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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 
 

 

 

 

 

Ponto n.º 1 
 
 
 

PROPOSTA 
 
Propõe-se que o Relatório de Gestão, Contas individuais e consolidadas e respetivos anexos, relativos 

ao exercício de 2014, sejam aprovados tal como apresentados. 

 
Maia, 30 de março de 2015 
 
Pelo Conselho de Administração, 
 

   



 
 
 
 
 

 
 
 SONAE SGPS, S.A.  
 Lugar do Espido Via Norte  
 Apartado 1011  
 4471-909 Maia 
 Portugal www.sonae.pt 
 
 Sociedade Aberta – Capital Social €2 000 000 000 | C.R.C. da Maia - Matrícula e Pessoa Coletiva nº 500 273 170 
  
 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4470 Maia 
 

 

 

Ponto n.º 2 
 

 

PROPOSTA 
 
 

Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe à Assembleia Geral que os 

resultados do exercício, no montante de 959.024.034,34 euros, sejam aplicados da seguinte forma: 

 

Reserva Legal…… 47.951.201,72 euros 

  Dividendos……… 73.000.000,00 euros 

                                             Reservas Livres…… 838.072.832,62 euros 

 

O Conselho de Administração propõe ainda que o dividendo ilíquido a distribuir seja de 0,0365 euros 

por ação, excluindo-se do dividendo global de 73.000.000,00 euros, o montante do dividendo que 

caberia às ações que, à data da distribuição do dividendo, sejam detidas pela própria sociedade ou por 

sociedades suas dependentes, que deverá ser afeto a Reservas Livres. 

 

Maia, 30 de março de 2015 

 

Pelo Conselho de Administração, 

 
 

   
 



EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA 
 
 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da  

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 
 

 

 

 

Ponto nº 3 
 
 
 

PROPOSTA 
 
Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pelos órgãos de 

administração e fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e catorze. 

 
 
Porto, 30 de março de 2015 
 
 
Pelo Conselho de Administração, 
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EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA 
 
 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 

 

 

Ponto nº 4 
 
 
 

PROPOSTA 
 
 
Propõe-se que se delibere: 

 

Um - Eleger para integrar a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho 

Fiscal e a Comissão de Vencimentos para o mandato correspondente ao quadriénio de 2015 a 2018: 

 

a) Mesa da Assembleia Geral 

- Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão - Presidente 

- Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços - Secretária 

 

b) Conselho de Administração 

- José Manuel Neves Adelino 

- Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 

- Andrew Eustace Clavering Campbell 

- Christine Cross 

- Tsega Gebreyes 

- Marcelo Faria de Lima 

- Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério 

- Dag Johan Skattum 

 

 

 

 



EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA 
 
 

 

 

c) Conselho Fiscal: 

- Daniel Bessa Fernandes Coelho - Presidente 

- Maria José Martins Lourenço da Fonseca – Vogal efetivo 

- Manuel Heleno Sismeiro – Vogal efetivo 

- Óscar José Alçada da Quinta – Vogal suplente 

 
d) Comissão de Vencimentos: 

- Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva - Presidente 

- Francisco de La Fuente Sánchez 

- Carlos António Rocha Moreira da Silva 

 

Dois - Fixar a caução dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal eleitos em € 

250 000 (duzentos e cinquenta mil euros), a prestar por qualquer das formas permitidas por lei. 

 

Três - Autorizar os administradores, cujos demais cargos constam dos curricula vitae anexos a esta 

proposta, a exercer também cargos nas sociedades participadas, direta ou indiretamente, pela 

sociedade proponente não se aplicando qualquer limite ao acesso à informação nos termos e para os 

efeitos do nº4 do Artº 398º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do nº1 do Artº 289º do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 
Porto, 30 de março de 2015 
 
Pelo Conselho de Administração, 
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MESA DA ASSEMBLEIA GERAL DE ACCIONISTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

MANUEL EUGÉNIO PIMENTEL CAVALEIRO BRANDÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2015 

 



MANUEL Eugénio Pimentel CAVALEIRO BRANDÃO 

 
Nasceu no Porto, em 6 de Junho de 1946. 

 

Habilitações - Licenciado em Direito (Universidade de Coimbra); 

 - Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus (Universidade 

de Coimbra). 

Atividade 

Profissional 

 

- 

 

Advogado (inscrito desde 1972). 

  Sócio da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e 

Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”. 

 

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional: 

− Noutras sociedades: 

 - Presidente da Assembleia Geral da “LEICA – APARELHOS ÓPTICOS DE PRECISÃO, S.A.” (desde 

2006); 

 - Presidente da Assembleia Geral da “SENDA – Equipamentos em Aço Inoxidável, S.A.”; 

 - Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “APFS – ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DE 

FACILITY SERVICES”; 

- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “Banco BPI, S.A.” (desde 2007); 

- Administrador da Fundação de Serralves. 

 
− Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (desde 1990-2011). 

− Arbitragem: 

 - Associado Fundador da “Associação Portuguesa de Arbitragem”; 

 



 - Membro da Comissão de Arbitragem da Delegação Nacional Portuguesa da 

CCI – Chambre de Commerce Internationale; 

 - Árbitro nomeado pelo Conselho Económico e Social. 

 - Membro do “LCIA (London Court of International Arbitration)” e do “Club 

Español del Arbitraje”. 

 
− Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (CLBRL) – 2006-2007. 

− Membro do Conselho Distrital do Porto (1984-1989) e do Conselho Geral (1990-1992 e 2002-2004) da 

Ordem dos Advogados. 

− Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) e Presidente (2006) do CCBE (Conselho das Ordens 

dos Advogados Europeias). 

− É membro de diversas organizações nacionais e internacionais de carácter profissional (UIA – Union 

Internationale des Avocats; IBA – International Bar Association; Exerce ou exerceu funções em Instituições 

de carácter de solidariedade social (Mesário da Ordem da Trindade, desde 1981); de carácter económico 

(Direção da Associação Comercial do Porto – 1992-2004); de carácter desportivo (Club de Golf de Miramar, 

Federação Portuguesa de Golf e Associação de Golf do Norte de Portugal); de carácter cultural 

(Administração da FUNDAÇÃO DE SERRALVES; Administração da Sociedade PORTO 2001; Presidente do 

Conselho Geral da CULTURPORTO até 2005). 

 
 
Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 
 

  



 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaro, para os devidos efeitos, que – integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae – 
SGPS, S.A. - não me encontro incurso em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 
1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando também qualquer 
circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º 
do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais. 
 
Mais informo que detenho 47.500 acções da Sonae – SGPS, S.A. e 5.925 acções da SONAE 
Capital, SGPS, S.A. 
 
Porto, 23 de fevereiro de 2015 
 
 
 
(Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão)  



 

 

 

 

 

 

 

 

MARIA DA CONCEIÇÃO HENRIQUES FERNANDES CABAÇOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2015 
 



MARIA DA CONCEIÇÃO Henriques Fernandes CABAÇOS 

Nasceu em 16 de Agosto de 1963. 

Habilitações - Licenciado em Direito (Universidade Católica do Porto); 

 - Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da 

Universidade de Lisboa). 

Atividade 

Profissional 

 

- 

 

Advogada (inscrita desde 1988). 

  Sócia da “PLMJ – A.M. Pereira, Sáragga Leal, Oliveira Martins, Júdice e 

Associados – Sociedade de Advogados, R.L.”. 

 

Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional: 

− Noutras sociedades: 

 - Presidente da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “FERREIRA 

MARQUES & IRMÃO, S.A. - TOPÁZIO”; 

 - Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “NANIUM S.A.” 

(anteriormente denominada “QIMONDA PORTUGAL S.A.”; 

 - Secretária da Assembleia Geral da “SENDA – EQUIPAMENTOS EM AÇO 

INOXIDÁVEL, S.A.”. 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 

  



 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaro, para os devidos efeitos, que – integrando a Mesa da Assembleia Geral da Sonae – 
SGPS, S.A. - não me encontro incurso em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 
1 do artigo 414º-A do Código das Sociedades Comerciais, não se verificando também qualquer 
circunstância suscetível de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º 
do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais. 
 
Mais informo que não detenho quaisquer acções da SONAE, SGPS, S.A, nem de qualquer outra 
das empresas que integram o Grupo SONAE. 
 
Porto, 23 de fevereiro de 2015 

 

(Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
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JOSÉ MANUEL NEVES ADELINO 
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JOSÉ MANUEL NEVES ADELINO 

 

Curriculum Vitae 

 
Data de Nascimento: 

19 de Março de 1954 
 
Curriculum Académico:  

1976  Licenciatura em Finanças, Universidade Técnica de Lisboa  

1981  DBA, Finance, Kent State University 

 
Experiência Profissional: 

1978-1981  Professor convidado, Kent State University 

1981-1986  Membro do Conselho Diretivo, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa  

1981-2012 Professor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa 

1986-1989 Professor convidado, Universidade Católica Portuguesa 

1987-1989  Professor convidado, Bentley College 

1988           Professor convidado ISEE 

1990-1996  Diretor, Programa MBA e Programa Executivo, Faculdade de Economia, Universidade 

Nova de Lisboa 

1992-1994  Membro do Conselho de administração, BPA 

1994-2002  Membro do Conselho de Gestão do Fundo de Garantia de Depósitos 

1999-2002 Diretor, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa  

1999-2004  Membro do Conselho Consultivo Global da Sonae – SGPS, SA 

2003-2006  Membro do Conselho, Presidente do  Conselho de Auditoria da EDP 

2003-2006  Membro do Conselho Estratégico da PT 

2003-2007  Membro da Comissão de Remunerações da Sonae – SGPS, SA 

2003-2010 Membro do Comité de Investimento do Fundo Caravela 

2008-2014 Membro do Conselho Fiscal do BPI 

2010-2014  Membro do Conselho de Administração da Cimpor 

2012-2014 Diretor de Finanças e Investimentos – Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 



Cargos exercidos noutras sociedades: 
 

• Membro do Conselho de Administração da Fundação Calouste Gulbenkian 
 
Atividade Académica: 
 

• Professor de Finanças, Faculdade de Economia, Universidade Nova de Lisboa (aposentado) 

• Professor convidado, Bentley College 

 
 
Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO 
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DUARTE PAULO TEIXEIRA DE AZEVEDO 

CURRICULUM VITAE 

 

DADOS PESSOAS 

 

NATURALIDADE:  Porto        DATA DE NASCIMENTO: 31-12-1965 
 

CASADO COM:  Nicole Katharina Gerkrath de Azevedo     FILHOS: 3 

 

CURRICULUM ESCOLAR 

Educação Secundária - Malvern College UK 

1986 Licenciatura em Engenharia Química – École Polytechnique Féderále de Lausanne 

1989 MBA – EGP-UPBS 

 

Idiomas Fluente em  Português, Inglês e Francês  

 Bons conhecimentos em Alemão e Espanhol 

 

CURRICULUM PROFISSIONAL 

1988 - 1990           Sonae Tecnologias de Informação 

� Analista – Novos Investimentos  
� Gestor de Projeto Novos Investimentos 

 

1990 - 1993         Sonae Indústria  

� Gestor de Projeto – Desenvolvimento Organizativo 
� Diretor Comercial para Portugal – Novos Negócios  

 

1993 - 1996          Sonae Investimentos (atualmente Sonae)     

� Diretor de Planeamento e Controle Estratégico  
� Diretor de Desenvolvimento Organizativo 

 
1996 - 1998           Modelo Continente Hipermercados 

� Administrador Executivo Merchandising, IT e Marketing  
 

 



1998 - 2000 Optimus  

� Presidente da Comissão Executiva 
 

1998 – Abril 2007 Sonae – SGPS, SA 

� Administrador Executivo 
 

2000 - 2007 Sonaecom, SGPS, SA    

� Presidente da Comissão Executiva 
 

2002 - 2007 PÚBLICO 

� Presidente do Conselho Geral  
 

2003 - 2007 GLUNZ 

� Presidente do Conselho Geral 
 

2004 - 2007 TAFISA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 
2007 - 2014 Sonaecom, SGPS, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

2008-2014 MDS, SGPS, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

2009 - 2013 Sonaegest, Sociedade Gestora de Fundos de Investimentos, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

2010 - 2013 Sonaerp – Retail Properties, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

Desde maio 2007 Sonae – SGPS, SA  

� Presidente da Comissão Executiva 
 

Desde maio 2007 Sonae Indústria, SGPS, SA  

� Vice-Presidente do Conselho de Administração 
 

 



Desde maio 2007 Sonae Distribuição (atualmente Sonae Investimentos, SGPS, SA) 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

Desde maio 2007 Sonae Sierra, SGPS, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

Desde abril 2010 Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, SA 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

Desde abril 2010 Sonae – Specialized Retail, SGPS, SA  
 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

Desde maio 2013 Sonae Center Serviços II, SA  
 

� Presidente do Conselho de Administração 
 

FORMAÇÃO EXECUTIVA – CURSOS MAIS RELEVANTES 

 
1994 Executive Retailing Program - Babson College 

1996 Strategic Uses of Information Technology Program – Stanford Business School  

2002 IMD – Breakthrough Program for Senior Executives – Lausanne 

2008 Proteus Programme – London Business School 

2012  Corporate Level Strategy – Havard Business School 

 

OUTRAS ACTIVIDADES 

 
1989 - 1990    Membro da Comissão Executiva da APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e 

Engenharia Industrial  

2001 - 2002 Presidente da Apritel – Associação dos Operadores de Telecomunicações 

2001 – 2008 Membro do Conselho Geral da Porto Business School 

2003 Co-autor do livro “Reformar Portugal” 

2006 - 2013 Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música 

2008 - 2009 Membro do Conselho Geral da AEP – Associação Empresarial de Portugal  

Desde 2008 Membro do ERT – European Round Table of Industrialists 

Desde 2009 Membro do Conselho de Curadores da AEP – Associação Empresarial de Portugal  



Desde 2009 Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto 

Desde 2013 Membro da Direção da COTEC 

Desde 2013 Membro do Conselho Consultivo International Advisory Board da Allianz SE 

 

INTERESSES E LAZER 

  
 Leitura, Viajar, Música, Ténis, Desporto 

 

CARGOS EXERCIDOS NOUTRAS SOCIEDADES 

 
Presidente do Conselho de Administração da Migracom, SGPS, SA 

Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA  

Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, SA  

 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Sonae – SGPS, S.A.: 

928.184 ações1 

1.536.683 ações2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
1
 das quais, 530 ações são detidas por descendente a cargo 

2
 ações detidas indiretamente, através de sociedade dominada 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANDREW EUSTACE CLAVERING CAMPBELL 
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ANDREW EUSTACE CLAVERING CAMPBELL 
 
Curriculum Vitae 
 
 
DADOS PESSOAIS 
 
NATURALIDADE: Muir of Ord, Escócia, Reino Unido 
DATA DE NASCIMENTO: 3 agosto 1950 
 
 
CURRICULUM ACADÉMICO 
 
1969-1973  Edinburgh University - MA - Economia 

1976-1978 Harvard Business School - MBA 

 
 

CURRICULUM PROFISSIONAL 
 
1978-1984 Mckinsey & Co, Consultor 

1984-1987 London Business School 

Desde 1987          Diretor da Ashridge Strategic Management Centre Part of Ashridge Business School 

Desde 2014 Diretor da Campbell Associates Consulting Ltd  

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

CHRISTINE CROSS 
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CHRISTINE CROSS 
 
Curriculum Vitae 
 
DADOS PESSOAIS 
 
NATURALIDADE: Yorkshire, Reino Unido 
DATA DE NASCIMENTO: 13 de junho de 1951 
ESTADO CIVIL: Casada – não tem filhos 
 
 
CURRICULUM ACADÉMICO 
 
1973  Universidade de Newcastle – BEd (Distinção), Ciência Alimentar e Nutrição 

1983 Universidade de Reading – MSc em Ciência Alimentar (Distinção) 

1990 Open University (OU) – Diploma in Management Studies 

 
 

CURRICULUM PROFISSIONAL 
 
UNIVERSIDADE DE EDIMBURGO 
 
1975-1978             Professora assistente na cadeira de Alimentos e Nutrição 
 
 
BATH SPA UNIVERSITY COLLEGE 
 
1979-1985             Professora Regente  
 
1985-1989             Professora regente e diretora do programa de BSc (Hons)  

• Obteve a acreditação do programa 

• Melhorou o ranking do programa da 7.ª para a 2.ª posição  
 
TESCO PLC 

 
1989 - 1990  Chefe de Serviços de Apoio ao Consumidor 

• Liderou a secção de análise de produtos e etiquetagem nutricional naquela 
que era à data a empresa mais agressiva no sector  

• Implementou a estratégia da Sociedade de Alimentação Saudável, 
desenvolvendo etiquetagem nutricional 

• Estabeleceu o princípio do envolvimento do consumidor no teste dos 
produtos de forma a reforçar a imagem e perfil da marca Tesco 

 
1990 - 1994  Diretora de Divisão - Serviços Técnicos 

• Recrutada para dirigir o desenvolvimento de marca própria como parte 
da estratégia da marca Tesco 



• Implementou protocolos internos para o teste físico, químico e 
microbiológico de produtos de forma a desafiar e desenvolver os 
standards de fornecimento 

• Desenvolveu Centros de Aconselhamento ao Consumidor com a 
finalidade de comparar produtos no mercado e construir a confiança e 
lealdade dos consumidores 

• Desenvolveu um portfólio de produtos de marca própria alimentares e 
não-alimentares do qual resultou uma participação de 60% e um 
aumento da margem em 10% 

 
1994 - 1997  Diretora Comercial 

• Responsável por um programa estratégico para estimular a área do 
vestuário, da qual resultaram vendas na ordem das £450m p.a e 
diversificação para o retalho não-alimentar 

• Líder do lançamento de um programa de rollout na área do retalho de 
vestuário em 250 lojas, do qual resultou, em termos comparáveis, um 
aumento de 27% nas vendas e 37% dos lucros 

• Dinamizou a estratégia de fornecimento, da qual derivou um aumento 
dos níveis de serviço e de qualidade 

• Desenvolveu o primeiro canal de vendas alternativo, o catálogo “Baby 
Direct”, em linha com a estratégia da sociedade 

• Desencadeou um programa de alteração da cultura da empresa, 
desenvolvendo a missão e valores, e incorporando-o numa série de KPI’s 
internacionais 

 
1998 - 2002 Diretora Mundial de Compras no sector Não-Alimentar 

• Responsável perante o Conselho de Administração por um orçamento 
de £600M 

• Estabeleceu e implementou uma estratégia global de abastecimento no 
Reino Unido, na Irlanda, na Europa Central e na Ásia 

• Alcançou uma poupança de £55m p.a. com uma centralização de 20% do 
abastecimento de bens 

• Criou um processo de centralização de ordens nas principais linhas 
centrais para obter economias de escala, tendo reduzido 3.7 percentuais 
na margem 

• Desenvolveu centrais de abastecimento em Hong Kong, Tailândia, Índia, 
República Checa, África do Sul e Turquia, de forma a obter a melhor 
relação custo/proveito ao nível do fornecimento 

• Otimizou a cadeia de valor, reduzindo o custo de 15,3% para 1,9%  

• Desafiou os fornecedores, comprando marcas alternativas no montante 
de £80M p.a., com uma redução nos custos de £9m  

• Liderou equipas internacionais multidisciplinares em 14 países e culturas 

• Liderou a revisão estratégica de compras de diversos parceiros de modo 
a resolver questões relativas à cadeia de valor 

  
04/2002 – 06/2003 Diretora de Desenvolvimento de Negócios do grupo 

• Responsável pela expansão do negócio europeu (e outras áreas 
designadas), reportando ao Presidente Delegado/Diretor Internacional 



• Avaliação de mercados potenciais – Rússia, Turquia, Grécia, Dinamarca, 
Roménia, Bulgária, Croácia, Índia 

• Seleção da melhor estratégia de entrada – aquisição, parcerias, crescimento 
orgânico 

• Plano de Negócios, incluindo desenvolvimento de parceiros quando 
apropriado 

• Avaliação, estruturas de transação e due diligence com bancos de 
investimento e consultores jurídicos 

• Finalização de negócios – aquisição bem sucedida, da Hit, Polónia e Kipa, 
Turquia 

• Consolidação do negócio para alcançar 15% de retorno de investimento 
previsto para o 3.º ano 

 

 
OUTROS CARGOS 

 

• Universidade de Ulster, Professora convidada (Estudos do Consumidor), 1997-2003 

• George Wimpey, plc, Administradora não executiva, dezembro 2002-dezembro 2005 

• Sobeys Inc, Canada, Administradora não executiva (Membro das Comissões de Nomeações 

de Remunerações), 2003-2011 

• Fairmont Hotels Inc, Canada, Administradora não executiva, fevereiro 2005- junho 2006 

• Next plc, Administradora Não Executiva (membro das Comissões de Nomeações de 

Remunerações), (de janeiro 2005 a maio 2014) 

• PWC Transaction Services, Consultora para o retalho, 2006-2007 

• Warburg Pincus Private Equity, Consultora para o retalho, junho 2006-2014 

• PWC, Consultora Sénior para o retalho, 2010-2013 

             
 
CARGOS EXERCIDOS NOUTRAS SOCIEDADES 
 

• CHRISTINE CROSS LTD - Consultora independente na área do retalho, desde 2003 

• Apax Private Equity, Consultora para o retalho, desde Junho 2006 

• Woolworths (Austrália) plc – Administradora Não Executiva (PPC Chair) desde janeiro 

2012 

• Kathmandu (Nova Zelândia) plc - Administradora Não Executiva, desde dezembro 2012 

• Brambles (Australia) plc - Administradora Não Executiva, desde janeiro 2014 

• Fenwick (UK) - Administradora Não Executiva, desde outubro 2014 

 
 
 
Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 
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TSEGA GEBREYES 
35 Portman Square, London, W1H 6LR UK 
6 Pont Road, Bryanston Johannesburg, SA 

D.OB – 14 / 12 / 1969 
Nacionalidade: Etiópia 

Estado Civil: Casada 
Sexo: Feminino 

 
 
 
Experiência 
 
2007 SATYA CAPITAL  JOANESBURGO, LONDRES: SA/UK  

Presente  Diretora Fundadora, Sócia Gerente 

  

 Grupo de Investimento focado em oportunidades de capital privado em África  

• Negócio consolidado com responsabilidade num conjunto alargado de atividades, tais 
como componente legal, office set-up, recrutamento de outros parceiros e investidores 
institucionais. 

• Definição de estratégia de investimento, recrutamento de administradores, consultores 
do setor e investidores. 

• Emissão de um Seed Fund de $200 milhões e planeamento de emissão adicional de 
$400-600 milhões. 

 
 
2000-2007  CELTEL INTERNATIONAL BV/ZAIN  LONDRES, REINO UNIDO  
 
2007  Consultora Sénior do Grupo  
 

Promover o aconselhamento e apoio ao desenvolvimento empresarial. Integra diversos 
órgãos representando várias empresas, incluindo:  

• Celtel Quénia, Administradora, Presidência, Comissão de Auditoria  

• Celtel Gana, Consultora  

• Celtel Nigéria, Administradora, Comissão de Auditoria 
 
2005  Diretora de Estratégia e Desenvolvimento  
  
 Membro da equipa de gestão executiva reportando ao Conselho de Administração  

• Manteve as responsabilidades anteriores para além de assumir a supervisão da 
estratégia e comunicações. 

• Realizou diversas aquisições e investimentos em empresas de telecomunicações em 
África, incluindo $1,200 000 000 na Nigéria, $100 milhões em Madagáscar, $250 
milhões no Quénia, $40 milhões na Tanzânia. 

• Liderou a venda da Celtel à MTC com um resultado para os acionistas de $3, 400 000 
000.  
 

2003  Diretora de Desenvolvimento de Negócio e de Fusões e Aquisições 

 Membro da equipa de gestão executiva reportando ao Conselho de Administração 



• Participação na definição da estratégia e acompanhamento da performance como 
membro da equipa executiva. 

• Desempenho de funções nos Conselhos de Administração das subsidiárias no apoio em 
geral ao governo corporativo.  

• Responsável pela identificação e aquisição de negócios em novos países. 

• Responsável pela identificação de novas linhas de negócio e novas áreas de 
crescimentos nos países onde já existiam operações. 

• Liderança de negociações, análise e desenvolvimento de relações para a entrada em 
novas áreas de expansão.  

 
2001 Diretora de Comércio Móvel e Desenvolvimento de Novos produtos                               
                                                                                                                                 JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL 
 

• Desenvolvimento da estratégia de negócios de comércio móvel e gestão das operações 
e implementação de serviços. 

• Implementação de serviços de pagamento com 30% de acréscimo de enterprise value 
na organização. 

• Gestão de diligências para colocação de private equity durante 2000-1º trimestre 2001 

• Implementou na Celtel a primeira operação Africana de pagamento via mobile. 

• Participou no desenhou do plano global de implementação da expansão pan- africana. 
 

 
1996-2000  NEW AFRICA OPPORTUNITY FUND, LLP  JOANESBURGO, ÁFRICA DO SUL  
 (redenominado ZEYPHER OPPORTUNITY FUND, LLP)  
 Sócia 
  

OPIC-fundo participado por capital privado focado na realização e investimentos na 
Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC)  

• Sócia fundadora 

• Responsável pela identificação, análise e seleção de investimentos nos países do norte 
da SADC  

• Revisão e seleção de investimentos num largo espetro de indústrias com primazia nas 
telecomunicações, media, instituições financeiras e setores de produtos de largo 
consumo. 

• Comercialização do Fundo a investidores em $120 milhões para investidores US; 
emissão de $40 milhões de capital para sustentar uma garantia de $80 milhões da 
OPIC . 

• Abertura de um escritório regional no Quénia para suporte das atividades. 

• Prestação de suporte a várias empresas do portfolio como membro do Conselho de 
Administração e na gestão de atividades de levantamento de fundos, identificando 
parceiros estratégicos e recrutando talentos.  

 
 
1995-1996  MCKINSEY & COMPANY, INC.  LONDRES, UK  
 Associada Estratégia de Negócio 

• Membro da equipa que explorou a estratégia de diversificação para a maior cadeia 
alimentar inglesa. Desenhou a análise económica de mercados potenciais. Elaborou e 
apresentou trabalhos a clientes seniores. 



• Avaliou a adaptação produto/mercado para a maior rede de retalho de vestuário no 
Reino Unido. Efetuou estudos de mercado, analisou operações de lojas e identificou 
fatores de sucesso.  

 
 
1990-1994  CITICORP SECURITIES, INC.  NOVA IORQUE, USA  
 Mercado de capitais: Associada  

Nomeação especial para a equipa principal de seis profissionais que estruturaram 
investment grade, valores mobiliários negociáveis de um fundo de $ 1000 000 000 non- 

investment grade, conexos com a indústria da aviação, ativos financeiros. 

• Co-desenhou e construiu modelos financeiros aprofundados para avaliação de cada 
classe de cash-flow. Analisou e desenvolveu um método de mensuração da 
volatilidade do retorno e correlação com outros instrumentos financeiros. Persuadiu 
uma agência de rating a atribuir o rating de investment grade a uma larga parte do 
fundo. 

• Comercializou parte de fundo non-investment grade para clientes finais e hedge funds. 

• Identificou aspetos críticos do interesse de investidores, desenvolveu soluções 
alternativas, selecionou a melhor alternativa e convenceu os investidores e sua equipa 
do mérito da seleção. 

•  Investigou, analisou comparativamente aspetos legais, fiscais, contabilísticos e de 
restrições de investimento em diversas jurisdições para desenvolvimento de uma 
solução ótima de estrutura de fundo de investimento. Persuadiu a administração 
sénior a subscrever $ 1 000 000 000. 

• Executou processos de due diligence e procedeu a avaliação independente de 
instrumentos de dívida e capitais subscritos pelo fundo. 

 
 
 Corporate Finance e Reestruturação: Associada 

• Realizou análise detalhada de sociedades abertas e fechadas na indústria de 
transporte aéreo dos Estado Unidos, Canadá, América Latina e África. Supervisionou 
modelos financeiros executados por novos analistas.  

• Identificou riscos e oportunidades para a gestão estratégica e gestão da exposição. 
Desenvolveu e apresentou alternativas a clientes potenciais. Comercializou serviços de 
investimento financeiro. Estabeleceu e manteve relações com clientes. 

• Liderou a negociação com a gestão de topo de dois clientes (USA e Canadá) que se 
apresentaram à insolvência. Analisou alternativas legais e financeiras, convenceu a 
gestão do plano de ação apropriado. Estabeleceu novos termos e condições de 
financiamento, incluindo a negociação das cláusulas contratuais. Geriu um sindicato 
bancário e outros credores asiáticos. 

• Graduou-se no topo da classe pela sua performance num programa de seis meses 
destinado a MBA’s a tempo inteiro. Temas abordados: análise financeira avançada, 
teoria de corporate finance e mecanismos de gestão de risco. 

 
 
 Projetos Especiais: Transactor Júnior 

• Executou operação de desinvestimento de uma subsidiária de leasing de um cliente. 
Executou a compra por instituição bancária de um portfolio de aviões. Conduziu 
processos de due diligence, negociação, estruturação, documentação e determinação 
de preço. 



• Elaborou análise alargada, desenvolveu e comercializou produtos financeiros 
orientados para a eficiência fiscal e contabilística para a Fortune 500. Preparou 
produtos financeiros fiscalmente eficientes. 
 

Formação 

1994-1996  HARVARD UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION BOSTON, USA  
 

• Candidata a MBA, junho 1996.  

• Lider da equipa de projeto da Volunteer Consulting Organization, cliente: National 
Foundation for Teaching Entrepreneurship. Eleita representante da seção de carreiras 
dos estudantes 

• Membro da equipa de projeto da European Business Conference.  

• Membro do Finance Club e do Venture Capital Club.  
 
 
1986-1990  RHODES COLLEGE  MEMPHIS, USA  

• Atribuição de Duplo-Grau.  

• Recebeu as mais altas distinções pela graduação em economia e cum laude na 
graduação em Estudos Internacionais. 

• Recebeu distinção Summa Cum Laude por tese sénior.  

• Eleita presidente da Economics Honor Society e membro da International Studies 
Honor Society.  

• Designada editora do Economics Journal eleita Presidente do Investment Group, um 
fundo de gestão estudantil. 

• Recebeu os prémios Sophomore Woman of the Year award e Ralph C. Hon Leadership 
award.  

• Eleita membro de duas sociedades honoríficas de liderança. 

• Designada membro do Conselho de Trustees da faculdade.  

• Eleita representante da classe estudantil e designada Presidente do New York Alumni 
Club.  

 
 
Outros  Educada na Etiópia, Suíça e América. Viajou largamente por África, Europa Ocidental e 

América do Norte. Trabalhou em períodos de verão em Nova Iorque e Paris.  
 

Línguas – Bilingue em Amárico e Inglês. Proficiente em Francês. Espanhol elementar. 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 

 



 

 

 

 

 

 

MARCELO FARIA DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abril 2015 
  



Curriculum Vitae 
 

Marcelo Faria de Lima 
Brasileiro, casado, economista, 53 anos 

Av. das Nações Unidas, 12.551, 15º andar, Conjunto 1507,  
CEP 04578-000, São Paulo, SP, Brasil  

 
 
Experiência Profissional 
 

 
Desde 
fev/2003 
 

 
Artesia Gestão de Recursos S.A., São Paulo, Brasil 
Sociedade autorizada pela CVM - Comissão de Valores Mobiliários para o exercício 
profissional de Administração de Carteira de Valores Mobiliários 
Cargo: Sócio e Co-Fundador 

 
Desde 
jan/2004 
 

Metalfrio Solutions S.A., São Paulo, Brasil 
Companhia de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBovespa sob o ticker 
FRIO3, é uma multinacional de origem brasileira e uma das maiores fabricantes 
mundiais de equipamentos de refrigeração comercial do tipo Plug-In, com operações 
no Brasil, Estados Unidos da América, México, Dinamarca, Turquia, Rússia, Ucrânia, 
Indonesia e Índia, com faturamento anual de mais de R$ 800 milhões 
Cargo: Presidente do Conselho de Administração  

 
Desde 
jul/2007 
 

Produquímica Indústria e Comércio S.A., São Paulo, Brasil 
Companhia líder na produção de soluções em micronutrientes para agricultura e 
alimentação animal, que também produz ingredientes para o tratamento de água e 
para processos industriais, com faturamento anual de mais de R$800 milhões 
Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração 

 
Desde 
jan/2008 
 

Restoque Comércio e Confecções de Roupas S.A., São Paulo, Brasil 
Companhia de capital aberto, com ações negociadas na BM&FBovespa sob o ticker 
LLIS3, é uma das principais companhias varejistas do setor de vestuário e acessórios 
de moda de alto padrão, cosméticos e artigos de decoração, no Brasil, com 
faturamento anual de mais de R$1.000 milhões 
Cargo: Vice-Presidente do Conselho de Administração  

 
Desde 
mar/2008 
 

Klimasan Klima Sanayi ve Ticaret A.Ş. Izmir, Turquia 
Companhia de capital aberto, devidamente registrada no Capital Markets Board da 
Turquia e com suas ações negociadas na Istanbul Stock Exchange sob o ticker KLMSN. 
Controlada pela Metalfrio Solutions S.A., a Klimasan atua no segmento de 
refrigeração comercial do tipo Plug-In 
Cargo: Presidente do Conselho de Administração 

 



Desde 
dez/2009 
 

C1 Financial Inc., Saint Petersburg, Florida, Estados Unidos  
Companhia de capital aberto, devidamente registrada no Securities and Exchange 

Commission dos Estados Unidos e com suas ações negociadas na NYSE sob o ticker 
BNK. Banco comercial com atuação na região da Florida, Estados Unidos, com ativos 
totais superiores a US$ 1.500 milhões 
Cargo: Membro do Conselho de Administração 
 

Desde 
nov/2013 

TRX Investimentos Imobiliários S.A., São Paulo, Brasil 
Companhia que investe, desenvolve, financia e gere ativos imobiliários próprios ou de 
terceiros, com aproximadamente R$4.000 milhões de ativos reais sob gestão 
Cargo: Membro do Conselho de Administração 
 

 
2002 a 2005 
 

Neovia Telefomunicações S.A., São Paulo, Brasil 
Operadora Wi-Fi / WiMax no Estado de São Paulo 
Cargo: Membro do Conselho de Administração 

 
2000 a 2003 
 

EugênioWG, São Paulo, Brasil 
Agência de Publicidade 
Cargo: Co-Fundador e Diretor Executivo 

 
2000 
 

Areautil, São Paulo, Brasil 
Portal de Internet para negócios imobiliários 
Cargo: Co-Fundador e Diretor Executivo 

 
1998 a 2000 Donaldson, Lufkin & Jenrette, São Paulo, Brasil 

Banco de Investimentos 
Cargo: Diretor 
 

1996 a 1998 Banco Garantia, São Paulo, Brasil 
Banco de Investimentos 
Cargo: Vice-Presidente 
 

1989 a 1996 ABN AMRO Bank, São Paulo, Brasil / Chicago, Estados Unidos 

Cargo: Commercial Banker 
 

1988 a 1989 Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil 
Cargo: Professor 

 
 
Formação Académica 
 
1981 – 1985      Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil Graduação 

em Economia 

 
 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 
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ÂNGELO GABRIEL RIBEIRINHO DOS SANTOS PAUPÉRIO 

Curriculum Vitae 

 
DADOS PESSOAIS 

DATA DE NASCIMENTO : 14/09/59 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 

∗ MESTRADO DE GESTÃO DE EMPRESAS - MBA (1988 - 1989) (PORTO BUSINESS SCHOOL) 
 

∗ CURSO DE ENGENHARIA CIVIL (UP 1982) 
 
 
ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

Desde 2007 Vice-Presidente Executivo da Sonae - SGPS, SA, Presidente da Comissão Executiva da 

Sonaecom, SGPS, SA, (Presidente do Conselho de Administração e da Comissão 

Executiva – Desde maio 2014), Administrador da Sonae Sierra, SGPS, SA, Sonae 

Investimentos, SGPS, SA e MDS, SGPS, SA (Presidente - Desde outubro 2014) 

2004/2009 Administrador da MDS – Corretor de Seguros, SA 

1996/2007 Vice-Presidente Executivo e CFO da Sonae, SGPS, SA, Administrador Executivo da Sonae 

Capital, SGPS, SA e Presidente da Comissão de Finanças da Sonae – SGPS, SA 

1996/2007 CFO da Sonae Distribuição, SGPS, SA (atualmente Sonae Investimentos, SGPS, SA) e 

Administrador da Modelo Continente, SGPS, SA e de várias das suas filiais (Retalho) 

1994/1996   Administrador de várias empresas da Sonae Distribuição, SGPS, SA (atualmente Sonae 

Investimentos, SGPS, SA) - Retalho 

1991/1994   Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão da Sonae Investimentos – SGPS, SA 

(atualmente Sonae – SGPS, SA) 

1989/1991   Diretor do Projeto Televisão na Sonae Tecnologias de Informação 

1984/1989   Técnico Superior na EDP - Eletricidade de Portugal 

1982/1984  Engenheiro de Projeto de Estruturas na Tecnopor 

 

OUTRAS ATIVIDADES 

 

∗ Presidente da Assembleia Geral da APGEI – Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia 
Industrial, desde 1989 



∗ Professor convidado da Escola de Gestão do Porto-UPBS (ex. ISEE), onde lecionou as disciplinas de 
Corporate Governance, Politica de Empresas e Planeamento Organização e Controle 

 

CARGOS EXERCIDOS NOUTRAS SOCIEDADES 

 
Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom - Sistemas de Informação, SA 

Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, Serviços Partilhados, SA 

Presidente do Conselho de Administração da Público - Comunicação Social, SA 

Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA 

Administrador Não-Executivo da NOS, SGPS, SA 

Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest - Sociedade Gestora de Fundos de 

Investimentos, SA 

Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp - Retail Properties, SA  

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, SA 

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Specialized Retail, SGPS, SA  

Vice-Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA  

Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA  

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments BV 

Membro do Conselho de Administração da Sontel BV  

Presidente do Conselho de Administração da MDS AUTO, Mediação de Seguros, SA 

Presidente do Conselho de Administração da Sonae RE, SA 

Membro do Conselho de Administração da Love Letters - Galeria de Arte, SA 

Administrador Único da Enxomil - SGPS, SA 

Administrador Único da Enxomil - Sociedade Imobiliária, SA 

Administrador Único da STTR – Construção e Imóveis, SA 

Presidente do Conselho Diretor da APGEI (Associação Portuguesa de Gestão e Engenharia 

Industrial) 

Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa 

Membro do Conselho Superior do Porto Business School 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo: 

Sonae – SGPS, S.A.: 

770.426 ações1 

500.000 ações2 

 

 

 
1 

das quais, 170 ações são detidas por cônjuge 
2
 ações detidas indiretamente através de sociedade dominada 
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Dag J. Skattum 
38 Upper Addison Gardens 

London 
W14 8AJ 

 

 

Formação Académica 

1980 Ensino Secundário na vertente científica, Gjovik, Noruega 

1984 Bacharelato em Artes, Allegheny College, Meadville, PA (Estados Unidos da 

América).  

1986 MBA no Simon School of Business, Universidade de Rochester, Rochester, Nova 

Iorque, Estados Unidos da América.  

Experiência Profissional 

 J.P. Morgan 

1986-2007 Exercício de funções de consultoria, em Londres e em Nova Iorque, junto de 

clientes detentores de posições de relevo na empresa, tendo prestado apoio nas 

mais diversas e complexas transações; 

Janeiro 2015-Presente Vice-presidente; 

 Responsável pelo Departamento de Fusões e Aquisições; 

 Presidente de um novo grupo de estratégia global; 

Participante e coadjuvante no desenvolvimento das atividades da empresa em 

África. 

 

2007-2013 TPG 

 Sócio no escritório de Londres; 

 Responsável pela gestão estratégica e execução de transações; 

  Responsável pela área de gestão estratégica, avaliações e finanças. 

 

2013-Presente Abingdon Square Partners LLC 

 Consultor de negócios, essencialmente focado na área da gestão estratégica em 

África/mercados emergentes. 

 

2013-Presente  One Thousand & One Voices 

  Diretor Executivo 

Empresa focada no investimento na África Subsariana.  

Responsável pela designação de modelos de valorização, orientação das 

operações da comissão de investimentos e adotação das melhores práticas em 

finanças societárias, valorização e financiamento. 

 

 



Cargos exercidos noutras entidades: 

 

Myeloma Institute, Little Rock, Arkansas 

- Fundador do Conselho de Administração; 

- Vice-presidente do Conselho de Administração; 

- Vice-presidente da comissão de sucessão do Administrador Executivo; 

- Assessor do anterior e do atual Administrador do “Cancer Institute” (cargo exercido até à 

presente data). 

 

Allegheny College 

- Assessor do anterior e atual presidente; 

- Vice-Presidente de campanha de angariação de fundos; 

- Vice-Presidente do Conselho de Administração (cargo exercido até à presente data). 

 

Right to Play 

- Membro do Conselho de Administração Internacional (Toronto, Canada HQ); 

- Membro do Conselho de Administração do Reino Unido; 

- Presidente da Comissão de Recursos Humanos; 

- Presidente da comissão de sucessão do Administrador Executivo; 

- Assessor do Administrador Executivo e do Fundador (cargo exercido até à presente data). 

 

Nabors Industries 

- Membro do Conselho de Administração, recrutado pela experiência na área das finanças e do 

planeamento estratégico (cargo exercido até à presente data). 
 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 
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DANIEL BESSA FERNANDES COELHO  

Curriculum Vitae 

 

DADOS PESSOAIS 

 

DATA DE NASCIMENTO: 06-05-1948 

ESTADO CIVIL: Casado    

CURRICULUM ACADÉMICO 

 

1970  Licenciatura em Economia – Universidade do Porto 

1986  Doutoramento em Economia – Universidade Técnica de Lisboa 

CURRICULUM PROFISSIONAL 

 

1970-2009 Docente na Universidade do Porto  

1970-1999 Faculdade de Economia 

1988-2000 ISEE (Instituto Superior de Estudos Empresariais) 

1989-2002 Faculdade de Engenharia 

2000-2008 EGP – Escola de Gestão do Porto 

2008-2009 EGP – University of Porto Business School  

2009 Faculdade de Economia 

1978-1979 Presidente do Conselho Diretivo da Faculdade de Economia da Universidade do Porto 

1983-2012 Economista em regime de profissão liberal 

1990-1995 Pró-Reitor para a Orientação da Gestão Financeira da Universidade do Porto 

1995-1996 Ministro da Economia do Governo Português 

1996-2006 Administrador Não-Executivo da CELBI – Celulose Beira Industrial, SA 

1997-1999 Administrador Não-Executivo da INPARSA – Indústrias e Participações, SGPS, SA 

1997-2008 Administrador de Finibanco, SA 



1997-2007 Presidente do Conselho Fiscal da SPGM – Sociedade de Investimentos, SA 

1999-2002 Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APDL – Administração dos Portos do Douro 

e Leixões 

2000-2012 Presidente do Conselho Consultivo do IGFCSS – Instituto de Gestão de Fundos de 

Capitalização da Segurança Social 

2001-2003 Membro do Conselho Consultivo de Indústrias de Condutores Elétricos e Telefónicos F. 

Cunha Barros, SA 

2001-2011 Administrador da Finibanco Holding, SGPS, SA 

2003-2013 Vogal do Conselho de Administração da Fundação Bial 

2007-2010 Membro do Conselho Consultivo de Microprocessador, SA 

2007-2011 Vogal do Conselho de Administração da Agência para o investimento e Comércio 

Externo de Portugal, AICEP, EPE 

2008-2014 Membro do Comité de Investimentos de PVCI – Portuguese Venture Capital Initiative, 

entidade criada pelo FEI – Fundo Europeu de Investimento 

2009-2014 Diretor-Geral da COTEC Portugal, Associação Empresarial para a Inovação 

2011-2012 Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Banco Comercial Português, SA  

 

CARGOS EXERCIDOS NOUTRAS SOCIEDADES 

 
 
Presidente do Conselho Fiscal da Galp Energia, SGPS, SA  

Presidente do Conselho Fiscal da BIAL – Portela e Companhia, SA 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaro, para os devidos efeitos que, integrando o Conselho Fiscal da SONAE - SGPS, SA, não 
incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código 
das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível 
de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais.  
 
Mais informo que não detenho quaisquer ações nem da Sonae – SGPS, SA nem de qualquer 
sociedade com esta em relação de grupo. 
 
 
Porto, 18 de março de 2015 

 

(Daniel Bessa Fernandes Coelho) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MARIA JOSÉ MARTINS LOURENÇO DA FONSECA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abril 2015 
  



CURRICULUM VITAE 
 
 
 

DADOS PESSOAIS 

Nome:  Maria José Martins Lourenço da Fonseca 

Data de nascimento: 4 de setembro de 1957 

Nacionalidade:  Portuguesa 

Morada:  Rua Manuel Bandeira, nº 147, Hab 62, 4150 – 479 PORTO 

 
FORMAÇÃO ACADÉMICA 

2009/… Doutoranda no Programa Doutoral em Ciências Empresariais na Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto, com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão. 

Dissertação subordinada ao tema: “Carbon Financial Accounting: 

Evaluating the “disciplinarian effect” of standards and markets on disclosure practices of 

EU-15 listed firms”, submetida em setembro de 2014. 

Orientação: Professora Doutora Patrícia Teixeira Lopes. 

 

2002  Mestre em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, 

com especialização em Contabilidade e Controlo de Gestão. 

Dissertação: “Enquadramento contabilístico de elementos intangíveis de natureza ativa”. 

Orientação: Professor José Rodrigues Jesus. 

 

1992  Participação no Young Managers Programme no INSEAD – European Institute of Business 

Administration, Fontainebleau. 

 

1987  Pós-Graduação em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade 

Católica Portuguesa - Centro Regional do Porto. 

 

1984  Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo 

sido agraciada com o prémio Doutor António José Sarmento para o melhor aluno em 

Teoria da Contabilidade. 

 

ATIVIDADE PRINCIPAL 

Docente na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa - Centro Regional do 

Porto (CRP). 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

1996/…  Docente na Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa - CRP, 

na área da Contabilidade. 



Atualmente, leciona a disciplina de Contabilidade Financeira, nas Licenciaturas em 

Economia e Gestão, e é responsável pela disciplina de Contabilidade Internacional, no 

Mestrado em Auditoria e Fiscalidade. 

Exerce também atividade docente na Católica Porto Business School, na área da 

Contabilidade. 

Foi responsável pela disciplina de Contabilidade Financeira em várias pós-graduações e 

cursos de formação avançada (PG em Gestão para Juristas, PG em Gestão de Unidades de 

Saúde, PG em Organização e Gestão de Eventos, Executive Master Business Information, 

Curso Geral de Gestão), na EGE - Atlantic Business School (Escola de Gestão Empresarial 

fundada pela Universidade Católica Portuguesa - CRP, pela Universidade de Aveiro e pela 

Associação Empresarial de Portugal). 

 

2008/…  Atividade de consultoria através do Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada 

(CEGEA) da Universidade Católica Portuguesa - CRP. 

 

2015  Membro do Júri das Provas Orais do Exame para Revisor Oficial de Contas (ROC). 

 

2008/09  Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) na área da formação 

profissional, tendo neste período ministrado formação contínua sobre normas 

internacionais de contabilidade (Novas Normas do IASB e Alterações às Anteriores – 

Annual Improvements to IFRSs). 

 

2002/08  Colaboração com a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas (OTOC) na área da formação 

profissional, tendo neste período ministrado diversas ações de formação em 

Contabilidade (SNC - Projeto: O Novo Normativo Contabilístico Nacional - Enquadramento 

e 1ª Aplicação das NCRF, 2008; Contabilidade Orçamental, 2006; Demonstração dos 

Fluxos de Caixa, 2005; Elaboração das Demonstrações Financeiras, 2004; NIC 37 - 

Provisões, Passivos e Ativos Contingentes, 2004; A Contabilização das Existências, 2004; 

Constituição, Dissolução, Liquidação e Transformação de Sociedades, 2004; Impostos 

Diferidos, 2003; Análise das Demonstrações Financeiras, 2002; Os Aspetos Contabilísticos 

e Fiscais do Imobilizado, 2002). 

 

1996/2006  Colaboração com a OROC, como formadora no Curso de Preparação para ROC. 

 

1991/99  Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo 

lecionada diversas disciplinas na área da Contabilidade. 

 

1985/96  Ingressou no BPI - Banco Português de Investimento, S.A., como Técnica na Assessoria de 

Estudos Económicos e Planeamento (1985/90), tendo posteriormente exercido funções 

de Analista Sénior na área de Banca de Empresas (1990/92) e Subdiretora na área de 

Banca de Empresas (1992/96). 

 



1984/85  Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto, tendo 

lecionado a disciplina de Microeconomia. 

 

ESTUDOS 

“Caracterização dos principais grupos económicos de comunicação social”, estudo realizado para o 

Centro de Estudos de Gestão e Economia Aplicada (CEGEA) da Universidade Católica Portuguesa - CRP, 

com Alberto Castro e Filipe Silva, 2014. 

 

“Caracterização dos principais grupos económicos de comunicação social”, estudo realizado para o 

CEGEA da Universidade Católica Portuguesa - CRP, com Alberto Castro e Ana Isabel Lourenço, 2013. 

 

“Caracterização genérica do mercado publicitário em Portugal”, estudo realizado para a ERC - Entidade 

Reguladora para a Comunicação Social, com Alberto Castro e Ana Isabel Lourenço, 2009. 

 

“Caracterização dos principais grupos económicos de comunicação social” – série de estudos realizados 

para a ERC - Entidade Reguladora para a Comunicação Social, com Alberto Castro e Ana Isabel Lourenço, 

2008, 2009, 2010, 2011, 2012. 

 

 
PUBLICAÇÕES EM REVISTAS 

“Produção científica em Contabilidade Financeira: o caso português no período 2001-2009”, 

Contabilidade e Gestão (Portuguese Journal of Management and Accounting), novembro de 2011, nº11, 

pp. 9-42, com Maria Teresa Bianchi e José António Moreira. 

 

 
COMUNICAÇÕES EM CONFERÊNCIAS 

“Carbon Financial Accounting: Evaluating the convergence of practices among EU-15 listed firms” - estudo 

apresentado na 2013 International Conference for Critical Accounting (ICCA), com Patricia Teixeira Lopes. 

New York, abril de 2013. 

 

“Fair value or cost-based measurement for PPE and IP: Evidence from accounting practice under IFRS”, 

estudo apresentado no XXX Annual Congress of the European Accounting Association. Lisboa, abril de 

2007. 

 

“Contabilização de derivados ao justo valor: o caso particular dos swaps de divisas”, estudo apresentado 

no X Annual Congress da Associación Española de Contabilidad y Administración de Empresas, com Luísa 

Anacoreta Correia. Zaragoza, setembro de 1999. 

 

PARTICIPAÇÕES EM CONFERÊNCIAS 



Participação, na qualidade de discussant, na XIV Conferência GRUDIS organizada pela Escola de Economia 

e Gestão da Universidade do Minho e pela Rede Portuguesa de Investigação em Contabilidade (Grudis). 

Braga, janeiro de 2015. 

 

Membro da Comissão Científica do XIII Congresso Internacional de Custos, organizado pelo International 

Institute of Costs e pela Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Porto, abril de 2013. 

 

Participação, na qualidade de discussant, no X Seminário GRUDIS organizado pela Faculdade de Economia 

da Universidade do Porto e pela Rede Portuguesa de Investigação em Contabilidade (Grudis). Porto, 

janeiro de 2011. 

 
 
PARTICIPAÇÕES EM JÚRIS ACADÉMICOS 

Arguente das provas de Mestrado de Mariana Ferreira Mourão Alves da Silva, com dissertação intitulada 

“O Relatório Integrado”, Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Católica Portuguesa - CRP, 

março de 2015. 

 
 
 
Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

  



 

 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaro, para os devidos efeitos, que integrando o Conselho Fiscal da Sonae - SGPS, SA, não 
incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código 
das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível 
de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais.  
 
Mais informo que não detenho ações da SONAE – SGPS, SA,  ou de sociedade do grupo. 
 
Porto, 11 de março de 2015 

 

(Maria José Martins Lourenço da Fonseca) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MANUEL HELENO SISMEIRO 
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Curriculum Vitae 

Nome:  Manuel Heleno Sismeiro 

Nascimento:  5 de Janeiro de 1945 

Naturalidade:  Colmeias, Leiria 

Habilitações      

Académicas:  Licenciatura em Finanças, ISCEF, Lisboa, 1971 

           Contabilista, ICL, Lisboa, 1964 

 

Qualificações    

Profissionais:  Revisor Oficial de Contas, nº 202, desse 1974 

 

Atividades       

Profissionais:    

 

Funções atuais: Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Industria, SGPS, SA 

 Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Capital, SGPS, SA 

 Presidente do Conselho Fiscal da OCP Portugal - Produtos Farmacêuticos SA 

 Presidente da Assembleia Geral da Segafredo Zanetti (Portugal) – 

Comercialização e Distribuição de Café, SA,  

 

Ano de 2014:  Presidente do Conselho Fiscal da Sonae Investimentos, SGPS, SA 

Julho de 2008 -  Consultor em especial nas áreas de auditoria interna e controle interno. 

 

1980 – 2008:  Sócio da Coopers & Lybrand e da Bernardes, Sismeiro & Associados, desde 1998 

PricewaterwhouseCoopers – auditores e revisores oficiais de contas.  

                     Responsável pela auditoria e revisão oficial de contas nos mais diversos sectores 

da atividade económica. Empresas mais importantes: 

         Sonae (grupo); Amorim (grupo); Unicer (grupo); Sogrape (grupo); Barros (grupo); 

TMG (grupo); Lactogal (grupo); Aveleda (grupo);RAR (grupo); Cires; Ford; REN; 

 

         Responsável pela gestão do escritório do Porto das referidas sociedades 1982 a 

2008. 

 

         Diretor da Divisão de Auditoria no período 1998 – 2002 e membro do Comité 

Executivo (órgão de gestão) da PricewaterhouseCoopers, no mesmo período. 

 



1977-1980:  CTT – Correios e Telecomunicações de Portugal: Chefe de Divisão da Gestão 

e Controle de Armazéns. Responsável pela gestão de stocks dos armazéns 

centrais da empresa e de um projeto de implantação a nível nacional do 

informatizado do controle e gestão de stocks. 

 

1975-1977:  Banco Borges & Irmão: Técnico colocado no Gabinete de Estudos 

Económicos e no Departamento de Controle das empresas associadas. 

 

1974-1975:  Arthur Young & Co: Já qualificado e inscrito como revisor Oficial de Contas 

assistente de auditoria 

 

1971-1974:  Ministério da Marinha: Serviço militar obrigatório colocado na Direção de 

Serviço de Abastecimento. Chefe da Repartição de Controle de stocks da 

totalidade da Marinha incluindo os abastecimentos às forças destacadas nas 

ex-colónias. 

 

1970-1971:  Banco da Agricultura: Técnico no Serviço de Organização e Métodos  

 

Atividades       

Docentes: 

 

1971-1981:  Instituto Superior de Economia Lisboa: assistente tendo lecionado aulas 

teórico-práticas de Matemática, Estatística, Econometria e Investigação 

Operacional. 

 

1974-1976:  Universidade Católica Lisboa: assistente (primeiro ano letivo) e encarregado 

da regência (no segundo ano letivo) da cadeira de Contabilidade Geral do 

curso de gestão. 

 

1965-1966:  Escola Industrial e Comercial de Leiria: professor de Contabilidade e Cálculo 

Comercial do curso Geral de Comércio. 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 



 
 

DECLARAÇÃO 
 
 
Declaro, para os devidos efeitos que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae - SGPS, SA, não 
incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código 
das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível 
de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais.  
 
Mais informo que não detenho ações da SONAE – SGPS, SA, nem de qualquer de sociedade 
em relação de grupo. 
 
Porto, 16 de março de 2015 

 

(Manuel Heleno Sismeiro) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ÓSCAR JOSÉ ALÇADA DA QUINTA 
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Óscar José Alçada da Quinta 

 

Local Nascimento: Barcelos (Barcelos) -Portugal 

Data de Nascimento: 01/12/1957 

Estado Civil: Casado 

Morada: Rua Pêro Escobar, 225, 4450-771  Leça da Palmeira 

 

Qualificação académica: 

- Licenciatura em Economia - Universidade do Porto (Portugal) 

Atividade Profissional: 

De 1982 a 1986: 

- Ocupou diversas funções na área administrativa e financeira em diversas sociedades. 

Desde 1986:  

- Prestação serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de Contas e a sociedades 

com aquela atividade. 

 
Desde 1990: 

 -  Inscrito na Lista dos Revisores Oficiais de Contas, função que passou a exercer desde então em 

regime de exclusividade, primeiro individualmente e, posteriormente, como sócio da Óscar 

Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC. 

 

Cargos exercidos atualmente: 

 

• BA GLASS I – Serviços de Gestão e Investimentos, SA, (Membro do Conselho Fiscal) 

• Caetano-Baviera – Comércio de Automóveis, SA (Membro do Conselho Fiscal) 

• Óscar Quinta, Canedo da Mota & Pires Fernandes, SROC (Membro do Conselho de Administração) 

• Sonae Indústria, SGPS, SA (Membro Suplente do Conselho Fiscal) 

• Sonaecom, SGPS, SA (Membro do Conselho Fiscal) 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 

 



 
DECLARAÇÃO 

 
 
Declaro, para os devidos efeitos que, integrando o Conselho Fiscal da Sonae - SGPS, SA, não 
incorro em qualquer das incompatibilidades a que se refere o nº 1 do artigo 414º-A do Código 
das Sociedades Comerciais, bem como não me encontro em qualquer circunstância suscetível 
de afetar a minha independência nos termos do nº 5 do artigo 414º do mesmo diploma legal. 
 
Comunicarei de imediato à sociedade a eventual ocorrência de qualquer facto que, no 
decurso do mandato, determine incompatibilidade ou perda de independência no âmbito das 
referidas normas legais.  
 
Mais informo que não detenho ações da SONAE – SGPS, SA, nem de qualquer de sociedade 
em relação de grupo. 
 
 
Porto, 13 de março de 2015 

 

(Óscar José Alçada da Quinta) 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

COMISSÃO DE VENCIMENTOS 
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ARTUR EDUARDO BROCHADO DOS SANTOS SILVA 
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CURRICULUM VITAE 

 

1.  -   DADOS PESSOAIS 

 

 Nome Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva 

 Data de nascimento 22 de maio de 1941 

2.  - FORMAÇÃO 

 

 1963 Licenciado em Direito na Universidade de Coimbra com a média de 

17 valores 

 
 1985 Stanford Executive Program, Stanford University 

3.  - ATIVIDADE PROFISSIONAL 

 

 Oct. 2004 / … 

 

2012 / … 

 

 

2012 / … 

Presidente do Conselho de Administração do BPI 

 

Presidente do Conselho de Administração da Fundação Calouste 

Gulbenkian 

 

Presidente do Conselho de Administração de Partex Oil & Gaz 

(Holding detida pela Fundação Calouste Gulbenkian) 

 

 1981 / 2004 Presidente e CEO da SPI e, a partir de 1985, do BPI 

 2004 / 2013 Membro do Conselho de Administração de Jerónimo Martins, 

SGPS, SA 

 2005 / 2013 Membro do Conselho de Administração da Sindecom, SGPS, SA 

 1977 / 1978 Vice-Governador do Banco de Portugal 

 1975 / 1976 Secretário de Estado do Tesouro 

 1968 / 1975 Diretor do Banco Português do Atlântico 

   

4   - OUTRAS ATIVIDADES 

 
 2008 / 2010 Presidente da Comissão Nacional para as Comemorações do 

Centenário da República 

 2005 / 2011 Membro do Conselho Nacional do Mercado de Valores Mobiliários 



 2005 / 2011 Membro do Conselho Consultivo para o Plano Tecnológico 

  
2009 / 2012 

 
Presidente do Conselho Geral da Universidade de Coimbra 

 2008 / 2012 Membro do Conselho Geral da EGP-UPBS (Escola de Gestão do 
Porto - University of Porto Business School) 

 1995 / 2012 Membro do Conselho Geral da Fundação Gomes Teixeira 
(Universidade do Porto) 

 1985 / 2012 Membro do Conselho Consultivo da Faculdade de Economia, da 
Universidade Nova de Lisboa 
 

 2010 / 2012 Presidente da Assembleia Geral da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro 

 

 

2006 / 2012 Presidente do Conselho de Fundadores da Casa da Música 

 2006 / 2012 Presidente do Conselho Fiscal da SEDES (Vice-Presidente de 1992 a 
2006) 

 2003 / 2012 Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Júlio Resende – Lugar 
do Desenho 

 1998 / 2012 Membro do Conselho Fiscal da Fundação Bial 

 1994 / 2012 Presidente da Assembleia Geral do Centro Social da Foz 

 1991 / 2012 Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Mário Soares 

 1987 / 2012 Presidente do Conselho Fiscal da Associação Empresarial de 
Portugal 
 

 2006 / 2009 Presidente da Direção da COTEC Portugal – Associação Empresarial 
para a Inovação (2003/2006 – Vogal da Direção) 

 2004 / 2009 Membro do Conselho Superior da Universidade Católica 
Portuguesa 

 2004 / 2007 Presidente do Conselho Geral do Instituto Português de Corporate 

Governance 

 2001 / 2009 Membro do Comité Consultivo Internacional do Banco Itaú 

 2001 / 2003 Membro do Senado da Universidade do Porto 

 1999 – Jan a Nov Presidente da Porto 2001 – Capital Europeia da Cultura 

 1996 / 1998 Membro do Conselho de Administração da Fundação de Serralves 

 

5.  - ATIVIDADES DOCENTES EXERCIDAS 

 

 1980 / 1982 Encarregado de regência da cadeira de “Economia Financeira” na 

Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 

 

1979 / 1985 Encarregado de regência da cadeira de “Moeda e Crédito” do 

Curso de Direito da Universidade Católica no Porto 

 1963 / 1967 Assistente das cadeiras de “Finanças Públicas” e “Economia 

Política” na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra 

 



6.  - CONDECORAÇÕES E OUTRAS DISTINÇÕES 

   

 2011 

2010 

“Grã Cruz” Grande Cruz da Ordem da Liberdade 

Doutor Honoris Causa pela Universidade do Porto 

(Faculdade de Belas Artes) 

 2008 “Grade de Chevalier de l’Ordre de la Légion d’Honneur” 

(França) 

 2004 “Grande Cruz da Ordem do Infante D. Henrique” 

“Medalha de Honra, Grau de Ouro”, atribuída pela Câmara 

Municipal do Porto 

 1998 “Orden de Mérito Civil” (Espanha) 

 1991 “Ordem de Mérito Civil” (Portugal) 

 1986 “Ordre National du Mérite” (França) 

 

7.  - PRÉMIOS OBTIDOS NA LICENCIATURA EM DIREITO 

   

 “Infante D. Henrique” Concedido pela TAP (melhor classificação final na 

licenciatura em Direito na Universidade de Coimbra, em 

1963) 

 “Prof. Beleza dos Santos” Concedido pela SACOR (melhor classificação em Direito 

Criminal na Universidade de Coimbra, em 1963) 

 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCISCO DE LA FUENTE SÁNCHEZ 
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Francisco de La Fuente Sánchez  
 

 

 

 

 

 

 

        Idade: 73  

       Nacionalidade: Portuguesa 

Curriculum 

Académico: 

� Licenciatura em Engenharia Electrotécnica - Instituto Superior Técnico (1965) 
  

Cargos exercidos 

em outras 

sociedades:  

� Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind – Desenvolvimento e 
Projectos, SA 

� Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS – Associação Portuguesa para o 
Desenvolvimento Social 

� Presidente da Direção da AAAIST – Associação de Antigos Alunos do Instituto 
Superior Técnico 

� Vogal Cooptado do Conselho da Escola do Instituto Superior Técnico  
� Presidente de Honra da Hidroeléctrica del Cantábrico, SA 
� Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira  
� Membro do Fórum Ibero América 
� Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola 
� Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico 
� Membro da Comissão de Vencimentos da Sonaecom, SGPS, SA 

� Administrador Não Executivo da Sonae Capital, SGPS, SA 

Principais 

atividades 

profissionais dos 

últimos cinco anos: 

� 2000-2010 - Administrador Não Executivo da Fundação Portugal-África 
� 2004-2010 - Membro do Conselho Consultivo do Instituto Português de Corporate 

Governance 
� 2005-2009 - Presidente da Fundação EDP  
� 2005-2012 – Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade 
� 2006-2009 - Membro do Conselho Geral e de Supervisão do Millennium BCP – 

Banco Comercial Português 
� 2007-2009 - Presidente da Comissão de Governo Societário do Conselho Geral e de 

Supervisão do Millennium BCP 
� 2007-2012 – Vice-Presidente e Presidente Não Executivo do Conselho de 

Administração da EFACEC Capital 
� 2007-2012 - Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia 

Eletrotécnica da Ordem dos Engenheiros 
� 2007-2012 - Vogal convidado do Conselho Nacional da Água 
� 2007-2013 - Presidente do Conselho Geral da PROFORUM 
� Desde 2002 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhol 
� Desde 2003 - Membro do Fórum Ibero América 
� Desde 2004 - Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira 
� Desde 2005 - Membro do Patronato da Fundação Hidroeléctrica del Cantábrico 
� Desde 2009 - Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico 

 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Não detém quaisquer ações em empresas do Grupo Sonae 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARLOS ANTÓNIO ROCHA MOREIRA DA SILVA 
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CURRICULUM VITAE 
 
Identificação 

Carlos António Rocha Moreira da Silva 

Nasceu a 12 de setembro de 1952 no Porto 

 
Habilitações académicas 

Licenciado em Engenharia Mecânica (U.P.) em 1975 

MSc em Management Sci. and Operational Research (Univ of Warwick - UK) em 1978 

PhD em Management Sciences (University of Warwick - UK) em 1982 

 
Funções Atuais 

Presidente do Grupo BA 

Vice-Presidente da Sonae Indústria, SGPS, S.A. 

Membro do Conselho de Administração do Banco BPI 

Membro da Direção da Cotec Portugal 

 
Funções desempenhadas 

Presidente do Conselho de Administração da La Seda de Barcelona (2010-2014) 

Membro do Conselho de Supervisão da Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. (2009 a 2012) 

Membro do Advisory Board da 3i Spain (2005-2012) 

Presidente da Comissão Executiva da Sonae Indústria, SGPS, S.A. (Maio 2003 a Abril de 2005) 

Presidente do Conselho Geral do Público - Comunicação Social, S.A. (Set. 98 a Jan. 2000) 

Presidente do Conselho de Administração da TVI - Televisão Independente, S.A. (Jun. 98 a Dez. 98) 

Presidente da Sonae Retalho Especializado, SGPS, S.A. (Jan. 97 a Set. 98) 

Presidente da Sonae Indústria, SGPS, S.A. e Administrador-Delegado da Tafisa - Tableros de Fibras, S.A. 

(Jan. 93 a Dez. 96) 

Presidente da Sonae Tecnologias de Informação (Set. 88 a Dez. 93) 

Administrador da EDP, Eletricidade de Portugal, E.P. (Mar. 87 a Ago. 88) 

Professor Auxiliar da Faculdade de Engenharia da U.P. (Nov. 82 a Mar. 87) 

 

Ações detidas em empresas do Grupo:  

Sonae - SGPS, SA - 22.000 ações 
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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Sonae 

- SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 

 

Ponto nº 5 
 
 
PROPOSTA 
 
 
Nos termos do estabelecido na al.b) do nº2 do Artº 420º do Código das Sociedades Comerciais, 

compete ao Conselho Fiscal propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial de Contas da 

sociedade. 

 

No decurso do exercício findo, e na sequência do ocorrido ao longo do mandato, o Conselho Fiscal 

supervisionou, atenta e continuamente, a atividade desenvolvida pelo Revisor Oficial de Contas e 

Auditor Externo, tendo considerado adequados e rigorosos os planos de trabalhos desenvolvidos, bem 

como as condições, informações e suporte disponibilizados pela sociedade para o exercício das suas 

funções de fiscalização e auditoria, tendo, igualmente, verificado e confirmado a existência e 

manutenção, ao longo do período, da independência do Revisor Ofical de Contas e Auditor Externo. 

 

O Conselho Fiscal analisou e aprovou os serviços prestados pela Sociedade de Revisão Oficial de 

Contas e Auditor Externo, incluindo os serviços adicionais aos de revisão e de auditoria e, globalmente, 

a remuneração auferida pela prestação de todos os serviços. 

 

Ao longo de todo o período, o Conselho Fiscal analisou, discutiu e aprovou as conclusões dos 

trabalhos desenvolvidos pelo Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, que considerou objetivos e 

íntegros, tendo sido o principal destinatário dos seus relatórios, cujo conteúdo foi presencialmente 

debatido e esclarecido em toda a sua extensão. 

 



 

 
 
 

 

  

Tendo em vista o exercício da competência da apresentação da proposta de nomeação do Revisor 

Oficial de Contas à Assembleia Geral de Acionitas, o Conselho Fiscal efetuou uma análise 

aprofundada, tendo concluído que a competência, idoneidade e experiência do atual Revisor Oficial de 

Contas e Auditor Externo, e a forma independente como tem vindo a exercer as suas funções, 

fundamentam a opção pela sua manutenção em exercício, já que tal continuidade não só não põe em 

causa a sua independência, como obsta ao incorrer em custos de substituição, decorrentes da perda 

do acervo histório de conhecimento e da sua importância para a eficácia da auditoria e revisão, desde 

que assegurada a independência e isenção, como é o caso.   

 

Adicionalmente, o sócio representante da Sociedade de Revisores Oficiais de Contas em exercício, 

assumiu funções no exercício de 2011, ao abrigo de uma politica de rotação, que se efetua de acordo 

com as melhores práticas de compliance, a que este Conselho Fiscal se subordinou, designadamente a 

aplicação da Recomendação da CMVM IV.3 inserida no Código de Governo das Sociedades. 

 

Na preparação desta proposta, o Conselho Fiscal teve ainda em consideração a publicação do 

Regulamento (UE) nº 537/2014, em que se prevê- para além de um período de duração máxima de 10 

anos para o mandato do Revisor Oficial de Contas, com possibilidade de encurtamento pelos Estados- 

Membros- um regime transitório que, no caso desta sociedade, só tornará obrigatória a rotação em 

2023. 

 

Ponderados todos os fatores em equação, foi deliberado pelo Conselho Fiscal, por unanimidade, 

propor à Assembleia Geral a reeleição, para novo mandato, do actual Revisor Oficial de Contas, sendo 

convicção do Conselho Fiscal que a sua permanência no exercício de funções não elimina nem 

condiciona a idoneidade e a independência com que as vem exercendo. 

 

Termos em que se propõe que se delibere seja eleito como Revisor Oficial de Contas da sociedade 

para o mandato correspondente ao quadriénio de 2015 a 2018: 

 

- Deloitte & Associados, SROC, representada por António Marques Dias ou por Jorge Manuel Araújo de 

Beja Neves. 

 



 

 
 
 

 

 

 

Acompanham esta proposta as informações impostas pela al.d) do nº1 do Artº 289 do Código das 

Sociedades Comerciais. 

 
Maia, 27 de março de 2015 
 
Pelo Conselho Fiscal, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2015 



Sonae – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 
Lugar de Espido Via Norte - Apartado 1011 
4471-909 Maia 
 
 
20 de Fevereiro de 2015 
 
 
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 ações da Sonae – Sociedade Gestora de Participações Sociais, 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 
Código, 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 Marques Dias e Dr. Jorge 
Manuel Araújo de Beja Neves para indicação como representantes desta sociedade. 
 
Sem outro assunto, subscrevemo-nos com elevada consideração. 
 
De V. Exas. 
Atentamente, 
 
 
 
 
  
Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Representada por Jorge Manuel Araújo de Beja Neves 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANTÓNIO MARQUES DIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2015 



 

 

 
 
 
 
 

António Marques Dias 
Praça Duque de Saldanha, nº 1 – 6º 

1050-094 Lisboa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

António Marques Dias, casado, nascido a 25 de Abril de 1955 no Concelho de Mação. 
 
É licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia (1978). 
 
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial 
de Contas como Sócio e Administrador da Deloitte e Associados, SROC SA e está 
inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas com o número 562 desde Janeiro de 
1986. 
 
Exerce desde Janeiro de 2006 o cargo de Vogal do Conselho Diretivo da Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas e de Presidente da sua Comissão do Controlo de 
Qualidade.  
 
 
Lisboa, 20 de Fevereiro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JORGE MANUEL ARAÚJO DE BEJA NEVES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abril 2015 



 

 

 
 
 
 

Jorge Manuel Araújo de Beja Neves 
Bom Sucesso Trade Center 

Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º 
4150-146 Porto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jorge Manuel Araújo de Beja Neves, casado, nascido a 28 de Abril de 1960 no Concelho 
de Lisboa. 
 
É licenciado em Gestão e Administração de Empresas pelo Instituto Superior de Ciências 
do Trabalho e Empresa (1983). 
 
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial 
de Contas como Sócio da Deloitte e Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos 
Revisores Oficiais de Contas com o número 746 desde Junho de 1990. 
 
 
Lisboa, 20 de Fevereiro de 2015 
 
 
 
 
 
 
 



EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, SA 
 

 

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 

 

Ponto nº 6 
 
 

PROPOSTA 
 
 
Propõe-se que a política de remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos a adotar 

no mandato de 2015 a 2018, consista na atribuição do valor fixo anual de 7 000,00 euros ao 

membro que exerça as funções de Presidente desta Comissão, e do valor fixo anual de 5 000,00 

euros a cada um dos demais membros, e em ambos os casos quando não integrem qualquer 

órgão social da Sociedade ou suas dominadas, ou integrando, não sejam remunerados pelo 

exercício dessas funções. 

 
Porto, 30 de março de 2015 
 
 
Pelo Conselho de Administração, 
 

 

 

 

       

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S E D E :  A V E N I D A  D A  B O A V I S T A  1 2 7 7 / 8 1  –  4 º  •  4 1 0 0 - 1 3  P O R T O  •  P O R T U G A L  

T E L .  + 3 5 1 . 2 2 . 6 0 7 7 7 4 0  •  F A X :  + 3 5 1 . 2 2 . 6 0 7 7 7 5 0  

C A P I T A L  S O C I A L  2 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0  €  

M A T R I C U L A D A  N A  C R C  D O  P O R T O  C O M  O  N º  Ú N I C O  D E  M A T R Í C U L A  E  P E S S O A  C O L E T I V A  5 0 2  7 7 8  4 6 6  
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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 

 

Ponto n.º 7 

 

 

PROPOSTA 

  

A Comissão de Vencimentos propõe à Assembleia Geral que delibere aprovar, nos termos e para os efeitos 

do n.º1 do Art.º 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de junho, a presente Declaração sobre a Política de 

Remuneração e Compensação dos órgãos sociais e dos dirigentes da Sociedade, nos seguintes termos: 

 

1. Princípios da Política de Remuneração e Compensação dos Órgãos Sociais  

 

A Política de Remuneração e Compensação aplicável aos órgãos sociais e aos dirigentes da Sociedade 

adere às orientações comunitárias, à legislação nacional e às recomendações da Comissão do Mercado de 

Valores Mobilários (CMVM) (concretamente as contidas na secção - III.Remunerações- do Código de 

Governo das Sociedades da CMVM (2013)), sendo baseada no pressuposto de que a iniciativa, a 

competência e o empenho são os fundamentos essenciais de um bom desempenho e que este deve estar 

alinhado com os interesses de médio e longo prazo da Sociedade, visando a sua sustentabilidade, e 

assentando nos seguintes princípios: 

 

Competitividade  

No desenho da Política de Remuneração e Compensação dos membros dos órgãos sociais da Sociedade é 

objetivo primordial a captação de talento com elevado nível de desempenho que represente contributo 

relevante e material para a sustentabilidade dos negócios da Sociedade. A Política é definida por 

comparação com o mercado global e práticas de empresas comparáveis, informações essas fornecidas pelos 

principais estudos realizados para Portugal e mercados europeus, servindo atualmente de referente os 

estudos de mercado da Mercer e HayGroup.  

 

Nessa medida, os parâmetros remuneratórios dos membros dos órgãos sociais são fixados e periodicamente 

revistos em sintonia com as práticas remuneratórias de empresas nacionais e internacionais comparáveis, 

alinhando, em termos individuais e agregados, os montantes máximos potenciais a serem pagos aos 

membros dos órgãos sociais, com as práticas de mercado, sendo os membros dos órgãos sociais individual e 

positivamente discriminados considerando, em concreto, entre outros fatores, o perfil e currículo do membro, 

a natureza e o descritivo de funções e competências do órgão social em questão e do próprio membro, e o 
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grau de correlação direta entre o desempenho individual e o desempenho dos negócios. A Política é definida 

por comparação com o mercado global e práticas de empresas comparáveis, informações essas fornecidas 

pelos principais estudos realizados para Portugal e mercados europeus, servindo atualmente de referente os 

estudos de mercado da Mercer e HayGroup.  

 

Para a determinação dos valores referentes ao mercado global é considerada a média dos valores aplicável 

aos quadros de topo da Europa. As empresas que constituem o universo de empresas pares para efeitos 

remuneratórios são as empresas que compõem o universo de sociedades com valores mobiliários admitidos 

a negociação na Euronext Lisbon, sendo os montantes máximos potenciais a serem pagos aos membros dos 

órgãos sociais os seguintes, por referência ao mercado: 

 

Conselho de 

Administração 

 

Componentes 

 

Posicionamento 

no mercado 

Circunstâncias 

em que 

montantes são 

devidos 

Administradores 

Executivos 

Fixa Vencimento 

base  

Mediana 

  

N/A 

Variável Prémio variável 

de curto prazo 

(PVCP) 

Terceiro quartil Mediante 

cumprimento dos 

KPIs objetivos e 

subjetivos 

Prémio variável 

de médio prazo 

(PVMP) 

Terceiro quartil Mediante 

cumprimento dos 

KPIs objetivos e 

subjetivos 

Administadores 

Não Executivos 

Fixa Vencimento Mediana N/A 

 

Conselho 

Fiscal 

Fixa Vencimento Mediana N/A 

 

Revisor Oficial 

de Contas 

Fixa Vencimento Mediana N/A 

 

 

Orientação para o desempenho 

A Política prevê a atribuição de prémios calculados em função do grau de sucesso da Sociedade. A 

componente variável da remuneração encontra-se estruturada de maneira a estabelecer uma ligação entre os 

prémios atribuídos e o grau de desempenho, quer individual, quer coletivo. Em caso de não concretização de 

objetivos pré-definidos, medidos através de KPIs de negócio e individuais, será reduzido total ou parcialmente 

o valor de incentivos de curto e médio prazo. 

 



 
COMISSÃO DE VENCIMENTOS   
DA SONAE - SGPS, S.A.  
 

 

 
 
 
 
 
 

Alinhamento com os interesses dos acionistas  

Parte do prémio variável dos administradores executivos, é diferida por um período de 3 anos, sendo o valor 

condicionado pela evolução da cotação das ações e pelo grau de concretização de objetivos de médio prazo 

ao longo do período de deferimento. Desta forma, é assegurado um alinhamento do administrador com os 

interesses do acionista e com o desempenho a médio prazo, visando a sustentabilidade do negócio.  

 

Transparência 

Todos os aspetos da estrutura remuneratória são claros e divulgados abertamente interna e externamente 

através da publicação de documentação no sítio da Sociedade na internet. Este processo de comunicação 

contribui para promover a equidade e independência. 

 

Razoabilidade 

A Política pretende assegurar um equilíbrio entre os interesses da Sonae, o posicionamento no mercado, as 

expectativas e motivações dos membros dos órgãos sociais e a necessidade de retenção de talento. 

 

 

A Política de Remuneração e Compensação da Sociedade mantém o princípio de não contemplar a 

atribuição de compensações aos administradores, ou aos membros dos demais órgãos sociais, associadas à 

cessação de mandato, quer esta cessação ocorra no termo do respetivo prazo, quer se verifique uma 

cessação antecipada por qualquer motivo ou fundamento, sem prejuízo da obrigação do cumprimento pela 

Sociedade das disposições legais em vigor nesta matéria. 

 

Não integra a Política de Remuneração e Compensação qualquer sistema de benefícios, designadamente 

de reforma, a favor dos membros dos órgãos de administração, fiscalização e outros dirigentes.  

 

Na aplicação da Política de Remuneração é ponderado o exercício de funções em sociedades em relação de 

domínio ou de grupo. 

 

Para assegurar a efetividade e transparência dos princípios da Política de Remuneração e Compensação, os 

administradores executivos: 

 

- não devem celebrar, contratos com a Sociedade ou com terceiros que tenham por efeito mitigar o risco 

inerente à variabilidade da remuneração que lhes for fixada pela Sociedade; 

 

- não devem alienar durante o mandato iniciado em 2015, as acões da Sociedade que lhe tenham sido 

atribuídas por via do Plano de Prémio Variável de Médio Prazo até ao limite de duas vezes o valor da 

remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem ser alienadas para suportar o pagamento de 

impostos resultantes do beneficio dessas mesmas ações. 

 

2. Em concretização dos princípios formulados, a remuneração e compensação dos membros dos 

órgãos sociais e dirigentes obedece às seguintes regras: 
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Administradores Executivos 

 

A política de remuneração e compensação dos administradores executivos incorpora, na sua estrutura, 

mecanismos de controlo, considerando a ligação ao desempenho individual e coletivo, prevenindo 

comportamentos de assunção de riscos excessivos. Este objetivo é ainda assegurado pelo facto de cada Key 

Performance Indicator (KPI) se encontrar limitado a um valor máximo. 

 

A remuneração dos administradores executivos inclui, em princípio, duas componentes: (i) uma componente 

fixa, que engloba a Remuneração Base e um subsídio de responsabilidade anual, sendo estabelecida por 

referência ao período de um ano, (ii) um prémio variável, atribuído no primeiro semestre do ano seguinte 

àquele a que diz respeito e condicionado à concretização dos objetivos fixados do ano anterior, dividido em 

duas partes: (a) um Prémio Variável de Curto Prazo, pago imediatamente após a atribuição, e (b) um Prémio 

Variável de Médio Prazo, pago após um diferimento pelo período de 3 anos, considerando-se que a 

exposição dos administradores executivos às flutuações no preço da ação é a forma mais apropriada de 

alinhar os interesses dos administradores com os dos acionistas. 

 

(i) A remuneração fixa do administrador executivo é definida em função das competências pessoais e do nível 

de responsabilidade da função desempenhada por cada administrador executivo e é objeto de revisão anual. 

A cada administrador executivo é atribuída uma classificação designada internamente por Grupo Funcional. 

Os administradores executivos estão classificados nos Grupos Funcionais como “Group Leader”, “Group 

Senior Executive” ou “Senior Executive”. Os Grupos Funcionais estão estruturados tendo por base a 

metodologia internacional da Hay para classificação de funções corporativas, com o objetivo de facilitar 

comparações com o mercado e promover a equidade interna. 

 

(ii) O prémio variável visa orientar e recompensar os administradores executivos pelo cumprimento de 

objetivos pré-determinados, baseados em indicadores de desempenho da empresa, das equipas de trabalho 

sob a sua responsabilidade e do seu próprio desempenho individual, e atribuído depois de apuradas as 

contas do exercício e de ter sido efetuada a avaliação de desempenho. O valor do prémio variável é apurado 

através da concretização de KPIs coletivos, departamentais e individuais. Cerca de 70% do valor é 

determinado pelos KPIs de negócio, económicos e financeiros. Trata-se de indicadores objetivos que se 

encontram divididos em KPIs coletivos e departamentais. Os KPIs coletivos consistem em indicadores 

económicos e financeiros definidos com base no orçamento, no desempenho de cada unidade de negócio, 

assim como no desempenho consolidado da Sociedade. Por sua vez, os KPIs departamentais de 

função/negócio têm uma natureza semelhante à dos anteriores, sendo diretamente influenciados pelo 

desempenho do administrador executivo. Os restantes 30% derivam dos KPIs individuais, que podem 

combinar indicadores subjetivos e objetivos. Dado que a atribuição do respetivo valor está dependente da 

concretização de objetivos, o seu pagamento não se encontra garantido. Para o apuramento da componente 

variável da remuneração é efetuada uma avaliação individual de desempenho pela Comissão de 

Vencimentos, em diálogo com a Comissão de Nomeação e Remunerações do Conselho de Administração. 

Esta avaliação tem lugar após serem conhecidos os resultados da Sociedade. 
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(a) Prémio Variável de Curto Prazo  

O prémio variável de curto prazo equivale no máximo a 50% do valor prémio variável total. Este prémio é 

pago, em numerário, no primeiro semestre seguinte ao ano a que diz respeito podendo todavia, e a 

critério da Comissão de Vencimentos, ser pago, no mesmo prazo, em ações, nos termos e condições 

previstos para o Prémio Variável de Médio Prazo. 

 

(b) Prémio Variável de Médio Prazo  

Este prémio destina-se a reforçar a ligação dos administradores executivos à empresa, alinhando os 

seus interesses com os dos acionistas e aumentando a consciencialização da importância do respetivo 

desempenho para o sucesso global da empresa. O valor atribuído corresponde a, no mínimo, 50% do 

prémio variável total.  

O valor atribuído em euros será dividido pelo preço médio de cotação, para apuramento de um número 

de ações a que corresponde. O valor convertido em ações será ajustado para quaisquer variações 

ocorridas no capital social ou dividendos (Total Share Returns) durante um período de diferimento de 3 

anos. Durante este período de diferimento, o valor do prémio, convertido em ações, será ainda corrigido 

pelo grau de cumprimento de KPIs de médio prazo, de modo a garantir a continuidade do alinhamento 

com os objetivos de sustentabilidade do negócio a médio prazo. 

Na linha da afirmação de uma política de reforço do alinhamento dos administradores executivos com os 

interesses de médio prazo da Sociedade, a Comissão de Vencimentos poderá, a seu livre critério, 

graduar o percentual de desconto conferido aos administradores executivos na aquisição de ações, 

determinando uma comparticipação na aquisição das ações a suportar por aqueles em montante 

correspondente a uma percentagem do valor de cotação das ações, com o limite máximo de 5% do seu 

valor de cotação à data da transmissão dos títulos. 

Na data do vencimento, a Sociedade tem a opção pela entrega, em sua substituição, do seu 

correspondente valor em numerário.  

 

Considerando as duas componentes variáveis, o valor do objetivo pré-definido varia entre 30% e 60% da 

remuneração total anual (remuneração fixa e valor objetivo da prémio variável). 

No que se refere ao apuramento de resultados, o valor atribuído tem como limite mínimo 0% e máximo 140% 

do valor objetivo previamente definido.  

 

O peso da componente variável atribuída na remuneração total anual depende, assim, de dois fatores: (i) 

peso do valor objetivo da componente variável e (ii) grau de cumprimento dos objetivos. A combinação destes 

dois fatores poderá dar origem a um peso real do prémio variável atribuído sobre a remuneração total anual 

que varia entre 0% e 68%, conforme se pode verificar pela seguinte tabela exemplificativa: 
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Ponderação do Prémio Variável atribuído em função da Remuneração Total Anual atribuída* 

KPI global 
alcançado 

Prémio variável objetivo / Remuneração Total Anual objetiva** 

33% 50% 60% 

0% 0% 0% 0% 

50% 20% 33% 43% 

70% 26% 41% 51% 

100% 33% 50% 60% 

140% 41% 58% 68% 
* Remuneração fixa mais prémio variável atribuído 

** Remuneração fixa mais prémio variável objetivo 

 

O pagamento em numerário do prémio variável pode ser efetuado por qualquer das modalidades de extinção 

da obrigação previstas na lei e nos estatutos. 

 

Administradores não executivos  

 

A remuneração dos administradores não executivos é estabelecida em função de dados do mercado, 

segundo os seguintes princípios: (1) atribuição de uma remuneração fixa; (2) atribuição de um subsídio de 

responsabilidade anual. Não existe qualquer remuneração a título de prémio variável. 

  

Conselho Fiscal 

 

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal da Sociedade é composta exclusivamente, por uma 

componente fixa, na qual se inclui um subsídio de responsabilidade anual, estabelecida tendo em conta as 

características da Sociedade e as práticas comparáveis do mercado.   

 

Revisor Oficial de Contas 

 

O Revisor Oficial de Contas da Sociedade é remunerado, sob a supervisão do Conselho Fiscal, de acordo 

com a tabela de honorários padrão, tendo por referência a prática de mercado.  

 

Mesa da Assembleia Geral 

A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral corresponde a uma quantia fixa que terá em 

conta as características da Sociedade e as práticas de mercado.  

Dirigentes 
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São considerados dirigentes nos termos do Artº 248º- B nº 3 do Código dos Valores Mobiliários, para além 

dos membros dos órgãos sociais acima referidos, os responsáveis que possuam um acesso regular a 

informação privilegiada e participem nas decisões sobre a gestão e estratégia negocial da Sociedade. 

 

A política de remuneração aplicável às pessoas que sejam, nos termos da lei, consideradas dirigentes é 

equivalente à adotada para a remuneração de outros quadros do mesmo nível de funções e 

responsabilidades sem a atribuição de qualquer benefício adicional face ao que decorre do respetivo grupo 

funcional. 

 

Maia, 20 de março de 2015 

 

 

A Comissão de Vencimentos, 

 

Belmiro Mendes de Azevedo 

 

Artur Eduardo Brochado dos Santos Silva 

 

Francisco de la Fuente Sánchez 

 

 

 

 

  



Anexo à Declaração da Comissão de Vencimentos sobre  a Política de 
Remuneração dos Órgãos Sociais e Dirigentes da Soci edade 

PLANO DE ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES SONAE 

(Prémio variável de médio prazo – PVMP)  

Características e Regulamento 

 
1. Características do PVMP  

O PVMP é uma das componentes da Política Retributiva da SONAE. Esta componente 
distingue-se das restantes por ter um caráter restrito e voluntário, cuja atribuição é 
condicionada às regras de elegibilidade descritas neste documento.  

O PVMP proporciona aos aderentes a possibilidade de partilharem com os acionistas o 
valor criado, pela sua intervenção direta na definição da estratégia e na gestão dos 
negócios, na justa medida do resultado da avaliação anual do seu desempenho. 
 

2. Enquadramento do PVMP  

O PVMP constitui uma forma de alinhamento dos interesses dos administradores 
executivos com os objetivos da organização, reforçando o seu compromisso e 
fortalecendo a perceção da importância da sua performance para o sucesso da 
SONAE, com expressão na capitalização bolsista do título. 
 
 

3. Elegibilidade  
 

São elegíveis para efeitos de atribuição do PVMP os administradores executivos da 
SONAE – SGPS, SA e das suas dominadas.  

De acordo com a política de remuneração aprovada pelo Conselho de Administração, 
são igualmente elegíveis para a atribuição do PVMP os colaboradores, a quem por via 
dessa política, seja aplicável o Plano.  

                            
Valor de referência do

prémio variável 

de médio prazo

(% da remuneração variável

total objectivo)

Membros Elegíveis

Pelo menos 50%Administradores Executivos Sonae

Administradores Executivos Negócios Pelo menos 50%

Colaboradores
termos a definir pelo Conselho de Administração  de cada 

Sociedade

 

4. Duração do plano  
 

O PVMP é constituído anualmente, por períodos de três anos. A partir do início do terceiro 
plano consecutivo, ocorrerá, a cada momento, a sobreposição de três planos trienais.  



5. Valor de referência do PVMP 

O valor do PVMP tem por base o valor atribuído, sendo este sujeito aos seguintes fatores 
de variação: (i) preço representativo da cotação do título, (ii) fator de correção por 
dividendos ou variação do capital social e (iii) o grau de atingimento do KPI de médio 
prazo.  

O valor de PVMP atribuído é convertido num número equivalente de ações, determinado 
pelo quociente daquele valor pelo valor de cotação do título no mercado de ações em 
Portugal. Para este efeito, considera-se como valor de cotação do título o valor mais 
favorável correspondente à cotação de fecho do primeiro dia útil subsequente à 
Assembleia-Geral ou a cotação média (considerando-se para o efeito da determinação da 
cotação média, a cotação de fecho nos 30 dias de negociação anteriores à data de 
realização da Assembleia-Geral).  

Caso posteriormente à atribuição do direito e antes do seu exercício se verifique a 
distribuição de dividendos, alteração do valor nominal das ações ou de alteração do capital 
social da sociedade, ou qualquer outra modificação na estrutura do capital da sociedade 
com impacto na expressão económica dos direitos atribuídos, o número de ações que 
integra o PVMP é ajustado para um número a que corresponda um valor equivalente.  

O número de ações é ainda corrigido ao longo do período de diferimento pelo grau de 
cumprimento de KPIs de médio prazo, de modo a garantir continuidade do alinhamento 
com os objetivos de sustentabilidade do negócio a longo prazo.  

Na linha da afirmação de uma política de reforço do alinhamento dos administradores 
executivos com os interesses de longo prazo da sociedade, a Comissão de Vencimentos 
poderá, a seu livre critério, graduar o percentual de desconto conferido aos 
administradores executivos na aquisição de ações, determinando uma comparticipação na 
aquisição das ações a suportar por aqueles em montante correspondente a uma 
percentagem do valor de cotação das ações, com o limite máximo de 5% do seu valor de 
cotação à data da transmissão dos títulos. Os demais colaboradores a quem tenha sido 
atribuído aquele direito, adquirem as ações nos termos das condições estabelecidas pelo 
Conselho de Administração de cada Sociedade.  

 
6. Entrega pela Sociedade 

No momento do exercício do direito de aquisição de ações atribuído no âmbito do PVMP, a 
Sociedade reserva-se o direito de entregar, em substituição das ações, o numerário 
equivalente ao seu valor de mercado à data do respetivo exercício.  

 
7. Vencimento do PVMP 
 

O direito de aquisição das ações atribuídas pelo PVMP vence-se decorrido três anos após a 
sua atribuição. 

 
8. Condições do exercício do direito   
 

O direito ao exercício do direito de aquisição das ações atribuídas no termo do Plano 
caduca se ocorrer a cessação do vínculo entre o membro e a Sociedade antes de decorrido 
o período de três anos subsequente à sua atribuição, sem prejuízo do disposto nos 
parágrafos seguintes.  
 
O direito manter-se-á em vigor no caso de incapacidade permanente ou morte do membro, 
sendo, neste caso, o pagamento efetuado ao próprio ou aos seus herdeiros na data do 
respetivo vencimento. 



 
Em caso de reforma do membro o direito atribuído poderá ser exercido na respetiva data de 
vencimento. 
A presente política aplicar-se-á a todos os planos em aberto cujos títulos não tenham ainda 
sido transmitidos. 
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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 
 

 
Ponto n.º 8 
 

 
PROPOSTA 

 
 
Propõe-se que se delibere autorizar o Conselho de Administração a: 

 

- adquirir ações representativas do capital social da própria sociedade durante os próximos dezoito 

meses, até 10% do capital social, consolidado com as ações adquiridas por sociedades dependentes 

(nos termos do art.º 486.º do Código das Sociedades Comerciais e do art.º 21.º do Código dos Valores 

Mobiliários), em observância do n.º 2 do art.º 317.º do Código das Sociedades Comerciais: 

 

a) através de mercado regulamentado, podendo a aquisição igualmente efetuar-se fora de 

mercado regulamentado no caso da alienante ser uma sociedade direta ou indiretamente 

dominada ou co-dominada por esta sociedade, por um valor não inferior ao valor médio das 

dez últimas cotações anteriores à data da aquisição deduzido de 50% e não superior ao valor 

médio das dez últimas cotações anteriores à data da aquisição acrescido de dez por cento; 

 

b) fora de mercado regulamentado, a adquirir ao Banco BPI, SA ou a sociedade sua dominada, 

nos termos do art.º 486.º do Código das Sociedades Comerciais e do art.º 21.º do Código dos 

Valores Mobiliários,  com qualquer um dos seguintes objetivos:  

b.1) para salvaguarda das necessidades de satisfação, pela sociedade, das 

responsabilidades de entrega de ações no âmbito da emissão pela subsidária integral  

Sonae Investments BV, realizada e comunicada ao mercado em junho de 2014, de  

210 500 000 obrigações convertíveis em ações da Sonae SGPS, SA, aprovada pela 

Assembleia Geral da sociedade de 30 de abril de 2014 e nos termos do respetivo 



 

 
 
 

 
 

programa; ou,   

b.2) para proteção do melhor interesse da sociedade e dos seus acionistas, e sem 

prejuízo da liquidação financeira total ou parcial, do “Cash Settlement Equity Swap” 

celebrado pela dominada Sonae Investments BV com o Banco BPI, SA, contratar com 

esta instituição financeira a aquisição das ações subjacentes, ou alternativamente, 

negociar a substituição da liquidação financeira, total ou parcial, desse instrumento 

pela aquisição das ações. 

 

Em qualquer dos casos, b.1) e b.2), por um valor não inferior ao valor mínimo e não 

superior ao valor máximo, das dez últimas cotações anteriores à data da aquisição. 

 

- alienar durante os próximos dezoito meses, dentro dos limites legais, um número mínimo de cem 

ações representativas do capital social da própria sociedade, através de mercado regulamentado 

podendo a alienação igualmente efetuar-se fora de mercado regulamentado no caso da adquirente ser 

uma sociedade direta ou indiretamente dominada ou co-dominada por esta sociedade, por um valor 

não inferior ao valor médio das dez últimas cotações anteriores à data da alienação deduzido de dez 

por cento, por ação. 

 

Mais se propõe que o Conselho de Administração fique autorizado a decidir sobre a oportunidade das 

operações, podendo as mesmas, adicionalmente, consubstanciar a alienação ou atribuição de ações 

aos membros dos órgãos sociais e colaboradores da sociedade ou de sociedades em relação de 

domínio, ou co-domínio ou de grupo, nos exatos termos da política de atribuição por cada uma delas 

aprovada e sempre tendo em conta as condições de mercado, o interesse da sociedade e dos seus 

acionistas. 

 
Maia, 30 de março de 2015 

Pelo Conselho de Administração, 



 
 

 SONAE - SGPS, S.A.  
 Lugar do Espido Via Norte  
 Apartado 1011  

  4471-909 Maia 
 Portugal www.sonae.pt 

 
 Sociedade Aberta – Capital Social €2 000 000 000 | C.R.C. da Maia - Matrícula e Pessoa Coletiva nº 500 273 170  

 

 

 

Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 
 

 
Ponto n.º 9 
 
 

 
PROPOSTA 

 
 
Propõe-se que se delibere autorizar o Conselho de Administração a: 

 

a) adquirir, durante os próximos dezoito meses e dentro dos limites legais de 10% por emissão, 

obrigações emitidas pela própria sociedade através de mercado regulamentado, podendo a aquisição 

igualmente efetuar-se fora de mercado regulamentado no caso da alienante ser uma sociedade direta 

ou indiretamente dominada ou co-dominada por esta sociedade, por um valor não inferior ao valor 

médio das dez últimas cotações verificadas anteriormente à data da aquisição deduzido de 50% e 

não superior ao valor médio das dez últimas cotações verificadas anteriormente à data da aquisição, 

acrescido de dez por cento, por obrigação; 

 

b) alienar durante os próximos dezoito meses, dentro dos limites legais, um número mínimo de cem 

obrigações emitidas pela própria sociedade através de mercado regulamentado podendo a alienação 

igualmente efetuar-se fora de mercado regulamentado no caso da adquirente ser uma sociedade 

direta ou indiretamente dominada ou co-dominada por esta sociedade, por um valor não inferior ao 

valor médio das dez últimas cotações verificadas anteriormente à data da alienação deduzido de dez 

por cento, por obrigação. 

 

 



 

 

 

 

 

 

O Conselho de Administração fica autorizado a decidir sobre a oportunidade das operações, tendo 

em conta as condições de mercado, o interesse da sociedade e dos seus acionistas. 

 
Maia, 30 de março de 2015 
 
Pelo Conselho de Administração, 
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Exmo. Senhor 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da 

Sonae - SGPS, SA 

Lugar do Espido, Via Norte 

4471-909 Maia 
 

 

Ponto n.º 10 
 
 

PROPOSTA 
 
 

Propõe-se deliberar, nos termos do nº 2 do artigo 325.º-B do Código das Sociedades Comerciais, 

autorizar a aquisição e a detenção de ações próprias desta sociedade por parte de sociedades que no 

momento da aquisição sejam dela, direta ou indiretamente, dependentes de acordo com os critérios 

estabelecidos no art.º 486.º do mesmo diploma legal e no art.º 21.º do Código dos Valores Mobiliários, 

efetuando-se as aquisições durante os próximos dezoito meses e dentro do limite consolidado na 

sociedade dominante de 10%. 

A aquisição deverá ser efetuada: 

 

a) em mercado regulamentado, podendo igualmente realizar-se fora de mercado regulamentado 

no caso da alienante ser esta sociedade ou outra sociedade direta ou indiretamente dominada por 

esta, por um valor não inferior ao valor médio das dez últimas cotações anteriores à data de 

aquisição deduzido de 50% e não superior ao valor médio das dez últimas cotações anteriores à 

data da aquisição acrescido de 10% por ação; 

 

b) fora de mercado regulamentado, a adquirir ao Banco BPI, SA ou a sociedade sua dominada, 

nos termos do art.º 486.º do Código das Sociedades Comerciais e do art.º 21.º do Código dos 

Valores Mobiliários,  com qualquer um dos seguintes objetivos:  

b.1) para salvaguarda das necessidades de satisfação, pela sociedade, das 

responsabilidades de entrega de ações no âmbito da emissão pela subsidária integral 



 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Sonae Investments, BV, realizada e comunicada ao mercado em junho de 2014, de  

210 500 000 obrigações convertíveis em ações da Sonae SGPS, SA, aprovada pela 

Assembleia Geral da sociedade de 30 de abril de 2014 e nos termos do respetivo 

programa; ou,   

b.2) para proteção do melhor interesse da sociedade e dos seus acionistas, e sem 

prejuízo da liquidação financeira total ou parcial, do “Cash Settlement Equity Swap” 

celebrado pela dominada Sonae Investments BV com o Banco BPI, SA, contratar com 

esta instituição financeira a aquisição das ações subjacentes, ou alternativamente, 

negociar a substituição da liquidação financeira, total ou parcial, desse instrumento 

pela aquisição das ações. 

 

Em qualquer dos casos, b.1) e b.2), por um valor não inferior ao valor mínimo e não 

superior ao valor máximo, das dez últimas cotações anteriores à data da aquisição. 

 

A aquisição ora autorizada deverá ser concretizada pelos Conselhos de Administração e deverá ter em 

conta as condições de mercado e o interesse da sociedade e dos seus acionistas. 

 
Maia 30 de março de 2015 
 
O Conselho de Administração, 
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