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23 de Março de 2012 
 
 
 
 
Exmos. Senhores, 
 
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades Comerciais 

declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm quaisquer acções da 

Sonaecom – SGPS, S.A. ou de sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de 

grupo. Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficiais de Contas desempenhou durante os 

últimos cinco anos, num número significativo de sociedades, as funções de Fiscal Único e Revisor Oficial 

de Contas, previstas nos artigos 262º e 413º do referido diploma legal, sendo a sua enumeração 

extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos no Decreto-Lei 487/99, de 16 de Novembro, esta 

informação foi prestada à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Junto enviamos os curricula dos nossos sócios Dr. António Manuel Martins Amaral e Dr. João Luís Falua 

Costa da Silva para indicação como representantes desta sociedade. 

 
 
Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração. 
 
 
 
 
 
 
Deloitte & Associados, SROC S.A. 

Representada por António Manuel Martins Amaral 

 

 

 

 

 

 



Curriculum vitae 

 

 

 

Partner 

António Amaral 
Ingressou os quadros profissionais da * Arthur Andersen, S.A. em 1989, na Divisão de Auditoria e 
Consultoria Financeira, na área das grandes empresas industriais, públicas e privadas. 

Foi promovido Manager em 1994 e a Partner em 2002. 

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 2001, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas. 

É vogal de Conselhos Fiscais de várias empresas nacionais. 

Actualmente é o director coordenador responsável por projectos de auditoria, entre outros em relação a 
alguns dos grupos de destaque na economia portuguesa, como seguem: 

- Grupo Sonae 

 - Grupo Mota /Engil 

 - Grupo Cofina 

 - Grupo Lactogal 

 - Grupo Unilabs 

 - Grupo Violas 

É o Partner coordenador de todo o projecto de auditoria das Empresas Sonae, sendo responsável, entre 



outras funções, por todo o trabalho de coordenação internacional dos escritórios da Deloitte envolvidos 
neste projecto. 

Dos principais projectos em que esteve envolvido salientam-se: serviços de auditoria à Sonae SGPS, 
S.A., Grupo Modelo Continente; Sonae Capital SGPS, S.A., Grupo Altri, Grupo Cofina, Grupo F. Ramada 
e Grupo Mota Engil, tendo acompanhado o processo de transicção para IFRS das entidades acima 
referidas. Esteve directamente envolvido no processo de admissão à cotação da Sonae Capital, Grupo 
Altri, Grupo F. Ramada e Grupo Martifer.Participou em diversos projectos de Due Diligence 
nomeadamente em empresas na área do retalho e da saúde. 

Tem frequentado vários cursos de formação profissional ministrados em Portugal, Madrid e Chicago, 
tendo sido solicitado a participar como docente em cursos de formação em Espanha. 

 

Contactos 
• Tel +351 225 439 210 
• Fax +351 225 439 650 
• anamaral@deloitte.pt 

Habilitações Literárias 
• Licenciatura em Economia pela Universiadade Portucalense Infante  

D. Henrique 

Idiomas 
• Português, Inglês e Espanhol 
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João Costa da Silva 

Partner 
Partner responsável pelo Grupo Indústrias de Technology, Media and Communications & Real Estate na 
Deloitte. Ingressou na Arthur Andersen* em Janeiro de 1987, foi promovido a Manager em 1990 e a 
Partner em 1995. Integrou a Deloitte em 2002. 

Qualificou-se como Revisor Oficial de Contas em 1994, estando inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais 
de Contas. É vogal de Conselhos Fiscais de várias empresas nacionais e estrangeiras desde 1990. 

Durante a sua carreira profissional tem participado e/ou supervisionado projectos em grandes empresas 
dos mais variados sectores de actividade, nacionais e estrangeiras, com destaque para os sectores 
químico, petróleo, telecomunicações e transportes, tendo ainda participado em projectos de auditoria e 
consultoria para empresas de transportes de distribuição. 

É actualmente o Partner responsável pelos serviços de auditoria às demonstrações financeiras da 
Cimpor, PT Multimédia, Media Capital, Brisa, Santogal, Nutrinveste, Repsol Portugal, SATA, CTT, EPAL 
e Carris. 

Foi em anos anteriores o Partner responsável por serviços de auditoria e consultoria financeira prestados 
à Sonaecom, TAP, TMN, Petrogal, Nestlé Portugal, Blaupunkt, Vulcano, Lear Corporation, Colgate 
Palmolive, Portline, Metropolitano de Lisboa e TACV. 

Dirigiu um vasto número de trabalhos de “Due Diligence” e “Purchase Investigation” para clientes 
nacionais e estrangeiros. 

Participou como Audit Manager no processo de privatização, de colocação e admissão à cotação de 
acções da Portugal Telecom em bolsas (Portugal e Estados Unidos da América), a participação em 
projectos de avaliação de empresas, fusões e aquisições, aplicações de princípios de contabilidade 

 
 



geralmente aceites noutros países (IAS/IFRS e US GAAP), revisão de projecções financeiras e 
implementação de procedimentos de controlo interno. 

Participou em diversos trabalhos de auditoria que envolveram uma exaustiva colaboração com 
Departamentos de Auditoria Interna, nomeadamente, Portucel, TAP, Metropolitano de Lisboa, Portugal 
Telecom e Carris. 

Participou em Controlos de Qualidade efectuados pela ex-Arthur Andersen (“Practice Reviews” / “Peer 
Reviews”) aos escritórios do Rio de Janeiro e São Paulo (1993) e São Paulo e Campinas (1996). 

 

Participou em trabalhos de auditoria efectuados fora de Portugal, como “Industry Expert and Quality 
Control Partner”. Tem ainda experiência internacional como Partner responsável em trabalhos realizados 
em Cabo Verde e Angola. 

Entre 2001 e 2004 foi controlador - relator em processos de controlo de qualidade efectuados no âmbito 
da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Participou como instruendo e instrutor em diversos Cursos de Formação Profissional a nível 
internacional, em Madrid, Paris, Eindhoven, Chicago e Miami. 

* Arthur Andersen, S.A., actual Deloitte & Touche como resultado da associação efectiva das duas firmas desde Abril de 2002. 

Contactos 
• Tel +351 210 427 511 
• Fax +351 210 427 950 
• joaolsilva@deloitte.pt 

Habilitações Literárias 
• Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, pelo Instituto Superior de Economia em 

1984. 

Idiomas 
• Português e Inglês 
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