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De acordo com as novas Recomendações sobre Governo das Sociedades, publicadas em Setembro 
de 2007 pela CMVM, aplicáveis a partir de 1 de Janeiro 2008, esta secção descreve 
pormenorizadamente as funções, responsabilidades e composição dos nossos órgãos de governação. 
Entre outros assuntos, esta secção inclui uma descrição e explicação detalhada da nossa política de 
remunerações e das posições accionistas detidas pelos nossos administradores. 

 

4.1.  Relatório de Governo da Sociedade (Estrutura de acordo com o 
Anexo ao Regulamento da CMVM nº 01/2007 

4.1.1. Declaração de cumprimento 
 

1) Divulgação do local onde a informação é publicada 
Os textos integrais contendo as actuais 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 transacção de acções e 
conflitos de interesse – são disponibilizados ao público em geral através do nosso sítio na internet: www.sonae.com e do sítio 
da CMVM: www.cmvm.pt.  

 

2) Recomendações da CMVM sobre governo das sociedades 
 
O quadro seguinte apresenta um resumo das recomendações da CMVM sobre governo das sociedades e respectivo nível de 
cumprimento por parte da Sonaecom: 

 
Recomendações da CMVM 
 

 
Nível de cumprimento 
em 31.12.2008 

1. ASSEMBLEIA GERAL  

1.1. Mesa da Assembleia Geral  

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

SIM: todos os recursos 

necessários são disponibilizados

pela Sonaecom através dos 

departamentos relevantes: 

Jurídico, Instalações, 

Financeiro, 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 é 

divulgada (ver parágrafo 4.1.2.-3 

deste relatório) 

1.2. Participação na Assembleia  

1.2.1. A antecedência do depósito ou bloqueio das acções para a participação em 
Assembleia Geral imposta pelos estatutos não deve ser superior a cinco dias úteis. 

SIM: este requisito, que está 

previsto nos estatutos da 

Sonaecom, é de cinco dias úteis

(ver parágrafo 4.1.2.-4 deste 

relatório) 

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

SIM: em caso de suspensão, o 

Presidente da Mesa da 

Assembleia Geral exige o 

bloqueio durante os cinco dias 

úteis que antecedem a data em 

que a assembleia é retomada 

(ver parágrafo 4.1.2.-5 deste 

relatório)   
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1.3.  Voto e Exercício do Direito de Voto  

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

SIM: não existem restrições ao 

voto por correspondência 

(ver parágrafo 4.1.2.-8 deste 

relatório)   

1.3.2. O prazo estatutário de antecedência para a recepção 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 

(ver parágrafo 4.1.2.-10 deste 

relatório) 

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

SIM: Os estatutos da 

Sonaecom contemplam o 

princípio uma acção um voto 

(ver parágrafo 4.1.2.-6 deste 

relatório)  

1.4. Quórum e Deliberações  

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

NÃO 

(ver parágrafo 4.1.2.-7 deste 

relatório) 

1.5. Listas de presenças, Actas e Informação sobre deliberações adoptadas  

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

NÃO 

(ver parágrafo 4.1.1.-3 deste 

relatório) 

1.6. Medidas relativas ao Controlo da Sociedade  

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

SIM: não existem tais medidas 

(ver parágrafo 4.1.2.-13 deste 

relatório) 

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

SIM: não existe limitação 

estatutária ao número de 

votos. 

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

SIM: não existem tais medidas 

(ver parágrafo 4.1.2.-8 deste 

relatório) 

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

SIM 

(ver parágrafo 4.1.3.-1 deste 

relatório) 

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

SIM: tais sistemas estão 

implementados e encontram-se 

descritos neste relatório (ver 

parágrafo 4.1.3.-4 deste relatório)  

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

SIM: os regulamentos internos 

estão disponíveis no nosso 

website (ver parágrafo 4.1.3.-6 

deste relatório) 



 

4.1 Relatório de Governo da Sociedade (continuação)  

81  Sonaecom Relatório e contas 2008 

2.1.2. Incompatibilidades e Independência  

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

SIM: do total de 12 membros 

do Conselho de Administração 

da Sonaecom, sete são Não-

Executivos (ver parágrafo 4.1.3.-1 

deste relatório)  

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

SIM: actualmente o nosso 

Conselho de Administração 

inclui três administradores não-

executivos independentes (o 

que corresponde a um quarto 

do número total de 

administradores)  

(ver parágrafo 4.1.3.-6 deste 

relatório) 

2.1.3. Elegibilidade e Nomeação  

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

SIM: o cumprimento dos 

requisitos legais de 

independência e a verificação 

da adequação das 

competências são assegurados 

através de questionários 

específicos preparados pela 

Sonaecom (ver parágrafo 4.1.3.-

12 deste relatório) 

2.1.4. Política de Comunicação de Irregularidades  

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

SIM: a Sonaecom adoptou uma

política que cumpre 

integralmente com esta 

recomendação 

(ver parágrafo 4.1.3.-22 deste 

relatório) 

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

SIM: a Sonaecom divulga as 

linhas gerais desta política 

neste relatório e no seu website

(ver parágrafo 4.1.3.-22 deste 

relatório) 

2.1.5. Remuneração  

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

SIM: a Sonaecom está convicta

que o alinhamento com os 

interesses dos accionistas está 

assegurado e que cumpre 

integralmente esta 

recomendação (ver parágrafos 

4.1.3.-18, 4.1.3.-20 e 4.1.4.–10 

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

SIM: a declaração sobre a 

política de remuneração foi 

aprovada pelos accionistas na 

reunião de Assembleia Geral de 

2008. 

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

SIM: a representação da 

comissão de vencimentos está 

assegurada. 

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

SIM: o Plano Incentivos Médio 

Prazo da Sonaecom foi 

aprovado na Assembleia Geral 

em 2007. Não existem 

quaisquer planos de benefícios 

de reforma em vigor (ver 

parágrafo 4.1.4.-10 deste relatório) 

 

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

NÃO (cumpre em 

substância): a divulgação 

individual é feita apenas para o 

Presidente e para o CEO. No 

entanto, a CMVM considerou a 

nossa divulgação como 

cumprindo a recomendação (ver 

explicação nos parágrafos 4.1.1-3 e 

4.1.3.-20 deste relatório) 

2.2. Conselho de Administração  

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

SIM: a administração 

quotidiana  da sociedade está 

delegada numa Comissão 

Executiva (ver parágrafo 4.1.3.-3 

deste relatório) 

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

SIM: tais responsabilidades 

não estão contempladas na 

delegação de poderes 

(ver parágrafo 4.1.3.-3 deste 

relatório) 

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

SIM: o Presidente do Conselho 

de Administração não exerce 

funções executivas (ver parágrafo

4.1.3.-9 deste relatório) 

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

SIM: esta informação está 

descrita na Secção 3 do 

relatório anual de gestão  

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

NÃO 

(ver parágrafo 4.1.1.-3 deste 

relatório) 
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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 

cumprem esta recomendação   

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

SIM: o Presidente da Comissão 

Executiva cumpre esta 

recomendação    

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

N/A: A Sonaecom não adoptou 

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

N/A: A Sonaecom não adoptou 

este modelo de governação 

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

SIM: o relatório anual 

elaborado pelo Conselho Fiscal 

é objecto de divulgação no 

website da Sonaecom 

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

SIM: o relatório do Conselho 

Fiscal inclui esta descrição 

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

SIM: A Sonaecom cumpre 

integralmente com a Lei em 

termos das funções e 

funcionamento do Conselho 

Fiscal. O Conselho Fiscal 

interage com a Comissão de 

Aditoria e Finanças tal como 

descrito mais à frente neste 

relatório 

 

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

SIM: o Conselho Fiscal faz esta 

avaliação anual 

2.5. Comissões Especializadas  

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

SIM: a Comissão de Auditoria e

Finanças e, em particular, a 

Comissão de Nomeações e 

Remunerações foram 

constituídas para este propósito

(ver parágrafo 4.1.3.-3 deste 

relatório) 

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

SIM – em substância: ver 

explicação relativa à 

independência efectiva de Paulo

Azevedo (ver parágrafo 4.1.1.-3 

deste relatório) 
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2.5.3. Todas as comissões devem elaborar actas das reuniões que realizem. SIM: as nossas Comissões 

redigem actas das reuniões 

3. INFORMAÇÃO E AUDITORIA  

3.1. Deveres Gerais de Informação  

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

SIM: a Sonaecom dispõe de 

um gabinete de Relação com 

Investidores 

(ver parágrafo 4.1.4.-12 deste 

relatório)   

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

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

 b) Estatutos;  

 c) Identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as relações 
com o mercado; 

SIM: toda esta informação está

disponível, em inglês, no 

website da Sonaecom 

 d) Gabinete de Apoio ao Investidor, respectivas funções e meios de acesso;  

 e) Documentos de prestação de contas;  

 f) Calendário semestral de eventos societários;  

 g) Propostas apresentadas para discussão e votação em Assembleia Geral;  

 h) Convocatórias para a realização de Assembleia Geral.  

 

4.1.1 - 1) Nível de cumprimento com as Recomendações da CMVM 
Em 31 de Dezembro de 2008, a Sonaecom cumpria integralmente as recomendações da CMVM sobre Governo das 
Sociedades, à excepção das seguintes: 

- Recomendação 1.4.1 (Quorum): A Sonaecom não concorda com esta recomendação, pois não entendemos como, em 
teoria, a Assembleia Geral pode realizar-se e deliberar eficazmente, em primeira convocatória, se apenas uma acção estiver 
representada. A Sonaecom acredita que se deve privilegiar e fomentar uma representação adequada dos accionistas, de 
forma a evitar o risco de bloqueio da tomada de decisões, já que a representação mínima dos accionistas não é necessária 
quando a Assembleia Geral reúne em segunda convocatória. 

 - Recomendação 1.5.1 (Actas da AG): as actas da Assembleia Geral não estão actualmente disponibilizadas no sítio internet 
da sociedade. É nossa intenção cumprir esta recomendação em 2009. 

- Recomendação 2.1.5.5 (Divulgação da remuneração individual): A Sonaecom entende que a remuneração e outras 
compensações dos membros do Conselho de Administração devem ser divulgadas de forma clara e transparente, de modo a 
permitir uma compreensão clara dos valores envolvidos e respectiva distribuição. Contudo, a Sonaecom considera que a 
divulgação individual das remunerações do Presidente do Conselho de Administração e do CEO, por um lado, e as médias e 
escalões das remunerações dos restantes Administradores Não-Executivos e Executivos, por outro lado, são suficientes para 
avaliar as quatro principais vertentes de remuneração do Conselho de Administração. A divulgação dos valores individuais 
ainda não é prática corrente em Portugal e a Sonaecom acredita que não traz qualquer benefício adicional para os accionistas 
ou para a comunidade financeira. A forma de divulgação adoptada em 2007, que foi também adoptada para a divulgação 
relativa a 2008 contida neste relatório, foi aceite como estando em conformidade pela CMVM que adoptou uma interpretação 
mais flexível da sua própria Recomendação. 

- Recomendação 2.2.5 (rotação do Administrador com o pelouro financeiro - CFO): A Sonaecom não concorda com esta 
recomendação que, tanto quanto sabemos, não integra quaisquer códigos internacionais de governo das sociedades ou regras 
de melhores práticas divulgadas por investidores institucionais ou pelos seus consultores. A Sonaecom não acredita que pelo 
facto de proceder à rotação do Administrador financeiro (CFO) competente e bem sucedido, após o exercício de funções em 
dois mandatos, traga qualquer vantagem para os accionistas ou para a Empresa. 

Em relação à Recomendação 2.5.2 (independência dos membros da Comissão de Vencimentos), julgamos dever explicar 
pormenorizadamente o nosso ponto de vista: 

Relativamente à independência dos membros da Comissão de Vencimentos, acreditamos cumprir em substância com a 
recomendação, ainda que formalmente não estejamos em conformidade já que um dos membros dessa Comissão seja 
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representado por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, Presidente do Conselho de Administração. A nossa convicção baseia-se 
no facto de que: (i) Duarte Paulo Teixeira de Azevedo integra a Comissão de Vencimentos na qualidade de Presidente da 
Comissão Executiva do accionista maioritário da empresa, a Sonae SGPS, S.A. e não na qualidade de Presidente do nosso 
Conselho de Administração, o que significa que ele de facto representa os interesses do accionista maioritário na Comissão de 
Vencimentos - esse é precisamente o objectivo da Comissão de Vencimentos; (ii) ele não participa em nenhuma discussão ou 
resolução em que exista um conflito de interesses com o seu cargo de Presidente do Conselho de Administração (em especial, 
a sua própria remuneração na Sonaecom é aprovada pelo outro membro independente da Comissão de Vencimentos) e (iii) a 
sua remuneração na Sonaecom não regista um valor significativo, sendo de aproximadamente 55.000 euros em 2008. 

Relativamente à questão da independência, a Comissão de Nomeações de Remunerações da Sonaecom interage com a 
Comissão de Vencimentos de forma a que esta Comissão disponha da informação relativa ao desempenho de todos os 
administradores (em particular os Administradores Executivos), já que a Comissão de Vencimentos não supervisiona de perto 
a sua actividade durante o ano. Este facto não é, sob nenhum ponto de vista, incompatível com a independência dos 
membros da Comissão de Vencimentos, mas facilita as avaliações e as decisões relativas a remuneração que são aprovadas 
em nome dos accionistas. 

 

4.1.1 - 2) Avaliação da independência dos membros do Conselho de Administração  
Em 2008, foram eleitos três Administradores Não-Executivos Independentes para integrar o Conselho de Administração da 
Sonaecom: António Sampaio e Mello, Jean-François Pontal e Franck Dangeard. 

O Conselho de Administração não tem conhecimento de quaisquer circunstâncias que tenham afectado a independência dos 
três Administradores Não-Executivos atrás referidos desde a sua eleição. Esta avaliação foi efectuada tendo como referência 
os requisitos 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 afectar a independência da sua análise ou da sua tomada de decisão. 

A Sonaecom considera o Administrador Não-Executivo David Hobley como Independente, já que ele age efectivamente 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 pela Comissão de Nomeações e Remunerações do Grupo antes da sua eleição. No entanto, David Hobley 
não é considerado formalmente 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. 

4.1.2.Assembleia Geral 
 

4.1.2 - 1) Mesa da Assembleia Geral 
João Augusto Esmeriz Vieira de Castro Presidente 
António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes Secretário 

4.1.2 - 2) Mandatos 
O actual mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral decorre entre 2008 e 2001.  
 

4.1.2 - 3) Remuneração 
O Presidente da Mesa da Assembleia Geral aufere uma remuneração anual fixa de 5.000 euros e o Secretário aufere a 
remuneração anual fixa de 1.500 euros.  

4.1.2 - 4) Bloqueio das acções 
A Assembleia Geral de Accionistas é constituída pelos accionistas com direito de voto, possuidores de acções ou títulos de 
subscrição que as substituam que, até cinco dias úteis antes da realização da Assembleia, comprovem junto da sociedade a 
sua titularidade, nos termos estabelecidos na lei. 

4.1.2 - 5) Normas aplicáveis ao bloqueio das acções no caso de suspensão da Assembleia Geral  
Os estatutos da sociedade não prevêem esta situação e tal facto nunca ocorreu no passado. O Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral determina que, se o período de suspensão não exceder cinco dias úteis, o bloqueio das acções mantém-se 
até que a reunião seja retomada; se o período de suspensão for superior a cinco dias úteis, o bloqueio só será necessário nos 
cinco dias úteis que antecedem a reunião. 

4.1.2 - 6) Número de acções correspondentes a um voto 
A cada acção corresponde um voto. 
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4.1.2 - 7) Regras estatutárias para o exercício do direito de voto 
Os accionistas podem participar na Assembleia Geral pessoalmente ou fazendo-se representar. Os accionistas que sejam 
pessoas singulares podem fazer-se representar por qualquer pessoa que escolherem, mediante carta dirigida ao Presidente 
da Mesa da Assembleia Geral que indique o nome, domicílio do representante e data da Assembleia Geral. Os accionistas que 
sejam pessoas colectivas poderão igualmente fazer-se representar pela pessoa que para o efeito designarem através de 
carta, dirigida ao Presidente da Mesa da Assembleia Geral. A autenticidade de tais cartas será avaliada pelo Presidente da 
Mesa. A Assembleia Geral poderá funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados 
accionistas possuidores de acções que titulem mais de cinquenta por cento do capital social. 

4.1.2 - 8) Voto por correspondência 
Os estatutos da Sonaecom contemplam a possibilidade de os accionistas votarem por correspondência em relação a qualquer 
uma das matérias constantes da convocatória, nos termos e condições nela previstos. O Presidente da Mesa é responsável 
pela verificação da autenticidade e salvaguarda da confidencialidade do voto.  

4.1.2 - 9) Modelo para exercício de voto por correspondência 
Os boletins para voto por correspondência encontram-se disponíveis em papel e no sítio de internet da Sonaecom. 

4.1.2 - 10) Prazo limite para o voto por correspondência 
Os votos por correspondência serão considerados válidos se recebidos na sede da sociedade, por meio de carta registada com 
aviso de recepção, dirigida ao presidente da Mesa da Assembleia Geral, até três dias antes da data da Assembleia. 

4.1.2 - 11) Voto através de meios electrónicos 
O exercício de voto através de meios electrónicos ainda não está contemplado pela actual redacção dos estatutos da 
Sonaecom. 

4.1.2 - 12) Aprovação da política de remuneração e avaliação da gestão e auditoria da Empresa 
A Comissão de Vencimentos (eleita pela Assembleia Geral de Accionistas) é responsável pela aprovação da remuneração e 
outras compensações dos membros dos 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 Accionistas. 

Em cumprimento da Lei, a ordem de trabalhos das Assembleias Gerais Anuais inclui um ponto relativo à apreciação geral da 
administração e fiscalização da sociedade, de modo a permitir aos accionistas discutir esta questão. 

4.1.2 - 13) Medidas defensivas em caso de transição de controlo ou de alterações na composição do órgão 
de administração 

Não existem quaisquer medidas defensivas. 

4.1.2 - 14) Acordos com cláusulas de controlo 
Uma alteração no controlo da Sonaecom poderia determinar a possibilidade de resolução, 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. 
 

4.1.2 - 15) Acordos entre a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes em caso 
transição de controlo 

Não existem acordos entre a sociedade e qualquer dos seus Administradores ou outros Dirigentes que contemplem uma 
compensação em caso de renúncia desses Dirigentes ou de cessação injustificada do contrato de trabalho em resultado de 
uma oferta pública de aquisição. No caso de cessação de funções de um Administrador da sociedade, a política do Grupo 
Sonaecom prevê o pagamento das remunerações que resultem da Lei e também de acordo com as condições eventualmente 
acordadas entre as partes. Os Administradores da sociedade não auferem qualquer compensação adicional, sendo aplicados 
os mesmos critérios que valem para os restantes colaboradores da sociedade. 

4.1.3.Órgãos de administração e fiscalização 

 
4.1.3 - 1) Identificação e composição 

Em 2 de Maio de 2007, a Assembleia Geral de Accionistas aprovou, de acordo com o disposto no Código das Sociedades 
Comerciais, uma nova estrutura de governo da sociedade composto por um órgão de administração e dois órgãos de 
fiscalização: o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas (ROC). 

Esta nova estrutura não teve qualquer impacto no normal funcionamento dos órgãos de administração e fiscalização. O 
Conselho Fiscal exerceu os seus poderes de supervisão, tendo para o efeito recebido todo o apoio do Conselho de 
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Administração, e tendo trabalhado em coordenação total com o ROC, nomeadamente no que diz respeito à preparação do 
relatório anual sobre a supervisão da Sonaecom e na elaboração da declaração relativa ao relatório anual, contas e propostas 
apresentadas pelo órgão de administração da Sonaecom. 

O Conselho Fiscal exerceu também os seus poderes e deveres relativamente ao ROC, tendo apresentado a proposta para a 
sua nomeação na Assembleia Geral atrás referida. 

Em 2008, o Conselho de Administração aprovou uma proposta para a realização de um novo processo de auto-avaliação do 
Conselho de Administração, em que o Conselho de Administração da Sonaecom é avaliado tanto numa perspectiva global 
como tendo em conta os contributos individuais dos seus membros. O processo foi levado a cabo por um consultor externo 
independente da London Business School, Professor Rob Goffee, que já tinha liderado um processo idêntico em 2005. O 
relatório da Auto-Avaliação do Conselho de Administração registou melhorias significativas em comparação com 2005, tendo 
sido mesmo excedidos alguns objectivos. No entanto, existem ainda algumas áreas que requerem melhoria pelo que foi 
criado um grupo de trabalho com o objectivo completar e implementar as respectivas acções de melhoria. 

 
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 actual mandato do Conselho de Administração cobre o período 2008-2011. O 
Conselho de Administração deve eleger o seu Presidente. 

Conselho de Administração 
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Presidente 
António Sampaio e Mello Não-Executivo Independente 
David Charles Denholm Hobley Não-Executivo1 
Gervais Gilles Pellisser Não-Executivo  
Jean-François René Pontal Não-Executivo Independente 
Franck Dangeard Não-Executivo Independente   
Nuno Manuel Jordão Não-Executivo  
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Executivo– CEO 
Luís Filipe Campos Dias Reis Executivo 
George Christopher Lawrie Executivo  
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Executivo 
Miguel Nuno Santos Almeida Executivo 

O Conselho de Administração reflecte um equilíbrio saudável 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: 

Conselho Fiscal 
Arlindo Dias Duarte Silva Presidente 

Armando Luís Vieira de Magalhães  Vogal 
Óscar José Alçada da Quinta  Vogal  
Jorge Manuel Felizes Morgado Substituto 

 
REVISOR OFICIAL DE CONTAS (ROC) 
Composição 
O ROC da Sonaecom é a Deloitte & Associados, SROC, S. A. representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, que pode 
ser substituído por João Luís Falua Costa da Silva.  

                                                     
1 Ver ponto 4.1.1 – 4) deste relatório. 
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COMISSÃO DE VENCIMENTOS 
Composição 
Sonae SGPS, S.A representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo(1) 
Sontel, BV, representada por Bruno Walter Lehmann(2) 

(1) CEO da Sonae, SGPS, S.A. 

(2) Partner – Egon Zehnder International 

 
SECRETÁRIO DA SOCIEDADE 
Composição 
O Secretário da Sonaecom é Filipa Santos Carvalho e o Secretário substituto é Pedro Teixeira Sá. 

 

4.1.3 - 2) Outras comissões com competências em matéria de administração e fiscalização  
De acordo com as melhores práticas de governo das sociedades, 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 Auditoria 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, o COO, o CFO e os restantes dois Administradores Executivos constituem a Comissão Executiva. As reuniões 
da Comissão Executiva contemplam, ainda, a participação de outros membros da Equipa de Gestão - os Adjuntos do 
Conselho de Administração -, tal como identificados abaixo. 

Equipa de Gestão Executiva 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Executivo - CEO 
Luís Filipe Campos Dias Reis Executivo – COO 
George Christopher Lawrie Executivo – CFO 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Executivo – SSI and Media 
Miguel Nuno Santos Almeida Executivo  – Marketing & Vendas 
António Lobo Xavier Adjunto do Conselho de Administração – Legal, Regulação, RP, Fiscal 
Pedro Ramalho Carlos Adjunto do Conselho de Administração – Corporate and Wholesale 

 
COMISSÃO DE AUDITORIA E FINANÇAS 
Composição 
A Comissão de Auditoria e Finanças (CAF) da Sonaecom é constituída por três membros do Conselho de Administração, 
nomeados pelo próprio Conselho de Administração. O quarto membro é o Director de Governo da Sociedade. A Comissão é 
actualmente composta por três Administradores Não-Executivos, dos quais dois são Independentes, e é presidida por um 
Administrador Não-Executivo Independente. 

Comissão de Auditoria e Finanças 
Jean-François René Pontal Presidente – Administrador Não-Executivo Independente 
António Sampaio e Mello Administrador Não-Executivo Independente 
David Charles Denholm Hobley Administrador Não-Executivo1 
David Graham Shenton Bain Director de Governo da Sociedade 

 
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 composição actual é a seguinte: 

                                                     
1  Ver ponto 4.1.1 – 4) deste relatório. 
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Comissão de Nomeações e Remunerações 
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Presidente do Conselho de Administração – Não-Executivo 
Jean-François René Pontal Administrador Não-Executivo Independente 
Franck Emmanuel Dangeard Administrador Não-Executivo Independente 
  
DIRECTOR DE GOVERNO DA SOCIEDADE 
Composição 
O Director de Governo da Sociedade (‘DGS’) da Sonaecom é David Graham Shenton Bain. 

 

4.1.3 - 3) Estrutura societária – Funções e Competências 
A estrutura societária da Sonaecom distribui claramente as funções, deveres e responsabilidades dos diversos órgãos sociais. 

 

ÓRGÃOS SOCIAIS DA SONAECOM 

SONAECOM SGPS, S.A. 
        

Comissão de Vencimentos  Mesa da Assembleia Geral  Conselho Fiscal 
        
      Revisor Oficial de Contas (ROC) 
        

Director de Governo da Sociedade  Conselho de Administração  Secretário da Sociedade 
        
        

Comissão de Nomeações e 
Remunerações 

 Comissão Executiva  Comissão de Auditoria e Finanças 

 

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 objectivos e estratégia da organização. 

 
Conselho Fiscal 
As principais responsabilidades do Conselho Fiscal da Sonaecom consistem na auditoria da gestão e actividades da empresa e 
na supervisão e monitorização do cumprimento da lei e dos estatutos. 

 
Revisor Oficial de Contas (ROC) 
O ROC é designadamente responsável pela verificação das contas e de todos os documentos financeiros da empresa e pela 
emissão da certificação legal das contas e de um relatório de auditoria. 

 
Comissão de Vencimentos 
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 accionistas, no 
seguimento das políticas de remuneração e de compensação aprovadas pelos accionistas em Assembleia Geral.  

 
Secretário da Sociedade 
O Secretário da Sociedade é responsável por:  

(i) zelar pelas actas e pela lista de presenças da Assembleia Geral de Accionistas; 

(ii) enviar as convocatórias e outros documentos legais para a Assembleia Geral;  

(iii) supervisionar a preparação dos documentos de apoio à Assembleia Geral e reuniões do Conselho de Administração e 
elaborar as respectivas actas das reuniões;  

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

(v) proceder ao registo legal de qualquer acto ou resolução dos órgãos sociais da sociedade. 
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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 
responsabilidade de gerir e executar operações do dia-a-dia, com exclusão dos seguintes temas: 

(i) Eleição do Presidente do Conselho de Administração; 

(ii) Cooptação de Administradores; 

(iii) Convocatórias de Assembleias Gerais; 

(iv) Aprovação do Relatório e Contas anual; 

(v) Prestação de cauções e garantias reais ou pessoais pela sociedade se, durante o exercício e no seu conjunto, excederem 
o valor acumulado de 500.000 euros; 

(vi) Deliberação sobre mudança da sede social e sobre aumento do capital social; 

(vii) Deliberação sobre projectos de fusão, cisão e transformação da sociedade ou quaisquer outros projectos que digam 
respeito à associação da sociedade a qualquer outra entidade com vista à formação de novas sociedades; 

(viii) Aprovação do Business Plan e do Orçamento Anual da sociedade; 

(ix) Deliberação sobre políticas de recursos humanos, nomeadamente planos de prémio de desempenho diferidos e fixação 
de remuneração variável aplicável a quadros de topo (acima do nível G3) em áreas que não sejam da competência da 
Assembleia Geral ou da Comissão de Vencimentos; 

(x) Definição ou alteração de políticas contabilísticas das empresas que fazem parte do perímetro de consolidação; 

(xi) Aprovação de contas trimestrais e semestrais; 

(xii) Compra e venda, realização de operações de leasing financeiro de longa duração ou outros investimentos em activos 
fixos tangíveis, quando envolvam valores que excedam o montante de 1.000.000 euros, por cada transacção, excepto se 
enquadrados no âmbito do Orçamento Anual ou do Business Plan aprovados em Conselho de Administração; 

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

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

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

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

O Conselho de Administração é mantido informado sobre todas as deliberações da Comissão Executiva através das actas das 
respectivas reuniões que são extraídas, de forma sistemática, e enviadas, por escrito, para o Conselho de Administração. 

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

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

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

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

(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, na sua totalidade, podem ser consultados no sítio na Internet da sociedade (www.sonae.com).  

A CAF reporta regularmente ao Conselho de Administração o trabalho realizado, os resultados obtidos e problemas 
identificados, assegurando assim a eficácia do seu trabalho. 

 
Comissão de Nomeações e Remunerações 
A Comissão de Nomeações e Remunerações (‘CNR’) funciona com base nos Termos de Referência aprovados pelo Conselho 
de Administração e é responsável pela identificação de potenciais candidatos ao cargo de Administrador ou a outros cargos de 
topo dentro do Grupo Sonaecom. É também responsável pela supervisão da preparação das propostas de remuneração e 
outras compensações, em nome do Conselho de Administração, pelos planos de sucessão, pela monitorização da gestão de 
talentos da Sonaecom e dos processos de planos de contingência. A CNR reporta ao Conselho de Administração, por escrito, 
sempre que necessário e trabalha em coordenação com a Comissão de Vencimentos na obtenção de aprovação, em 
representação dos accionistas do Grupo, da remuneração e outras compensações dos Membros do Conselho de Administração 
e outros órgãos sociais. A CNR pode recorrer aos serviços de entidades externas, que deverão garantir confidencialidade 
absoluta em relação ao tratamento da informação enviada. 
 
Os Termos de Referência da CNR estão disponíveis no sítio na Internet da empresa (www.sonae.com). 
 
Director de Governo da Sociedade 
O Director de Governo da Sociedade (‘DGS’) 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 DGS são as seguintes: 

(i) assegurar a boa gestão das actividades do Conselho de Administração e respectivas Comissões; 

(ii) participar em reuniões do Conselho de Administração e respectivas Comissões, intervindo como membro sempre que, 
como tal, seja nomeado;  

(iii) facilitar a obtenção de informações para todos os Membros do Conselho de Administração e das respectivas Comissões; 

(iv) apoiar o Conselho de Administração na definição da sua função, objectivos e procedimentos operacionais; assumir uma 
posição de liderança na organização das avaliações do Conselho de Administração; 

(v) manter sob escrutínio questões legislativas, regulatórias e do Governo das Sociedades; apoiar e desafiar o Conselho de 
Administração a alcançar os mais altos padrões a nível do Governo das Sociedades; 

(vi) assegurar que o conceito de “Stakeholders” (detentores de interesses no Grupo) e a necessidade de proteger os 
interesses minoritários são tidos em conta aquando da tomada de decisões importantes por parte do Conselho de 
Administração; 

(vii) ajudar a assegurar que o procedimento de nomeação e eleição de Administradores é realizado apropriadamente e prestar 
apoio na cooptação de novos Administradores;  
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(viii) actuar como ponto de contacto primário e fonte de aconselhamento para, nomeadamente, Administradores Não-
Executivos, no que diz respeito à Empresa e às suas actividades; facilitar e apoiar os Administradores Não-Executivos 
Independentes na afirmação da sua “independência”; 

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

(x) participar nos preparativos e coordenação dos processos das Assembleias Gerais; 

(xi) participar na obtenção de cobertura de seguro para membros dos órgãos sociais; 

(xii) participar, em nome da Empresa, em iniciativas externas para debater e melhorar os requisitos e práticas de Governo 
das Sociedades em Portugal. 

A descrição das funções do DGS está disponível no sítio na Internet da empresa (www.sonae.com). 

4.1.3 - 4) Gestão de risco 
A Sonaecom está empenhada em desenvolver e manter as melhores práticas em termos de normas de gestão de risco e 
acredita ser esta uma das bases para um modelo sólido de governo da sociedade. Desta forma, e já que o risco está 
subjacente em todos os processos de negócio, os directores das várias áreas da nossa organização estão conscientes e 
responsáveis pela gestão do respectivo risco. 

A gestão e monitorização dos principais riscos que podem afectar a Sonaecom são executadas através dos processos-chave 
que se descrevem de seguida: 

O alinhamento do ciclo de gestão de risco com o ciclo de planeamento estratégico, aplicável a todas as subsidiárias da 
Sonaecom, permite identificar e prioritizar os riscos críticos que podem comprometer o desempenho e dificultar a 
prossecução dos objectivos, bem como desenvolver acções que coloquem esses riscos nos níveis pretendidos através da sua 
monitorização e implementação de medidas correctivas. 

A implementação de um processo de gestão de continuidade de negócio, cujo objectivo é diminuir o risco de interrupção do 
negócio, com origem em situações de catástrofe ou falhas técnico-operacionais. Nele se inclui a realização de diagnósticos 
internos e testes à segurança física das instalações críticas da Sonaecom. 

O desenvolvimento de ciclos de gestão de risco/processos que permitem à Sonaecom mitigar riscos críticos relacionados com 
processos, áreas ou entidades, posicionando-os nos níveis pretendidos pela equipa de gestão. 

Os seguintes diagramas ilustram as fases principais incluídas nas políticas de gestão de risco da Sonaecom, que se aplicam 
em todos os negócios no portfolio da Sonaecom: 

GESTÃO DE CICLO DE RISCO 
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GESTÃO DE CONTINUIDADE DO NEGÓCIO 
 

 

 
  
  

 

 
 
ACÇÕES IMPLEMENTADAS 
Gestão de riscos corporativos da Sonaecom 
Em 2008, no âmbito da gestão de riscos de negócio, o Grupo procedeu à actualização do mapeamento do risco na unidade de 
telecomunicações da Sonaecom e obteve o envolvimento de todas as áreas relevantes. 
 
Gestão da continuidade do negócio 
Em 2008, a Sonaecom continuou a focar-se no desenvolvimento e consolidação do processo de gestão de continuidade do 
negócio, tendo nesse sentido realizado várias acções, das quais algumas serão finalizadas durante 2009: 
 
• Tendo por base a análise do impacto e a avaliação do risco no nosso negócio de telecomunicações, foi desenvolvido o 

enfoque na continuidade e foram implementadas medidas estratégicas para identificação dos riscos nos níveis 
apropriados, tal como definido pela equipa de gestão. No seguimento destas acções, será efectuado, em 2009, o 
desenvolvimento e a actualização dos planos de continuidade orientados para a relação custo/benefício. Entretanto, foi 
desenvolvido um modelo de análise do impacto, tendo em conta sistemas e plataformas de rede, com o intuito de 
efectuar uma estimativa dos valores em risco nas principais áreas técnicas; 

• O modelo de gestão de crise foi consolidado face a alguns cenários de risco, entre os quais falhas de recursos humanos, 
catástrofes naturais e falhas técnicas. A implementação e teste do processo de gestão de crise efectiva serão 
desenvolvidos em 2009; 

• O plano de avaliação do risco de pandemia da gripe continuou a ser desenvolvido, concentrando-se a atenção na 
identificação de soluções de acesso remoto, de recursos humanos e das necessárias políticas de comunicação; 

• Foi definido um processo de manutenção da continuidade do negócio ao mais alto nível, que será implementado nas 
nossas empresas de telecomunicações durante 2009. Em linha com a nossa prática de avaliação e gestão dos riscos de 
segurança física, foram efectuados diagnósticos em algumas instalações que são críticos para a continuidade do negócio 
(por ex., centrais de comutação e call centres). Os segmentos analisados foram segurança contra fogo, inundação, e 
intrusão, bem como procedimentos de segurança organizacional. 

 
Informação e segurança do Cliente 
A definição e implementação de uma estratégia de alerta e protecção do Cliente em relação à utilização eficaz e segura dos 
serviços de IP/dados está ainda em desenvolvimento, tendo sido concretizados os seguintes objectivos em 2008: 
• As nossas marcas de banda larga (Clix e Kanguru) já fornecem uma oferta comercial de soluções de segurança; 
• No primeiro trimestre de 2009, o Clix vai lançar um sítio na internet dedicado ao alerta para a segurança e a Optimus vai 

fazer o mesmo durante o ano de 2009; 
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• Foi criado um canal de segurança dedicado para comunicação de incidentes, capaz de fornecer uma resposta adequada às 
actividades de phishing, spam e-mail, malware e conteúdos ilícitos. 

 
Telecomunicações e Revenue Assurance 
Em 2008, os nossos negócios de telecomunicações continuaram a melhorar a “revenue assurance”, através da ferramenta de 
software, “RAID”, (aplicação líder no mercado, desenvolvida pela WeDo Technologies), com os seguintes objectivos: 

• Detectar quaisquer registos de perdas entre a utilização do equipamento pelo Cliente e a facturação; 
• Mitigar a qualidade da perda de serviço ou a deterioração causada por quebras de integridade; 
• Prevenir perdas de receitas que possam surgir da implementação de novos produtos e serviços. 
 

Esta plataforma já está preparada para incluir as nossas ofertas convergentes fixo-móvel. 

Fraude em telecomunicações 
Em 2008, foram desenvolvidos processos de gestão de fraude para fazer face aos diferentes negócios e às evoluções 
tecnológicas. É importante salientar o seguinte: 
• Melhoria dos procedimentos de detecção de fraude; 
• Em coordenação com a comunidade GSM, análise de uma solução global para monitorização e detecção de esquemas de 

fraude nos serviços de voz e dados em roaming; 
• Prevenção de serviço de risco com enfoque em: 

a. Análise e diagnóstico em IMS (sub-sistema IP multimédia) para preparar a base de uma estratégia de fraude 
futura num contexto convergente e IP;  

b. Análise dos riscos associados com o serviço de voz via web e reforço de acções de segurança preventivas; 
c. Estudo comparativo e troca de melhores práticas na indústria relativos ao abuso por SMS através de esquemas de 

“faking” e “spoofing”. Em 2008, demos início a uma avaliação interna de potenciais soluções a serem 
implementadas na nossa rede. 

 
As ameaças de malware na rede móvel foram identificadas e foram tomadas medidas preventivas para proteger a empresa e 
os Clientes. Demos também início à avaliação da implementação de uma estratégia de protecção futura, baseada em três 
plataformas diferentes: equipamento, rede e Cliente. 
  
Relatório periódico 
Os resultados da actividade de gestão de risco são partilhados pelo Grupo Sonae no âmbito do Grupo Consultivo de Gestão de 
Risco, permitindo a transferência de conhecimentos e de boas práticas. 

A Auditoria Interna e a Gestão de Risco apresentam trimestralmente, à Comissão de Auditoria e Finanças da Sonaecom, um 
resumo de todos os riscos de negócio relevantes identificados. Por outro lado, está implementado um procedimento semestral 
de acompanhamento para monitorizar a adopção eficaz das medidas correctivas dos principais riscos identificados. 

4.1.3 - 5) Poderes do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a deliberações de aumento 
de capital 

Tal como referido no ponto 3), o Conselho de Administração é responsável pela gestão dos negócios da sociedade, 
monitorização de riscos, gestão de conflitos de interesse e desenvolvimento dos objectivos e estratégia da organização.  

Os estatutos da Sonaecom permitem que o Conselho de Administração delegue poderes numa Comissão Executiva em 
matéria de negócios, deveres e responsabilidades de gestão corrente e nos termos considerados apropriados (tal como 
descrito em pormenor na secção relativa à Comissão Executiva), mas não permitem ao Conselho de Administração aprovar 
aumentos de capital, o que deve ser aprovado nas Assembleias Gerais de Accionistas. 

4.1.3 - 6) Regulamentos de funcionamento dos órgãos da sociedade 
Os termos de referência dos órgãos sociais e das Comissões existentes estão disponíveis no sítio internet da sociedade. Não 
existe uma definição interna de incompatibilidades nem um número máximo de cargos exercidos noutras sociedades pelos 
membros do Conselho de Administração. 

4.1.3 - 7) Regras aplicáveis à designação e à substituição dos membros do órgão de administração e de 
fiscalização 

Os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Sonaecom são eleitos e destituídos pela Assembleia Geral 
de Accionistas, sem prejuízo das normas legais aplicáveis à nomeação dos membros do Conselho de Administração. 
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Tal como disposto nos nossos estatutos, se contra a proposta que fizer vencimento na eleição dos Administradores, votarem 
accionistas representativos de, pelo menos, 10% do capital social, proceder-se-á à eleição de um Administrador por votação 
entre os accionistas 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 accionistas, a votação incide sobre o conjunto dessas 
candidaturas. 

Se contra a proposta que fizer vencimento na eleição dos Administradores votarem accionistas representativos de, pelo 
menos, 19% do capital social, proceder-se-á à eleição de um segundo Administrador por votação entre os accionistas 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 accionistas ou grupos de accionistas que detenham acções representativas de mais de 
19 % e menos de 30% do capital social da sociedade. 

 

4.1.3 - 8) Número de reuniões realizadas em 2008 
 

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 2008, realizaram-se 
cinco reuniões deste Conselho e a taxa de comparência foi de 98%. 

Os Administradores Não-Executivos reúnem, também, separadamente, com o objectivo de discutir e avaliar a sua 
independência no exercício das suas funções, bem como de sugerir medidas para melhorar os procedimentos do Conselho de 
Administração em termos de governo das sociedades. Em 2008, realizaram-se duas reuniões de Administradores Não-
Executivos e a taxa de comparência foi de 100%. Os Administradores Não-Executivos confirmaram que não existiram 
quaisquer restrições ao âmbito das suas actividades. 

Conselho Fiscal 
O Conselho Fiscal reúne pelo menos uma vez cada trimestre. Em 2008, realizaram-se nove reuniões formais deste órgão e a 
taxa de comparência foi de 100%. 

Comissão Executiva 
A Comissão Executiva da Sonaecom reúne, pelo menos, uma vez por mês e sempre que o seu Presidente ou a maioria dos 
seus membros convoquem uma reunião. Em 2008, realizaram-se 30 reuniões da Comissão Executiva, com uma taxa de 
comparência de 93,3%. 

Comissão de Auditoria e Finanças  
A CAF reúne-se pelo menos cinco vezes por ano e sempre que o seu Presidente, o Conselho de Administração, a Comissão 
Executiva ou, excepcionalmente, o ROC assim o entenderem. Entre as reuniões, a CAF analisa projectos e monitoriza a 
actividade através de conferências áudio entre os seus membros. Em 2008, esta Comissão reuniu cinco vezes e a taxa de 
comparência foi de 90%; realizaram-se também quatro conferências áudio. 

Comissão de Nomeações e Remunerações 
A CNR reúne pelo menos duas vezes por ano e sempre que o seu Presidente ou o Conselho de Administração acharem 
necessário. Em 2008, realizaram-se três reuniões desta Comissão com uma taxa de comparência de 100%. 

Comissão de Vencimentos 
A CV reúne, pelo menos uma vez por ano. Em 2008, realizaram-se três reuniões e a taxa de comparência foi de 100%.   

 

4.1.3 - 9) Membros 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 Sociedades 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 tabela seguinte: 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Presidente - Não-Executivo 
António Sampaio e Mello Não-Executivo Independente 
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David Charles Denholm Hobley Não-Executivo1  
Gervais Gilles Pellisser Não-Executivo  
Jean-François René Pontal Não-Executivo Independente 
Franck Dangeard Não-Executivo Independente   
Nuno Manuel Jordão Não-Executivo  
Angelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Executivo – CEO 
Luís Filipe Campos Dias Reis Executivo 
George Christopher Lawrie Executivo 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Executivo 
Miguel Nuno Santos Almeida Executivo 

 

4.1.3 - 10) Habilitações, experiência e responsabilidades do 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: 

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo Setembro 1998 
António Sampaio e Mello Julho 2006 
David Charles Denholm Hobley Setembro 2005 
Gervais Gilles Pellisser Julho 2006 
Jean-François René Pontal Julho 2003 
Franck Dangeard Julho 2008  
Nuno Manuel Jordão Abril 2008  
Angelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério Abril 2007 
George Christopher Lawrie Abril 2003 
Luís Filipe Campos Dias Reis Março 2000 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo Abril 2006 
Miguel Nuno Santos Almeida Abril 2005 

 

4.1.3 - 11) 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 - encontra-se num anexo a este relatório. 

 

4.1.3 - 12) Identificação dos membros do Conselho Fiscal 
Os membros do Conselho Fiscal, que cumprem as regras de incompatibilidade previstas no n.º 1 do artigo 414.º-A do Código 
das Sociedades Comerciais e obedecem aos critérios de independência previstos no n.º 5 do artigo 414.º do mesmo diploma, 
são os seguintes: 

Arlindo Dias Duarte Silva Presidente 

Armando Luís Vieira de Magalhães  Vogal 
Óscar José Alçada da Quinta  Vogal 
Jorge Manuel Felizes Morgado Substituto 

 

4.1.3 - 13) Habilitações, experiência e responsabilidades do Conselho Fiscal 
A descrição da formação académica, funções desempenhadas na empresa e experiência profissional de cada um dos 
membros do Conselho Fiscal encontra-se num anexo a este relatório. As datas da primeira nomeação de cada membro do 
Conselho Fiscal são as seguintes: 

Arlindo Dias Duarte Silva Abril 2007 

                                                     
1 Ver ponto 4.1.1 – 4) deste relatório. 
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Armando Luís Vieira de Magalhães  Abril 2007  
Óscar José Alçada da Quinta  Abril 2007  
Jorge Manuel Felizes Morgado Abril 2007 

A data de termo do mandato dos membros do Conselho Fiscal é a mesma dos restantes órgãos sociais, sendo o actual 
mandato de quatro anos (2008-2011). 

4.1.3 - 14) 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 num anexo a este relatório. 

4.1.3 - 15) Conselho Geral e de Supervisão (composição) – n.a. 
4.1.3 - 16) Conselho Geral e de Supervisão (habilitações) - n.a. 
4.1.3 - 17) Conselho Geral e de Supervisão (deveres) - n.a. 
 
4.1.3 - 18) Política de remuneração do Conselho de Administração 

A política de remunerações dos membros dos órgãos de administração do Grupo tem como objectivo remunerar de forma 
justa, eficiente e competitiva, tendo em atenção o desempenho individual de cada membro, quer no âmbito de cada Empresa 
subsidiária, quer no Grupo como um todo. 

A Comissão de Vencimentos da Sonaecom é responsável pela aprovação da remuneração e outras compensações do 
Conselho de Administração, incluindo os Administradores Executivos e Não-Executivos, no seguimento da política de 
remuneração e outras compensações aprovadas pelos accionistas em Assembleia Geral. 

Administradores Executivos 
As propostas de remuneração e outras compensações dos Administradores Executivos (excluindo o CEO) são baseadas na 
proposta do CEO do Grupo e preparadas com base em: 

(i) Comparações de mercado;  

(ii) Comparações efectuadas dentro do leque de empresas do Grupo Sonae;  

(iii) Avaliação individual de cada Administrador Executivo.  

Os Administradores Executivos recebem, para além da remuneração fixa e do prémio de desempenho anual, o Prémio de 
Desempenho Diferido, no âmbito dos Planos de Incentivo de Médio Prazo da Sonaecom (PIMP), tal como descrito no 
parágrafo 4.1.4 -10). 

CEO e Administradores Não-Executivos 
A remuneração e outras compensações do CEO e a remuneração fixa para os Administradores Não-Executivos (com exclusão 
do Presidente) são 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. Os Administradores Não-Executivos 
não recebem Prémios de Desempenho Anual nem participam no PIMP da Sonaecom. 

Em relação aos Administradores Não-Executivos, a remuneração fixa pressupõe um compromisso de tempo em 2008, no 
sentido de preparar e participar em pelo menos cinco reuniões do Conselho de Administração, em cada ano. Adicionalmente, 
os membros das Comissões do Conselho de Administração beneficiam de um acréscimo à sua remuneração base de 
aproximadamente 5%. São ainda pagas senhas de presença pelas reuniões em que cada um dos Administradores Não-
Executivos participe, tal como aqui se descreve: reuniões do Conselho de Administração, 940 euros, reuniões da Comissão de 
Auditoria e Finanças, 650 euros, e reuniões 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. 

Por outro lado, cada Administrador Não-Executivo tem direito a um subsídio de responsabilidade anual no valor que oscila 
entre 2.100 euros e 6.000 euros. 

A Comissão de Nomeações e Remunerações poderá definir remunerações adicionais para projectos específicos designados 
individualmente a Administradores Não-Executivos por parte do Conselho de Administração ou das suas Comissões. 

Em caso de destituição dos membros do Conselho da Administração, é política do Grupo o pagamento das compensações 
previstas na lei, podendo em cada situação ser negociado um valor diferente e que se considere ser o mais adequado por 
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ambas as partes. Os membros do Conselho de Administração não recebem qualquer compensação adicional, aplicando-se os 
mesmos critérios dos restantes colaboradores. 

 

4.1.3 - 19) Comissão de Vencimentos 
 
Composição 
A Comissão de Vencimentos (CV) é composta por accionistas eleitos em Assembleia Geral de Accionistas para integrar um 
mandato de quatro anos, actualmente de 2008 a 2011: 

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

(1) CEO da Sonae, SGPS, S.A. 

(2) Partner – Egon Zehnder International 

Tal como referido anteriormente, Duarte Paulo Teixeira de Azevedo, para além de exercer funções de CEO da Sonae SGPS, 
S.A., o que determina a sua presença na CV, exerce também a função de Presidente (Não-Executivo) do Conselho de 
Administração da Sonaecom. 

 

4.1.3 - 20) Remunerações e outras compensações auferidas pelo Conselho de Administração 
 A remuneração dos membros do Conselho de Administração da Sonaecom, incluindo a remuneração fixa e os 
prémios de desempenho anual (ambos calculados numa base de acréscimo), foi a seguinte: 

2008 2007
Bónus de Bónus de

Valores em euros Remuneração fixa
Desempenho

Anual Total Remuneração Fixa
Desempenho

Anual Total

Desagregação individual 
Presidente (Não-Executivo) 62.353 - 62.353 60.667 – 60.667
CEO (Executivo) (1) 421.233 266.700 687.933 422.393 273.600 695.993
Média dos restantes 4  
Administradores Executivos (4 em 
2007)(2) 245.118 107.881 352.999 223.414 111.950 335.364
Média dos restantes 6  
Administradores Não-Executivos (4 
em 2007)(3) 27.854 - 27.854 26.285 – 26.285

Agregado 
Administradores Executivos (5 em 
2008 e 5 em 2007) 1.401.706 690.585 2.092.291 1.316.049 721.400 2.037.449
Administradores Não-Executivos  
(7 em 2008 e 5 em 2007) 229.480 229.480 165.807 – 165.807

  1.631.186 690.585 2.321.771 1.481.855 721.400 2.203.256

 (1) Em 2007, os valores correspondem a quatro meses de remuneração do anterior CEO and oito meses de remuneração do actual CEO; 

 (2) Remuneração Individual Máxima de 2008 (2007) representou 128% (129%) da média e a Mínima representou 79% (78%) da média; 

 (3) Remuneração Individual Máxima de 2008 (2007) representou 153% (139%) da média e a Mínima representou 0% (0%) da média, 
considerando que um Administrador Não Executivo não foi remunerado. 

 

Na apresentação dos valores da tabela acima, foi incluída a remuneração de cada membro do Conselho de Administração, 
proporcional ao período da sua nomeação. 

Os Administradores Não-Executivos não recebem Prémios de Desempenho Anual. Os Prémios de Desempenho Anual dos 
Administradores Executivos apresentados na tabela acima representam os valores actuais resultantes da avaliação do 
desempenho do ano de 2008. Os valores finais foram definidos após o desempenho real ter sido devidamente avaliado e 
depois de aprovação pela Comissão de Nomeações e Remunerações, em representação do Conselho de Administração e pela 
Comissão de Vencimentos, em representação dos accionistas. 
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Participação dos Administradores no PIMP 
Para além dos valores referidos no ponto anterior, os Administradores Executivos auferem outras compensações no âmbito 
dos Planos de Incentivo de Médio Prazo (‘PIMP’). Os Administradores Não-Executivos não participam nos PIMP. 

Não existem condições de performance associadas aos PIMP para além da evolução futura das acções, uma vez que estes 
prémios são baseados no bónus relativo à performance individual e para o qual os KPIs foram já cumpridos. 

O número das acções e opções, atribuídas aos Administradores Executivos, de acordo com os PIMP, vencidos, exercidos ou 
ainda diferidos, durante 2008, resumem-se no quadro anexo. 

 

 Outras compensações dos Administradores – Participação nos PIMP da Sonaecom   
Diferidas

Plano 2004(1)  Plano 2005 Plano 2006 Plano 2007 Total

Data de atribuição 31/Mar/05 10/Mar/06 09/Mar/07 10/Mar/08

Acções Sonaecom 
Cotação na data de atribuição(2) 3,960 4,093 4,697 2,447
Cotação na data de vencimento 2,24 - - -
Cotação em 31.12.2008(3) - 1,005 1,005 1,005

CEO 
Nº de acções em 01.01.2008 - - - -
Nº de acções em 31.12.2008 - - - 67.086 67.086

Média dos restantes 
Administradores Executivos 
Nº de acções em 01.01.2008 17.890 13.806 19.445 - 51.141
Nº de acções em 31.12.2008 - 13.806 19.445 32.025 65.276

Total dos restantes 
Administradores Executivos 
Nº de acções em 01.01.2008 71.559 55.224 77.779 - 204.562
N Nº de acções em 31.12.2008 - 55.224 77.779 128.100 261.103

Total 
Nº de acções em 01.01.2008 71.559 55.224 77.779 - 204.562
Nº de acções em 31.12.2008 - 55.224 77.779 195.186 328.189
 

Acções Sonae SGPS 
Cotação na data de atribuição 1,17 1,34 1,68 1,16
Cotação na data de vencimento 1,235 - - -
Cotação em 31.12.2008(4) - 0,437 0,437 0,437

CEO 
Nº de acções em 01.01.2008 - - - - -
Nº de acções em 31.12.2008 - - - 97.015 97.015

Média dos restantes 
Administradores Executivos 
Nº de acções em 01.01.2008 27.054 18.673 23.629 - 69.356
Nº de acções em 31.12.2008 - 21.961 27.789 29.772 79.522

Total dos restantes 
Administradores Executivos 
Nº de acções em 01.01.2008 108.215 74.693 94.514 - 277.422
Nº de acções em 31.12.2008 - 87.844 111.157 119.088 318.089

Total 
Nº de acções em 01.01.2008 108.215 74.693 94.514 - 277.422
Nº de acções em 31.12.2008 - 87.844 111.157 216.103 415.104

VALORES 
CEO 
Valor na data de atribuição 305.581(5) 200.595(5) 332.201(5) 273.600 -
Valor na data de vencimento 381.491(5) 216.203(5) 296.647(5) - -
Valor em 31.12.2008 - - - 109.817 109.817
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Média dos restantes 
Administradores Executivos 
Nº dos restantes Administradores 
Executivos 4 4 4 4
Valor na data de atribuição 107.046 85.936 138.018 112.901 -
Valor na data de vencimento 78.006 - - - -
Valor em 31.12.2008 - 23.472 31.686 45.195 100.353

Total dos restantes 
Administradores Executivos 
Valor na data de atribuição 428.182 343.743 552.072 451.603 -
Valor na data de vencimento 312.026 - - - -
Valor em 31.12.2008 - 93.888 126.744 180.782 401.413

Total 
Valor na data de atribuição 733.764 544.338 884.273 725.202 -
Valor na data de vencimento 693.517 216.203 296.647 - -
Valor em 31.12.2008 - 93.888 126.744 290.599 511.230

 (1) Vencidas em 10 de Março de 2008. Para dois dos restantes Administradores Executivos, a Empresa decidiu pelo pagamento de uma 
parte em dinheiro, em substituição da entrega na totalidade das acções. O vencimento das acções Sonae SGPS foi efectuado em 10 de 
Março de 2008, a Empresa decidiu pelo pagamento em dinheiro, em substituição da entrega das acções;  

 (2) Cotação média do mês anterior à data de atribuição, excepto para o Plano 2006 em que a cotação utilizada foi a cotação média do 
período entre 3 de Março de 2007 e 5 de Abril de 2007;  

 (3) No dia 2 de Janeiro de 2008, a cotação atingiu um máximo de 3,26 euros e em 20 de Novembro de 2008 um mínimo de 0,955 euros; 

 (4) No dia 2 de Janeiro de 2008, a cotação atingiu um máximo de 1,95 euros e em 5 de Dezembro de 2008 um mínimo de 0,392 euros; 

 (5) Relativamente ao CEO anterior, foi efectuado um exercício antecipado dos Planos diferidos de 2004 a 2006, tendo a Empresa optado 

pelo pagamento em dinheiro em substituição da entrega de acções Sonaecom e Sonae SGPS a 31 Dezembro de 2007. Para os Planos 2004, 

2005 e 2006 do CEO anterior, a data de vencimento corresponde à data de vencimento antecipada (3 de Maio 2007). 

  

4.1.3 - 21) Compensações em caso de cessação do mandato 
Tal como referido anteriormente, no caso de cessação antecipada do termo do mandato dos membros do Conselho de 
Administração, o Grupo adoptou a política de pagar as remunerações resultantes da Lei ou de negociar, caso a caso, um valor 
considerado justo e apropriado a 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. 

 

4.1.3 - 22) Política de comunicação de irregularidades 
A Sonaecom tem um regulamento e processo para comunicação interna de irregularidades, que define os procedimentos para 
responder de forma eficaz e justa às alegadas irregularidades que sejam relatadas, tais como: 

(i) A comunicação de qualquer irregularidade que se pense ou saiba ter sido efectuada por qualquer dos colaboradores 
do Grupo deve ser feita através de carta ou e-mail dirigido à Comissão de Ética, contendo uma descrição sumária 
dos factos. A identidade do divulgador será mantida anónima, se tal for explicitamente pedido; 

(ii) A carta será analisada pela Comissão de Ética, que levará a cabo as medidas que considerar apropriadas, se 
acreditar que existem fundamentos para existência de irregularidade relatada. 

É da responsabilidade da Comissão de Ética rever e avaliar a eficiência na aplicação da política de comunicação de 
irregularidades da empresa. 

 

4.1.4. Informação 
 

4.1.4 - 1) Estrutura do capital social 
O capital social da Sonaecom está dividido em trezentos e sessenta e seis milhões, duzentas e quarenta e seis mil, oitocentas 
e sessenta e oito acções ordinárias, escriturais e nominativas, com o valor nominal de um euro cada. Não existem categorias 
especiais de acções. 
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4.1.4 - 2) 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%, 66,66% 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 

 

Accionista
Número de acções 

detidas
% detida aquando

notificação
Sonae SGPS 194.389.164 53,08%

France Télecom 73.249.374 20,00%
EDP - Energias de Portugal 29.150.000 7,96%  

 

 
Os principais accionistas da Sonaecom continuam a ser a Sonae SGPS, um Grupo multinacional português com interesses nos 
sectores de retalho, imobiliário e seguros, com uma participação ligeiramente acima dos 53%, e a France Télécom, um dos 
maiores operadores mundiais de telecomunicações, com uma participação de 20%.  
 
O free float (% de acções não detidas ou controladas pelos accionistas de referência e pela EDP em 31 de Dezembro de 2008, 
com exclusão das acções próprias) situa-se actualmente em aproximadamente 17,3%. 
 
Em 2008, não se verificaram alterações ao número de acções emitidas pela Sonaecom. 
 

4.1.4 - 3) Accionistas titulares de direitos especiais 
Não existem accionistas que sejam titulares de direitos especiais. 

4.1.4 - 4) Restrições à transmissibilidade e titularidade de acções  
Não existem quaisquer restrições à transmissibilidade e titularidade de acções. 

4.1.4 - 5) Acordos parassociais do conhecimento da sociedade 
A Sonaecom não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais que imponham restrições à transmissibilidade de 
acções ou direitos de voto da sociedade. 

4.1.4 - 6) Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade 
As alterações aos estatutos da Sonaecom devem ser aprovados pela Assembleia Geral de Accionistas que delibera, de acordo 
com a lei, por maioria de dois terços dos votos.  

4.1.4 - 7) Mecanismos de controlo para colaboradores com participação no capital social 
Não existem mecanismos de controlo relativos à atribuição de acções da sociedade que resultem na restrição do exercício do 
direito de voto por parte dos colaboradores com participação no capital social da Sonaecom. 
 

4.1.4 - 8) Desempenho do título Sonaecom 
As acções da Sonaecom fecharam o ano de 2008 com uma cotação de 1,005 euros por acção, menos 69,5% que o valor de 
3,30 euros, correspondente à cotação de fecho em 31 de Dezembro de 2007. A cotação atingiu um máximo de 3,26 euros 
por acção, em 2 de Janeiro de 2008, e um mínimo de 0,95 euros, em 20 de Novembro de 2008. 

No final de 2008, a capitalização bolsista da Sonaecom era de 368 milhões de euros. O volume médio diário de transacções 
registado foi de 599,3 mil acções, uma descida de 41% relativamente a 2007. O número total de acções da Sonaecom 
transaccionadas, em 2008, foi superior a 154 milhões de acções, mais de 42% do capital social total da sociedade. 

Em 2008, as acções da Sonaecom foram essencialmente influenciadas pelas seguintes notícias:  

- 4 de Fevereiro 2008: clarificação sobre o preço final de aquisição da base de clientes residenciais e SOHO da ONI e da 
totalidade do capital social da Telemilénio – Telecomunicações, Lda. (Tele2 Portugal); 
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- 20 de Fevereiro 2008: anúncio do plano de investimento em Redes de Nova Geração bem como dos objectivos 
estratégicos subjacentes; 

- 2 de Março 2008: divulgação de resultados consolidados do ano de 2007; 
- 16 de Abril 2008: informação relativa às decisões aprovadas pela Assembleia Geral de Accionistas realizada neste mesmo 

dia; 
- 5 de Maio 2008: divulgação dos resultados consolidados do primeiro trimestre de 2008; 
- 2 de Julho 2008: informação relativa às decisões aprovadas pela Assembleia Geral Extraordinária realizada neste mesmo 

dia; 
- 28 de Julho 2008: divulgação dos resultados consolidados do segundo trimestre de 2008; 
- 24 de Outubro 2008: confirmação da extensão, por um período de três anos, do Acordo de Parceria Estratégica com a 

France Télécom, em vigor desde 2005; 
- 29 de Outubro 2008: divulgação dos resultados consolidados do terceiro trimestre de 2008; 
- 30 de Dezembro 2008: anúncio da assinatura, pela nossa subsidiária Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A., de 

um acordo de titularização de créditos futuros no valor de 100 milhões de euros. 
-  

4.1.4 - 9) Política de distribuição de dividendos 
Na reunião da Assembleia Geral Anual, realizada em 16 de Abril de 2008, os accionistas da Sonaecom aprovaram a proposta 
do Conselho de Administração de aplicação do resultado líquido do exercício para reserva legal e resultados transitados, não 
havendo distribuição de dividendos, em linha com a estratégia da Sonaecom e com as oportunidades de negócio disponíveis. 

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 efectuada 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 
oportunidades de negócio e de investimento, e respectiva rentabilidade, nas necessidades de financiamento da sociedade e 
nas expectativas dos accionistas. 

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 Accionistas, que pode deliberar quanto à sua distribuição total ou parcial ou quanto à sua aplicação em 
reservas”. 

A sociedade não distribuiu quaisquer dividendos nos três últimos anos do seu exercício. 

 

4.1.4 - 10) Política de remuneração do Grupo 
Em 2008, como forma de estimular a iniciativa e fortalecer o compromisso, a Sonaecom realizou, mais uma vez, o processo 
de avaliação de desempenho de todos os colaboradores, através do qual é avaliada a actividade, o desempenho e a 
contribuição de cada colaborador para o sucesso da organização, e é calculada a remuneração variável e outros benefícios a 
serem atribuídos conforme as circunstâncias. 

Componentes da remuneração 
A política de remuneração para todos os colaboradores do Grupo Sonaecom tem duas componentes:  

(i) Uma componente fixa, na forma de um salário anual (paga 14 vezes por ano, em Portugal);  

(ii) Um “prémio de desempenho”, pago no primeiro trimestre do ano seguinte. 

Adicionalmente uma terceira componente pode ser atribuída, discricionariamente, no dia 10 de Março do ano seguinte, aos 
colaboradores seniores (“Grupos Funcionais” ou “GF” 1 a 6), sob a forma de benefícios diferidos no âmbito dos “Planos de 
Incentivo de Médio Prazo” (“PIMP da Sonaecom”). 

Remuneração fixa 

A remuneração anual e outros elementos do pacote de benefícios são definidos em função dos níveis de responsabilidade dos 
colaboradores e são revistos anualmente. Cada colaborador é classificado de acordo com a grelha “Nível de Grupos 
Funcionais da Sonaecom”, concebida com base no modelo internacional da Hay para a classificação de funções corporativas e 
com o objectivo de facilitar comparações entre mercados, bem como promover a equidade interna. 
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Prémio de Desempenho Anual 

O prémio de desempenho anual visa retribuir o cumprimento de determinados objectivos anuais previamente fixados, 
associados a indicadores chave de negócio (“Key Performance Indicators”), quer da empresa, quer pessoais. 

O valor objectivo atribuído corresponde a uma percentagem da remuneração base fixa, que varia entre 15% e 70%, de 
acordo com o grupo funcional. Deste montante, 70% é determinado pelos KPI's da empresa, isto é, indicadores objectivos, 
tais como indicadores económicos, operacionais e financeiros definidos com base no orçamento, no desempenho das acções 
da Empresa em bolsa, no desempenho de cada unidade de negócio do Grupo, assim como no desempenho do Grupo em 
geral. 

Os restantes 30% são determinados pelos KPI's pessoais, incluindo indicadores objectivos e subjectivos. Os valores reais 
atribuídos têm por base o desempenho real e podem atingir um valor entre 0% e 160% do valor objectivo relativamente a 
KPI's de negócio e entre 0% e 120% do valor objectivo relativamente a KPI's pessoais. Reunindo ambas as componentes, o 
nível mais elevado aplicável a qualquer indivíduo é entre 0% a 148% do valor objectivo. 

Em 2008, os KPI’s de negócio e respectiva ponderaçãoforam os seguintes: 

KPIs de negócio  
 

 

 

 

 

Plano de incentivo de médio prazo (PIMP) 
Os planos de benefícios diferidos são atribuídos de forma discricionária e baseados no valor das acções da Empresa, sendo 
diferidos por um período de três anos entre a data de atribuição e a data de vencimento. A atribuição é efectuada em Março 
de cada ano, em relação à performance do ano anterior. Os valores atribuídos resultam do valor do Prémio de Desempenho 
real para o 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 o último dia útil anterior. As datas de exercício para todos os 
planos também foram ajustadas em conformidade. 

Como o PIMP é baseado em acções, o Conselho de Administração decidiu que o seu regulamento deveria ser apresentado aos 
accionistas, para aprovação na Assembleia Geral de Accionistas em 2007, de forma a cumprir com as melhores práticas de 
Governo das Sociedades. O PIMP foi aprovado pelos accionistas na Assembleia Geral Anual realizada em 2 de Maio de 2007. 

Os PIMP têm como objectivo a fidelização dos colaboradores, alinhando os seus interesses com os dos accionistas, e 
procurando aumentar a concepção dos colaboradores sobre a sua importância na obtenção dos resultados da empresa, 
reflectida através do comportamento das acções da Sonaecom em bolsa.  

Avaliação dos PIMP 
Todos os colaboradores com Níveis Funcionais GF1 a GF6, podem participar nos PIMP, desde que a sua entrada no Grupo 
ocorra até 31 de Dezembro do ano de desempenho ou sejam promovidos para GF6, ou para nível superior, na revisão anual 
ocorrida no primeiro trimestre do ano de desempenho. 

O valor do prémio atribuído é calculado aplicando as percentagens seguintes ao Prémio de Desempenho pago, relativamente 
ao exercício do ano anterior, de acordo com o nível de função do colaborador: 

Grupos Funcionais Sonaecom (1) 
Percentagem do bónus
de desempenho anual

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

(1) Os Grupos Funcionais ou “GF” são atribuídos de acordo com o modelo Hay, um modelo internacional de classificação de funções 
empresariais. A Sonaecom definiu internamente que os gestores com níveis de funções iguais ou superiores a GF3 poderão integrar a 
Comissão Executiva das empresas do Grupo Sonaecom. 

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

(1) Vários indicadores operacionais, nomeadamente Clientes Activos, Serviços Directos, Circulação Paga.
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Para os colaboradores da Sonaecom com um nível de função igual ou superior ao nível de Executivo Sénior (GF1 ou GF2), os 
PIMP incluem também uma parte relacionada com as acções da Sonae SGPS (“Planos de Acções da Sonae SGPS”), montante 
que pode representar até 40% do valor total atribuído em cada ano, dependendo do grupo funcional do colaborador. Este 
incentivo foi criado pela Sonaecom, com o objectivo de promover a cooperação, maximizar as sinergias do Grupo e incentivar 
a partilha de conhecimento entre a Sonaecom e a Sonae SGPS, o nosso maior accionista de referência.  

O valor intrínseco dos direitos a acções diferidas é calculado através da divisão do valor do PIMP atribuído pelo valor da acção 
no mês anterior à atribuição. No entanto, para o Plano 2006, o valor da acção foi calculado com base na média das cotações 
entre os dias 3 de Março e 5 de Abril de 2007, devido ao desfecho da oferta pública de aquisição da Portugal Telecom, tendo 
sido aprovado pela Comissão de Nomeações e Remunerações. No vencimento, o número de acções correspondente ao 
número inicial de acções, ajustado pelo efeito de dividendos e outras alterações ao capital social emitido, são transferidas 
para os seus beneficiários no terceiro aniversário da data de atribuição, a custo zero. A empresa tem a opção, sujeita à 
aprovação da Comissão de Nomeações e Remunerações, de pagar em dinheiro o valor equivalente ao valor das acções, à 
data de vencimento. 

Resumo das acções incluídas nos PIMP – Plano de acções da Sonaecom 
Os PIMP de acções da Sonaecom, em aberto no ano de 2008, resumem-se da seguinte forma: 

Planos de acções Sonaecom em aberto no ano de 2008 
Período de deferimento 31 Dezembro 2008

Cotação na Número Número
data da Data de Data de Agregado de de opções/

atribuição* atribuição vencimento participantes acções

Acções Sonaecom 
Plano 2004 3,960 31-Mar-05 10-Mar-08 - -
Plano 2005 4,093 10-Mar-06 09-Mar-09 354 838.634
Plano 2006 4,697 09-Mar-07 08-Mar-10 390 1.002.639
Plano 2007 2,447 10-Mar-08 09-Mar-11 402 1.867.848

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

O número de acções atribuídas e de acções diferidas ou vencidas no âmbito dos PIMP da Sonaecom, no ano findo em 31 de 
Dezembro de 2008, encontram-se descritos na seguinte tabela: 

Acções dos PIMP da Sonaecom 
Acções Sonaecom Total

Número
Agregado de Número de Acções

participantes(1) acções correspondentes

Saldo em 31.12.2007 
Ainda diferidas 1.142 2.902.082 2.902.082
Total 1.142 2.902.082 2.902.082
Movimentos no ano 
Atribuídas 416 1.916.077 1.916.077
Vencidas (349) (976.395) (976.395)
Canceladas/extintas (63) (132.643) (132.643)
Saldo em 31.12.2008 
Ainda diferidas 1.146 3.709.121 3.709.121
Total 1.146 3.709.121 3.709.121

(1) O número de participantes corresponde ao número acumulado para todos os planos, ou seja, um participante nos três planos conta 
como 3. 
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Resumo das acções incluídas nos PIMP – Plano de acções da Sonae SGPS 
Os planos de acções da Sonae SGPS, em aberto durante o ano de 2008, podem ser resumidos como se segue: 
 
Acções dos PIMP da Sonae SGPS em aberto no ano de 2008 
 

Período de diferimento 31 Dezembro 2008
Número

Cotação na data Data de Data de agregado de Número
de atribuição* atribuição exercício participantes de acções

Acções Sonae SGPS 
Plano 2004 1,17 31-Mar-05 10-Mar-08 – –
Plano 2005 1,34 10-Mar-06 09-Mar-09 12 147.924
Plano 2006 1,68 09-Mar-07 08-Mar-10 6 153.968
Plano 2007 1,16 10-Mar-08 09-Mar-11 7 261.924

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

 

O número de acções da Sonae SGPS, no âmbito dos PIMP, atribuídas, vencidas e canceladas, extintas ou ajustadas, em 31 de 
Dezembro de 2008, são como se segue: 

Acções da Sonae SGPS no âmbito do PIMP 
Acções Sonae SGPS

Número
agregado de Número

participantes(1) de acções

Saldo em 31.12.2007 
Ainda diferidas 30 496.440

Movimentos no ano 
Atribuídas 7 254.715
Vencidas  (12) (274.202)

Canceladas/Extintas/Corrigidas(2) - 86.863
Saldo em 31.12.2008 

Ainda diferidas 25 563.816

(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 correcções são efectuadas em função do dividendo pago e de alterações ao capital social. 

 
Acordos de cobertura e impacto contabilístico 
A Sonaecom celebrou acordos para cobrir o risco de execução e de variação de preço dos planos de opções e acções, até ao 
Plano de 2006 (e inclusive). Os planos de acções 2005 e 2006 foram cobertos através da aquisição de acções próprias 
efectuada em Março de 2007 e mantidas pela Sonaecom. Os planos de Acções da Sonae SGPS foram cobertos através de um 
contrato de swap com liquidação financeira com uma entidade externa. Por sua vez, a Sonaecom celebrou contratos com as 
suas subsidiárias, através dos quais passa as responsabilidades correspondentes para cada empresa. 

No decurso do ano, o Conselho de Administração da Sonaecom decidiu converter o pagamento dos seus planos de acções 
para pagamentos em dinheiro, pois tal opção está considerada nos respectivos planos. Para os Planos da Sonaecom, o total 
da responsabilidade, calculada com base na cotação da acção à data do Balanço, é de 1.792.026 de euros e foi registada nas 
rubricas “Outros passivos correntes” e “Outros passivos não correntes”. 

Os planos de acções da Sonae SGPS correspondem à entrega de acções da Sonae SGPS. No entanto, uma vez que estas são 
atribuídas pela Sonaecom e não pela Sonae SGPS, os planos são tratados como planos baseados em dinheiro. Tendo em 
consideração os contratos de swap estabelecidos para cobrir estes planos, a responsabilidade é registada em “Outros 
passivos” com um valor por acção máximo de 1,829 euros, 1,905 euros e 1,15 euros para o PIMP de 2005, 2006 e 2007 
respectivamente. Em 31 de Dezembro de 2008, o montante total contabilizado é de 518.436 euros. 

Os custos dos planos de opções e de acções são contabilizados ao longo dos seus respectivos períodos de diferimento. Em 31 
de Dezembro de 2008, foram registados em custos 21,2 milhões de euros (0,7 milhões de euros negativos em 2008 e 21,9 
milhões de euros em anos anteriores). 
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4.1.4 - 11) Transacções relevantes com partes relacionadas 
As transacções com partes relacionadas encontram-se divulgadas na nota 22 do anexo às Demonstrações Financeiras da 
Empresa. Para além destas, não se efectuaram transacções relevantes durante o ano com os membros dos órgãos de 
administração e fiscalização, titulares de participações qualificadas ou sociedades que se encontrem em relação de domínio 
ou de grupo que possam ser considerados significativos em termos económicos, com excepção dos acordos assinados com a 
Sonae Investments BV e a Sonae SGPS em 2003, 2004 e 2005, relativamente à cobertura dos PIMP da Sonaecom.  

 

4.1.4 - 12) Relação com Investidores 
O Departamento de Relação com Investidores é responsável pela gestão da relação da Sonaecom com a comunidade 
financeira - investidores actuais e potenciais, analistas e autoridades do mercado - e tem como objectivo o desenvolvimento 
dos conhecimentos e a compreensão do Grupo Sonaecom através da divulgação de informação relevante, atempada e 
fidedigna.  

O departamento é responsável pela preparação regular de apresentações e comunicações de resultados trimestrais, 
semestrais e anuais. De igual forma, é também da sua responsabilidade a preparação, sempre que necessário, de 
comunicados sobre questões relevantes para o mercado que possam de alguma forma influenciar a cotação dos títulos da 
Sonaecom. 

Para melhorar a comunicação com o mercado de capitais e garantir a qualidade da informação divulgada, o Departamento de 
Relação com Investidores organiza road-shows nos centros financeiros mais importantes da Europa, e participa em várias 
conferências. Por outro lado, um grande número de investidores e analistas têm oportunidade de falar com a equipa de 
gestão sob a forma de sessões individuais ou áudio conferências. 

Qualquer pessoa interessada pode dirigir-se ao Departamento de Relação com Investidores através dos seguintes contactos: 
 
António Castro 
Director de Relação com Investidores 
Tel: (+351) 93 100 2099 
Fax: (+351) 93 102 2099 
Email: antonio.gcastro@sonae.com / investor.relations@sonae.com  
Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 4460-191 Senhora da Hora, Portugal 
Website: www.sonae.com  
 

Em 2008, o Departamento de Relação com Investidores participou em 40 sessões individuais ou de grupo, dois road-shows 
internacionais (abrangendo Lisboa e Londres) e cinco conferências de telecomunicações, prestando informações sobre os 
resultados e perspectivas futuras da Sonaecom a analistas e investidores. 

O representante para as relações com o mercado de capitais e Euronext é António Lobo Xavier, que pode ser contactado por 
telefone ou e-mail: 
 
Tel: (+351) 93 100 2270 
Fax: (+351) 93 100 2229 
E-mail: antonio.xavier@sonae.com / investor.relations@sonae.com  
Morada: Rua Henrique Pousão, 432 – 7º Piso, 4460-191 Senhora da Hora, Portugal 
 

4.1.4 - 13) Honorários do Revisor Oficial de Contas 
 

Em 2008, o Grupo Sonaecom pagou, a título de honorários, ao ROC do Grupo, Deloitte, e à sua rede de empresas, os 
seguintes montantes: 

Honorários do Revisor Oficial de Contas 
2008 2007

Revisão Legal de Contas 276.148 90% 201.213 81%
Consultoria fiscal 31.301 10% 48.561 19%
Outros serviços de garantia e fiabilidade - - – -
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Outros serviços - - – -
Total 307.449 100% 249.774 100%

 

A política de Gestão de Risco da Sonaecom, supervisionada pela Comissão de Auditoria e Finanças em coordenação com o 
Conselho Fiscal, acompanha e controla os serviços solicitados aos Auditores Externos e rede de empresas, de forma a não ser 
comprometida a sua independência. Os honorários pagos pelo Grupo Sonaecom ao Grupo Deloitte representam menos de 1% 
do total da facturação anual da 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. 

4.1.5.Artigos 447º, 448º e participações qualificadas 
Vide parágrafo 3.3 na secção ‘A nossa gestão’. 
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ANEXOS 
 

1.1. HABILITAÇÕES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACÇÕES DETIDAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 
 
 
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia Química pela École Politechnique Federal de Lausanne; MBA do ISEE - 
Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto. 

Experiência profissional: Presidente da Comissão Executiva da Sonae SGPS, SA; Administrador Não-Executivo da Sonae 
Indústria; CEO da Sonaecom; CEO da Optimus; Administrador Executivo da Modelo Continente. 

Responsabilidades na Sonaecom: Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom; Presidente da Comissão de 
Nomeações e Remunerações. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 

 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia Civil na Universidade do Porto. MBA do ISEE- Instituto Superior de 
Estudos Empresariais da Universidade do Porto. 

Experiência profissional: Vice-Presidente Executivo da Sonae S.G.P.S., SA, Administrador da Sonae Distribuição e da 
Sonae Sierra.  

Professor convidado do Instituto Superior de Estudos Empresariais da Universidade do Porto. 

Responsabilidades na Sonaecom: CEO da Sonaecom. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 

 

Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis 
Habilitações literárias: Licenciatura em Medicina pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra; MBA em Gestão 
de Empresas pelo ISEE da Universidade do Porto; Doutoramento em Economia pela Universidade Complutense de Madrid; 
SEP - Stanford Executive Program da Stanford University. 

Experiência profissional: Administrador Executivo da Sonaecom - Serviços de Comunicações; Administrador Não-Executivo 
da Sonaecom Sistemas de Informação; Administrador Executivo da Modelo Continente; Presidente da Direcção do Banco 
Universo; Director de Marketing da Sonae Distribuição. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Executivo da Sonaecom. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 

 

George Christopher Lawrie 
Habilitações literárias: Licenciatura com distinção em Estudos Empresariais e Finanças da Thames University, em 
Inglaterra. 

Experiência profissional: Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Serviços de Comunicações e da WeDo; 
Adjunto do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Sonaecom; trabalhou na banca de investimentos nas 
áreas de fusões e aquisições e corporate finance (cobrindo a Europa do Sul); Director do Credit Suisse First Boston para a 
área de telecomunicações; Director da BZW; Managing Director da Schroders nas áreas da banca e corporate finance. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Executivo e CFO da Sonaecom. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 
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Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
Habilitações literárias: Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica da Universidade do Porto e MBA do INSEAD 
(Fontainebleu). 

Experiência profissional: Membro do Conselho Geral do Público; Administradora Executiva da Sonaecom Sistemas de 
Informação (SSI); Administradora Executiva da Sonaecom Serviços de Comunicações; Administradora Executiva da Sonae 
Matrix Multimédia; Directora de Marketing da Optimus. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administradora Executiva da Sonaecom – Media and SSI. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 

 

Miguel Nuno Santos Almeida 
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e 
MBA pelo INSEAD (Fontainebleau). 

Experiência profissional: Administrador Executivo da Sonaecom – Serviços de Comunicações; Administrador Não-Executivo 
da WeDo; Director de Marketing da Modelo Continente. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Executivo da Sonaecom – mercado residencial. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: ver quadro em 1.2 abaixo. 

 

António Sampaio e Mello 
Habilitações literárias: Doutoramento em Economia, London Business School, Inglaterra; MBA da Columbia University, 
EUA; Mestrado em Economia da Columbia University, EUA; Licenciatura em Engenharia, Universidade de Técnica de Lisboa. 

Experiência profissional: Director do Banco Robert Baird, Director de Corporate Finance do Banco Comercial Português; 
Director de Investigação Económica e Estatística do Banco de Portugal; Presidente da Associação de Gestão Financeira 
Europeia; membro do Conselho de Administração da Associação de Gestão Financeira dos EUA; Professor do MIT; Presidente 
da Comissão das Ciências Sociais e Humanidades da Junta Nacional de Investigação Científica e Tecnológica. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Membro da Comissão de 
Auditoria e Finanças. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

David Charles Denholm Hobley 
Habilitações literárias: Fellow do Institute of Chartered Accountants of England and Wales. 

Experiência profissional: Director do Deutsche Bank AG, Londres; Administrador de algumas empresas do Grupo Orange. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo da Sonaecom; Membro da Comissão de Auditoria e 
Finanças. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

Gervais Gilles Pellissier 
Habilitações literárias: Degree in Business Law (Université Paris XI); graduation of HEC (International Management – joint 
program with Berkeley University and the University of Cologne). 

Experiência profissional: Membro da Comissão de Gestão do Grupo France Telecom; responsável pelas actividades 
operacionais do Grupo France Telecom em Espanha; supervisionou a integração operacional e geográfica dos negócios da 
France Telecom em Espanha; Vice-Presidente do Conselho de Administração da Bull. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo da Sonaecom. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 
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Franck Emmanuel Dangeard 
Habilitações literárias: Licenciatura em Direito Económico pela Université Assas – Paris; Fulbright Scholar da Harvard Law 
School LLM; Fellow da Harvard Law School. 

Experiência profissional: CEO da Thomson; Vice-Presidente Executivo da France Télécom; Director do SBC Warburg 
France. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Membro da Comissão de 
Nomeações e Remunerações. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

Jean-François René Pontal 
Habilitações literárias: Licenciatura em Engenharia do Centre d'Etudes Supérieures des Techniques Industrielles em 
França. 

Experiência profissional: CEO da subsidiária espanhola do Carrefour - PRYCA; Membro do Conselho de Administração do 
Carrefour; Vice-Presidente Executivo do Grupo Mass Market Products & Services da France Telecom; CEO da Orange. 

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo Independente da Sonaecom; Presidente da Comissão de 
Auditoria e Finanças; Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão 

27 Abril 1956 

Habilitações literárias: Licenciatura em Economia pelo ISCTE – Universidade de Lisboa 

Experiência profissional: Presidente da Comissão Executiva da Sonae Distribuição; Vice-Presidente Executivo da Sonae 
SGPS.  

Responsabilidades na Sonaecom: Administrador Não-Executivo da Sonaecom. 

Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

1.2. ACÇÕES DETIDAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E RESPECTIVAS TRANSACÇÕES 
DURANTE O ANO DE 2008 

Aquisições Alienações

Saldo em
31 Dezembro

2008
Data Quantidade Média Valor € Quantidade Média Valor € Quantidade

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Efanor Investimentos, SGPS, SA (1) 1
Migracom, SGPS, SA (3) 1.969.996

Aumento de capital 27.11.2008 1.900.000 1,00
Sonae, SGPS, SA (6) 3.293
 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos 
Santos Paupério 
Sonae, SGPS, SA (6) 250.000
   Aquisição 11.01.2008 245.436 1,30
Sonaecom, SGPS, SA 225.000
   Aquisição 11.01.2008 59.930 2,889
   Aquisição 14.01.2008 61.000 2,996
   Aquisição 15.01.2008 44,000 2,868
 
George Christopher Lawrie 
Sonae, SGPS, SA (6) 62.500

Aquisição 21.01.2008 50.380 1,19



 

4.1 Relatório de Governo da Sociedade (continuação)  

111  Sonaecom Relatório e contas 2008 

Sonaecom, SGPS, SA 162.659
Acções entregues ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Médio Prazo 11.03.2008 17.659 0,00

 
Miguel Nuno Santos Almeida 
Sonaecom, SGPS, SA 18.257

Acções entregues ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Médio Prazo 11.03.2008 18.167 0,00

 
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
Efanor Investimentos, SGPS, SA (1) 1
Linhacom, SGPS, SA (4) 99.996
Sonaecom, SGPS, SA  170

Acções entregues ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Médio Prazo 11.03.2008 10.963 0,00
Alienação 31.03.2008 10.963 2,18

 
Luís Filipe Campos Dias de Castro 
Reis 
Sonaecom, SGPS, SA 4.854

Acções entregues ao abrigo do Plano 
de Incentivo de Médio Prazo 11.03.2008 4.854 0,00

Notas 

Aquisições Alienações
Saldo em

31 Dezembro 2008
Data Quantidade Média Valor € Quantidade Média Valor € Quantidade

(1) Efanor Investimentos, SGPS, SA 
Sonae, SGPS, SA (6) 659.650.000
    Aquisição 19.09.2008 845.576 0,603
Pareuro, BV (2)  2.000.000
    Aumento de capital 21.01.2008 1.980.000 151,51
Sonaecom, SGPS, SA 1.000

(2) Pareuro, BV 
Sonae, SGPS, SA (6) 400,000,000

(3) Migracom, SGPS, SA 
Imparfin, SGPS, SA (5) 150.000
Sonae, SGPS, SA (6) 1.485.000
    Aquisição 17.01.2008 193.500 1,29
    Aquisição 18.01.2008 1.500 1,24
Sonaecom, SGPS, SA 387.342

(4) Linhacom,SGPS, SA 
Imparfin, SGPS, SA (5) 150.000
Sonae, SGPS, SA (6) 351.296
    Aquisição 03.01.2008 3 1,92
Sonaecom, SGPS, SA  36.183
    Aquisição 31.03.2008 10.963 2,18

(5) Imparfin, SGPS, SA 
Sonae, SGPS, SA (6) 4.105.280
    Aquisição 03.01.2008 7 1,92

(6) Sonae, SGPS, SA 
Sonaecom, SGPS, SA 838.649
    Aquisição 17.12.2008 125.000 0,98
    Aquisição 19.12.2008 40.000 0,98
    Aquisição 30.12.2008 650.000 1,00
Sontel BV (8) 4.286
    Aumento de capital 22.08.2008 3.786 50.512,78

(7) Sonae Investments BV 
Sontel BV (8) 5.714
    Aumento de capital 22.08.2008 5.714 50.517,78
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(8) Sontel BV 
Sonaecom, SGPS, SA 193.550.515

Aquisição Jan-08 3.497.139 2,44
Aquisição Fev-08 1.248.722 2,59
Aquisição Mar-08 2.249.344 2,21
Aquisição Abr-08 2.733.984 2,25
Aquisição Mai-08 494.741 2,29
Aquisição Jun-08 147.035 2,17
Aquisição Ago-08 727.264 1,87
Aquisição Set-08 1.057.750 1,80
Aquisição Out-08 280.000 1,64
Alienação Out-08 2.972.506 1,27
Aquisição Nov-08 497.670 0,98
Aquisição Dez-08 186.500 1,01
Alienação Dez-08 650.000 1,00

 

2. OUTROS CARGOS DESEMPENHADOS PELOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
 
Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Imparfin, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Migracom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonae, SGPS S.A. (Membro do Conselho de Administração, CEO) 

Sonae Distribuição, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Sonae Sierra, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

 
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Público – Comunicação Social, S.A. (Presidente do Conselho Geral e de Supervisão) 

Sonae Telecom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Outros cargos: 
Cooper Gay (Holdings) Limited (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

MDS SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

MDS – Corretor de Seguros, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Sonae Investments, B.V. (Administrador)  

Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

Sonae Sierra SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 



 

4.1 Relatório de Governo da Sociedade (continuação)  

113  Sonaecom Relatório e contas 2008 

Sontel B.V. (Administrador) 

Enxomil SGPS, S.A. (Administrador) 

Enxomil – Sociedade Imobiliária, S.A. (Administrador) 

Lapidar SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

 
George Christopher Lawrie 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 

Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-
Executivo) 

Sonaecom B.V. (Administrador) 

Sonaecom – Serviços de Comunicações S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

Outros cargos: 
Não exerce cargos em quaisquer outras empresas. 
 
Luís Filipe Campos Dias de Castro Reis 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, 
Executivo) 

Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, SA (Presidente do Conselho de Administração) 

Público – Comunicação Social, S.A.(Membro do Conselho Geral) 

Sonaecom B.V. (Administrador) 

Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Sonae Telecom, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Telemilénio – Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda. (Gerente) 

WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

Outros cargos: 
Não exerce cargos em quaisquer outras empresas.
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Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Lugares Virtuais, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Mainroad – Serviços de Tecnologias de Informação, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Miauger – Organização e Gestão de Leilões Electrónicos, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Público Comunicação Social, S.A. (Membro do Conselho Geral)  

Saphety Level – Trusted Services, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Sonaecom Serviços de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Sonaecom Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

We Do Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V. (Director) 

We De Technologies Egypt (Director) 

We Do Technologies, B.V. (Director) 

Cape Technologies Limited (Ireland) (Director) 

We Do Poland Sp. Z.o.o. (Director) 

We Do Technologies Australia PTY Limited (Director) 

Cape Tecnhologies (UK) Limited (Director) 

We Do Technologies (UK) Limited (Director) 

Praesidium Services Limited (Director) 

Praesidium Technologies Limited (Director) 

Outros cargos: 
Efanor – Serviços de Apoio à Gestão, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Efanor Investimentos, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executiva) 

Fundação Belmiro de Azevedo (Membro do Conselho de Administração, Não-Executiva) 

Imparfin, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Linhacom, SGPS, S.A. (Presidente do Conselho de Administração) 

Praça Foz – Sociedade Imobiliária, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executiva) 

 
Miguel Nuno Santos Almeida 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Be Artis, Concepção, Construção e Gestão de Redes de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, 
Executivo) 

Be Towering – Gestão de Torres de Telecomunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Per-Mar, Sociedade de Construções, S.A. (Presidente do Conselho de Administração, Executivo) 

Sonae Telecom, SGPS, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

Sonaecom – Serviços de Comunicações, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Executivo) 

WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A. (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

Outros cargos: 
Não exerce cargos em quaisquer outras empresas. 
 
António Sampaio e Mello 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
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Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Nakoma Capital Management (Membro do Conselho de Administração) 

Casb (Presidente do Conselho de Administração) 

 
David Charles Denholm Hobley 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Egyptian Company for Mobile Services S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Mobinil S.A. (Membro do Conselho de Administração) 

Nectar Capital LLC (Membro do Conselho de Administração) 

Orange Brand Services Limited (Membro do Conselho de Administração) 

Orange Romania SA (Membro do Conselho de Administração) 

Westgate Nominees Hall Limited (Membro do Conselho de Administração) 

Velti plc (Membro do Conselho de Administração) 

Deutsche Bank AG, London Branch (Director)  

 
Franck Emmanuel Dangeard 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Harcourt, S.L. (Director) 

Calyon - Crédit Agricole Group (Director) 

EDF – Electricité de France (Presidente da Comissão de Auditoria; Membro da Comissão de Nomeações e Remunerações) 

Infogrames (Presidente do Conselho de Administração – Não-Executivo) 

Symantec (US) (Membro da Comissão de Auditoria; Membro da Comissão de Nomeações e Governo) 

Moser Baer (India) (Membro da Comissão Estratégica) 

Bruegel (Membro do Conselho de Administração) 

Energos (Membro do Conselho Consultivo) 

PriceWaterhouseCoopers (France) (Membro do Conselho Consultivo) 

Reech AIM (UK) (Membro do Conselho Consultivo) 

 
Gervais Gilles Pellissier 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
France Telecom Spain (Membro do Conselho de Administração) 

Mobistar (Membro do Conselho de Administração) 

Studio 37 (Membro do Conselho de Administração) 

 
Jean-François René Pontal 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Ing Direct, France (Membro do Conselho Consultivo) 
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Oger Telecom, Dubai (Membro do Conselho de Administração, Não-Executivo) 

 
Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão 
Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é accionista: 
Não exerce qualquer cargo em empresas em que a Sonaecom é accionista. 
Outros cargos: 
Arat Inmuebles S.A. 

Azulino – Imobiliária, S.A. 

Bertimóvel – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Best Offer - Prestação de Informações pela Internet, S.A. 

Bikini – Portal de Mulheres, S.A. 

Canasta - Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Carnes do Continente - Industria e Distribuição de Carnes,S.A. 

Chão Verde – Sociedade de Gestão Imobiliária, S.A. 

Citorres – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Contibomba - Comércio e Distribuição de Combustiveis,S.A. 

Contimobe – Imobiliária do Castelo de Paiva, S.A. 

Continente Hipermercados, S.A. 

Cumulativa - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Difusão – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Edições Book.it – S.A. 

Efanor - Design e Serviços, S.A. 

Efanor - Indústria de Fios, S.A. 

Estevão Neves – Hipermercados da Madeira, S.A. 

Farmácia Selecção, S.A. 

Fozimo - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Fozmassimo – Comércio e Industria de Produtos Alimentares, S.A. 

Global S – Hipermercado, Lda. 

IGI – Investimento Imobiliário, S.A. 

Igimo – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Iginha – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Imoconti – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Imoestrutura – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Imomuro – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Imoresultado – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Imosistema - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Infofield – Informática, S.A. 

Inventory – Acessórios de Casa, S.A. 

MJLF - Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Modalfa - Comércio e Serviços, S.A. 

Modelo – Distribuição de Materiais de Construção, S.A. 
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Modelo Continente – Operações de Retalho, SGPS, S.A. 

Modelo Continente Hipermercados, S.A. 

Modelo Continente Hipermercados, S.A., Sucursal en España 

Modelo Continente Seguros - Sociedade de Mediação, Lda. 

Modelo Hiper Imobiliária, S.A. 

Modelo Hipermercados Trading, S.A. 

Modelo.Com – Vendas por Correspondência, S.A. 

NA - Comércio de Artigos de Desporto, S.A. 

NA - Equipamentos Para o Lar, S.A. 

Peixes do Continente - Indústria e Distribuição de Peixes, S.A. 

Pharmacontinente - Saúde e Higiene, S.A. 

Predicomercial – Promoção Imobiliária, S.A. 

Selifa - Sociedade de Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Sempre à Mão – Sociedade Imobiliária, S.A. 

Sesagest – Projectos e Gestão Imobiliária, S.A. 

Socijofra - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Sociloures - Sociedade Imobiliária, S.A. 

Solaris - Supermercados, S.A.  

Sonae Distribuição - S.G.P.S., S.A.. 

Sonae Retalho Espanã – Servicios Generales, S.A. 

Sonaecor – Comercio y Distribución S.A. 

Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de Investimento, S.A. 

Sondis Imobiliária, S.A. 

Sontária – Empreendimentos Imobiliários, S.A. 

Sport Zone – Comércio de Artigos de Desporto, S.A. 

Sport Zone España - Comercio de Articulos de Deporte, S.A.  

Tlantic Portugal - Sistemas de Informação, S.A. 

Todos os Dias - Comércio Retalhista e Exploração de Centros Comerciais, S.A. 

Valor N, S.A. 

Worten - Equipamentos para o Lar, S.A. 

Worten España Distribución S.L. 

 
3. HABILITAÇÕES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACÇÕES DETIDAS PELOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL 
 
Arlindo Dias Duarte Silva 
Habilitações literárias: Licenciatura em Economia da universidade do Porto. 
Experiência profissional: Revisor Oficial de Contas, Fiscal Único e membro do Conselho Fiscal de várias sociedades. 
Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 
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Armando Luís Vieira de Magalhães 
Habilitações literárias: Licenciatura em Economia da Universidade do Porto. MBA Executivo emGestão Europeia do 
IESF/IFG. 
Experiência profissional: Revisor Oficial de contas em várias sociedades. 
Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

Óscar José Alçada da Quinta 
Habilitações literárias: Licenciatura em Economia da Universidade do Porto. 
Experiência profissional: Revisor Oficial de Contas; Partner da Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC; 
membro do Conselho Fiscal de várias sociedades. 
Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 

 

Jorge Manuel Felizes Morgado 
Habilitações literárias: Licenciatura em Economia da Universidade do Porto. 
Experiência profissional: Revisor Oficial de Contas, Fiscal Único e membro do Conselho Fiscal de várias sociedades. 
Número de acções da Sonaecom de que é titular: não detém quaisquer acções da Sonaecom. 
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4. 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: 
DMJB – Consultadoria de Gestão, S.A. (Revisor Oficial de Contas) 
Loisir – Equipamentos de Diversão e Ocupação de Tempos Livres, S.A. (Revisor Oficial de Contas) 
Orbirio – Imobiliário e Empreendimentos Turísticos, S.A. (Revisor Oficial de Contas) 
Sintigraf II – Tintas Gráficas, S.A. (Revisor Oficial de Contas) 
Sonae SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
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) 
Centro Social e Paroquial Padre Ângelo Ferreira Pinto (Membro do Conselho Fiscal) 
Associação de Apoio Social de Perafita (Membro do Conselho Fiscal) 
Associação Cultural do Senhor do Padrão (Membro do Conselho Fiscal) 
Liga dos Amigos do Hospital Pedro Hispano (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) 
Fundação Eça de Queiroz (Membro do Conselho Fiscal) 
Futebol Clube do Porto – Futebol S.A.D. (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) 
LISGRÁFICA – Impressão e Artes Gráficas, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração) 
Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Sonae Indústria SGPS, 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 SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Sonae Capital SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Sonae Distribuição SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal- Suplente) 
Sonae Indústria SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
Sonae Sierra SGPS, S.A. (Membro do Conselho Fiscal) 
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Advertências 
Este documento pode conter informações e indicações futuras, baseadas em expectativas actuais ou em opiniões da gestão. 
Indicações futuras são indicações que não são factos históricos. 

Estas indicações futuras estão sujeitas a um conjunto de factores e de incertezas que poderão fazer com que os resultados 
reais difiram materialmente daqueles mencionados como indicações futuras, incluindo, mas não limitados, a alterações na 
regulação, sector das telecomunicações, condições económicas e alterações da concorrência. Indicações futuras podem ser 
identificadas por palavras tais como “acredita”, “espera”, “antecipa”, “projecta”, “pretende”; “procura”, “estima”, “futuro” ou 
expressões semelhantes. 

Embora estas indicações reflictam as nossas expectativas actuais, as quais acreditamos serem razoáveis, os investidores e 
analistas, e em geral todos os destinatários deste documento, são advertidos de que as informações e indicações futuras 
estão sujeitas a vários riscos e incertezas, muitos dos quais difíceis de antecipar e para além do nosso controlo, e que 
poderão fazer com que os resultados e os desenvolvimentos difiram materialmente daqueles mencionados em, ou 
subentendidos, ou projectados pelas informações e indicações futuras. Todos são advertidos a não dar uma inapropriada 
importância às informações e indicações futuras. Nós não assumimos nenhuma obrigação de actualizar qualquer informação 
ou indicação futura. 

 

Relatório disponível no sítio de Internet da Sonaecom: www.sonae.com 
  
 
 
Contactos para os Media e Investidores   
 

Isabel Borgas   

Directora de Comunicação  
isabel.borgas@sonae.com  
Tel: +351 93 100 20 20 

António Castro 

Director de Relação com Investidores 
antonio.gcastro@sonae.com 
Tel: +351 93 100 20 99  
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