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Exmo. Senhor  

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  

Sonaecom, SGPS, S.A. 

Lugar do Espido, Via Norte 

4470-177 Maia 

 

Maia, 19 de Março de 2019 

Proposta número 6 

 

Condicionada à aprovação da proposta de alargamento do número de membros do Conselho de 

Administração apresentada por esta Sociedade no anterior Ponto da Ordem de Trabalhos, propõe-se que 

seja eleito para integrar o Conselho de Administração, como administrador não executivo, até ao termo do 

mandato em curso, relativo ao quadriénio de 2016/2019, por considerar, com base nos requisitos definidos 

pela Sociedade, que este possui o perfil, conhecimento, curriculum e experiência adequados à função a 

desempenhar: 

- Eduardo Humberto dos Santos Piedade,  

Mais se propõe que se delibere fixar a caução do membro do Conselho de Administração a eleger, em € 

250 000 (duzentos e cinquenta mil Euros), constituída por qualquer forma permitida por lei, e que o mesmo 

seja autorizado a exercer cargos de administração nas sociedades em relação de domínio ou de grupo 

com a sociedade proponente ou com sociedades em relação de domínio ou de grupo com aquelas, nos 

termos e para os efeitos do disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, não se aplicando 

qualquer limite ao acesso à informação, nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 398.º do Código 

das Sociedades Comerciais, e que seja remunerado nos termos que vierem a ser fixados pela Comissão 

de Vencimentos. 

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 289º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

Pelo Conselho de Administração, 


