixa. Os membros do Conselho Fiscal não recebem qualquer remuneração variável 

nem participam no MTIP da Sonaecom.

2012 2011

Valores em euros

Desagregação individual

Conselho fiscal

Arlindo Dias Duarte Silva 9.800 10.100

Armando Luís Vieira Magalhães 7.800 8.100

Óscar José Alçada Quinta 7.800 8.100

Jorge Manuel Felizes Morgado – –

total 25.400 26.300
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D) PROCESSO DE DEfINIÇÃO DA POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO

A tabela seguinte fornece informações sobre as principais etapas na definição da política de remuneração da Sonaecom em 2012. 

Ficou estabelecido que a Comissão de Vencimentos reúne entre Julho e Dezembro, mas somente se houver alguma mudança na 

composição do Conselho. Como ocorreram alterações na Assembleia Geral de acionistas de 2012, a última reunião da Comissão 

de Vencimentos foi realizada em maio de 2012. 

Mês fase do processo

Março CNR reúne: 

- Processo de avaliação anual

- Revisão da política de remuneração

- Bónus de desempenho anual de curto prazo relativo a 2011 (real)

- MTIP diferido de 2011 (real)

- Remuneração fixa para 2012 (real)

- Bónus de desempenho anual de curto prazo para 2012 (target)

- MTIP diferido de 2012 (target)

- Comunicação da política de remuneração no Relatório e Contas

Março Comissão de Vencimentos reúne:

- Reunião após CNR, antes do pagamento anual

Abril/Maio CNR reúne:

-  Detalhes sobre KPIs individuais da Comissão Executiva para 2012 (apenas se não tiverem sido estabelecidos anterior-
mente)

Maio Comissão de Vencimentos reúne:

- Apenas se houver alterações no Conselho de Administração na Assembleia Geral de acionistas

Julho CNR comunica:

- Evolução dos KPIs estabelecidos para 2012

Outubro/Novembro CNR reúne:

- Evolução dos KPIs estabelecidos para 2012

- Revisão sobre estado do MTIP e retenção de ações

- Planos de contingência e sucessão

- Gestão de talento

- Revisão dos termos de referência do CNR e fecho de novo plano anual

Dezembro CNR reúne:

- Forecast dos KPIs de 2012

- Eventuais ajustes aos KPIs de 2013
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1.5 GEStÃO DE RISCO

Esta secção contém uma descrição do funcionamento e da 

eficácia do sistema de gestão de risco, bem como contém a 

identificação dos principais riscos que afetam a empresa.

A Sonaecom está empenhada em desenvolver e implementar 

as melhores práticas no que diz respeito à gestão e ao con-

trolo de risco, dado que estas áreas são consideradas como 

as bases fundamentais da estratégia da empresa, apoiada 

num sistema sólido de governo da sociedade. A empresa im-

plementou um sistema que coloca a responsabilidade do con-

trolo interno e gestão de risco nas áreas funcionais de cada 

negócio, apoiadas pela equipa de Gestão do Risco, em con-

junto com a equipa de Auditoria Interna, os Auditores Exter-

nos e a equipa de Planeamento e Controlo de Gestão. A CAf, 

operando em nome do Conselho de Administração, e o Cf são 

responsáveis pela supervisão e acompanhamento do sistema 

de gestão de risco.

Estão implementados processos para identificar, monitorizar 

e reportar riscos e controlos, bem como para avaliar a eficá-

cia e melhorar o sistema de controlo interno e de gestão de 

risco. Os processos são baseados nas melhores práticas e nas 

normas internacionais de enterprise Risk Management (ERM). 

Destes derivam as abordagens principais da gestão e do con-

trolo de risco da empresa. A Sonaecom organiza os respetivos 

riscos de acordo com um business Risk Model (bRM), que aju-

da na identificação dos nossos riscos e das causas subjacen-

tes, bem como na promoção de uma cultura de consciência do 

risco em toda a empresa.

Os esforços têm-se centralizado na implementação de ações 

para melhorar os níveis de controlo dos riscos económicos, 

especialmente nos riscos intrínsecos do negócio relacionados 

com as atividades técnico-operacionais na unidade de negó-

cios de telecomunicações. Isto foi conseguido através do de-

senvolvimento de programas específicos de gestão de risco, 

ou através da implementação de atividades de controlo cor-

rentes e da existência de equipas dedicadas. Os riscos finan-

ceiros e jurídicos têm sido geridos assegurando a conformida-

de com os requisitos internos e regulamentares. Existem tam-

bém políticas e procedimentos para ética e transparência, 

incluindo um Código de Conduta, que estão implementados 

para governar e gerir áreas especialmente sensíveis, como 

conflitos de interesses, transações com partes relacionadas, 

práticas de remuneração e comunicação de irregularidades, 

que se aplicam a todos os nossos responsáveis, colaboradores 

e parceiros de negócio.

A) SIStEMA DE CONtROLO INtERNO 
E DE GEStÃO DE RISCO

Na Sonaecom, reconhecemos que existem riscos presentes 

em todos os processos de gestão. Consequentemente, os 

gestores, em diferentes níveis da organização têm de estar 

conscientes dos riscos específicos nas suas áreas e são res-

ponsáveis pela gestão dos mesmos.

ORGANIzAÇÃO DO CONtROLO INtERNO E DA GEStÃO 

DE RISCO

As responsabilidades e os objetivos dos intervenientes-chave 

nos sistemas de controlo interno e gestão de risco são os que 

de seguida se indicam. 

•	  áreas de negócio – cada departamento funcional das uni-

dades de negócio da Sonaecom é, como parte da sua res-

ponsabilidade nos processos funcionais, responsável pela 

implementação de controlos internos e pela gestão dos 

respetivos riscos específicos. Além disto, para o desenvol-

vimento de determinados programas de gestão do risco, 

podem ser formadas equipas específicas de gestão de risco, 

tais como um Comité de Risco ou uma equipa de trabalho. 

Estes incluem, habitualmente, um responsável ao nível exe-

cutivo, uma comissão de diretores e uma equipa de pivots 

representando as unidades de negócio.

•	  funções de Planeamento e Controlo – são responsáveis 

por elaborar e monitorizar a execução dos planos de ação e 

recursos anuais e os orçamentos e previsões, bem como os 

processos que conduzem à sua realização, nas componentes 

financeira e operacional. Promovem e apoiam a integração da 

gestão de risco nos processos de planeamento e controlo das 

empresas da Sonaecom.

•	  funções de Gestão de Risco – contribuem com ferramentas, 

metodologias, apoio e know-how para as áreas de negócio. 

Também promovem e monitorizam a implementação de 

programas e ações destinadas a aproximar os níveis de risco 

aos limites aceitáveis estabelecidos pela gestão. Promovem 

a consciencialização, a medição e a gestão dos riscos de ne-

gócio que interferem na concretização dos objetivos e na 

criação de valor da organização.

•	  área de Auditoria Interna – avalia a exposição ao risco e ve-

rifica a eficácia da gestão dos riscos e dos controlos internos 

dos processos do negócio e dos sistemas de informação e 

de telecomunicações. Propõe medidas para melhorar os 

controlos e monitoriza a evolução da exposição ao risco as-

sociada aos principais findings das auditorias.

•	  Auditor externo – no âmbito do processo de auditoria anual, 

analisa o funcionamento de mecanismos de controlo inter-

no e reporta deficiências identificadas. É responsável pela 

verificação das contas e pela emissão de uma certificação 

legal de contas e de um relatório de auditoria.



SONAECOM_RELATÓRIO DE GOVERNO DA SOCIEDADE38

A empresa tem duas áreas especializadas em matérias de risco: 

a função central de Gestão do Risco e a equipa de Auditoria In-

terna. A sua missão é contribuir para a gestão eficaz dos riscos 

de negócio da Sonaecom. Estas áreas apoiam a Sonaecom na 

concretização dos seus objetivos, acrescentando valor e me-

lhorando as operações da empresa, através de uma abordagem 

sistemática e disciplinada para avaliar e ajudar a melhorar a efi-

cácia da gestão de risco, dos controlos internos e dos processos 

de governo da organização. 

A atividade de gestão de risco tem uma função central ao nível 

corporativo que promove a consciencialização da organização 

para os riscos críticos do negócio, propõe políticas de gestão de 

risco para a empresa e coordena programas ou projetos trans-

versais para implementar processos de gestão de risco. Existem 

também funções de gestão de risco nas áreas de negócio, no-

meadamente quando a existência de pivots é relevante para 

algumas especialidades da gestão de risco, como é o caso da 

Gestão da Continuidade de Negócio, da Gestão da Segurança 

da Informação, da Gestão de Fraude e da Garantia de Receitas 

e Custos.

A definição da atividade da equipa de auditoria interna está fei-

ta ao abrigo da Carta de Auditoria Interna, aprovada pelos ór-

gãos de supervisão. Consiste numa atividade de verificação (as-

surance) e consultoria independente e objetiva, regendo-se pe-

las orientações do Institute of Internal Auditors (IIA), incluindo 

a definição de auditoria interna, o Código de Ética e as Normas 

Internacionais para a Prática Profissional de Auditoria Interna 

(IIA Standards). O plano anual de auditoria interna é desenvolvi-

do e baseado no Plano de Ações e Recursos anual da Sonaecom 

e numa prioritização do trabalho de auditoria, utilizando uma 

metodologia baseada no risco que integra os resultados do En-

terprise Risk Management e considera o roadmap de cobertura 

dos processos de negócio. O plano de auditoria interna também 

considera as opiniões da Comissão Executiva, de outros mem-

bros da gestão de topo, da CAF e, em separado, do CF.

De acordo com as boas práticas internacionais, existem 20 cer-

tificações em normas de auditoria e em programas de gestão 

de risco. Estas incluem o Certified Internal Auditor (CIA), o Cer-

tified in Control Self Assessment (CCSA), o Certified Informa-

tion System Auditor (CISA), o Certified Fraud Examiner (CFE), 

o Management of Risk Foundation and Practitioner (MoR), o 

Associated Business Continuity Professional (ABCP), o Certified 

by Business Continuity Institute (CBCI), o Certified Continuity 

Manager (CCM), o Certified Information System Security Pro-

fessional (CISSP), o ISO 27001 Lead Implementer, o Certified in 

Risk and Information Systems Control (CRISC), o Cisco Certified 

Network Associate (CCNA), o Project Management Professional 

(PMP) e o Certified Project Management Associate (CPMA).

REPORtE AOS ÓRGÃOS DE ADMINIStRAÇÃO 

E DE fISCALIzAÇÃO

As responsabilidades de criação, funcionamento e avaliação 

periódica dos sistemas de controlo interno e gestão de risco es-

tão publicadas nos termos de referência do Conselho de Admi-

nistração, da CAF e do CF, os quais estão disponíveis no website 

da empresa.

A Sonaecom considera importante clarificar as competências 

do CF e da CAF, no que respeita às matérias de controlo e risco, 

definindo o que de seguida se indica:

•	  O CF é o órgão estatutário de supervisão da empresa, tem 

primazia nesta matéria e atua de forma independente.

•	  A Auditoria Interna responde perante o CF, o que assegura a 

existência de um canal de reporte a um órgão independente 

do Conselho de Administração.

•	  A avaliação do sistema interno de controlo e de gestão de 

risco é executada eficazmente, constituindo-se o CF como o 

órgão de supervisão, com primazia sobre a CAF, uma vez que 

a concordância do CF é sempre necessária.

•	  O CF tem a “última palavra” no que respeita ao papel e à 

avaliação da Auditoria Interna.

•	  A Auditoria Interna pode requerer reuniões privadas para 

reportar ao CF, sem a presença de nenhum membro do Con-

selho de Administração ou membro da Gestão.

•	  A existência de competências de avaliação na CAF é ne-

cessária e benéfica, quer para os acionistas quer para a 

empresa, no sentido em que a CAF é um comité com um 

conhecimento mais especializado e executivo sobre a infor-

mação do negócio, que é complexa, o que lhe permite con-

trolar mais de perto diversas áreas da empresa e desafiá-las 

a conseguirem gerir eficientemente os seus riscos.

•	  Assim, a existência de um comité especializado, no âmbito 

do Conselho de Administração, com responsabilidades de 

avaliação em matéria de controlo e risco, não esvazia as 

funções do CF. A supervisão em separado por parte destes 

dois órgãos permite-nos, além da supervisão independente, 

soberana e dominante (papel do CF), reforçar os níveis de 

autocontrolo (papel da CAF).

•	  A função central da Gestão de Risco apresenta, para ava-

liação pela CAF, e partilha com o CF, um relatório periódico 

sobre o ciclo de Gestão de Risco Empresarial (método e re-

sultados) e pode obter contributos para ajustá-lo.

As linhas de reporting da Auditoria Interna e da Gestão de Risco 

são as que de seguida se indicam:

•	  A Auditoria Interna reporta hierarquicamente ao CEO da 

Sonaecom.

•	  A Auditoria Interna reporta funcionalmente ao CF e à CAF 

da Sonaecom em separado.
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•	  A função central da Gestão de Risco tem linhas de reporting 

semelhantes no âmbito da Sonaecom. 

Os mecanismos internos de informação e comunicação sobre 

o sistema e alertas de risco incluem o que de seguida se indica:

•	  Relatórios periódicos das funções da Auditoria Interna e da 

Gestão do Risco:

-  a Auditoria Interna reporta à Comissão Executiva após a 

conclusão das auditorias internas;

-  a Auditoria Interna pode emitir, em qualquer altura, um 

relatório interino para comunicar informação que requei-

ra atenção imediata;

-  a Auditoria Interna reporta trimestralmente à CAF e se-

mestralmente ao CF, apresentando um resumo de todas 

as principais conclusões da auditoria interna;

-  a função central da Gestão de Risco efetua relatórios 

periódicos semelhantes no âmbito da Sonaecom, relati-

vamente ao estado dos riscos e ao controlo de projetos 

/ ações.

•	 Processos de monitorização de riscos tais como: 

-  a existência de processos e indicadores em todas as áre-

as de negócio para monitorizar as operações e os KPIs;

-  a existência de departamentos dedicados a monitorizar 

riscos específicos do negócio e gerar alertas, como por 

exemplo as equipas de fraude, revenue assurance e Su-

pervisão de Rede na unidade de telecomunicações;

-  a implementação de indicadores e alertas para a inter-

rupção de serviço e incidentes de segurança, ao nível 

operacional;

-  o desenvolvimento de indicadores de risco do negócio 

para causas-chave, ao nível da gestão.

 

AbORDAGEM à GEStÃO DE RISCO

O diagrama de seguida apresentado ilustra as principais fases inclu-

ídas no ciclo de gestão de risco da Sonaecom, que podem ser apli-

cadas a todas as unidades de negócio do seu portfólio. O processo 

de gestão de risco é suportado por uma metodologia consistente e 

sistemática,  baseada na norma internacional Enterprise Risk Mana-

gement - Integrated Framework, emitida pelo COSO (Committee of 

Sponsoring Organisations of the Treadway Commission).
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CICLO DA GEStÃO DE RISCO 

fASE 5: Monitorizar riscos
•     Monitorizar o progresso 

da execução dos planos 
de ação

•     Monitorizar as alterações 
nos valores dos indicadores 
de risco

•    Reportar o progresso

fASE 4: Gerir riscos
•    Identificar e determinar 
     as opções de gestão   
     de risco
•    Estabelecer planos de ação 

para gerir o risco
•    Integrar os planos de ação 
    da gestão de risco 
    no processo de planeamento 
    do negócio

Em linha com esta metodologia geral, a gestão e o controlo dos riscos principais da Sonaecom são conseguidos através das princi-

pais abordagens e dos métodos de seguida apresentados.

Gestão dos Riscos Corporativos (EWRM –  Enterprise Wide Risk Management) 

Abordagem: a Gestão dos Riscos Corporativos alinha o ciclo de gestão do risco com o ciclo de planeamento estratégico. Esta abordagem permite 
que os negócios da Sonaecom atribuam prioridades e identifiquem riscos críticos que possam comprometer o seu desempenho e os seus obje-
tivos, e adotar ações para gerir esses riscos, dentro dos níveis predefinidos de aceitação. Isto é conseguido através da monitorização constante 
dos riscos e da implementação de determinadas medidas corretivas.

Método: 1. Identificar riscos do negócio >> 2. Averiguar causas >> 3. Medir triggers >> 4. Gerir riscos >> 5. Monitorizar riscos

Gestão da Continuidade de Negócio (BCM – Business Continuity Management)

Abordagem: a implementação dos processos de Gestão da Continuidade do Negócio tem a finalidade de mitigar o risco de interrupção de 
atividades críticas de negócio, que possam decorrer de situações de catástrofe, falhas técnico-operacionais ou falhas de recursos humanos. O 
âmbito deste processo inclui também a avaliação e a gestão dos riscos de segurança física nas instalações críticas da empresa.

Método: 1. Compreender o negócio >> 2. Definir estratégias de resiliência >> 3. Desenvolver e implementar planos de continuidade e de gestão 
de crise >> 4. Testar, manter e auditar os planos e processos BCM

Gestão da Segurança da Informação (ISM – Information Security Management)

Abordagem: a implementação de processos de Gestão da Segurança da Informação destina-se a gerir os riscos associados à disponibilidade, 
integridade, confidencialidade e privacidade da informação. Pretende-se, com a mesma, desenvolver e manter a Política de Segurança da In-
formação, verificar a conformidade dos procedimentos com a política, desenvolver programas de formação e consciencialização e estabelecer 
e monitorizar KPI de Segurança da Informação.

Método: 1. Identificar informação crítica >> 2. Detalhar plataformas / recursos críticos de suporte à informação >> 3. Avaliar o nível de risco de 
segurança >> 4. Definir e implementar indicadores >> 5. Gerir e monitorizar ações de mitigação dos riscos

Ciclos ou Processos de Gestão do Risco específicos (RMCP – Risk Management Cycles or Processes)

Abordagem: o desenvolvimento de ciclos / processos de gestão de risco específicos permite a mitigação de riscos críticos que possam afetar deter-
minados processos, áreas ou entidades, posicionando-os nos níveis definidos pela equipa de gestão. Identifica e monitoriza outros riscos operacio-
nais que a gestão considere relevantes

Método: 1. Identificar riscos específicos >> 2. Averiguar causas >> 3. Gerir riscos >> 4. Monitorizar riscos

INfORMAÇÃO 
PARA tOMADA

DE DECISÃO

MEDIR
3

GERIR
4

MONItORIzAR

5

IDENtIfICAR

1

AVERIGuAR
CAuSAS

2

Ciclo de Gestão de Risco (ERM - enterprise Risk Management)
Metodologia baseada na Norma sobre Metodologias de Gestão do Risco do grupo Consultivo de Gestão de Risco da Sonae (2008)

fASE 1: Identificar riscos do negócio
•    Identificar riscos do negócio relevantes
•    Prioritizar riscos do negócio e definir a matriz 

de risco (impacto e probabilidade)

fASE 2: Averiguar Causas
•    Identificar causas (drivers) 

dos riscos de negócio 
críticos

•    Definir as causas-chave 
dos riscos críticos

•    Identificar as causas 
elementares (triggers)

•    Definir causas 
elementares-chave (vitais 
e manejáveis)

fASE 3: Medir triggers
•    Determinar indicadores 

ligados aos triggers
•    Selecionar indicadores 

de risco
•    Medir o valor atual 
     dos indicadores e indicar 
     o valor pretendido
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A definição de objetivos estratégicos da empresa em relação à 

assunção de riscos considera:

•	  O alinhamento do ciclo de gestão do risco com o ciclo de pla-

neamento estratégico, nomeadamente durante a definição 

do plano de negócios anual (plano de ação e recursos), quan-

do as unidades de negócio identificam os riscos que podem 

afetar potencialmente o atingimento dos seus objetivos, e 

definem ações para ultrapassá-los.

•	  Os objetivos de assunção de riscos derivam dos objetivos 

estratégicos globais das empresas da Sonaecom e estão 

alinhados com os mesmos.

Existem vários mecanismos para controlar a execução e a efi-

cácia das ações de gestão de risco, incluindo os que seguida-

mente se indicam:

•	  O controlo da execução dos planos de ação e recursos: a ati-

vidade das unidades de negócio é monitorizada, e são cria-

dos relatórios de progresso (financeiros e operacionais). A 

análise das ações das unidades de negócio é suportada pe-

las funções de Planeamento e Controlo de Gestão, incluin-

do as notas preparatórias sobre as principais discrepâncias 

identificadas e a antecipação de problemas futuros.

•	  A execução dos ciclos de Gestão de Risco: durante as fases 

de avaliação e de averiguação, a tolerância à assunção de 

riscos (baixa, média, elevada ou muito elevada) e a estraté-

gia selecionada (evitar, reter, reduzir ou transferir) são iden-

tificadas para as causas-chave dos riscos. Durante a fase de 

Monitorização, é efetuado um cruzamento dos riscos prin-

cipais com as ações definidas no plano de ação e recursos 

anual, para verificar a evolução dos mesmos.

•	  A realização de auditorias internas e externas: a eficácia das 

ações de controlo interno e gestão de risco é avaliada relati-

vamente aos processos de negócio e sistemas.

•	  A realização da monitorização de findings: é executado, 

semestralmente, um procedimento de acompanhamento 

interno (follow-up) destinado a monitorizar o estado dos fin-

dings relevantes e a adoção de ações corretivas pelas áreas 

de negócio. 

b) PRINCIPAIS RISCOS E AÇõES DE CONtROLO

Na presente secção, é abordada a identificação dos principais 

riscos relacionados com as atividades concretas do negócio, 

incluindo a descrição de alguns eventos que podem originar 

estes riscos, e as principais ações de controlo implementadas 

para os gerir.

Durante 2012, em relação aos riscos de negócio da Sonae-

com, foi dada especial atenção à execução de um ciclo de ges-

tão de risco para a Sonaecom SGPS (perspetiva de holding) e 

uma atualização do ciclo para a Optimus (perspetiva unidade 

do negócio de telecomunicações). foi atualizado o estado dos 

principais riscos através da revisão das causas de risco mais 

relevantes, da atribuição de responsáveis do risco e da iden-

tificação de controlos existentes ou novas ações para gerir 

esses riscos. Esta revisão resultou também na matriz de risco 

atualizada, incluindo a análise do impacto e da probabilidade 

de ocorrência de cada risco potencial. foi iniciado um ciclo 

de gestão de risco nas empresas da SSI, especificamente na 

WeDo technologies, a ser concluído durante 2013. Prevê-se a 

realização, durante 2013,de outros ciclos de gestão de risco 

em unidades de negócio da Sonaecom.

No âmbito das categorias de riscos económicos, financeiros e 

jurídicos, os riscos são apresentados e ordenados, na presente 

secção, de acordo com a classificação e a estrutura do bRM 

da Sonaecom. O bRM é um modo sistemático de identificação 

dos riscos que afetam a organização (linguagem comum) e 

permite a definição e o agrupamento dos riscos, bem como 

das suas principais causas (dicionário de riscos).

RISCOS ECONÓMICOS

De acordo com o BRM da Sonaecom, os riscos económicos es-

tão relacionados com as seguintes categorias de risco: envol-

vente do negócio, estratégia, operações, tecnologia e proces-

samento informação e empowerment e integridade.

INfLuêNCIAS ECONÓMICAS

A Optimus está exposta ao ambiente económico adverso que 

se vive atualmente em Portugal, e, consequentemente, à re-

dução geral de consumo. Neste contexto, existe o risco de a re-

ceita média por cliente continuar a ser afetada devido à taxa de 

desemprego elevada e à redução do consumo privado e público. 

Este risco é intensificado pelo facto da Optimus operar apenas 

no mercado português. A Optimus tem em curso várias iniciati-

vas que podem ajudar a diminuir este risco através de controlos 

de custos mais apertados e através do lançamento de ofertas 

alternativas e inovadoras.

Em relação à SSI, é relevante notar que, devido ao ritmo de ex-

pansão e internacionalização da WeDo Technologies, o impacto 

do ambiente económico adverso no negócio é mais diluído. A 

empresa continuou a gerir estes efeitos adversos através da 

expansão do respetivo portfólio de produtos e identificando ou-

tros setores de negócio como alvo (ver risco de portfólio do ne-

gócio). Além disto, a WeDo Technologies tem vindo a otimizar 

a sua estrutura nacional e internacional desde 2010, o que lhe 

permite sustentar o seu ritmo de crescimento. No que respeita 

à Mainroad, embora a recessão económica tenha afetado todas 

as atividades de outsourcing de TI, os managed/outsourcing 

services continuaram a garantir a maior fatia das receitas em 
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2012. No que concerne à Bizdirect, a empresa foi afetada pelo 

fim do programa e-escolas e pela contração do mercado. No 

entanto, a Bizdirect conseguiu reforçar a sua posição na venda 

de soluções multimarca de equipamentos de TI e na gestão de 

contratos de licenciamento de software corporativos. Apesar 

da crise económica atual, a Saphety fortaleceu a sua posição 

no mercado doméstico como líder em soluções para simplificar 

e automatizar processos.

Tal como outras empresas no setor das publicações, o Públi-

co atravessou um período de crise financeira, no contexto de 

uma recessão económica que oferece perspetivas limitadas de 

recuperação no mercado da publicidade. Com o imperativo de 

assegurar a sustentabilidade, sem comprometer o seu papel 

como referência independente de informação em Portugal, a 

Sonaecom anunciou, no início de outubro de 2012, um proje-

to de reestruturação, que inclui uma maior orientação para as 

crescentes exigências do mundo digital, uma considerável re-

dução da estrutura de custos, com a diminuição de custos de 

funcionamento e a saída de 48 colaboradores.

INOVAÇÃO tECNOLÓGICA

Para a Optimus, possuir uma infraestrutura tecnológica otimi-

zada é um fator crítico de sucesso que ajuda a reduzir potenciais 

falhas na alavancagem das evoluções técnicas. Durante 2012, 

verificou-se uma evolução muito positiva no que respeita às 

possíveis causas deste risco, relacionadas com a bem sucedida 

introdução das redes móveis 4G baseadas em tecnologia LTE, 

com a ultrapassagem de eventuais questões de compatibilida-

de na implementação do 4G e com a capacidade de disponibi-

lizar serviços que suportem a utilização crescente de serviços 

multimédia pelos clientes. A empresa continuou a levar a cabo 

outras ações para tirar maior partido da inovação tecnológica, 

permitindo mitigar essas possíveis causas de risco.

A Wedo Technologies está certificada em Gestão de Investiga-

ção, Desenvolvimento e Inovação (NP 4457:2007). Esta certi-

ficação, em conjunto com a sua certificação de qualidade exis-

tente (ISO 9001:2008), ajuda a empresa a continuar a inovar 

de um modo sustentado e ajuda a mitigar fatores potenciais de 

risco. Isto significa que a oferta da WeDo Technologies é con-

tinuamente adaptada às novas tendências tecnológicas, tais 

como os serviços de cloud computing . A WeDo Technologies foi 

um dos primeiros produtores de software a investir no mercado 

de revenue assurance, tendo sido também o primeiro a fazê-lo 

para business assurance.

A Mainroad enfrenta os desafios da inovação tecnológica do 

cloud computing. Esta tendência tecnológica é caraterizada por 

uma adoção crescente da virtualização dos servidores e arqui-

teturas orientadas para os serviços por parte dos clientes. No 

lado dos prestadores de serviços, tem de ser feito um esforço 

de acompanhamento, adaptação de infraestruturas e mudan-

ça do modelo de operações para um modelo orientado para os 

serviços.

Um dos riscos mais relevantes associados geralmente ao cloud 

computing é a mudança dos centros de dados tradicionais 

(adaptados para as soluções proprietárias dos clientes) para 

os centros de dados de serviços de cloud computing (mais es-

tandardizados). Neste contexto, a Mainroad continuou a sua 

abordagem para tratar as questões do cloud computing, de-

senvolvendo as suas principais áreas de negócio no sentido de 

trabalhar de forma complementar e desenvolvendo serviços de 

cloud computing através de parcerias.

O cloud computing é também apresentado como um fator de 

risco para a atividade da Bizdirect, uma vez que pode canibali-

zar o mercado de venda de infraestruturas e reduzir a procura 

de sistemas por parte dos clientes. Embora parte das receitas 

da Bizdirect se deva precisamente a vendas de equipamento e 

software, o cloud computing é encarado como um desafio posi-

tivo para endereçar as necessidades dos clientes. Atualmente, 

as empresas estão colocadas perante as diferentes etapas da 

evolução do cloud computing e a Bizdirect acompanha-as neste 

processo. O risco é também gerido pelas relações estratégicas 

existentes com parceiros, que nos permitem oferecer um por-

tfólio completo de produtos e não limitar a oferta. Salientamos, 

como exemplo, a parceria que permite à Bizdirect oferecer a 

integração de soluções Microsoft, tais como Dynamics CRM, 

SharePoint, BizTalk e Office 365.

O Público continuou a reestruturação das suas edições diárias e 

de fim de semana, incluindo novas secções com novo layout e 

conteúdos mais aprofundados, seguida de uma reestruturação 

do seu website, com a inovadora participação dos leitores atra-

vés do blogue Público Lab. Estas têm como objetivo assegurar 

um maior alinhamento como os novos hábitos de leitura dos 

portugueses, com as novas formas de acesso à informação por 

meio de smartphones e tablets, bem como manter o Público 

como jornal generalista líder no online.

CONCORRêNCIA

A Optimus tem sido um agente ativo na transformação do 

mercado de telecomunicações português. É, atualmente, o 

operador integrado melhor posicionado para atuar como uma 

verdadeira alternativa ao operador incumbente, alavancado na 

convergência fixo-móvel. Neste contexto, a Optimus está ex-

posta a riscos de concorrência de outros intervenientes no seu 

ambiente de negócio. Alguns dos fatores a que a Optimus está 

exposta podem ser resumidos do seguinte modo: as oportuni-

dades de consolidação de mercado para os concorrentes e para 

a Optimus; a destruição de valor em determinados segmentos 

e serviços (questões de preço), o ambiente concorrencial do 
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mercado residencial fixo , os desafios da alavancagem na fibra 

ótica, e o crescente efeito de rede (que deve ser supervisionado 

pelas entidades reguladoras).

No que respeita às empresas de SSI, a WeDo Technologies é 

a empresa que poderá estar mais exposta à concorrência in-

ternacional. Contudo, este risco não é significativo, dado que 

a WeDo Technologies é líder mundial em software de revenue 

assurance e é um concorrente global no top 3 do mercado agre-

gado de revenue assurance e Gestão de Fraude.

PORtfÓLIO DO NEGÓCIO

Na WeDo Technologies, um dos principais objetivos tem sido a 

expansão e a internacionalização do negócio. Isto poderia ter 

sido afetado adversamente, se a empresa tivesse continuado 

com uma só linha de produtos, centrada num setor de negócio. 

Este risco está a ser diminuído, porque a empresa continuou a 

consolidar a sua presença global fora de Portugal e identificou 

novos setores-alvo de negócio, desde 2009. Alargou também o 

seu portfólio de produtos, expandindo a sua área de atuação da 

revenue assurance e Gestão de Fraude para a Business assu-

rance. Na sequência da aquisição da Connectiv Solutions, nos 

EUA, em 2012, a WeDo Technologies assumiu um compromisso 

também em Managed Services e SaaS, áreas onde a Connectiv 

Solutions tem profundo conhecimento e forte implantação no 

mercado dos EUA.

Em 2012, a Bizdirect prosseguiu a estratégia de aumento e 

diversificação do seu portfólio concentrando-se em três eixos: 

internacionalização, relações com os clientes e diferenciação. 

O primeiro eixo passa por África, num esforço combinado com 

outras empresas da SSI, que também possuem projetos nesta 

região, e está em linha com a prioridade estratégica de interna-

cionalização do grupo Sonae. Um dos destaques de 2012 foi o 

lançamento do serviço de manutenção técnica do parque infor-

mático destinado a empresas, da consultoria em conformidade 

de software e também da extensão da sua oferta na integração 

de soluções focadas nas tecnologias Microsoft.

A Saphety continuou a restruturar o seu portfólio de serviços 

desde 2011. O objetivo foi o de mitigar o risco de informação, de-

vido ao facto desta não estar completamente clara, tanto para 

os clientes atuais como potenciais, e consolidar a sua oferta, per-

mitindo responder à necessidade de cobertura da cadeia de valor 

identificada no mercado. O portfólio está agora dividido em três 

tipos de soluções que podem funcionar de forma integrada e em 

regime de SaaS: SaphetyGov, SaphetyBuy e SaphetyDoc.

Para reduzir o risco de dependência do mercado nacional, a Saphe-

ty continuou também a internacionalizar-se. Atualmente, mais de

10% das suas encomendas provêm do mercado internacional.  

A Mainroad continuou também a alargar o seu portfólio de 

clientes internacionais ao longo de 2012, através do crescimen-

to de serviços e projetos, com foco nos mercados de Angola e 

Brasil, para além da base de clientes já existente em Espanha. 

Também durante 2012, a Mainroad introduziu uma nova oferta 

para monitorização de infraestruturas de TI designada de Main 

It Monitoring.

INtERRuPÇÃO DE NEGÓCIO E PERDAS CAtAStRÓfICAS 

(GEStÃO DA CONtINuIDADE DE NEGÓCIO) 

Uma vez que o negócio da Sonaecom (telecomunicações, SSI e 

media) assenta sobretudo na utilização de tecnologia, as poten-

ciais falhas dos recursos técnico-operacionais (infraestruturas de 

rede, aplicações dos sistemas de informação, servidores, etc.) po-

dem causar um risco significativo de interrupção do negócio, se 

não forem bem geridas. Este facto pode acarretar outros riscos 

para a empresa, tais como impactos adversos na reputação, na 

marca, na integridade das receitas, na satisfação dos clientes e 

na qualidade do serviço, que podem levar à perda de clientes. No 

setor das telecomunicações, a interrupção de negócio e outros 

riscos associados podem ser agravados porque os serviços são 

em tempo real (voz, dados/Internet e TV), e os clientes têm tipi-

camente uma baixa tolerância a interrupções. Da mesma forma, 

no setor das TI, as empresas de SSI enfrentam riscos adicionais 

relacionados com a resistência das infraestruturas dos cen-

tros de dados e com a gestão e os procedimentos operacionais 

das mesmas, a disponibilidade de plataformas de software que 

apoiam processos de clientes-chave, etc.

Para identificar este conjunto específico de riscos, e para im-

plementar ações de prevenção e mitigação que garantam a 

continuidade de operações e serviços críticos, a Sonaecom tem 

adotado, ao longo de vários anos, o programa Gestão da Conti-

nuidade do Negócio (BCM – Business Continuity Management). 

Este programa é patrocinado por um membro da Comissão 

Executiva da Sonaecom, o CEO da Optimus, é coordenado pela 

função central de Gestão do Risco, e tem um grupo de trabalho 

permanente com representantes operacionais e de gestão das 

unidades de negócio relevantes.

Durante 2012, a Sonaecom continuou a melhorar as atividades 

de implementação e manutenção dos processos BCM, através 

de algumas ações, onde se incluem as que se descrevem se-

guidamente:

•	  Conclusão da revisão das atividades, produtos e serviços 

críticos para refletir a evolução do portfólio de serviços da 

Optimus e as atividades críticas atualizadas (BCM Focus).

•	  Atualizações periódicas do Plano de Gestão de Crise, que se 

aplica a cenários de falhas técnico-operacionais na unidade 

de telecomunicações, incluindo procedimentos adicionais 

para gestão da comunicação em crise com os clientes.
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•	  Continuação da implementação de um sistema de suporte 

à informação, aos procedimentos e aos planos de, com o ob-

jetivo de assegurar uma manutenção mais eficiente e um 

ciclo de vida BCM sustentável para a organização.

•	  Implementação de estratégias de resistência complemen-

tares para algumas plataformas críticas da rede de teleco-

municações, incluindo, por exemplo, aquelas que suportam 

os serviços multimédia IP, os serviços SMS e algumas com-

ponentes da rede core LTE.

•	  Continuação da atualização da solução existente de disaster 

recovery de TI/SI, visando a alta disponibilidade de aplica-

ções e a replicação geográfica de dados para um conjunto 

de sistemas críticos de negócio.

•	  Coordenação com entidades oficiais externas para cenários 

de catástrofe, proteção de infraestruturas críticas e comu-

nicação em crises, incluindo colaboração na atualização e na 

simulação de Planos de Proteção Civil.

•	  Participação em workshops e contribuição com comentários 

sobre os regulamentos relacionados com a Segurança das 

Comunicações, promovidos pela Autoridade Nacional de Co-

municações (ICP – ANACOM) e pela agência europeia para a 

segurança das redes e da informação (ENISA), envolvendo 

os grandes operadores de comunicações em Portugal.

•	  Execução de monitorização interna e análise de conformi-

dade para incidentes e crises relacionados com interrupção 

de serviço.

•	  Execução de auditorias aos riscos de segurança física das 

instalações críticas, incluindo os centros de comutação da 

Optimus.

•	  Implementação de melhorias nas infraestruturas físicas das 

instalações críticas, incluindo sistemas de energia e outros 

equipamentos de segurança nos centros de comutação da 

Optimus e nos centros de dados da Mainroad. É de realçar que 

a Mainroad tem sido galardoada por diversas vezes nos “Data 

Centers in Europe Awards”, nomeadamente como melhor 

“Managed Services Data Centre in Europe”, em 2011, depois 

dos segundos lugares obtidos nas categorias “Data Centers 

Risk Mitigator”, em 2009, e “Disaster Recovery Provider”, em 

2008. Estes prémios comprovam a capacidade da empresa 

em manter uma operação resistente nos centros de dados 

que servem as empresas Sonaecom e os clientes externos.

DISPONIbILIDADE, INtEGRIDADE E CONfIDENCIALIDADE 

(SEGuRANÇA DA INfORMAÇÃO)

GEStÃO DA SEGuRANÇA DA INfORMAÇÃO 

(tELECOMuNICAÇõES, SSI E MEDIA)

Tendo presente que a Sonaecom é sobretudo uma empresa 

de tecnologia, media e telecomunicações (TMT), todas as 

suas empresas subsidiárias utilizam intensivamente a tecno-

logia e a informação que estão tipicamente sujeitas a riscos 

de disponibilidade, integridade, confidencialidade e privacida-

de. Deste modo, em 2010, a Sonaecom decidiu aumentar o 

seu compromisso com a gestão desses riscos criando o co-

mité de Segurança da Informação (Comité GRC – Governance 

Risk and Compliance). Este grupo funciona como um meca-

nismo adicional de gestão e supervisão de risco que acresce 

aos mecanismos de controlo existentes em cada unidade de 

negócio da Sonaecom.

O comité GRC é um grupo de trabalho mandatado pela Comis-

são Executiva, patrocinado pelo CIO e coordenado pela função 

central de Gestão do Risco, e tem representantes das áreas 

de negócio que estão mais associadas à gestão dos ativos de 

informação e aos temas de segurança. As principais responsa-

bilidades do comité são: a manutenção e o desenvolvimento 

da política de segurança da informação e respetiva carta de 

segurança, normas e procedimentos relacionados; a recomen-

dação de ações e controlos para as áreas de negócio gerirem 

questões de segurança da informação; a supervisão da política 

de segurança através de avaliações de risco, de avaliações de 

conformidade e de KPIs e a promoção da sensibilização para a 

segurança através da formação e comunicação.

O Comité GRC desenvolve, propõe e coordena um plano de 

ação anual de gestão de risco. De seguida, é dado destaque a 

algumas atividades que a unidade de telecomunicações conti-

nuou a desenvolver em 2012, com o objetivo de consolidar os 

processos de gestão de segurança.

•	  Reforço das regras de segurança relacionadas com o ciclo 

de vida de desenvolvimento de sistemas (SDLC -Systems 

Development Life-Cycle), incluindo melhorias na norma in-

terna para desenvolvimento de aplicações e serviços e na 

norma para gestão de acessos.

•	  Revisão da norma e processos internos existentes relativos 

a classificação da informação. Este é um projeto estruturan-

te que continuará em 2013, e que abrange a identificação 

e caracterização de entidades de informações relevantes, 

bem como os processos e repositórios para manter a clas-

sificação de informação. 

•	  Reengenharia do processo de gestão de identidades e aces-

sos às aplicações, facilitada pela introdução de uma ferra-

menta de gestão de identidades e acessos (IAM - Identity 

and Access Management) que permite um controlo ainda 

mais apertado do acesso à informação.

•	  Centralização numa única aplicação operacional das con-

sultas de transações à informação mais crítica, de forma a 

facilitar o controlo do registo de acessos (logging).

•	  Melhorias no processo de entrada em produção de aplica-

ções, com uma verificação de conformidade face aos requi-

sitos de segurança em vigor.

•	  Execução de auditorias regulares a websites e aplicações 

web, com vista a avaliar requisitos de gestão de qualidade 

e de segurança.
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•	  Implementação de controlos de privacidade adicionais e 

mais rigorosos relacionados com o acesso, retenção e log-

ging de dados pessoais.

•	  Desenvolvimento de um repositório interno central para 

normas e procedimentos relacionado com Segurança da In-

formação, que se espera estar concluído durante 2013.

•	  Desenvolvimento de um modelo interno para gerir e prio-

rizar os domínios de Segurança da Informação, que está 

alinhado com as diretrizes técnicas para medidas de segu-

rança mínimas publicadas pela agência para a segurança das 

redes e da informação (ENISA) e que foram tomadas como 

referência pelo regulador português (ICP - ANACOM).

•	  Implementação de um dashboard mensal e anual com os 

indicadores de risco relevantes para a Segurança da Infor-

mação para: monitorizar a evolução das medidas tomadas 

sobre a disponibilidade, integridade e confidencialidade da 

informação; identificar tendências, causas das alterações e 

oportunidades de melhoria; e também para apoio aos pro-

cessos de tomada de decisão, justificando investimentos 

em recursos humanos ou técnicos.

A sensibilização é um fator-chave de sucesso para a promoção de 

uma cultura forte de Segurança da Informação entre os colabo-

radores, parceiros e principais stakeholders. Além de se tratar de 

uma questão tecnológica, a segurança deverá ser também consi-

derada uma questão cultural e comportamental. Assim, a Sonae-

com desenvolveu diversas iniciativas de sensibilização e responsa-

bilização ao longo dos últimos anos, das quais se destacam:

•	   Um plano de comunicação sobre segurança, baseado em 

campanhas de sensibilização para os temas considerados 

mais relevantes em cada ano. Estas campanhas são tam-

bém construídas em ferramentas interativas e de multimé-

dia. Durante 2012, os temas de privacidade, confidenciali-

dade e integridade da informação foram parte integrante 

de um curso de formação interno sobre ética empresarial, 

que teve a participação de um número significativo de cola-

boradores da Sonaecom.

•	  Publicação da política de Segurança da Informação na intra-

net da empresa, acessível a todos os colaboradores a partir da 

página inicial. Adicionalmente, a intranet compreende ainda 

um espaço dedicado a questões de confidencialidade, incluin-

do: explicação da definição e do âmbito dos dados pessoais de 

clientes e colaboradores em telecomunicações; orientações 

comportamentais, legislação relevante, e perguntas e respos-

tas frequentes (FAQ) relacionadas com este tema.

•	  O programa de acolhimento para os novos colaboradores 

inclui tópicos sobre os temas de Segurança da Informação 

e dos dados pessoais.

•	  Cláusulas sobre a proteção de dados pessoais nos termos dos 

contratos com colaboradores e os parceiros de negócio. Todos 

os colaboradores estão obrigados aos deveres de confidenciali-

dade, sigilo e proteção de dados pessoais, não sendo permitida a 

divulgação a terceiros de dados a que tenham acesso no âmbito 

da realização do seu trabalho, como resultado das suas funções 

na empresa. Estas obrigações e estes deveres mantêm-se em 

vigor, mesmo depois do fim da relação laboral entre a empresa 

e o colaborador. Os nossos parceiros de negócio têm as mesmas 

obrigações de confidencialidade e, por sua vez, estas obrigações 

são também aplicáveis aos colaboradores destes.

Para as questões específicas relacionadas com a confidencia-

lidade e privacidade dos dados pessoais, a empresa tem um 

Chief of Personal Data Protection Officer (CPDPO) que:

•	  Tem a responsabilidade da execução e conformidade com as 

leis e regulamentos aplicáveis   ao processamento de dados.

•	  Atua em nome da empresa na interação com a autoridade 

reguladora nacional para a proteção de dados (CNPD - Co-

missão Nacional de Proteção de Dados).

•	  Promove a adoção dos princípios de proteção de dados, em 

linha com as normas internacionais e as melhores práticas.

•	  É também membro do Comitê GRC de segurança da infor-

mação.

INfORMAÇÃO DE CLIENtE E SEGuRANÇA 

(tELECOMuNICAÇõES)

Na Optimus, uma empresa orientada para o cliente, tem sido 

colocado um maior esforço nas questões de segurança, na 

perspetiva do cliente. A evolução das funcionalidades dos ser-

viços de telecomunicações e a capacidade das mesmas para 

suportar o fluxo de informação do cliente aumentaram os riscos 

de segurança, nas suas facetas técnica e de comportamento do 

cliente. Durante 2012, desenvolvemos várias ações de controlo 

relativas à segurança dos serviços de telecomunicações:

•	  Identificação, análise e prevenção de malware móvel e de 

ameaças de aplicações maliciosas, com vista a proteger a 

Optimus e os telemóveis/smartphones dos clientes contra 

vírus, spyware, trojans, worms, malicious browsing e roubo. 

•	  Execução de uma análise de segurança específica da rede 

móvel da Optimus para prevenir os riscos de impersonation 

(roubo de identidade de cliente na rede), interceção (inter-

cetar as comunicações do cliente) e tracking (capacidade de 

localizar e rastrear o cliente).

•	  Atualização do programa de sensibilização e educação de 

clientes nos websites da Sonaecom e da Optimus, para criar 

consciência sobre os riscos comuns e aconselhar os clientes 

sobre as melhores práticas de antifraude e de segurança a 

realizar quando utilizam serviços de telecomunicações.

•	  Execução de uma análise de segurança específica às vulne-

rabilidades do Wi-Fi Protected Setup em routers de clientes 

Optimus Clix e implementação de medidas de segurança 

adicionais para melhorar a encriptação.
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•	  Cooperação com o setor bancário nacional, através da APB 

(Associação Portuguesa de Bancos), no desenvolvimento e 

na implementação de ações de segurança contra fraudes de 

homebanking.

•	  Execução de avaliações de risco de fraude e de segurança do 

serviço para os novos produtos, os novos serviços e as novas 

tecnologias da Optimus, de forma a assegurar a proteção da 

empresa e do cliente.

•	  Participação no GSM MoU Association Security Group para es-

tudar as melhores práticas e para propor medidas técnicas de 

segurança rentáveis, para combater a fraude nas telecomu-

nicações e para prevenir quebras de segurança ao nível das 

plataformas de suporte aos serviços e ao nível da rede.

fALhA DE PRODutO-SERVIÇO (RESPONSAbILIDADE CIVIL 

PROfISSIONAL)

Considerando que as empresas da Sonaecom são orientadas 

para o cliente, damos especial atenção ao impacto que as po-

tenciais falhas dos nossos produtos ou serviços podem ter nos 

nossos clientes, nomeadamente no que respeita a questões 

de responsabilidade civil. Estas são intrínsecas ao negócio, e 

estão normalmente relacionadas com acidentes, atos involun-

tários, erros ou omissões de colaboradores ou subcontratados. 

Os eventos de risco podem ser físicos (por exemplo, danos em 

equipamentos ou instalações) ou não-físicos (por exemplo, 

erro numa instalação de software). Ambos os eventos são rele-

vantes para empresas como as subsidiárias da Sonaecom, que 

fornecem, sobretudo, serviços baseados em tecnologia e infor-

mação. Como a responsabilidade deriva da relação contratual 

com os clientes, podem surgir questões de responsabilidade 

civil profissional no caso de falha do serviço.

A estratégia de gestão do risco selecionada pela Sonaecom para 

este tipo de risco consistiu, além da implementação de controlos 

internos, na transferência do risco através de seguradoras. Nes-

te contexto, durante 2012, continuámos a levar a cabo as ações 

desenhadas e implementadas em anos anteriores relacionadas 

com os seguros de responsabilidade civil profissional:

•	  Implementação de melhorias em alguns controlos internos, 

para diminuir, adicionalmente, as causas do risco.

•	  Renovação do seguro de responsabilidade civil profissional 

existente que incorpora um âmbito alargado de coberturas 

e é adaptado às realidades de negócio que as empresas da 

Sonaecom enfrentam.

•	  Subscrições adicionais de seguros de responsabilidade pro-

fissional para as empresas estrangeiras da WeDo Technolo-

gies, melhorando a cobertura em certas localizações mun-

diais onde a nossa apólice geral de seguros não se aplica 

devido a restrições legais.

GARANtIA DE RECEItAS E CuStOS (business assuRance 

DE tELECOMuNICAÇõES) 

Os negócios de telecomunicações estão sujeitos aos riscos 

operacionais inerentes relacionados com a garantia e a moni-

torização das receitas de clientes. Ao longo de 2012, continuá-

mos a melhorar os nossos controlos do risco, com os seguintes 

objetivos-chave:

-  Detetar quaisquer perdas de registos entre a utilização do 

equipamento terminal pelo cliente e a faturação.

-  Mitigar perdas na qualidade de serviço ou deterioração cau-

sadas por quebras de integridade.

-  Prevenir perdas de receitas que possam surgir da imple-

mentação de novos produtos e serviços.

Esta monitorização é suportada pelo sistema RAID, uma apli-

cação líder desenvolvida pela WeDo Technologies. Esta plata-

forma já está preparada para incluir as nossas ofertas conver-

gentes de fixo-móvel. Ao longo de 2012, foram implementadas 

algumas atualizações ao sistema RAID, com vista à otimização 

dos controlos efetuados.

O business assurance continuou a ampliar os respetivos contro-

los para atividades de garantia de custos. Além de controlarmos 

a alocação eficiente de recursos técnicos na rede e efetuarmos 

o controlo sobre o equipamento fixo relacionado com o IPTV, 

durante 2012 introduzimos controlos adicionais sobre proces-

sos de auto aprovisionamento, sobre processos de proteção 

de stocks e sobre algumas plataformas (exemplo: plataforma 

LINE), com o objetivo de otimizar recursos.

Ao longo do ano, a equipa de revenue assurance trabalhou tam-

bém diretamente com as unidades de negócio da Optimus para 

identificar necessidades específicas de controlo que estas unida-

des têm nos respetivos processos. Se materialmente relevantes 

em termos de receita ou custo, as respetivas melhorias são in-

corporadas nas atividades de business and cost assurance. Neste 

contexto, continuámos a promover e monitorizar o processo de 

descontinuação de produtos e serviços obsoletos. Este processo 

envolve a realização de fóruns internos com as unidades de ne-

gócio, e as áreas técnicas e de sistemas de informação da Opti-

mus, duas vezes por ano. Em 2012, a equipa de revenue assurance 

também participou em projetos transversais tais como Créditos & 

Descontos e Penalizações, com o objetivo de redefinir os proces-

sos e identificar ganhos rápidos, e também coordenou o Fórum de 

Saldos Negativos, com o objetivo de implementar ações para redu-

zir o saldo negativo nas contas de serviço de clientes. 
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fRAuDE (GEStÃO DE fRAuDE DE tELECOMuNICAÇõES) 

A fraude de clientes ou terceiros é um risco comum no setor 

das telecomunicações. Os praticantes de fraudes podem tirar 

partido das potenciais vulnerabilidades do processo, do serviço 

ou da rede. Considerando esta realidade, a Optimus tem, desde 

há muito, uma equipa dedicada à Gestão de Fraude. Em 2012, 

a empresa manteve e continuou a desenvolver novas ações de 

controlo, como as que se apresentam de seguida:

•	  Foco contínuo na mitigação e no controlo do IRSF (Inter-

national Revenue Share Fraud), um dos principais tipos de 

fraude que afetam os operadores de telecomunicações 

em todo o mundo. Foram adotadas várias medidas de pre-

venção e controlo, tais como: bloqueio de destinos de risco 

específicos; alteração de funcionalidades do serviço para 

melhor proteger os clientes; revisão dos planos de preços 

de retalho.

•	  Criação, em conjunto com a TMN e a Vodafone, de uma me-

todologia comum e normalizada para classificar e avaliar a 

fraude de telecomunicações ao nível nacional, para melho-

rar os procedimentos de cooperação e de mitigação.

•	  Melhoria da monitorização e da deteção de fraudes através 

da expansão do sistema Near Real Time Roaming Data Ex-

change (NRTRDE) para outros operadores de rede, e a im-

plementação de novos controlos para Clientes Pré-pagos, 

Pós-pagos e Roamers IN and OUT.

•	  Participação no Fórum GSM MoU Association Fraud para 

partilhar experiências, estudar os tipos de fraudes mais co-

muns cometidas contra as empresas de telecomunicações 

e encorajar a coordenação mundial para as ações da mitiga-

ção e de deteção contra esses crimes. A Optimus promoveu 

e contribuiu para a criação da base de dados GSMA Hot B 

Number, uma lista de risco dos destinos internacionais mais 

comuns utilizados na fraude de telecomunicações.

•	  Desenvolvimento de um modelo de classificação de fraude 

no TMForum World Management Organisation, que vai per-

mitir redesenhar a estrutura da indústria de telecomunica-

ções em termos de medição de fraude, de reporte de faci-

litadores de fraude (vulnerabilidades) e de tipos de fraude 

(abusos), favorecendo e melhorando a ligação com outras 

áreas de business assurance (gestão de segurança, garantia 

de receitas, gestão de riscos).

•	   Introdução de melhorias e finalização da implementação do 

RAID FMS no Sistema de Gestão de Fraude (FMS), forneci-

do pela WeDo Technologies à Optimus.

RISCOS fINANCEIROS

De acordo com o BRM da Sonaecom, os riscos financeiros estão 

relacionados sobretudo com a categoria de risco financeiro e, 

em parte, com a categoria de risco no ambiente de negócio.

A Sonaecom reconhece que, tal como sucede com outras 

empresas cotadas com atividades semelhantes, está poten-

cialmente exposta a riscos relacionados com os processos de 

reporting financeiro e de contabilidade. Estamos também po-

tencialmente expostos a um conjunto variado de outros riscos 

financeiros, tais como o risco de mercado com especial ênfase 

para riscos relacionados com a taxa de câmbio e com a taxa de 

juro, risco de liquidez e de crédito. A atitude da Sonaecom em 

relação à gestão de riscos financeiros é conservadora e pruden-

te, tendo estes princípios sido seguidos durante 2012.

Os papéis e as responsabilidades relacionadas com os riscos fi-

nanceiros são normalmente atribuídos da seguinte forma:

•	  O departamento Financeiro e de Contabilidade gere e con-

trola os riscos; e articula, de acordo com o necessário, com 

todas as outras áreas de negócio e de suporte que contri-

buem para controlar riscos financeiros.

•	  O CF supervisiona e aprova a divulgação de informação fi-

nanceira sob a sua responsabilidade; supervisiona o traba-

lho efetuado pelo Auditor Externo na revisão das demons-

trações financeiras da empresa; e emite um relatório anual 

sobre o seu trabalho de fiscalização, bem como uma opinião 

sobre o relatório do Conselho de Administração, demonstra-

ções financeiras consolidadas e individuais.

•	  A CAF revê as demonstrações financeiras que devem ser di-

vulgadas e reporta as suas conclusões ao Conselho de Admi-

nistração; monitoriza exposições financeiras significativas; 

monitoriza as principais áreas de julgamento em assuntos 

financeiros e de contabilidade; supervisiona a conformidade 

com as normas contabilísticas; e supervisiona a conformida-

de com os requisitos e regulamentos estatutários e legais, 

em especial no domínio financeiro.

•	  A Auditoria Interna avalia a exposição ao risco; verifica a efi-

cácia da gestão do risco e dos controlos internos; e propõe 

medidas para melhorar os controlos.

•	  O Auditor Externo verifica se os principais elementos dos 

sistemas de controlo interno e gestão de risco implemen-

tados na empresa relativamente ao processo de divulgação 

de informação financeira são apresentados e divulgados na 

informação anual sobre o Governo das Sociedades e emite 

uma certificação legal das contas e Relatório de Auditoria, 

no qual atesta se aquele relatório divulgado sobre a estru-

tura e as práticas de governo societário inclui os elementos 

referidos no artigo 245–A do Código dos Valores Mobiliários.

CONtAbILIDADE E RePoRting fINANCEIRO 

(SIStEMA DE CONtROLO DE RISCOS fINANCEIROS) 

O Conselho de Administração da Sonaecom está empenhado 

em manter um ambiente de controlo interno eficaz, especial-

mente no processo de reporting financeiro. Procura identificar 

e melhorar os processos mais relevantes respeitantes à prepa-
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ração e divulgação de informação financeira, com o objetivo da 

transparência, da consistência, da simplicidade e da materiali-

dade. O objetivo do sistema de controlo interno é o de assegu-

rar uma garantia razoável em relação à preparação de demons-

trações financeiras, de acordo com os princípios contabilísticos 

adotados, e a qualidade do reporting financeiro.

O sistema de controlo interno para a contabilidade e prepara-

ção das demonstrações financeiras inclui os controlos-chave de 

seguida indicados.

•	  O processo de divulgação de informação financeira está for-

malizado, os riscos e controlos associados estão identifica-

dos, os critérios para a preparação e divulgação dos mesmos 

estão devidamente estabelecidos e aprovados, e são revis-

tos periodicamente.

•	  Existem três principais tipos de controlos: controlos de alto 

nível (controlos ao nível da entidade), controlos dos siste-

mas de informação (controlos ao nível de TI) e controlos 

processuais (controlos ao nível de processos). Incluem um 

conjunto de procedimentos relacionados com a execução, 

supervisão, monitorização e melhoria de processos, com o 

objetivo de preparar o relato financeiro da empresa.

•	  A utilização de princípios contabilísticos, que são explicados 

ao longo das notas às demonstrações financeiras (consultar 

a secção 6.2, nota 1), constitui um dos pilares fundamentais 

do sistema de controlo.

•	  Os planos, procedimentos e registos do grupo permitem 

uma garantia razoável de que as transações são executadas 

apenas com uma autorização geral ou específica da gestão, 

e que essas transações são registadas para permitir que as 

demonstrações financeiras cumpram os princípios contabi-

lísticos geralmente aceites. Assegura, também, que a em-

presa mantém um registo atualizado de ativos, que o acesso 

a esses ativos depende de uma autorização da gestão, e que 

o registo dos ativos é verificado face aos ativos existentes, 

sendo adotadas as medidas apropriadas sempre que ocor-

rem diferenças.

•	  Durante o processo de preparação e revisão da informação 

financeira, é estabelecido previamente um cronograma e 

partilhado com as diferentes áreas envolvidas e todos os 

documentos são revistos pormenorizadamente. Isto inclui 

a revisão dos princípios utilizados, a verificação da precisão 

da informação produzida e a consistência com os princípios 

e as políticas definidas e utilizadas em períodos anteriores.

•	  As demonstrações financeiras do grupo são preparadas e 

analisadas pelo departamento Financeiro e de Contabilida-

de, sob a supervisão da Comissão Executiva do grupo. O Re-

latório de Gestão e o Relatório de Governo da Sociedade são 

preparados pelo departamento de Relação com Investido-

res, com a contribuição e revisão adicional das várias áreas 

de negócio e de suporte, com o apoio e fiscalização do dire-

tor de Governo da Sociedade e do departamento Jurídico e 

de Regulação. O conjunto de documentos que constituem o 

relatório anual é enviado para revisão e aprovação do Con-

selho de Administração da Sonaecom. Depois da aprovação, 

os documentos são enviados para o Auditor Externo, que 

emite a respetiva certificação legal de contas e o Relatório 

de Auditoria Externa. Estes documentos são enviados, em 

conjunto com o Relatório Anual, para serem revistos pelo 

Conselho Fiscal, que aprova os documentos e emite o Rela-

tório e o parecer do Conselho Fiscal.

Entre as causas de risco que podem afetar materialmente o 

reporting contabilístico e financeiro, evidenciamos as que de 

seguida se listam.

•	  Estimativas contabilísticas e provisões – As estimativas con-

tabilísticas mais significativas são descritas nas notas às de-

monstrações financeiras (ver secção 6.2, nota 1.aa). As es-

timativas foram baseadas na melhor informação disponível 

durante a preparação das demonstrações financeiras, e no 

melhor conhecimento e na melhor experiência de eventos 

passados e/ou presentes.

•	  Saldos e transações com partes relacionadas – Os saldos e 

as transações mais significativos com partes relacionadas 

são divulgados nas notas das demonstrações financeiras 

(consultar a secção 6.2, nota 34). Apresentamos como ane-

xo ao relatório uma lista de todas as partes relacionadas 

com o grupo Sonaecom. Estas estão associadas sobretudo a 

atividades operacionais do grupo, bem como à concessão e 

obtenção de empréstimos, efetuados a preços de mercado.

Poder-se-á consultar informação mais específica sobre a forma 

como estas e outras causas de risco foram mitigadas, ao longo 

das notas às demonstrações financeiras (consultar a secção 

6.2, nota 1.ab).

A Sonaecom adota várias ações relacionadas com a melhoria 

contínua do Sistema de Controlo de Riscos Financeiros, incluindo:

•	  A melhoria da documentação sobre controlos – No segui-

mento das ações levadas a cabo em anos anteriores, a So-

naecom continuou em 2012 a melhorar a documentação e 

a sistematização dos riscos e o sistema de controlo interno 

relacionado com a preparação da informação financeira. 

Esta ação inclui a identificação do risco / das causas (risco 

inicial), a identificação dos processos com maior materiali-

dade, a documentação de controlos e a análise final (risco 

residual), após a implementação de potenciais melhorias 

nos controlos.

•	  Análise de conformidade – O departamento de Relação 

com Investidores, em cooperação com o Departamento Fi-

nanceiro e de Contabilidade, o departamento Jurídico e de 
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Regulação, o departamento de Auditoria Interna e Gestão 

de Risco e, se necessário, outros departamentos, coordena 

uma análise periódica da conformidade com os requisitos 

legais e regulamentos relativamente aos processos de go-

verno subjacentes e informação financeira correspondente, 

que são comunicados no Relatório de Gestão e no Relatório 

de Governo da Sociedade.

MOEDA

O grupo opera internacionalmente e tem subsidiárias que ope-

ram no Brasil, no Reino Unido, na Polónia, na Irlanda, em Es-

panha, nos Estados Unidos da América, no México, no Chile, 

no Panamá, na Austrália, no Egito, em Singapura, na Malásia 

(delegação) e em Angola. As subsidiárias têm colaboradores 

locais, e operam em moeda local. A exposição do grupo ao risco 

da taxa de câmbio provém, sobretudo, do facto de algumas das 

suas subsidiárias reportarem em moedas que não o Euro, sendo 

imaterial o risco associado às atividades operacionais.

A gestão do risco de câmbio procura minimizar a volatilidade 

dos investimentos e das transações efetuados em moeda es-

trangeira. Sempre que possível, a empresa utiliza coberturas 

naturais para gerir a exposição ou instrumentos financeiros 

derivados para cobertura. Nas notas às demonstrações finan-

ceiras (consultar a secção 6.2, nota 1.ab), é apresentada infor-

mação adicional sobre o modo como este risco é gerido e con-

trolado, incluindo um resumo da exposição do grupo ao risco da 

taxa de câmbio e da sua sensibilidade a alterações nas taxas 

de câmbio.

tAxA DE JuRO

A dívida total da Sonaecom está indexada a taxas variáveis, 

expondo o custo total da dívida a um risco de volatilidade. O 

impacto desta volatilidade nos resultados da empresa ou nos 

fundos dos seus acionistas é mitigado pelo efeito dos seguin-

tes fatores: (i) nível relativamente baixo da alavancagem finan-

ceira; (ii) possibilidade de utilizar instrumentos derivados que 

cobrem o risco da taxa de juro, tal como é mencionado abaixo; 

(iii) durante os períodos de não-recessão, a possível correlação 

entre o nível das taxas de juro do mercado e o crescimento 

económico, tendo este um efeito positivo noutras linhas dos 

resultados da empresa e, deste modo, compensando parcial-

mente os custos financeiros acrescidos (“cobertura natural”); e 

(iv) a existência de liquidez individual ou consolidada que tam-

bém é remunerada a taxas de juro variáveis. A empresa utiliza 

apenas derivados ou transações semelhantes para efeitos de 

cobertura dos riscos da taxa de juro considerados significativos, 

nomeadamente swaps de taxas de juro e outros derivados. As 

contrapartes dos instrumentos de cobertura derivados estão 

limitadas às instituições financeiras de elevada qualidade credi-

tícia. O Conselho de Administração da Sonaecom aprova os ter-

mos e as condições de financiamento com impacto significati-

vo na empresa, com base na análise da estrutura da dívida, dos 

riscos e das diferentes opções do mercado, particularmente o 

tipo da taxa de juro (fixa/variável). Ao abrigo da política definida 

acima, a Comissão Executiva é responsável pela decisão sobre 

os contratos ocasionais de cobertura da taxa de juro, através da 

monitorização das condições e das alternativas existentes no 

mercado. Nas notas às demonstrações financeiras (consultar a 

secção 6.2, nota 1.ab) é apresentada informação adicional so-

bre o modo como o risco é gerido e controlado, incluindo a análi-

se de sensibilidade do risco da taxa de juro (consulte a nota 19).

 

LIquIDEz 

A existência de liquidez na empresa requer a definição de algu-

mas políticas para conseguir uma gestão eficiente e segura da 

liquidez, permitindo-nos maximizar a rentabilidade e minimizar 

os custos de oportunidade relacionados com essa liquidez. As 

políticas subjacentes principais correspondem à variedade de 

instrumentos permitidos, ao nível máximo de risco aceitável, à 

quantidade máxima de exposição por contraparte e os períodos 

máximos para os investimentos.

Nas notas às demonstrações financeiras (consultar a secção 

6.2, nota 1.ab) é apresentada informação adicional sobre o 

modo como o risco é gerido e controlado.

CRéDItO

A exposição da empresa ao risco de crédito é associada princi-

palmente com as contas a receber relacionadas com atividades 

operacionais correntes. O risco de crédito associado às opera-

ções financeiras é mitigado pelo facto de o grupo, em relação 

aos operadores de telecomunicações, negociar apenas com 

entidades com qualidade elevada de crédito.

A gestão deste risco procura garantir que os valores em dívida 

são efetivamente cobrados dentro dos períodos negociados 

sem afetar a saúde financeira da empresa. Para ajudar a miti-

gar este risco, o grupo utiliza agências de avaliação de crédito, 

subscreve seguros de crédito e tem departamentos específicos 

para Controlo de Crédito, Cobranças e Gestão de Contencioso. 

Dada a presente crise económica, foram implementados con-

trolos adicionais e melhorias de monitorização foram imple-

mentadas nos processos destas áreas, com o objetivo de miti-

gar os riscos de atrasos nos recebimentos e incumprimentos de 

crédito pelos clientes.

O grupo também subscreve seguros de crédito, para dar conta 

dos riscos de crédito relacionados com outros operadores de te-

lecomunicações na Optimus, e com agências de publicidade no 

Público. O grupo iniciou a avaliação da exequibilidade da subscri-

ção de seguros de crédito por parte das empresas da SSI.
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DISPONIbILIDADE DE CAPItAL

A Sonaecom está naturalmente exposta ao ambiente econó-

mico adverso atual, bem como às restrições que os bancos, 

especialmente os bancos portugueses, estão a aplicar, na ge-

neralidade, à concessão de empréstimos, devido ao impacto da 

crise económica e financeira na capacidade de emprestar e nos 

requisitos de capital dos mesmos. Este ambiente financeiro é 

desfavorável, sobretudo numa altura em que os operadores de 

telecomunicações são obrigados a realizar investimentos sig-

nificativos.

Neste contexto adverso, ao longo de 2012, o grupo foi bem-

-sucedido na obtenção de financiamentos adicionais para an-

tecipar fundos necessários para cumprir as necessidades de 

refinanciamento previstas para 2012 e 2013. Para mais porme-

nores acerca da nossa dívida e estrutura de capital, ver o capí-

tulo 6.2, nota 19.

Em 2012, no que respeita ao Capital Circulante, a empresa rea-

lizou análises adicionais, bem como várias ações, para o otimi-

zar, designadamente em relação à gestão de stocks e à gestão 

de pagamentos/recebimentos.

RISCOS LEGAIS

De acordo com o BRM da Sonaecom, os riscos legais estão rela-

cionados com a categoria de riscos da Envolvente do Negócio. 

Para monitorizar as causas dos riscos reais e potenciais, bem 

como para assegurar o cumprimento do enquadramento legal 

e regulatório vigente, a Sonaecom tem uma equipa dedica-

da, que inclui o departamento Jurídico e de Regulação, o qual 

acompanha de muito perto as questões legais e regulatórias. 

Contudo, não podemos excluir totalmente o risco de possíveis 

processos de infração contra as empresas da Sonaecom devi-

do a diferentes visões sobre o significado prático do enquadra-

mento legal e regulatório. A Sonaecom também colabora com 

as autoridades com vista à definição do enquadramento legal e 

regulatório que, de acordo com o nosso ponto de vista, promo-

ve o desenvolvimento do setor das comunicações em Portugal. 

Essa colaboração pode ser proativa ou através do envio de co-

mentários às consultas públicas que são lançadas.

LEGAL E REGuLAtÓRIO

No portfólio de negócio da Sonaecom, as questões regulatórias 

são mais relevantes na unidade de telecomunicações, sujeita a 

regras específicas, definidas sobretudo pelo regulador do setor 

ICP – Autoridade Nacional de Comunicações (ICP – ANACOM), 

de acordo com o quadro regulamentar definido a nível europeu.

As decisões do regulador podem ter um grande impacto no 

desenvolvimento da atividade da Optimus, incluindo as rela-

cionadas com: as condições de atribuição de espetro; as tarifas 

de terminação móvel; o enquadramento regulatório das redes 

de nova geração (RNGs); as condições da oferta grossista, 

nomeadamente acesso a condutas, linhas alugadas e acesso 

à desagregação do lacete local; e o financiamento do serviço 

universal; e os requisitos de segurança e continuidade que po-

dem impor um encargo administrativo e de investimento para 

os operadores. 

Existem também outras questões que afetam a atividade da em-

presa. Estas questões são decididas diretamente pelo Governo, 

embora seja assistido pelo ICP – ANACOM, e incluem a seleção 

do fornecedor do serviço universal através de concurso público, 

as taxas reguladoras (espetro, numeração, atividade regulatória), 

outras taxas ou contribuições a impor aos prestadores de servi-

ços de comunicações para financiar políticas ou setores públicos 

e algumas regras de proteção dos consumidores.

Adicionalmente, a Sonaecom tem também de cumprir as re-

gras definidas ao nível Europeu, que têm um efeito direto em 

Portugal, enquanto Estado-Membro da União Europeia, tais 

como a regulação de serviços de roaming, que limita as condi-

ções de fornecimento dos serviços de roaming ao nível de gros-

sista e retalhista.

Além das regras específicas relacionadas com o setor das tele-

comunicações, a Sonaecom está também sujeita a legislação 

horizontal, incluindo a lei da concorrência.

As empresas da SSI da Sonaecom enfrentam um risco adicional 

relacionado com o processo de internacionalização. Este risco 

tem sido gerido desde há muitos anos pela WeDo Technologies 

e está a tornar-se cada vez mais importante para a Mainroad, 

Saphety e Bizdirect. A questão emerge porque estas empre-

sas estão presentes em vários países do mundo, o que envolve 

riscos específicos relacionados com as grandes diferenças dos 

quadros legais, sendo necessário um esforço adicional para 

compreender plenamente e respeitar os mesmos.
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C) POLÍtICAS DE GEStÃO DE RISCO SObRE étICA 
E tRANSPARêNCIA 

A última parte desta secção abrange as políticas e os proces-

sos da Sonaecom para a gestão de riscos associados à ética e 

transparência. Estes estão relacionados com três áreas ge-

ralmente consideradas sensíveis ao risco que recebem espe-

cial atenção por parte dos acionistas e de outras partes inte-

ressadas: Conflitos de Interesse, Práticas de Remuneração e 

Comunicação de Irregularidades. A Sonaecom considera que, 

tendo em conta a estrutura de governo da sociedade, as po-

líticas e os processos implementados, estas áreas envolvem 

níveis de risco inferiores quando comparadas, por exemplo, 

com alguns dos riscos económicos intrínsecos do negócio, já 

descritos anteriormente nesta secção.

POLÍtICA DE CONfLItOS DE INtERESSE

É uma questão de bom governo da sociedade o facto de, em to-

dos os negócios da Sonaecom, a integridade e a reputação não 

poderem ser comprometidas quando qualquer uma das partes 

do negócio tem um conflito de interesses, seja ele real, poten-

cial ou inferido, ou é uma terceira parte. Deste modo, estão em 

vigor processos de controlo interno que nos permitem resolver 

conflitos de interesse, em vários níveis da organização.

Destinado a todos os colaboradores, a Sonaecom adotou um 

código de conduta que inclui as orientações sobre conflitos de 

interesse. O código de conduta encontra-se disponível no web-

site da sociedade, bem como na intranet da organização.

O Código de Conduta é também objeto de comunicações perió-

dicas de sensibilização. Neste contexto, em 2012 foi desenvol-

vido um curso de formação interna, com base numa plataforma 

de e-learning, que foi assistido por um número significativo de 

colaboradores da Sonaecom, pertencentes à unidade de tele-

comunicações, serviços partilhados e centro corporativo. Este 

curso abordou as responsabilidades dos colaboradores e dos 

órgãos da empresa que intervêm nos processos de conflitos de 

interesse e de comunicação de irregularidades. O curso focou-

-se em situações práticas relacionadas com: conflitos de inte-

resses; privacidade, confidencialidade e integridade da informa-

ção; relacionamento com os colaboradores, e relacionamento 

com fornecedores e parceiros de negócio.

 

Adicionalmente, ao nível da Administração, existe um regula-

mento que rege a “Política e Procedimentos sobre Conflitos 

de Interesse”, aprovado pelo Conselho, determinando o que se 

indica de seguida.

•	  O regulamento aplica-se a todos os Administradores, in-

cluindo todos os membros do Conselho de Administração, 

bem como a outros Gestores Executivos Séniores que parti-

cipem regularmente nas reuniões do Conselho, nas reuniões 

da Comissão Executiva ou em quaisquer Comissões do Con-

selho de Administração.

•	  Um Administrador, ou entidades nas quais um Administra-

dor tenha interesse e/ou influência significativos, que entre 

ou proponha entrar em transação com a empresa deve efe-

tuar imediatamente uma revelação completa desse facto.

•	  Estes conflitos serão comunicados ao Conselho de Admi-

nistração, normalmente através da CAF. O Conselho de Ad-

ministração, sob aconselhamento da CAF, pode aprovar a 

transação ou solicitar que sejam tomados passos adicionais 

predefinidos, se necessário e razoável, para eliminar quais-

quer conflitos de interesse.

•	  O Secretário do Conselho de Administração manterá, para 

todos os Administradores, um registo relativo a cargos de 

administração exteriores significativos e relevantes e ou-

tras funções ou atividades relevantes (supervisionado pela 

CNR). Manterá, igualmente, um registo de todas as partici-

pações acionistas detidas (fiscalizado pela CAF). Os Admi-

nistradores reconfirmarão, pelo menos uma vez por ano e 

por escrito, o conteúdo do registo. 

Ao nível da empresa, no que se refere às relações com os acio-

nistas e às transações com partes relacionadas, estipula-se o 

seguinte:

•	  Quando efetuam transações com partes relacionadas, as 

empresas da Sonaecom devem agir de um modo diligente, 

cuidadoso e organizado, e devem assegurar que as tran-

sações são bem documentadas. Os interesses de todas as 

partes envolvidas devem ser respeitados assegurando que, 

globalmente, as transações são implementadas numa base 

de “arm’s lenght”, respeitando as práticas gerais de Merca-

do, para que os negócios sejam realizados como se as partes 

envolvidas na transação fossem entidades independentes, 

efetuando transações comparáveis. As transações devem 

cobrir interesses a longo prazo das partes envolvidas (in-

cluindo o tratamento justo de quaisquer acionistas minori-

tários) e devem ter em conta os interesses de outras partes 

relevantes, tais como colaboradores, clientes e credores, 

assegurando assim a sustentabilidade das empresas.

•	  Quando são efetuados negócios de importância significa-

tiva com detentores de participações qualificadas ou com 

entidades que são classificadas como partes relacionadas, 

estes negócios devem ser sujeitos a opinião preliminar do 

CF. O CF, ao abrigo dos seus Termos de Referência, obtém do 

Conselho de Administração, normalmente através da CAF, 

toda a informação necessária relacionada com o progresso 

financeiro e operacional da empresa, as alterações ao seu 

portfólio do negócio, os termos de quaisquer transações 

sensíveis ou com partes relacionadas que tenham ocorri-

do, bem como os detalhes das decisões tomadas. Ao abrigo 
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dos Termos de Referência, a CAF dedica especial atenção 

a transações materiais com partes relacionadas, especial-

mente quaisquer transações que possam envolver um risco 

significativo associado aos preços de transferência.

•	  A informação relevante relativa a acionistas de referência e 

a partes relacionadas é divulgada na secção 5.6, incluindo as 

participações qualificadas da Sonaecom em “Participações 

Qualificadas” e a existência de outras transações não-ope-

racionais relevantes com partes relacionadas, se existirem, 

em “Transações relevantes com partes relacionadas”.

POLÍtICA DE REMuNERAÇÃO

A Sonaecom está empenhada na aplicação das orientações de 

gestão de risco geralmente recomendadas no que respeita às 

remunerações.

•	  A conceção da política de remuneração para todos os res-

ponsáveis e colaboradores da empresa deve ter em conta 

o potencial comportamento de assunção de risco dos mes-

mos, dando uma importância suficiente, mas equilibrada, à 

componente variável. Este objetivo também é alcançado 

transpondo algum risco da atividade para o risco assumido 

pelos próprios responsáveis e colaboradores, e relacionando 

a recompensa dos mesmos com o desempenho individual e 

da empresa.

•	  Além disto, a remuneração dos membros do Conselho de 

Administração deve ser estruturada de modo a que os in-

teresses dos mesmos estejam em consonância com o in-

teresse, a longo prazo, da empresa. A remuneração destes 

deve basear-se numa avaliação independente do respetivo 

desempenho, e deve ser estruturada para desencorajar a 

tomada excessiva de riscos.

Poder-se-á obter uma avaliação de risco da política de remune-

ração da Sonaecom considerando as informações de seguida 

descritas:

•	  Os princípios de remuneração aplicados a todos os res-

ponsáveis e colaboradores, e a forma como as várias com-

ponentes da remuneração contribuem para um ambiente 

controlado no que respeita ao comportamento de assunção 

de risco são explicados na secção 5.4 do presente relatório, 

subjacentes ao tema Política de Remuneração do grupo e 

Remuneração dos Órgãos de Administração e Fiscalização.

•	  O processo de decisão e de aprovação da política de remu-

neração envolve vários órgãos de governação para assegu-

rar um escrutínio independente, a equidade e a adequada 

gestão de risco do processo. A CNR tem, em especial, um 

papel importante na supervisão, devido à função-chave que 

assume e que consiste na revisão de toda a política de re-

muneração e compensação, de todas as propostas de remu-

neração, bem como na supervisão do MTIP.

•	  Os princípios e as práticas de remuneração que são aplica-

das ao Conselho são explicados na secção 5.4, em “Remu-

neração de Administradores”, bem como são detalhadas 

as remunerações individuais. A CNR comunica por escrito 

ao Conselho, sempre que necessário, e colabora com a Co-

missão de Vencimentos da Sonaecom para obter a aprova-

ção da mesma, em nome dos acionistas, da remuneração e 

outras compensações do Conselho de Administração e de 

outros Órgãos de Governo.

•	  Por último, o facto de disponibilizarmos, na secção 5.4 do 

presente relatório, informações completas sobre a política 

de remuneração adotada promove a transparência e consti-

tui um fator que contribui para mitigar o risco de práticas de 

pagamento potencialmente problemáticas.

POLÍtICA DE COMuNICAÇÃO DE IRREGuLARIDADES 

A Sonaecom tem uma política e segue um processo para co-

municar alegadas irregularidades efetuadas por responsáveis, 

colaboradores e parceiros, de acordo com os quais são defini-

dos procedimentos para responder a todas as irregularidades 

comunicadas.

O CF tem responsabilidades estatutárias neste processo, no-

meadamente:

•	  Recebe comunicações de alegadas irregularidades comuni-

cadas em relação à empresa, apresentadas pelos acionistas 

da empresa, por colaboradores ou por outras partes.

•	  Regista todas as alegadas irregularidades comunicadas, pro-

move a investigação com a devida diligência pelo Conselho 

de Administração, pela Auditoria Interna e/ou Externa, e re-

porta as suas conclusões.

A responsabilidade de supervisão deste processo foi delegada 

na Comissão de Ética da Sonaecom, que tem de:

•	  Avaliar as alegadas irregularidades, considerando a política 

indicada no Código de Conduta.

•	  Receber, discutir, investigar e avaliar quaisquer alegadas 

irregularidades que sejam comunicadas e decidir sobre as 

medidas apropriadas que devem ser adotadas em cada caso 

comunicado.

•	  Rever e avaliar a eficiência e eficácia do funcionamento da 

política e do processo de comunicação de irregularidades.

O processo de comunicação de irregularidades pode ser resu-

mido da seguinte forma:

•	  Qualquer pessoa que pretenda comunicar uma irregula-

ridade que pense ou saiba ter sido cometida por qualquer 

responsável, colaborador ou parceiro da Sonaecom, deverá 

fazê-lo através de carta ou e-mail dirigido à Comissão de 
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Ética, com a descrição sumária dos factos. A identidade do 

divulgador manter-se-á anónima, se tal for explicitamente 

solicitado.

•	  A queixa será analisada pela Comissão de Ética que, se con-

siderar que existem fundamentos para a existência da irre-

gularidade comunicada, adotará as medidas que considerar 

apropriadas.
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1.6 OutRAS INfORMAÇõES

EStRutuRA DE CAPItAL

O capital social da Sonaecom está dividido em trezentas e sessenta e seis milhões, duzentas e quarenta e seis mil, oitocentas e sessenta 

e oito ações ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada. Não existem categorias especiais de ações.

PARtICIPAÇõES quALIfICADAS

De acordo com o Código de Valores Mobiliários, a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários deverá ser notificada de participações 

equivalentes ou superiores aos limiares de 2%, 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33,33%, 50%, 66,67% e 90% da totalidade do capital 

social, devendo o mercado de capitais ser também informado das mesmas. Esta informação também é exigível para participações 

que se tornem inferiores às percentagens referidas.

PARtICIPAÇõES quALIfICADAS DA SONAECOM

Acionista Número de  ações 
detidas

% detida a 31 dezembro 
de 2012

Sonae-SGPS, S. A. 197.493.119 53,92%

France Télécom 73.249.374 20,00%

BCP, S.A 12.500.998 3,41%

Os principais acionistas da Sonaecom continuam a ser a Sonae, um grupo multinacional português com interesses nos setores de 

retalho, centros comerciais e seguros, com uma participação total de cerca de 54%, e a France Télécom, um dos maiores operado-

res mundiais de telecomunicações, com uma participação de 20%. 

Em 31 de dezembro de 2012, o free float (% de ações não detidas ou controladas pelos acionistas com participações qualificadas e 

excluindo as ações próprias) situou-se em aproximadamente 21,48%.

 

Em 2012, não se verificaram alterações no número de ações emitidas pela Sonaecom.

ACIONIStAS tItuLARES DE DIREItOS ESPECIAIS

Não existem acionistas que sejam titulares de direitos especiais.

REStRIÇõES à tRANSMISSIbILIDADE E tItuLARIDADE DE AÇõES

Não existem quaisquer restrições à transmissibilidade e titularidade de ações.

ACORDOS PARASSOCIAIS DO CONhECIMENtO DA SOCIEDADE

Em 2012, o grupo celebrou um contrato com a Sonae SGPS S.A., no qual esta se obrigou a proceder, até ao termo do exercício de 

2016, à transferência de ações Sonaecom para os colaboradores e quadros do grupo, por solicitação da Sonaecom e no âmbito dos 

planos de incentivo de médio prazo, pelo preço de 1,184, por ação. No âmbito deste contrato, a Sonaecom procedeu a um paga-

mento à Sonae - SGPS, S.A. no montante de 3.291.520 euros.

REGRAS APLICáVEIS à ALtERAÇÃO DOS EStAtutOS DA SOCIEDADE

As alterações aos estatutos da Sonaecom devem ser aprovadas pela Assembleia Geral de acionistas, que delibera, de acordo com 

a lei, por maioria de dois terços dos votos.

MECANISMOS DE CONtROLO PARA COLAbORADORES COM PARtICIPAÇÃO NO CAPItAL SOCIAL

Não existem mecanismos de controlo relativos à atribuição de ações da sociedade que resultem na restrição do exercício do direito 

de voto por parte dos colaboradores com participação no capital social da Sonaecom.

DESEMPENhO DO tÍtuLO SONAECOM

No final de 2012, as ações da Sonaecom alcançaram o valor de 1,481 euros por ação, 21,9% acima da cotação de fecho de 1,215 

euros por ação, em 30 de dezembro de 2011. A cotação atingiu um máximo de 1,568 euros por ação, em 19 de dezembro de 2012, 

e um mínimo de 1,070 euros, em 23 de maio de 2012. 
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No final de 2012, a capitalização bolsista da Sonaecom era de, aproximadamente, 542 milhões de euros. O volume médio diário de 

transações registado foi de 247 mil ações, diminuindo 30,0% relativamente a 2011 (353 mil ações).

Consideramos provável que as ações da Sonaecom tenham sido influenciadas, ao longo do ano, pelos eventos que de seguida se 

listam:

•	 7 de março de 2012: publicação dos resultados consolidados respeitantes ao ano de 2011;

•	 8 de março de 2012: publicação de anúncio de distribuição de dividendos relativos ao ano de 2011;

•	 27 de abril de 2012: informações sobre as decisões aprovadas na Assembleia anual de acionistas, decorrida no mesmo dia; 

•	 3 de maio de 2012: publicação dos resultados consolidados respeitantes ao primeiro trimestre de 2012; 

•	 24 de julho de 2012: publicação dos resultados consolidados respeitantes ao primeiro semestre de 2012;

•	 31 de julho de 2012: emissão de um empréstimo obrigacionista de 20 milhões de euros;

•	  25 de setembro de 2012: clarificação, a pedido da CMVM, acerca de declarações efetuadas por um dos administradores execu-

tivos da Sonaecom;

•	 23 de outubro de 2012: clarificação, a pedido da CMVM, de notícia veiculada pelo Diário Económico;

•	 30 de outubro de 2012: publicação dos resultados consolidados respeitantes aos primeiros nove meses de 2012;

•	  14 de dezembro de 2012: anúncio relativo a acordo acerca de recomendação conjunta da Sonaecom, SGPS, S.A., Kento Holding 

Limited e Jadeium BV.

POLÍtICA DE DIStRIbuIÇÃO DE DIVIDENDOS

Na reunião da Assembleia Geral anual, realizada em 27 de abril de 2012, os acionistas da Sonaecom aprovaram a proposta do 

Conselho de Administração de distribuir pelos acionistas, um dividendo de 7 cêntimos por ação, aplicando o remanescente do 

Resultado Líquido apurado no exercício em Reservas Livres.

A proposta de distribuição de dividendos (bem como todas as propostas de aplicação de resultados) é apresentada pelo Conselho 

de Administração, de acordo com o disposto na lei e nos estatutos da sociedade, e a deliberação sobre essa proposta é efetuada 

na Assembleia Geral anual, tal como descrito nos parágrafos seguintes.

O Conselho de Administração elabora as propostas relativas à distribuição de dividendos com base, entre outras, nas oportunida-

des de negócio e de investimento, e respetiva rentabilidade, nas necessidades de financiamento da sociedade e nas expectativas 

dos acionistas. 

Os estatutos da sociedade não contêm cláusulas que possam prejudicar a distribuição de dividendos ou as propostas do Conselho 

de Administração. O artigo 33º dos estatutos prevê que “o resultado líquido registado nas demonstrações financeiras, depois de 

deduzidos os montantes correspondentes às reservas legais, será aplicado tal como determinado pela Assembleia Geral de acio-

nistas, que pode deliberar quanto à sua distribuição total ou parcial ou quanto à sua aplicação em reservas”.

tRANSAÇõES RELEVANtES COM PARtES RELACIONADAS

As transações com partes relacionadas encontram-se divulgadas na nota 22 do anexo às Demonstrações Financeiras Individuais 

da empresa. Para além destas, não se efetuaram transações relevantes durante o ano com os membros dos órgãos de administra-

ção 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 exceção do Acordo de Parceira Estratégica assinado com a 

France Télécom em 9 de Junho de 2005 e renovado em 24 de outubro de 2008, assim como um novo acordo assinado por ambas 

as partes, de 1 de março de 2012.

RELAtÓRIO DO CONSELhO fISCAL

O relatório anual do Conselho Fiscal é disponibilizado no website da Sonaecom.

RELAÇÃO COM INVEStIDORES

O departamento de Relação com Investidores é responsável pela gestão da relação da Sonaecom com a comunidade financeira – 

investidores atuais e potenciais, analistas e autoridades do mercado – e tem como objetivo o desenvolvimento dos conhecimentos 

e a compreensão do grupo Sonaecom através da divulgação de informação relevante, atempada e fidedigna.
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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 Rela-

ção 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 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:

Carlos Alberto Silva

Diretor de Relação com Investidores

Tel: (+351) 93 100 2444

Fax: (+351) 93 100 2229

Email: carlos.alberto.silva@sonae.com 

investor.relations@sonae.com 

Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 

4460-191 Senhora da Hora, Portugal

Website: www.sonae.com

Em 2012, o departamento de Relação com Investidores participou em 68 sessões individuais ou de grupo, três roadshows e cinco 

conferências de telecomunicações e investidores, prestando, a analistas e investidores, informações sobre os resultados e pers-

petivas futuras da Sonaecom.

O representante para as relações com o mercado de capitais e Euronext é António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier, que 

pode ser contactado por telefone ou endereço de e-mail: 

Tel: (+351) 93 100 2232

Fax: (+351) 93 100 2229

E-mail: antonio.xavier@sonae.com 

investor.relations@sonae.com 

Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 

4460-191 Senhora da Hora, Portugal

honorários do ROC

Em 2012, o grupo Sonaecom pagou, a título de honorários, ao ROC do grupo, Deloitte, e à sua rede de empresas, os seguintes 

montantes:

A política de gestão de risco da Sonaecom, supervisionada pelo Conselho Fiscal em coordenação com a Comissão de Auditoria e Fi-

nanças, acompanha e controla os serviços solicitados aos Auditores Externos e rede de empresas, de forma a não ser comprometi-

da a sua independência. Trimestralmente, o CF recebe e analisa a informação acerca dos honorários e serviços prestados pelo ROC.

Os honorários pagos pelo grupo Sonaecom ao grupo Deloitte representam menos de 1% do total da faturação anual da 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.

2012 2011

    Revisão Legal de Contas 171.699 68% 145.022 64%

    Outros serviços de garantia e fiabilidade 34.000 13% 43.637 19%

Serviços de Auditoria 205.699 81% 188.659 83%

Consultoria  Fiscal 47.785 19% 19.081 8%

Outra consultoria - - 20.000 9%

Total 253.484 100% 227.740 100%
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1.7 ARtIGOS 447º, 448º E PARtICIPAÇõES quALIfICADAS
Ver ponto 4.4 do Relatório de Contas de 2012 da sociedade.

1.8 ANExO

1.8.1 hAbILItAÇõES E ExPERIêNCIA PROfISSIONAL DOS MEMbROS DO CONSELhO 
DE ADMINIStRAÇÃO
Ver ponto 4.1 do Relatório de Contas de 2012 da sociedade.

1.8.2 AÇõES DEtIDAS PELOS MEMbROS DO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO
Ver ponto 4.3 do Relatório de Contas de 2012 da sociedade.

1.8.3 OutROS CARGOS DESEMPENhADOS PELOS MEMbROS DO CONSELhO DE ADMINIStRAÇÃO
Ver ponto 4.2 do Relatório de Contas de 2012 da sociedade.
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1.8.4 hAbILItAÇõES, ExPERIêNCIA PROfISSIONAL E AÇõES DEtIDAS PELOS MEMbROS 
DO CONSELhO fISCAL

Arlindo Dias Duarte Silva

habilitações literárias: 

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

Experiência profissional: 

Revisor Oficial de Contas, Fiscal Único e membro do Conselho Fiscal de várias sociedades. 

Número de ações da Sonaecom de que é titular: 

não detém quaisquer ações da Sonaecom.

Armando Luís Vieira De Magalhães

habilitações literárias: 

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto. MBA Executivo – European Management pelo IESF/IFG.

Experiência profissional: 

Revisor Oficial de Contas em várias sociedades. 

Número de ações da Sonaecom de que é titular: 

não detém quaisquer ações da Sonaecom.

Óscar José Alçada da quinta

habilitações literárias: 

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

Experiência profissional: 

Membro do Institute of Statutory Auditors, Partner da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC e membro do 

Conselho Fiscal de várias sociedades.

Número de ações da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer ações da Sonaecom.

Jorge Manuel felizes Morgado

habilitações literárias: 

Licenciatura em Economia pela Universidade do Porto.

Experiência profissional: 

Revisor Oficial de Contas e Membro do Conselho Fiscal de várias sociedades portuguesas.

Número de ações da Sonaecom de que é titular: 

não detém quaisquer ações da Sonaecom. 

1.8.5 OutROS CARGOS DESEMPENhADOS PELOS MEMbROS DO CONSELhO fISCAL

Arlindo Dias Duarte Silva
Cargos em sociedades do grupo Sonaecom:
Não exerce cargos em sociedades do grupo Sonaecom.

Outros cargos:
Sonae SGPS, S.A.
(membro do Conselho Fiscal)
Sonae Investimentos, SGPS, S.A.
(membro do Conselho Fiscal)
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Rochinvest – Investimentos Imobiliários e Turísticos, S.A.
(membro do Conselho Fiscal)

Cargos em associações de solidariedade social:

ALADI – Associação Lavrense de Apoio ao Diminuído Intelectual

(membro do Conselho Fiscal)

Associação Cultural do Senhor do Padrão

(membro do Conselho Fiscal)

Armando Luís Vieira de Magalhães

Cargos em sociedades do grupo Sonaecom:

Não exerce cargos em sociedades do grupo Sonaecom.

Outros cargos:

Sonae Capital, SGPS, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Cargos em organizações não lucrativas:

Fundação Eça de Queirós

(membro do Conselho Fiscal)

Futebol Clube do Porto – Futebol, S.A.D.; Porto Comercial 

– Sociedade de Comercialização e Sponsorização, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Óscar José Alçada da quinta

Cargos em sociedades do grupo Sonaecom:

Não exerce cargos em sociedades do grupo Sonaecom.

Outros cargos:

BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC

(membro do Conselho de Administração)

Sonae Investimentos, SGPS, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Caetano-Baviera-Comérico de Automóveis, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Jorge Manuel felizes Morgado

Cargos em sociedades do grupo Sonaecom:

Não exerce cargos em sociedades do grupo Sonaecom.

Outros cargos:

Sonae Capital, SGPS, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Sonae Indústria, SGPS; S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Sonae SGPS, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)

Sonae Sierra, S.A.

(membro do Conselho Fiscal)




