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Comunicado  |  Lisboa  | 6 de agosto de 2014 

A Oi anuncia alteração dos órgãos sociais da PT 
Portugal  
 
 
A PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”) informa sobre comunicado divulgado pela Oi, S.A. relativo à alteração dos 
órgãos sociais da PT Portugal, conforme documento da empresa em anexo. 
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COMUNICADO AO MERCADO  
Alterações na administração de controladas 

 

Oi S.A. (“Oi” ou “Companhia

 

”), nos termos da Instrução CVM nº 358/02 e conforme as 

melhores práticas de governança corporativa, vem informar aos seus acionistas e ao 

mercado que o Sr. Zeinal Bava, Diretor Presidente da Oi, deixará de exercer o cargo de 

Presidente do Conselho de Administração da nossa controlada PT Portugal SGPS, S.A. 

(“PT Portugal”) e os cargos de administração que exerce em determinadas sociedades 

controladas pela PT Portugal. O Sr. Zeinal Bava permanecerá à frente da administração 

da Oi, dedicando-se ao crescimento e sucesso da Companhia e trabalhando para a 

otimização das sinergias entre as atividades desenvolvidas pelas Companhias Oi no 

Brasil e em Portugal.  

Nesta data, o Conselho de Administração da Companhia aprovou propor a nomeação do 

Sr. Armando Almeida ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da PT 

Portugal, bem como a cargos de administração em controladas desta.  

 

Armando Almeida, 53 anos, é formado e possui doutorado em Engenharia Elétrica pela 

University of Witwatersrand, Johannesburg, África do Sul, possuindo vasta experiência 

em cargos de gestão de empresas de renome, tais como Compaq Computers, Hewlett 

Packard, Nokia Networks e Nokia Siemens Networks, dentre outras.  

 

Além do Sr. Armando Almeida, o Conselho de Administração da Oi aprovou, ainda, 

propor a nomeação dos Srs. Marco Schroeder, Flavio Guimarães e Eduardo Michalski a 

cargos de administração na PT Portugal e determinadas controladas desta. Em virtude 

da qualidade do trabalho desenvolvido ao longo de anos de atuação na Companhia e 

suas controladas, os Srs. Marco Schroeder, Flavio Guimarães e Eduardo Michalski 



contam com a total confiança do Conselho de Administração da Oi e, ao lado do Sr. 

Armando Almeida, envidarão todos os esforços para promover uma gestão operacional 

eficiente da PT Portugal e suas controladas, cada vez mais integrada e convergente com 

a gestão das Companhias Oi.  

 

A saída do Sr. Zeinal Bava e as nomeações dos novos membros da administração da PT 

Portugal e suas controladas serão efetivas após a prática dos atos societários necessários 

de cada sociedade, os quais ocorrerão na maior brevidade possível, dentro do prazo de 

até 30 dias.  

   

Rio de Janeiro, 05 de agosto de 2014. 

 

 

Bayard De Paoli Gontijo 

Diretor de Finanças e Relações com Investidores 

Oi S.A. 


