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Nomeação de Auditor Externo 
 
A Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“PT SGPS” ou “Sociedade”) informa que, por carta de 18 de dezembro de 2014, a 
Deloitte & Associados, SROC, S.A. (“Deloitte”) apresentou o seu pedido de renúncia às funções de Auditor Externo 
da Sociedade, relativamente ao exercício de 2014, dado que com a decisão tomada, em outubro de 2014, pelo 
Grupo Oi de nomear outro Auditor para a PT Portugal, SGPS, S.A. (“PT Portugal”) e suas participadas portuguesas 
relevantes, a Deloitte passou a auditar diretamente uma ínfima parte dos ativos e dos proveitos consolidados da PT 
SGPS, pelo que entendeu não dispor de condições técnicas para continuar a assumir a responsabilidade pela 
certificação das contas consolidadas da PT SGPS do exercício de 2014. 
 
Atendendo às razões de ordem técnica acima explicadas, a Comissão de Auditoria convidou a KPMG & Associados – 
SROC, S.A. (“KPMG”), atuais Auditores Externos da PT Portugal e suas participadas portuguesas relevantes e, através 
da respetiva rede, também do Grupo Oi, a apresentar uma proposta de auditoria integrada das demonstrações 
financeiras da PT SGPS para o exercício de 2014, a incluir no Form 20-F a apresentar junto da U.S. SEC, bem como 
das correspondentes demonstrações financeiras estatutárias individuais e consolidadas. Esta proposta, datada de 5 
de janeiro de 2015, foi aprovada pela Comissão de Auditoria em 7 do corrente, tendo esta decisão sido comunicada 
ao Conselho de Administração na mesma data e tendo a adjudicação dos referidos trabalhos de auditoria integrada 
sido hoje comunicada à KPMG, cessando, assim, hoje, as funções de Auditor Externo da PT SGPS por parte da 
Deloitte. 
 
 
 
 


