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Comunicado do Conselho de Administração - 
Aprovação das contas do exercício de 2014 em 
assembleia geral e ações de responsabilidade 
 

Considerando que: 
 
- Como é sua obrigação, o Conselho de Administração da Portugal Telecom, SGPS, S.A. 
(“SOCIEDADE”) elaborou os documentos de prestação de contas no cumprimento de todos os 
requisitos legais, permitindo a apreciação anual da situação da SOCIEDADE pelos Senhores 
Accionistas; 
 
- Nos referidos documentos, são descritos os acontecimentos relativos a aplicações de tesouraria 
em entidades do Grupo Espírito Santo, bem como as consequências do incumprimento por parte 
da Rio Forte Investments S.A. no que respeita ao papel comercial por esta emitido, o impacto que 
o mesmo teve nos ativos entregues pela PT à Oi, S.A. e a necessidade de alterar a Combinação de 
Negócios com esta última, tal como deliberado na Assembleia Geral de 8 de Setembro de 2014; 
 
- Conforme foi também divulgado oportunamente ao Mercado, o Conselho de Administração da 
PT solicitou à PricewaterhouseCoopers Portugal que analisasse, de forma independente, os 
procedimentos e os atos relativos a aplicações de tesouraria em entidades do Grupo Espírito 
Santo, tendo os resultados de tal análise sido divulgados no passado dia 8 de Janeiro de 2015; 
 
- Simultaneamente, a administração da PT solicitou a uma sociedade de sdvogados externa que 
preparasse uma análise das responsabilidades resultantes dos investimentos realizados em 
entidades do Grupo Espírito Santo, tendo a sociedade de advogados apresentado, em reunião do 
Conselho realizada hoje, propostas de eventual ação judicial contra ex administradores da PT e, 
autonomamente, ação judicial contra o auditor externo em funções à data de 31 de Dezembro de 
2013; 
 
 
 



 

  |  Comunicado   2/2 

 

O Conselho de Administração deliberou: 
 

a) Intentar, desde já, ação judicial contra o ex-auditor externo; 
b) No que respeita a propositura de ações de responsabilidade contra ex 
administradores, nos termos do artigo 75º do Código das Sociedades, entender que o 
pedido de convocatória de Assembleia Geral para tal efeito deverá ser deliberado e 
proposto pelo novo Conselho de Administração; 
 

Mais se informa que a submissão à Assembleia Geral, dos documentos de prestação de contas 
referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2014, pretende apenas que os Senhores 
Acionistas concordem que tais documentos retratam, de forma verdadeira, a situação financeira 
da SOCIEDADE a 31 de dezembro de 2014. Tal aprovação não consubstancia, de forma alguma, a 
renúncia por parte da SOCIEDADE aos direitos de indemnização por danos que lhe tenham sido 
causados em resultado de atos de gestão relatados nos mesmos documentos de prestação de 
contas. 
 
Assim, o Conselho de Administração renova que sejam aprovados os documentos de prestação 
de contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2014, sem que tal deliberação 
implique qualquer renúncia a direitos de indemnização por parte da SOCIEDADE. 
 
Lisboa, 27 de Maio de 2015 


