Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Maia, 30 de março de 2020

Proposta número 1

Propõe-se que se delibere aprovar o Relatório de Gestão, Balanço e Contas, individuais e
consolidadas, relativos ao exercício de 2019, tal como apresentados.

Pelo Conselho de Administração,

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte,
4470-177 Maia

Maia, 30 de março de 2020
Proposta número 2

Nos termos legais e estatutários, o Conselho de Administração propõe que o resultado líquido
relativo às contas individuais, no montante de 42.774.663,52 euros seja aplicado como segue:
i)

Reserva Legal, no montante de 2.138.733,18 euros; e

ii)

Distribuição pelos acionistas, no montante de 25.841.223,07 euros;

iii)

Transferência para a rubrica de “Outras Reservas”, no montante de 14.794.707,27 euros.

Considerando que não é possível determinar com exatidão o número de ações próprias que
estará em carteira à data do pagamento das propostas acima referidas sem limitar a capacidade
de intervenção da sociedade, esclarece-se que:
i)

A cada ação emitida corresponderá um dividendo ilíquido de 0,083 euros;

ii)

O montante correspondente às ações que, no dia do pagamento do montante acima
referido, pertencerem à própria sociedade (calculado com base no mencionado
montante unitário de 0,083 euros ilíquidos por ação emitida), não será distribuído
pelos acionistas, ficando registado em Outras Reservas.

Pelo Conselho de Administração,

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
4470-177 Maia

Maia, 30 de março de 2020

Proposta número 3
Proposta
Propõe-se que se delibere conferir um voto de louvor e confiança à atividade desempenhada pela
Administração e Fiscalização da sociedade durante o ano de dois mil e dezanove.

Pelo Conselho de Administração,

SONAE SGPS SA
Edifício 1.A
Lugar do Espido Via Norte
471-909 Maia
Portugal

T (+351) 22 948 75 22
T (+351) 22 948 76 22
F (+351 22 948 77 22)
www.sonae.pt
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Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
4471-909 Maia

Maia, 30 de março de 2020
Proposta número 4

Propõe-se que se delibere:

Eleger para integrar a Mesa da Assembleia Geral, o Conselho de Administração, o Conselho Fiscal e a
Comissão de Vencimentos para o mandato que corresponde ao quadriénio de 2020/2023:

Mesa da Assembleia Geral:
Presidente: Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Secretária: Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

Conselho de Administração:
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores
Eduardo Humberto dos Santos Piedade
Cristina Maria de Araújo Freitas Novais

Órgão de Fiscalização
Conselho Fiscal:
Presidente: João Manuel Gonçalves Bastos
Vogal: Maria José Martins Lourenço da Fonseca
Vogal: Óscar José Alçada da Quinta
Suplente: António Augusto Almeida Trabulo

SONAE SGPS SA
Edifício 1.A
Lugar do Espido Via Norte
471-909 Maia
Portugal

T (+351) 22 948 75 22
T (+351) 22 948 76 22
F (+351 22 948 77 22)
www.sonae.pt
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Comissão de Vencimentos
SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
SONTEL, BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez

Mais se propõe que seja deliberado fixar a caução dos membros do Conselho de Administração e do
Conselho Fiscal a eleger em € 250 000 (duzentos e cinquenta mil Euros), constituída por qualquer forma
permitida por lei, bem como que os membros do Conselho de Administração a eleger sejam autorizados a
exercer cargos de administração nas sociedades em relação de domínio ou de grupo com a sociedade
proponente ou com sociedades em relação de domínio ou de grupo com aquelas, nos termos e para os
efeitos do disposto no artigo 21.º do Código dos Valores Mobiliários, não se aplicando qualquer limite ao
acesso à informação nos termos e para os efeitos do n.º 4 do artigo 398.º do Código das Sociedades
Comerciais, e que os membros dos órgãos sociais sejam remunerados nos termos que vierem a ser fixados
pela Comissão de Vencimentos.
Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º 1 do artigo 289º do Código das
Sociedades Comerciais.

Pelo Conselho de Administração,

SONAE SGPS SA
Edifício 1.A
Lugar do Espido Via Norte
471-909 Maia
Portugal

T (+351) 22 948 75 22
T (+351) 22 948 76 22
F (+351 22 948 77 22)
www.sonae.pt
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Anexo à Proposta n.º 4
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
(Artigo 289.º, n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.ºC, nº 2 do Código dos Valores Mobiliários)

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão
Data de Nascimento
6 de junho de 1946

Curriculum Académico
Licenciado em Direito (Universidade de Coimbra);
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Assuntos Europeus (Universidade de Coimbra).

Experiência Profissional
Advogado (inscrito desde 1972).
Sócio da “PLMJ Advogados, S.P., R.L.”

Cargos noutras sociedades:
Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes atividades de carácter profissional:
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “LEICA – APARELHOS ÓPTICOS DE
PRECISÃO, S.A.” (desde 2006);
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE, SGPS, S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE Capital, SGPS, S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “SONAE Investimentos, SGPS,
S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “DELABIE, S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “APFS – ASSOCIAÇÃO
PORTUGUESA DE FACILITY SERVICES”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “ALTRI – SGPS, S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “COFINA – SGPS, S.A.”;
- Presidente da Mesa da Assembleia Geral da “F. Ramada – INVESTIMENTOS,
SGPS, S.A.”;
- Vice-Presidente da Mesa da Assembleia Geral do “BANCO BPI, S.A.” (2007 2016);
- Administrador da FUNDAÇÃO DE SERRALVES (até 31.12.2018).
− Membro (Conselheiro) do Comité Económico e Social Europeu (1990 - 2011).
− Membro da Comissão do Livro Branco das Relações Laborais (CLBRL) – 2006-2007.
− Membro do Conselho Distrital (1984-1989) e do Conselho Geral (1990-1992 e 2002-2004) da
Ordem dos Advogados.
− Presidente (2006) e Vice-Presidente (2004 e 2005) do CCBE (Conselho das Ordens dos
Advogados Europeias).

− Exerce ou exerceu funções em Instituições de carácter de solidariedade social (Mesário da
Ordem da Trindade, desde 1981); de carácter económico (Direcção 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).

Não é titular de ações da Sonaecom S.G.P.S., S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1

Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário:
Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão – Presidente da Mesa da Assembleia Geral
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não
2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso
afirmativo especificar os mandatos.
Não.

3. Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a
2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da
participação qualificada.
Não.
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o
membro do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não
interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico
na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção
de análise ou de decisão3? Em caso afirmativo especificar.
Não.
5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de
qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do
membro do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não
interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
1 Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração
tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

2 A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

3 A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral,
de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços,
mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer
acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse
titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota.

Anexo II

Avaliação do regime de incompatibilidades
Identifique

o

membro

e

dados

deste questionário:

o

respetivo

órgão

a

que

se

referem

os

Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão – Presidente da Mesa da Assembleia Geral
1. É
Não.

membrode

órgão

de

administração

da sociedade?

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou
de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
Não.
3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?
Não.
4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo
com a sociedade?
Não.
5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na
respetiva legislação?
Não.
6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição,
ainda que temporária, do
exercício
de
funções públicas?
Não.
7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa
concorrente? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com
a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de
grupo? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de
pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9
ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.
4 Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os
revisores oficiais de contas

30 de março de 2020
Manuel Eugénio Pimentel Cavaleiro Brandão

Maria Da Conceição Henriques Fernandes Cabaços
Data de Nascimento
16 de agosto de 1963.

Curriculum Académico
Licenciada em Direito (Universidade Católica do Porto);
Pós-graduação em Direito dos Valores Mobiliários (Faculdade de Direito da Universidade de
Lisboa).

Experiência Profissional
Advogada (inscrita desde 1988).
Sócia da “PLMJ Advogados, S.P., R.L.”.

Cargos noutras sociedades:
Nos últimos 5 anos exerceu, ou exerce ainda, as seguintes actividades de carácter profissional:
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “ATEP – Amkor Technology Portugal,
S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “SONAE, SGPS, S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “SONAE Capital, SGPS, S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da sociedade “SONAE Investimentos, SGPS, S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “DELABIE, S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “ALTRI – SGPS, S.A.”;

- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “COFINA – SGPS, S.A.”;
- Secretária da Mesa da Assembleia Geral da “F. Ramada – Investimentos, SGPS, S.A.”.

Não é titular de ações da Sonaecom S.G.P.S., S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1
Identifique o membro e o respetivo órgão a que se referem os dados deste questionário:
Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços – Secretária da Mesa da Assembleia Geral
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não

2. Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso
afirmativo especificar os mandatos.
Não.

3. Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a
2% do capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da
participação qualificada.
Não.
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o
membro do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não
interessa] esteja, de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico
na sociedade ou se encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção
de análise ou de decisão3? Em caso afirmativo especificar.
Não.
5. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de
qualquer outro facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do
membro do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não
interessa] a que se refere o presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
1

Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração
tenha dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.
2

A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.
3

A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral,
de consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços,
mediação, agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer
acionista titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse
titular ou lhe preste serviços referidos nesta nota.

Anexo II

Avaliação do regime de incompatibilidades
Identifique

o

membro

dados

e

o

respetivo

órgão

a

que

se

referem

os

deste questionário:

Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços – Secretária da Mesa da Assembleia Geral
1. É
Não.

membrode

órgão

de

administração

da sociedade?

2. É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou
de domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
Não.
3. Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?
Não.
4. É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo
com a sociedade?
Não.
5. É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na
respetiva legislação?
Não.
6. É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição,
ainda que temporária, do
exercício
de
funções públicas?
Não.
7. Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa
concorrente? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
8. Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com
a sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de
grupo? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
9. É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de
pessoa que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9
ou cônjuge de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.
4 Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os
revisores oficiais de contas

30 de março de 2020
Maria da Conceição Henriques Fernandes Cabaços

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
Data de Nascimento
14 setembro 1959

Curriculum Académico
1977- 1982 Universidade do Porto - Licenciatura em Engenharia Civil 1988 – 1989 Porto Business School – Mestrado de Gestão de Empresas - MBA

Experiência Profissional
1982-1984 - Engenheiro de Projeto de Estruturas - Tecnopor
1984-1989 - Técnico Superior - EDP - Eletricidade de Portugal
1989-1991 - Diretor do Projeto de Televisão - Sonae Tecnologias de Informação, SA
1989-2007 - Administrador - Modelo Continente Hipermercados, SA
1991-1994 - Diretor de Planeamento e Controlo de Gestão - Sonae Investimentos, SA
(atualmente Sonae – SGPS, SA)
1994-1996 - Administrador de várias subsidiárias – Retalho - Sonae Distribuição, SGPS, SA
(atualmente Sonae MC, SGPS, SA)
1996-2007 - CFO Sonae Distribuição, SGPS, SA (atualmente Sonae MC, SGPS, SA)
1996-2007 - Membro Executivo do Conselho de Administração Sonae Capital, SGPS, SA
2000-2007 - Membro do Conselho de Administração, CFO e Presidente da Comissão de
Finanças Sonae - SGPS, SA
Desde 2007 – Presidente Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom SGPS SA
2004-2009 - MDS Corretor de Seguros, SA – Membro do Conselho de Administração
2005-2016 - Membro Executivo do Conselho de Administração Sonae Investments BV
2006-2016 - Membro Executivo do Conselho de Administração Sontel BV
2007/Abril 2015 - Vice-Presidente Executivo do Conselho de Administração Sonae – SGPS, SA
2007/Março 2018 - Membro do Conselho de Administração - Presidente do Conselho de
Administração desde outubro de 2014 - MDS, SGPS, SA
2010-2016 - Presidente do Conselho de Administração - Sonaerp – Retail Properties, SA
2010-2016 - Vice-Presidente do Conselho de Administração Sonae – Specialized Retail, SGPS,
SA (Fusão Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, SA)
2010-2016 - Presidente do Conselho de Administração MDS Auto – Mediação de Seguros, SA
2010-2016 - Membro do Conselho Superior - Universidade Católica Portuguesa
2010-2018 - Membro do Conselho de Administração - Sonae Center Serviços II, SA (atualmente
Sonae MC – Serviços Partilhados, SA)
2011-2015 - Membro do Conselho Superior - Porto Business School
2012-2016 - Presidente do Conselho de Administração Sonaecom - Serviços Partilhados, SA

2013-2016 - Presidente do Conselho de Administração Sonae RE, SA
2013-2016 - Presidente do Conselho de Administração Sonaegest – Sociedade Gestora de
Fundos de Investimento, SA

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista
Desde 2017 - Presidente do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT
MANAGEMENT - SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A.
Desde 2012 - Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
Desde 2007 - Presidente do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.
Desde janeiro de 2020 - Presidente do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A. (desde
2013 Membro não-executivo do Conselho de Administração)
Desde 2013 - Presidente da Comissão de Vencimentos da NOS, SGPS, S.A.

Cargos exercidos noutras Entidades
Desde abril de 2019 - Membro não executivo do Conselho de Administração da Sonae, SGPS,
S.A. (Co-CEO entre abril 2015 e abril de 2019)
Desde 2018 - Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos, SGPS, SA
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA (anteriormente
denominada Sonaecenter, Serviços SA)
Desde 2009 - Presidente do Conselho de Administração da MODELO CONTINENTE, SGPS,
S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, S.A. (desde 2017
Membro do Conselho de Administração)
Desde 2007 - Membro não executivo do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS,
S.A.
Desde 2018 - Vice-Presidente do Conselho de Administração da Iberian Sports Retail Group,
S.L.
Desde dezembro de 2019 - Membro Não-Executivo do Conselho de Administração da Sonae
Capital SGPS, S.A.
Desde 2019 - Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, S.A.
Desde 2009 - Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, S.A.
Desde 2008 - Presidente do Conselho de Administração da Enxomil - Consultoria e Gestão, S.A.
Desde 2004 - Presidente do Conselho de Administração da Enxomil - Sociedade Imobiliária, S.A.
Desde 2019 - Membro do Conselho de Administração da Fundação Manuel Cargaleiro

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
Data de Nascimento
13 janeiro 1970

Curriculum Académico
Julho, 1994 - Licenciatura em Gestão - Universidade Católica do Porto (1989-1994).
Julho, 2000- MBA, INSEAD, Fontainebleau, França (Setembro 1999- a Julho/2000).

Experiência Profissional e cargos exercidos atualmente
Desde 1990

Presidente do Conselho de Administração da Imparfin – Investimentos e
Participações Financeiras, SA

Desde 1992

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

Desde 2000

Chairman do Conselho de Administração da Linhacom, SGPS, SA

Desde 2002

Presidente do Conselho de Administração da Praça Foz – Sociedade
Imobiliária, SA

Desde 2006

Membro do Conselho de Administração da SONAECOM – SGPS, SA

Desde 2008

Membro do Conselho de Administração da Efanor – Serviços de Apoio à
Gestão, SA

Desde 2009

Membro do Conselho de Administração da Público – Comunicação Social, SA

Desde 2011

Membro do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, SA

Desde 2011

Administradora única da Sekiwi, SGPS, SA

Desde 2012

Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA

Desde 2013

Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Desde 2018

Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC, SGPS, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Sonae Holdings, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, SA
(Presidente do Conselho de Administração desde maio 2019)

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management –
Software and Technology, SGPS, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Vistas da Foz – Sociedade
Imobiliária, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Setimanale, SGPS, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Casa Agrícola de Ambrães, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da Realejo – Sociedade Imobiliária, SA

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação
Belmiro de Azevedo

2018-2019

Membro do Conselho de Administração da BA – Business Angels, SGPS, SA

2018-2019

Membro do Conselho de Administração da BA – Capital, SGPS, SA

Desde 2019

Membro do Conselho de Administração e Presidente da Comissão Executiva
da SONAE, SGPS, S.A.

Desde 2019

Membro do Conselho de Administração da Sonae FS, SA

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista
Membro do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and
Technology, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da Público – Comunicação Social, SA
Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, SA
Membro do Conselho de Administração da NOS, SGPS, SA

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores
Data de Nascimento
21 dezembro de 1980

Curriculum Académico
08/2007 – 07/2009 - MBA - London Business School, Londres (Reino Unido)
05/2004 – 10/2004 - Pós-Graduação em Gestão - New York University, Nova Iorque (Estados
Unidos da América)
09/1998 – 07/2003 - Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia, Universidade do
Porto

Experiência Profissional
Desde 2019 – Administrador executivo da SONAECOM, SGPS, S.A.
07/2016 – 12/2018 - Docente de Estratégia - Executive MBA Porto Business School, Porto
(Portugal)
09/2015 – 10/2018 - Diretor de Group Strategy, Planning and Control Sonae - SGPS, S.A.,
Porto (Portugal)
04/2014 – 09/2015 - Diretor de Corporate Strategy Sonae - SGPS, S.A., Porto (Portugal)
01/2013 – 04/2014 - Diretor de Business Unit Cloud Portugal Telecom, Lisbon (Portugal)
02/2011 – 01/2013 - Subdiretor de Gestão da Inovação Portugal Telecom, Lisbon (Portugal)
10/2009 – 01/2011 - Associado McKinsey & Company, Lisbon (Portugal)
04/2005 – 07/2007 - Analista McKinsey & Company, Lisbon (Portugal)
10/2003 – 12/2004 - Brand Manager JW Burmester, S.A., Nova Iorque (Estados Unidos da
América)

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista
Desde 2016 - Membro do Conselho de Administração da NOS - SGPS, S.A.

Cargos exercidos noutras entidades atualmente
Desde 2019 - Administrador executivo da Sonae-SGPS,SA
Desde 2018 - Administrador executivo da Sontel, BV
Desde 2018 - Administrador executivo da Sonae Investments, BV
Desde 2018 - Administrador executivo da Sonae Holdings, SA (anteriormente Sonaecenter –
Serviços, SA)
Desde 2018 - Administrador executivo da Sonae Corporate, SA
Desde 2018 - Administrador não executivo da Sonae MC, SGPS, SA
Desde 2019 - Administrador não executivo SFS – Financial Services, IME, SA
Desde 2019 - Administrador não executivo da Sonae Sierra, SGPS, SA
Desde 2019 - Administrador não executivo da Sonae FS, SA

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Eduardo Santos Piedade
Data de Nascimento
03 abril 1978

Curriculum Académico
1996 – 2001 - Licenciatura em Gestão - Faculdade de Economia da Universidade do Porto
2006 – 2008 - MBA (com distinção) – Concentration in Strategy, London Business School.

Experiência Profissional
Desde 2019 – Administrador executivo da SONAECOM, SGPS, S.A.
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO CONSULTING - SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO TECHNOLOGIES AMERICAS,
INC
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO TECHNOLOGIES EGYPT LLC
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO TECHNOLOGIES LIMITED
(UK)
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO TECHNOLOGIES ESPAÑA SISTEMAS DE INFORMACIÓN S.L.
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - WE DO TECHNOLOGIES MÉXICO
S.DE R.L. DE C.V.
2018-2019 - Presidente do Conselho de Administração - Saphety Level – Trusted Services, S.A.
2018-2019 - Gerente General - Saphety – Transacciones Eletrónicas S.A.S.
2011- 2018 - Secretário do Conselho de Administração e da Comissão Executiva Direto da área
de Fusões e Aquisições - Sonae – SGPS, S.A.
2011- 2018 - Membro do Conselho de Administração - Tlantic B.V.
2011- 2018 - Membro do Conselho de Administração - Maxmat
2011- 2015 - Membro não executivo do Conselho de Administração - GeoStar
2008-2011 - Manager – Planeamento Estratégico, Portugal - Sonae – SGPS, S.A.
2005 – 2006 - Manager – Fusões e Aquisições, Portugal / Brazil - MODELO CONTINENTE –
SONAE’s sub-holding for the Retail Sector
2003-2004 - Analista Sénior - Corporate Strategy, Portugal - MODELO CONTINENTE – SONAE’s
sub-holding for the Retail Sector
2001-2003 - Controller – Brazilian Division, Portugal / Brazil - MODELO CONTINENTE –
SONAE’s sub-holding for the Retail Sector

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista
Desde 2018 - Presidente da Comissão Executiva - SONAE INVESTMENT MANAGEMENT SOFTWARE AND TECHNOLOGY, SGPS, S.A. (Membro executivo do Conselho
de Administração desde 2015)
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - SONAECOM – SERVIÇOS
PARTILHADOS, S.A. (Membro do Conselho de Administração desde 2016)
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - INOVRETAIL, S.A. (Membro executivo
do Conselho de Administração desde 2016)
Desde 2019 - Presidente do Conselho de Administração - INOVRETAIL ESPAÑA, S.L.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - BRIGHT DEVELOPMENT STUDIO,
S.A. (Membro do Conselho de Administração desde 2016)
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - SONAECOM CYBER SECURITY AND
INTELLIGENCE SERVICES, SGPS, S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - S21SEC PORTUGAL - CYBER
SECURITY SERVICES, S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - GRUPO S21 SEC GESTION, S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - S21 SEC INFORMATION SECURITY
LABS, S.U.L.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - S21 SEC, S.A. DE C.V.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - MEXTEL, S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - DIGITMARKET – SISTEMAS DE
INFORMAÇÃO, S.A.
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - PRAESIDIUM SERVICES LIMITED
Desde 2018 - Membro do Conselho de Administração - Style Sage, Inc.
Desde 2018 - Membro do Conselho de Administração - CIValue Systems Ltd
Desde 2018 - Presidente do Conselho de Administração - EXCELLIUM, GROUP, S.A.
Desde 2018 - Membro do Conselho de Administração - EXCELLIUM, SERVICES, S.A.
Desde 2018 - Membro do Conselho de Administração - Visenze, Pte LTD
Desde 2017 - Membro do Conselho de Administração - OMETRIA, LTD.
Desde 2018 - Observador do Conselho de Administração - NEXTAIL Labs Inc.
Desde 2019 - Membro do Conselho de Administração - Daisy Intelligence Corporation
Desde 2019 - Membro do Conselho de Administração - Context-based 4 Casting (C-B4) LTD
Desde 2020 - Membro do Conselho de Administração - Sales Layer Tech, S.L.

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Cristina Maria de Araújo de Freitas Novais
Data de Nascimento
07 de maio de 1977

Curriculum Académico
1995 – 2000

Licenciatura em Economia, Faculdade de Economia da Universidade do Porto

Experiência Profissional
2000 - 2004

Auditora Financeira - Arthur Andersen / Deloitte

2004 - 2008

Controller Financeiro - Optimus Comunicações, S.A.

2008 - 2013

Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo Sonaecom

2013 - 2020

Diretora do Departamento de Planeamento e Controlo de Gestão do Grupo
Sonaecom

2018 - 2020

Diretora Financeira do Grupo Sonaecom

Cargos exercidos em empresas em que a Sonaecom é acionista
Desde 2019

Membro do Conselho de Administração da Bright Development Studio, S.A.

Desde 2019

Membro do Conselho de Administração da DIGITMARKET - Sistemas de
Informação, S.A.

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da INOVRETAIL, S.A.

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da S21Sec Portugal – Cybersecurity
Services, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Sonae IM - Software and
Technology, SGPS, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Bright Ventures, SCR, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM - Serviços
Partilhados, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SONAECOM - Cyber Security and
Intelligence, SGPS, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PÚBLICO - Comunicação Social,
S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da PCJ - Publico, Comunicação e
Jornalismo, S.A.

Desde 2019

Secretária da Mesa da Assembleia Geral da SIRS - Sociedade Independente
de Radiodifusão Sonora, S.A.

Mar-Out 2019 Secretária da Mesa da Assembleia Geral da Bright Development Studio, S.A.
Mar-Out 2019 Secretária da Mesa da Assembleia Geral da DIGITMARKET - Sistemas de
Informação, S.A.

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

CONSELHO FISCAL
João Manuel Gonçalves Bastos
Data de Nascimento
23 de abril de 1958

Curriculum Académico
Licenciatura em Economia na Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1976-1981)

Experiência Profissional
1981-1984

Assistente da cadeira de Macroeconomia na Faculdade de Economia da
Universidade do Porto

1982-1984

Departamento comercial da Crédit Lyonnais

1984-1986

Departamento de Planeamento e Desenvolvimento do Grupo Sonae

1986-1987

Assistente do Conselho de Administração do Grupo Focor

1987-1998

CFO e membro do Conselho de Administração de várias empresas
participadas do Grupo Figest

1998-2007

Gestor e membro do Conselho de Administração de várias empresas
participadas do Grupo Sonae

Cargos exercidos noutras entidades nos últimos cinco anos:
Acionista e Presidente do Conselho de Administração do Grupo Arcádia
Presidente do Conselho Fiscal de Irmãos Vila Nova, SP
Presidente do Conselho Fiscal de Modelo – Distribuição de Materiais de Construção S.A.

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1

João Bastos - Presidente do Conselho Fiscal
1.

É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não

2.

Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar os
mandatos.
Não.

Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital

3.

social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
Não.
4. O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro do
órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja, de
algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se encontra
em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão 3? Em caso
afirmativo especificar.
Não.
O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro

5.

facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de
fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o
presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
1

Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha
dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.
2

A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.
3

A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de
consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação,
agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular
de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou l he preste
serviços referidos nesta nota.

Anexo II

Avaliação do regime de incompatibilidades

João Bastos - Presidente do Conselho Fiscal

1.

É membro de órgão de administração da sociedade?
Não.

2.

É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de
domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
Não.

3.

Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?
Não.

4.

É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com a
sociedade?
Não.

5.

É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva
legislação?
Não.

6.

É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda que
temporária, do exercício de funções

públicas?

Não.
7.

Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente? Em
caso afirmativo, especificar.
Não.

8.

Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em caso
afirmativo, especificar.
Não.

9.

É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.
Não.

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa que
se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge de pessoa
abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.

4

Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores
oficiais de contas

30 de março de 2020

_____________________________________
João Bastos

Maria José Martins Lourenço da Fonseca
Data de Nascimento
4 setembro 1957

Curriculum Académico
1984 - Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto Prémio Doutor António José Sarmento
1987 - Pós-Graduação em Estudos Europeus pelo Centro de Estudos Europeus da Universidade
Católica Portuguesa
1992 - Participação no Young Managers Programme no European Institute of Business
Administration, Fontainebleau
2002 - Mestrado em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do
Porto
2015 - Doutoramento em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade
do Porto

Experiência Profissional
1984-1985

Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto Microeconomia

1985-1990

Técnica na Assessoria de Estudos Económicos e Planeamento no BPI - Banco
Português de Investimento, S.A.

1990-1992

Analista Sénior na área de Banca de Empresas no BPI - Banco Português de
Investimento, S.A.

1991-1999

Assistente Convidada na Faculdade de Economia da Universidade do Porto área da Contabilidade

1992-1996

Subdiretora na área de Banca de Empresas no BPI - Banco Português de
Investimento, S.A.

1996-2006

Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) como
formadora no Curso de Preparação para ROC

Desde 1996

Docente na Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa)área da Contabilidade. Diretora do Mestrado em Auditoria e Fiscalidade, desde
2017

2002-2008

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

2008-2009

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

Desde 2008

Atividade de consultoria através do Centro de Estudos de Gestão e Economia
Aplicada (CEGEA) da Católica Porto Business School (Universidade Católica
Portuguesa)

2015

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

2015-2019

Colaboração com a Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (OROC) como
formadora no Curso de Preparação para ROC

Cargos exercidos noutras entidades nos últimos cinco anos:
Presidente do Conselho Fiscal da Sonae SGPS, S.A.
Membro do Conselho Fiscal da Sonae MC SGPS, S.A.
Membro do Conselho Fiscal da Ibersol SGPS, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal da SDSR - Sports Division SR, S.A.
Presidente do Conselho Fiscal da AEGE - Associação para a Escola de Gestão Empresarial
Docente da Católica Porto Business School (Universidade Católica Portuguesa)

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1

Maria José Fonseca - Membro do Conselho Fiscal
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não
2.

Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar
os mandatos.
Não.

Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do
capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
Não.
3.

4.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro
do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja,
de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se
encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão 3?
Em caso afirmativo especificar.
Não.
5.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro
facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de
fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o
presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
1 Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha
dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

2 A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

3 A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de
consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação,
agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular
de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou l he preste
serviços referidos nesta nota.

Anexo II
Avaliação do regime de incompatibilidades

Maria José Fonseca - Membro do Conselho Fiscal

1.

É membro de órgão de administração da sociedade?

Não.
2.

É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de
domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

Não.
3.

Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?

Não.
4.

É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com
a sociedade?

Não.
5.

É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva
legislação?

Não.
6.

É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda
que temporária, do exercício de funções

públicas?

Não.
7.

Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?
Em caso afirmativo, especificar.

Não.
8.

Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em
caso afirmativo, especificar.

Não.
9.
Não.

É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa
que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge
de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.

4

Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores
oficiais de contas

30 de março de 2020

_____________________________________
Maria José Fonseca

Óscar José Alçada da Quinta
Data de Nascimento
1 de dezembro de 1957

Curriculum Académico
1982

Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto

1990

Revisor Oficial de Contas

Experiência Profissional
1982-1986

Responsabilidades na área administrativa e financeira em empresas do setor
têxtil, construção civil e equipamentos de escritório

Desde 1986

Prestação de serviços no âmbito da auditoria externa a Revisores Oficiais de
Contas e a sociedades com as atividades anteriores

1990-1992

Revisor Oficial de Contas a título individual

Desde 1992

Revisor Oficial de Contas e sócio da sociedade de revisores oficiais de contas
na Óscar Quinta, Canedo da Mota &Pires Fernandes, SROC

Cargos exercidos noutras entidades nos últimos cinco anos:
Membro do Conselho de Administração da Óscar Quinta, Canedo da Mota &Pires Fernandes,
SROC
Membro do Conselho Fiscal da Caetano-Baviera - Comércio de Automóveis, S.A.
Membro do Conselho Fiscal da BA GLASS I - Serviços de Gestão e Investimentos, SA
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Arauco Portugal S.A.
Membro do Conselho Fiscal da Sonae Indústria, SGPS, S.A.

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1

Óscar Quinta - Membro do Conselho Fiscal
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não
2.

Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar
os mandatos.

Sim.
Mandato: 2004-2007 | Mandato: 2008-2011 | Mandato: 2016-2019

Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do
capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
Não.
3.

4.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro
do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja,
de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se
encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão3?
Em caso afirmativo especificar.
Não.
5.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro
facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de
fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o
presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.

1 Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha
dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

2 A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

3 A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de
consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação,
agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular
de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste
serviços referidos nesta nota.

Anexo II
Avaliação do regime de incompatibilidades

Óscar Quinta - Membro do Conselho Fiscal

1.

É membro de órgão de administração da sociedade?

Não.
2.

É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de
domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.
Não.

3.

Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?

Não.
4.

É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com
a sociedade?

Não.
5.

É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva
legislação?

Não.
6.

É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda
que temporária, do exercício de funções

públicas?

Não.
7.

Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?
Em caso afirmativo, especificar.

Não.

8.

Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em
caso afirmativo, especificar.

Não.
9.
Não.

É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa
que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge
de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.

4

Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores
oficiais de contas

30 de março de 2020

_____________________________________
Óscar Quinta

António Augusto Almeida Trabulo
Data de Nascimento
23 de novembro de 1954

Curriculum Académico
Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Análise Financeira na Faculdade de Economia
Universidade do Porto
Frequência do Curso de Pós-Graduação em Gestão Financeira na Faculdade de Economia
Universidade do Porto
Curso de Pós-Graduação em Contabilidade e Finanças Empresariais da Universidade Aberta
Diploma de Suficiência Investigadora na área de Economia Financeira y Contabilidad da
Universidade de Valladolid
Revisor Oficial de Contas

Experiência Profissional
1980-1999

Professor do Ensino Secundário

1986-1987

Responsável Administrativo da Fábrica de Calçado Guimar

1987-1988

Diretor Administrativo - Financeiro da Fábrica de Calçado Polystar

1989

Diretor Administrativo - Financeiro da Sociedade de Construções Alberto Leal, SA e

assessor da Administração nas áreas dos novos investimentos, fiscalidade e de organização
1990 -1993

Responsável pelo Controlo de Gestão da Área Imobiliária do Grupo SONAE

1993 -1998

Responsável pela Direção de Controlo de Gestão, Assuntos Administrativos e

Fiscais das empresas da Sonae Imobiliária, SGPS, S. A.
1998 -1999

Lecionação da Disciplina de Gestão Financeira do Curso de Gestão Cultural do

Instituto Empresarial Português
1998 -1999

Lecionação da Disciplina de Fiscalidade no curso de Formação para ROC’s da

Câmara de Revisores Oficiais de Contas
1998 - 2001

Administrador responsável pelo departamento de consultoria fiscal do escritório

do Porto da Ernst & Young
1998 - 2001

Lecionação da Disciplina de Tópicos Avançados de Contabilidade do Curso de

Pós-Graduação em Finanças Empresarias da Universidade Lusíada
1999 - 2002

Revisor Oficial de Contas, sócio da sociedade A. Santos, J. Alves e

Associados, SROC
2002 - 2012

Revisor Oficial de Contas, sócio da sociedade UHY & Associados, SROC, Ld.ª

2006-2012

Membro da Comissão Técnica dos Valores Mobiliários da OROC

2007-2008

Lecionação da Disciplina de Fiscalidade do Curso de Pós-Graduação da

Escola de Gestão do Porto da Universidade do Porto
2007 - 2011

Controlador - relator da Comissão de Controlo de Qualidade da OROC

Cargos exercidos noutras entidades nos últimos cinco anos:
Administrador e Revisor Oficial de Contas da sociedade Velosa, Silva, Marques e Trabulo,
SROC
Presidente do Conselho Fiscal da sociedade Sonae MC, SGPS, SA
Presidente do Conselho Fiscal da sociedade Sonae Indústria, SGPS, SA
Vogal do Conselho Fiscal da sociedade Visabeira Infraestruturas, Lda.
Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Visabeira – Instituição de Solidariedade Social
Presidente do Conselho Superior da Fundação João e Fernanda Garcia, IPSS

Não é titular de ações da Sonaecom SGPS, S.A.

Anexo I
Avaliação dos requisitos de independência1

António Trabulo - Membro Suplente do Conselho Fiscal
1. É titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do capital social da sociedade?
Não
2.

Foi reeleito por mais de dois mandatos, seguidos ou intercalados? Em caso afirmativo especificar
os mandatos.
Não.

Atua em nome ou por conta2 de titular de participação qualificada igual ou superior a 2% do
capital social da sociedade? Em caso afirmativo identificar o titular da participação qualificada.
Não.
3.

4.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de que o membro
do órgão de fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] esteja,
de algum modo, associado a um qualquer grupo de interesses específico na sociedade ou se
encontra em alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão 3?
Em caso afirmativo especificar.
Não.
5.

O conselho de administração, ou algum dos seus membros, tem conhecimento de qualquer outro
facto que, de algum modo, afete ou possa afetar a independência do membro do órgão de
fiscalização/membro da mesa da assembleia geral [riscar o que não interessa] a que se refere o
presente questionário? Em caso afirmativo, especificar.
Não.
1 Devem ser indicados quaisquer factos pertinentes para apreciação da CMVM ainda que o conselho de administração tenha
dúvidas sobre a recondução dos factos às consequências descritas.

2 A título de exemplo, deve ser reportada a existência atual ou passada de qualquer relação de mandato com ou sem
representação entre o membro do órgão social e qualquer titular de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou
coletiva que atue por conta dele ou que lhe preste qualquer dos serviços referidos na nota seguinte.

3 A título de exemplo, deve ser reportada, entre outro tipo de relações, a existência atual ou passada de vínculo laboral, de
consultoria, designadamente económica, financeira ou jurídica ou de qualquer outro tipo de prestação de serviços, mediação,
agência, representação comercial ou franquia entre, por um lado, o membro do órgão social e, por outro, qualquer acionista titular
de participação qualificada ou qualquer pessoa singular ou coletiva que atue por conta ou no interesse desse titular ou lhe preste
serviços referidos nesta nota.

Anexo II
Avaliação do regime de incompatibilidades

António Trabulo – Membro Suplente do Conselho Fiscal

1.

É membro de órgão de administração da sociedade?

Não.
2.

É membro de órgão de administração de sociedade que se encontre em relação de grupo ou de
domínio com a sociedade? Em caso afirmativo identificar a(s) sociedade(s) em causa.

Não.
3.

Exerce funções de administração ou de fiscalização em cinco ou mais sociedades4?

Não.
4.

É sócio de sociedade em nome coletivo que se encontre em relação de domínio ou de grupo com
a sociedade?

Não.
5.

É revisor oficial de contas em relação ao qual se verifique incompatibilidade prevista na respetiva
legislação?

Não.
6.

É interdito, inabilitado, insolvente, falido ou condenado a pena que implique a inibição, ainda
que temporária, do exercício de funções

públicas?

Não.
7.

Exerce funções em empresa concorrente, atua em representação ou por conta de empresa
concorrente ou, de qualquer outro modo, está vinculado a interesses de empresa concorrente?
Em caso afirmativo, especificar.

Não.
8.

Presta serviços, de modo direto ou indireto, ou mantém relação comercial com relevo com a
sociedade ou com sociedade que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo? Em
caso afirmativo, especificar.

Não.
9.
Não.

É beneficiário de alguma vantagem particular da sociedade? Em caso afirmativo, especificar.

10. É cônjuge, parente, afim na linha reta ou até ao 3º grau, inclusive, na linha colateral, de pessoa
que se encontre em alguma das situações referidas acima nos números 1, 2, 4, 7 e 9 ou cônjuge
de pessoa abrangida pela situação indicada no número 8?
Não.

4

Não se consideram para este efeito as sociedades de advogados, as sociedades de revisores oficiais de contas e os revisores
oficiais de contas

30 de março de 2020

_____________________________________
António Trabulo

Comissão de Vencimentos
SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo
SONTEL, BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Data de Nascimento
31 dezembro 1965

Curriculum Académico
1986

Licenciatura em Engenharia Química - École Polytechnique Fédèrale de Lausanne

1989

MBA em Gestão de Empresas - Porto Business School Formação Executiva

1994

Executive Retailing Program - Babson College

1996

Strategic Uses of Information Technology Program - Stanford Business School

2002

Breakthrough Program for Senior Executives - IMD Lausanne

2008

Proteus Programme - London Business School

2012

Corporate Level Strategy - Harvard Business School

Experiência Profissional - Grupo Sonae
1988-1990

Gestor de Projeto e analista Novos Investimentos na Sonae Tecnologias de
Informação, S.A.

1990-1993

Gestor de Projeto de Desenvolvimento Organizativo e Diretor Comercial para
Portugal de Novos Negócios na Sonae Indústria

1993-1996

Diretor de Planeamento e Controle Estratégico e de Desenvolvimento
Organizativo na Sonae Investimentos - SGPS, S.A. (atualmente Sonae - SGPS,
S.A.)

1996-1998

Administrador Executivo da Modelo Continente Hipermercados, SA
(Merchandising, IT e Marketing)

1998-2000

Presidente da Comissão Executiva da Optimus - Telecomunicações, S.A.
(Operador Móvel)

2000- Abril 2007 Membro Executivo do Conselho de Administração da Sonae - SGPS, S.A.
2002-2007

Presidente da Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, S.A.

2002-2007

Presidente do Conselho Geral do Público - Comunicação Social, S.A.

2003-2007

Presidente do Conselho Geral da Glunz, AG

2004-2007

Presidente do Conselho de Administração da Tableros de Fibras, S.A. (Tafisa)

2007-2014

Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.

2007- Abril 2015 Presidente da Comissão Executiva da Sonae - SGPS, S.A.
2007- Março 2015 Vice Presidente do Conselho de Administração Sonae Indústria, SGPS, S.A.
2007 - 2019

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.

2007-2018

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, SA
(atualmente Sonae MC, SGPS, SA)

2008-2014

Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, S.A.

2009-2013

Presidente do Conselho de Administração Sonaegest, Sociedade Gestora de
Fundos de Investimentos

2010-2013

Presidente do Conselho de Administração Sonae RP - Retail Properties

2010-2016

Presidente do Conselho de Administração da Sonae - Sprecialized Retail ,
SGPS, S.A.

2010- 2019

Presidente do Conselho de Administração da Sonae MC – Modelo Continente,
SGPS, SA (atualmente Modelo Continente, SGPS, SA)

2013-2018

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, SA
(atualmente Sonae MC, Serviços Partilhados, SA)

2015-2019

Presidente do Conselho de Administração e Co-CEO da Sonae - SGPS, SA

2018-2019

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Corporate, SA

Cargos exercidos atualmente:
Desde abril 2019 Presidente do Conselho de Administração da Sonae - SGPS, S.A.
Desde março 2015 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Indústria, SGPS, S.A.
Desde março 2015 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Capital, SGPS, S.A.
Desde maio 2016 Presidente do Conselho de Administração da Sonae Arauco, S.A.
Desde julho 1990 Membro do Conselho de Administração da Imparfin, SGPS, S.A.
Desde dezembro 2010 Membro do Conselho de Administração da Efanor Investimentos,
SGPS, S.A.
Desde dezembro 2010 Membro do Conselho de Administração da Migracom, SGPS, S.A.
Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da EFANOR - Serviços de Apoio à
Gestão, S.A.

Desde 2018

Presidente do Conselho de Administração da Sonae Corporate, S.A.

Desde 2018

Sócio Gerente da Okuk, Lda

Desde 2018

Membro do Conselho de Administração da BA Glass

Outras entidades:
2001-2002

Presidente da Apritel - Associação dos Operadores de Telecomunicações

2001-2008

Membro do Conselho Geral Porto Business School

2004-2011

Membro do Conselho Geral do IPCG – Instituto Português de Corporate
Governance

2006-2013

Membro do Conselho de Fundadores da Fundação Casa da Música

2008-2009

Membro do Conselho Geral da AEP - Associação Empresarial de Portugal

2009-2014

Membro do Conselho Curadores da AEP - Associação Empresarial de Portugal

2009-2015

Presidente do Conselho de Curadores da Universidade do Porto

2012-2015

Membro da Direção da COTEC

2012-2017

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Belmiro de Azevedo

Desde 2015

Membro do Consejo Iberoamericano para La Productividad y la Competitividad

Desde 2008

Membro do ERT - European Round Table of Industrialists

Desde 2013

Membro do Conselho Consultivo Internacional da Allianz SE

Desde 2019

Membro do Conselho de Administração e da Comissão Executiva da Fundação
Belmiro de Azevedo

Francisco de La Fuente Sánchez
Data de Nascimento
2 janeiro 1942

Curriculum Académico
1965 – Licenciatura em Engenharia Eletrotécnica - Instituto Superior Técnico

Experiência profissional
2005-2012

Membro do Conselho Consultivo do Fórum para a Competitividade

2007-2012

Vogal convidado do Conselho Nacional da Água

2007-2012

Vice-Presidente e Presidente Não-Executivo do Conselho de Administração da
EFACEC Capital

2007-2013

Presidente do Conselho Geral da PROFORUM

2007-2013

Presidente do Conselho Nacional do Colégio de Engenharia Eletrotécnica da
Ordem dos Engenheiros

2010-2015

Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Iberwind - Desenvolvimento e
Projetos. S.A.

2009-2016

Vogal cooptado do Conselho de Escola do Instituto Superior Técnico

2012-2016

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

Desde 2002

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola

Desde 2004

Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira

Desde 2005

Membro do Patronato da Fundação Hidroelétrica del Cantábrico

2005-2009

Presidente da Fundação EDP

2003-2006

Presidente do Conselho de Administração da EDP - Energias de Portugal

Desde 2017

Membro cooptado do Conselho Geral da Universidade de Lisboa

Cargos exercidos noutras entidades nos últimos cinco anos:
Administrador não executivo da Sonae Capital S.G.P.S., S.A.
Membro da Comissão de Vencimentos da Sonae, SGPS, S.A.
Membro cooptado do Conselho Geral da Universidade de Lisboa
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da APEDS - Associação Portuguesa de Engenheiros
para o Desenvolvimento Social
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da AAAIST - Associação de Antigos Alunos do
Instituto Superior Técnico
Presidente de Honra da Hidroelétrica del Cantábrico, S.A.
Membro do Patronato da Fundação Hidroelétrica del Cantábrico
Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Brasileira
Membro do Conselho de Curadores da Fundação Luso-Espanhola

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
4470-177 Maia

Maia, 30 de março de 2020

Proposta número 5
Considerando que:
(i)

Nos termos dos artigos 420.º, n.º 2, alínea b) e 446.º, n.º 1, ambos do Código das
Sociedades Comerciais, compete ao Conselho Fiscal da Sonaecom – SGPS, S.A. (a
“Sonaecom” ou a “Sociedade”) propor à Assembleia Geral a nomeação do Revisor Oficial
de Contas da Sociedade;

(ii)

O artigo 54.º, n.º 3, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC),
aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, estabelece que nas entidades de
interesse público o período máximo do exercício de funções de revisão legal das contas
pela sociedade de revisores oficiais de contas é de 2 ou 3 mandatos, consoante sejam
respetivamente de 4 ou 3 anos;

(iii)

A PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores de Contas, Lda
(doravante “PWC”), foi eleita como Revisor Oficial de Contas da Sociedade no dia 29 de abril
de 2016 para o mandato relativo ao quadriénio 2016-2019;

(iv)

Nos termos do disposto no art.º 16.º, n.ºs 2 e 3, do Regulamento (UE) n.º 537/2014, de 16
de abril, a proposta de eleição do revisor oficial de contas para a renovação de mandato
dentro dos limites máximos temporais legalmente estabelecidos para o exercício de
funções, indicados no anterior parágrafo ii), não exige a realização de qualquer concurso
de seleção, nem a apresentação de proposta com duas alternativas de candidatos com a
indicação de preferência devidamente justificada;

Tendo em conta tudo quanto antecede, bem como a atividade desenvolvida pela PWC no mandato em
curso, que merece a continuada confiança do Conselho Fiscal, propõe-se à Assembleia Geral que se
delibere eleger para o cargo de Revisor Oficial de Contas da sociedade, efetivo e suplente, respetivamente,
para o mandato correspondente ao quadriénio de 2020-2023:
- Efetivo: PWC – PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS, Sociedade de Revisores Oficiais
de Contas, LDA, Pessoa Coletiva n.º 506628752, com sede no Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1
– 3º, 1050 – 217 Lisboa, inscrita na OROC sob o número 183 e inscrita na CMVM sob o número 20161485,
representada por Hermínio António Paulos Afonso (ROC n.º 712, inscrito na CMVM com o n.º 20160348,
com domicílio profissional na Rua António Bessa Leite, 1516 B – 4º Esq. 4150-074 Porto) ou por António
Joaquim Brochado Correia (ROC n.º 1076, inscrito na CMVM com o n.º 20160688, com domicílio
profissional na Rua Pinho Leal, n.º 535, 4150-620 Porto);
- Suplente: Joaquim Miguel de Azevedo Barroso (ROC n.º: 1426, inscrito na CMVM com o n.º 20161036,
com domicílio profissional na Rua Francisco Araújo Dantas 296 -3º, 4425-440 Maia).
Acompanham esta proposta as informações impostas pela alínea d) do n.º do art.º 289º do Código das
Sociedades Comerciais.

Pelo Conselho Fiscal,

_______________________________
João Manuel Gonçalves Bastos
_______________________________
Óscar José Alçada da Quinta

Anexo à Proposta n.º 5
Informações Preparatórias da Assembleia Geral
(Artigo 289.º, n.º 1 d) do Código das Sociedades Comerciais e Artigo 21.º-C, nº 2 do
Código dos Valores Mobiliários)

REVISOR OFICIAL DE CONTAS

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, S.G.P.S., S. A.
Lugar do Espido - Via Norte
4470-177 Maia
30 de março de 2020

Exmo. Senhor
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1, do artigo 289, do Código das Sociedades Comerciais
(CSC), declaramos que esta sociedade, seus sócios e gerentes bem como as pessoas com eles
estreitamente relacionados, não detêm e não efetuaram quaisquer transações de ações da Sonaecom,
S.G.P.S., S. A., ou de sociedades que estejam em relação de domínio ou de grupo com a mesma.
Mais declaramos que esta Sociedade de Revisores Oficias 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 (CSC), sendo a sua enumeração exaustiva
e prestada à Ordem dos Revisores Oficias de Contas.
Junto enviamos os curricula vitae dos nossos sócios o Dr. Hermínio António Paulos Afonso e Dr. António
Joaquim Brochado Correia, para indicação como representantes desta sociedade.
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
De V. Exa.
Atentamente
PricewaterhouseCoopers & Associados –
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
Representada por:

Hermínio António Paulos Afonso

António Joaquim Brochado Correia

(Cartão de cidadão nº 05715617 4ZY1 válido até 10/09/2020)

(Cartão de Cidadão nº 096637650ZY7 válido até 30/11/2027)

HPA/ABC/MRF/cb

PricewaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
o’Porto Bessa Leite Complex, Rua António Bessa Leite, 1430 - 5º, 4150-074 Porto, Portugal
Tel: +351 225 433 000, Fax: +351 225 433 499, www.pwc.pt
Matriculada na CRC sob o NUPC 506 628 752, Capital Social Euros 314.000
Inscrita na lista das Sociedades de Revisores Oficiais de Contas sob o nº 183 e na CMVM sob o nº 20161485
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. pertence à rede de entidades que são membros da PricewaterhouseCoopers International Limited,
cada uma das quais é uma entidade legal autónoma e independente. Sede: Palácio Sottomayor, Rua Sousa Martins, 1 - 3º, 1069-316 Lisboa, Portugal

Hermínio António Paulos Afonso
Rua António Bessa leite, 1516 B, 4º Esq.
4150-074 Porto

Hermínio António Paulos Afonso, casado, nascido a 15 de agosto de 1961 no concelho de Bragança.
É Bacharel em Contabilidade e licenciado em Gestão Financeira pelo Instituto Superior de
Contabilidade e Administração do Porto.
É Sócio da PricewaterhouseCoopers desde 1996 e Revisor Oficial de Contas desde 1990, sendo
responsável pela coordenação de vários Clientes de Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente
dos Grupos Sonae SGPS, Sonaecom, Robert Bosch Portugal, CPC DI, PrioEnergy, Douro Azul,
Elevolution e Sodecia, assim como da Vodafone Portugal.
Sócio responsável pelo escritório da PwC no Porto, membro do Comité Técnico e do Supervisory
Board da PwC Portugal e Responsável pelas questões relacionadas com as IAS/IFRS no escritório do
Porto, tendo participado como formador em diversos cursos relacionados com este tema e em vários
projectos de conversão de POC para IAS/IFRS e SNC.
Lidera o setor de Consumer Markets & Retail da PwC em Portugal Angola e Cabo Verde.
Participante e monitor em vários cursos de auditoria lecionados no âmbito do programa de formação
interna da PricewaterhouseCoopers. Lecionou também aulas de Auditoria no curso de Auditoria e
Controlo Interno no ISAG e no Mestrado de Auditoria no ISCAP.
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a atividade de Revisor Oficial de Contas
na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda. e está inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas com o número 712.
Não possui ações da Sonaecom, S.G.P.S., S. A..
Porto, 30 de março de 2020

Hermínio António Paulos Afonso
(Cartão de cidadão nº 05715617 4ZY1 válido até 10/09/2020)

HPA/MRF/cb

António Joaquim Brochado Correia
Rua Pinho Leal, n ° 535
4150-620 Porto

António Joaquim Brochado Correia, casado, nascido a 26 de junho de 1969 no concelho de Cinfães.
É licenciado em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa (19881993).
E sócio da PricewaterhouseCoopers desde 2003 e Revisor Oficial de Contas nº 1076 desde 1999,
com registo na CMVM nº 20160688, sendo responsável pela coordenação de vários clientes de
Auditoria e Revisão de Contas, nomeadamente dos Grupos Soja, Ferpinta, Mota-Engil, Sogrape,
TAP, Sousa e SATA (Açores).
Docente em pós-graduações e MBA em Auditoria, Gestão, Desenvolvimento Sustentável e
Internacionalização em algumas Instituições de Ensino Superior.
Durante 2004 esteve ausente do país durante 4 meses em ações de formação internacional e
sustentabilidade em Inglaterra, Suécia, Peru e Estados Unidos.
Responsável pela Comissão Técnica da Responsabilidade Social Empresarial da Ordem dos
Revisores Oficias de Contas entre 2007 e 2011.
Representante Português na Fédération des Experts Européennes em Bruxelas para os temas de
sustentabilidade e responsabilidade corporativa entre 2008 e 2011.
Entre 2003 e 2006 assumiu a função em Portugal de coordenador da lei “Sarbanes-Oxley Act 2002”.
Foi responsável na Consultoria de Gestão entre 2005 a 2012, tendo liderado departamento de
Consultoria em Portugal entre 2011 e 2013.
É Sócio de Relacionamento Global na firma desde 2006.
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade, a atividade de Revisor Oficial de Contas
na PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., e está inscrito na Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas com o número 1076.
Territory Senior Partner PwC Portugal, Angola e Cabo Verde.
Não possui ações da Sonaecom, S.G.P.S., S. A..
Porto, 30 de março de 2020

António Joaquim Brochado Correia
(Cartão de Cidadão nº 096637650ZY7 válido até 30/11/2027)

ABC/MRF/cb

Joaquim Miguel de Azevedo Barroso
Rua Francisco de Araújo Dantas, 296 – 3º
4425 – 440 Maia

Joaquim Miguel de Azevedo Barroso, casado, nascido a 2 de junho de 1978 no concelho do Porto.
Entrou para a PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda., em 2001 e é Partner desde
2015.
Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.
É Revisor Oficial de Contas desde 2010.
Lidera o sector de Industrial Manufacturing & Automotive, da PwC em Portugal, Angola e Cabo Verde.
Lidera equipas de auditoria financeira e sistemas de controlo interno de clientes em diversas áreas de
negócio.
Entre os seus principais clientes atualmente estão: Grupo Amorim, Grupo Taylor, Grupo Trofasaúde,
Grupo Efacec, Super Bock Group e Grupo Sonae Capital.
Monitor de vários cursos internos e externos sobre IAS/IFRS e NCRF e responsável por diversos
projetos de conversão de contas para IFRS e NCRF.
Responsável pelo recrutamento para a área de Auditoria, no escritório do Porto, desde 2016.
Não possui ações da Sonaecom, S.G.P.S., S. A..

Porto, 30 de março de 2020

Joaquim Miguel de Azevedo Barroso
(Cartão de cidadão nº 11256208 6 ZX0 válido até 05/12/2029)

MB/MRF/cb

COMISSÃO DE VENCIMENTOS DA SONAECOM, SGPS, S.A.
Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS SA.
Lugar do Espido, Via Norte
4470-177 Maia

Maia, 20 de março de 2020

Proposta 6

A Comissão de Vencimentos propõe à Assembleia Geral que delibere aprovar, nos termos e para os efeitos
do número 1 do artigo 2.º da Lei 28/2009 de 19 de junho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 157/2014 de 24 de
outubro, a presente Declaração sobre a Política de Remuneração Compensação dos Órgãos Sociais da
Sociedade, bem como sobre o Plano de Atribuição de Ações e respetivo Regulamento a aplicar pela
Comissão de Vencimentos, nos seguintes termos:

1.

Princípios da Política de Remuneração e Compensação dos Órgãos Sociais

A Política de Remuneração e Compensação aplicável aos Órgãos Sociais da Sociedade adere às orientações
comunitárias, à legislação nacional e ao Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de
Corporate Governance (IPCG) divulgado em 2018, de acordo com o Protocolo estabelecido entre o IPCG e
a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a 13 de outubro de 2017, o qual introduziu um
modelo de autorregulação do regime recomendatório do governo das sociedades, tendo revogado o Código
de Governo dos Valores Mobiliários da CMVM (2013) e promovido a implementação de um código único,
elaborado pelo IPCG, a quem competirá a sua interpretação e aplicação, assim como a apreciação
qualitativa anual das estruturas e práticas de governo das empresas cotadas. A presente Política é 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:
Na determinação 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 Korn Ferry.
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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 grau de correlação direta entre o desempenho
individual e o desempenho dos negócios.
Para a determinação dos valores referentes ao mercado global é considerada a mediana dos valores de
mercado aplicável para a remuneração fixa e o terceiro quartil para a remuneração variável dos 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.

Conselho de
Administração
Administradores

Componentes
Fixa

Executivos

Circunstâncias em que

no mercado

montantes são devidos

Vencimento
base

Variável

Posicionamento

N/A
Mediana

Prémio variável
de curto prazo

Mediante cumprimento
Terceiro quartil

(PVCP)

subjetivos

Prémio variável

Mediante cumprimentos

de médio prazo

Terceiro quartil

(PVMP)
Administradores

Fixa

não executivos*

dos KPIs objetivos e

Dos KPIs objetivos
e subjetivos

Mediana

N/A

Vencimento
Fixa

Conselho Fiscal

Mediana

N/A

Vencimento
Fixa

Revisor Oficial de

N/A
Vencimento

Mediana

Contas
* quando aplicável

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
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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.

Alinhamento com os interesses dos acionistas
Parte do prémio variável dos administradores executivos, quando aplicável, é diferida por um período de
3 anos, sendo o valor condicionado pela evolução da cotação das ações. 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 Sonaecom, 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 ou de fiscalização.

Na aplicação da Política de Remuneração é ponderado o exercício de funções em sociedades em relação
de domínio ou de grupo com a Sonaecom.

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.

2.

Em concretização dos princípios formulados, a remuneração e compensação dos membros dos
órgãos sociais obedece às seguintes regras:

Administradores executivos
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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) uma componente variável, atribuída no primeiro
semestre do ano seguinte àquele a que diz respeito e condicionada à concretização dos objetivos fixados no
ano anterior, dividida 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 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 “Group
Leader”, “Group Senior Executive” e “Senior Executive”. As classificações funcionais na Sonaecom
são estruturadas tendo por base o modelo internacional Korn Ferry para classificação de funções
corporativas, com o objetivo de facilitar comparações de 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 é atribuída
depois de apuradas as contas do exercício e de ter sido efetuada a avaliação de desempenho.

- O Prémio Variável de Curto Prazo (PVCP) equivale, no máximo, a 50% do valor do 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; e

- O Prémio Variável de Médio Prazo (PVMP) 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.

a)

Critérios de atribuição e de mensuração do prémio variável
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O valor do Prémio Variável dos administradores executivos 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.
O apuramento desta componente variável da remuneração é realizado pela Comissão de
Vencimentos, conhecidos os resultados da Sociedade.

b) Mecanismos de limitação do prémio variável
Considerando as duas componentes variáveis, o valor do objetivo pré-definido varia entre 30% e 65% da
remuneração total anual (remuneração fixa e valor objetivo da remuneração variável).
No que se refere ao apuramento dos 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.

c)

Mecanismos de remuneração baseados em ações e de diferimento do pagamento da
remuneração variável

O PVMP contempla um período de quatro anos, considerando o ano a que diz respeito e o período de
diferimento de três anos. O valor atribuído em Euros será dividido pelo preço médio da 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 Return) durante um período de
diferimento de 3 anos.
O vencimento desta componente do prémio variável fica condicionada à manutenção do vínculo
profissional entre o administrador e a empresa pelo período de 3 anos, bem como ao continuado
desempenho positivo da sociedade ao longo desse período, que será aferido de acordo com critérios a fixar
pela Comissão de Vencimentos.
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 das ações, determinando
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uma comparticipação na aquisição das ações, com o limite máximo de 5% do seu valor de cotação à data
da transmissão dos títulos.
Na data de vencimento, a Sociedade tem a opção pela entrega, em sua substituição, do seu correspondente
valor em numerário.
O pagamento em numerário do prémio variável pode ser efetuado por qualquer das modalidades de
extinção da obrigação previstas na lei e nos estatutos.
A versão integral do Plano de Atribuição de Ações e respetivo Regulamento a aplicar pela Comissão de
Vencimentos constitui anexo à presente proposta.

Administradores Não Executivos
A remuneração de administradores não executivos, se e quando existam, será estabelecida em função de
dados do mercado, segundo os seguintes princípios: (i) atribuição de uma remuneração fixa dependente da
presença nas reuniões do Conselho de Administração; e (ii) atribuição de um subsídio de responsabilidade
anual. Não existirá 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 de acordo com 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 corresponderá a uma quantia fixa que terá em
conta as características da sociedade e as práticas de mercado.

3.

Relativamente ao exercício de 2019, em cumprimento da recomendação do Código do IPCG V.2.3,
divulga-se adicionalmente:

3.1. A remuneração atribuída pela Sociedade aos membros do Conselho de Administração pela
Sociedade:
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Na atribuição da remuneração total, a Comissão de Vencimentos da Sociedade aplicou, de forma regular
e ordinária, os princípios e as regras constantes da Política de Remuneração e Compensação dos Órgãos
Sociais aprovada em Assembleia Geral de Acionistas do dia 30 de abril de 2019, como se detalha (e na
medida em que o conteúdo da presente proposta constitui uma proposta de renovação de tais princípios
e regras, remete-se, por facilidade de leitura, para as seções relevantes da presente proposta):
a)

A remuneração fixa atribuída considera a mediana dos valores de mercado aplicável para a
remuneração fixa, nos termos estabelecidos na alínea a) do ponto (ii) da seção 2 anterior;

b) foi ponderado o exercício de funções em sociedades em relação de domínio ou de grupo com a
Sonaecom;
c)

O prémio variável de curto prazo corresponde ao desempenho do administrador executivo nos
termos descritos na alínea a) do ponto (ii) da seção 2 anterior, tendo sido ponderados o grau de
cumprimento dos KPIs individuais e coletivos (departamentais e de negócio) e o peso do valor
objetivo da componente variável, de acordo com o quadro constante da alínea b) do ponto (ii) da
mesma seção 2, e atribuído o prémio variável de curto prazo correspondente. Na ponderação do
grau de cumprimento dos KPIs foram respetivamente considerados, em concreto para cada um dos
administradores executivos, indicadores económicos e financeiros que avaliam o desempenho
sustentável da sociedade e do Grupo, definidos com base no orçamento, no desempenho de cada
unidade de negócio e no desempenho consolidado da Sociedade (KPIs coletivos), assim como no
contributo específico do administrador no desempenho do negócio (KPIs departamentais); e
indicadores objetivos e subjetivo que, para o período de referência, aferiram o cumprimento dos
deveres e compromissos individualmente assumidos pelo administrador executivo (KPIs
individuais);

d) O prémio variável de médio prazo foi atribuído, em conformidade com o estabelecido na alínea c)
do ponto (ii) da seção 2, em consideração da variação do preço médio de cotação do número de
ações em que foi convertido o valor de referência objetivo estabelecido em 2016, decorridos que
são 3 anos sobre o ano de atribuição, assim garantindo o alinhamento dos interesses dos
administradores executivos com os interesses de médio e longo prazo da Sociedade, visando a sua
sustentabilidade;
e)

Não foram celebrados quaisquer acordos que determinem a atribuição de compensações aos
administradores associadas à cessação de mandato, ou que estabeleçam a possibilidade de ser
solicitada a restituição de uma remuneração variável, sem prejuízo da obrigação do cumprimento
pela Sociedade das disposições legais em vigor nesta matéria.
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3.2. A remuneração aos membros do Conselho de Administração em outras sociedades em relação de
domínio ou de grupo:

3.3. Resumo dos planos do PVMP dos Administradores Executivos da Sociedade:

Maia, 20 de março de 2020

A Comissão de Vencimentos,

Duarte Paulo Teixeira de Azevedo

Francisco de La Fuente Sánchez
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Anexo à Declaração da Comissão de Vencimentos Sobre a Política de Remuneração dos
Órgãos Sociais da Sonaecom

PLANO DE ATRIBUIÇÃO DE AÇÕES
(Remuneração Variável de Médio Prazo – PVMP)

Características e Regulamento

1.

Características do PVMP

O PVMP é uma das componentes da Política Retributiva da Sonaecom, SGPS, S.A.. Esta
componente, que pode ser constituída por ações da Sonaecom, SGPS, S.A. e/ou da holding
Sonae, SGPS, S.A., distingue-se das restantes por ter um carácter restrito e voluntário, cuja
atribuição é condicionada às regras de elegibilidade descritas neste documento.
O PVMP proporciona aos elegíveis 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 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 Sonaecom, com expressão na
capitalização bolsista do título.
3.

Elegibilidade

São elegíveis para efeitos de atribuição do PVMP os administradores executivos da Sonaecom,
SGPS, S.A..
4.

Duração do Plano

O PVMP é constituído anualmente por períodos de três anos (contemplando, assim, um
período de quatro anos, considerando o ano a que diz respeito e o período de diferimento 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
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O PVMP é valorizado à data de atribuição a preços representativos da cotação dos títulos que
compõem a carteira, no mercado de ações em Portugal, considerando para o efeito o valor
mais favorável correspondente à cotação do 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 da realização
da Assembleia Geral).

Aos membros abrangidos é atribuído o direito à aquisição de um número de ações
determinado pelo quociente entre o valor do prémio variável de médio prazo atribuído e o
valor de cotação à data da atribuição apurado nos termos do parágrafo anterior, podendo tal
direito ser exercido decorridos três anos após a atribuição.

O vencimento desta componente do prémio variável fica condicionada à manutenção do
vínculo profissional entre o administrador e a empresa pelo período de 3 anos, bem como ao
continuado desempenho positivo da sociedade ao longo desse período, que será aferido de
acordo com critérios a fixar pela Comissão de Vencimentos

Na linha da afirmação de uma política de reforço de alinhamento dos administradores
executivos com os interesses de longo prazo da sociedade, a Comissão de Vencimentos
poderá, a seu livre critério, determinar a existência de uma comparticipação na aquisição das
ações a suportar por aqueles, a qual será 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.

No caso de, posteriormente à atribuição do direito e antes do seu exercício, se verificar
distribuição de dividendos, alteração do valor nominal das ações ou alteração do capital social
da sociedade com impacto na expressão económica dos direitos atribuídos, o número de
ações cujo direito de aquisição tenha sido atribuído ajustado para um número equivalente
tendo em conta o efeito das referidas alterações.
O valor de referência do PVMP (% de remuneração variável total objetivo) corresponderá a,
pelo menos, cinquenta por cento (50%),

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, em substituição das ações, atribuir um desconto na
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respetiva aquisição ou a entregar 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 o período de
diferimento, i.e., três anos após a sua atribuição.

8.

Condições do Exercício do Direito

O direito ao exercício do direito de aquisição das ações atribuídas nos termos do Plano caduca
se ocorrer a cessação do vínculo entre o membro e a Sonaecom, SGPS, S.A. 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 dos membros,
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.

Para garantia de efetividade e transparência dos objetivos desta política, foi estabelecido que
os administradores executivos da Sonaecom, SGPS, S.A. não devem celebrar com esta ou com
terceiros quaisquer contratos que tenham por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade
da remuneração que lhes for fixada pela Sonaecom, SGPS, S.A..
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Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte
4470-171 Maia

Maia, 30 de março de 2020

Proposta número 7
Proposta

Propõe-se que a política de remuneração dos membros da Comissão de Vencimentos a adotar no mandato
de 2020 a 2023, consista na atribuição do valor fixo anual de 5 000,00 Euros a cada um dos respetivos
membros que não integrem qualquer órgão social de uma sociedade em relação de domínio ou de grupo
com a Sonaecom S.G.P.S., S.A. e não aufiram qualquer remuneração em virtude do exercício de funções
em comissão de vencimentos de sociedade em relação de domínio ou de grupo com a Sonaecom SGPS,
S.A..

Pelo Conselho de Administração,

SONAE SGPS SA
Edifício 1.A
Lugar do Espido Via Norte
471-909 Maia
Portugal

T (+351) 22 948 75 22
T (+351) 22 948 76 22
F (+351 22 948 77 22)
www.sonae.pt
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Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte,
4470-177 Maia

Maia, 30 de março de 2020

Proposta número 8

Propõe-se que se delibere autorizar o Conselho de Administração a:
a) adquirir, durante os próximos dezoito meses, ações representativas do capital social da
própria sociedade, através de mercado regulamentado e/ou fora de mercado
regulamentado no caso de a alienante ser (i) uma sociedade direta ou indiretamente
dominada por esta sociedade, ou (ii) outra entidade, incluindo instituições financeiras,
para cumprimento de obrigações decorrentes da lei ou contrato, designadamente as
decorrentes de instrumentos financeiros derivados ou similares, de garantias contratuais
de que a sociedade ou uma sociedade direta ou indiretamente sua dominada seja
beneficiária ou em resultado do pagamento em espécie ou da dação em pagamento,
entre outras, em qualquer dos casos, por um valor não inferior ao valor médio de cotação
dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição deduzido de 50% e não superior ao
valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data da aquisição acrescido de
10%, por ação, com observância do limite consolidado com as ações adquiridas por
sociedades dependentes, de 10%, determinado nos termos do n.º 2 do art. 317º do
Código das Sociedades Comerciais;
b) 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 e/ou fora de mercado regulamentado, incluindo no caso de a
adquirente ser uma sociedade direta ou indiretamente dominada por esta sociedade, por
um valor não inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data
da alienação deduzido de 10%, por ação.

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Mais se propõe que o Conselho de Administração fique autorizado a decidir sobre a oportunidade
das operações – podendo as mesmas consubstanciar a alienação ou atribuição de ações aos
membros dos órgãos sociais e colaboradores da sociedade ou de sociedades em relação de
domínio ou de grupo, nos exatos termos em que o prevê a política de remuneração da sociedade
– sempre, tendo em conta as condições de mercado, o interesse da sociedade e dos seus
acionistas, bem como as regras estipuladas pelo Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de abril.

Pelo Conselho de Administração,

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral da
Sonaecom, SGPS, S.A.
Lugar do Espido, Via Norte,
4470-177 Maia

Maia, 30 de março de 2020
Proposta número 9

Propõe-se que se delibere, nos termos do n.º 2 do artigo 325º-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, direta ou indiretamente dependentes desta
sociedade, nos termos do artigo 486º do mesmo diploma legal, efetuando-se as aquisições
durante os próximos dezoito meses e dentro do limite consolidado na sociedade dominante de
10%, através de mercado regulamentado e/ou fora de mercado regulamentado no caso de a
alienante ser (i) esta sociedade ou outra sociedade direta ou indiretamente dominada por esta
ou (ii) outra entidade, incluindo instituições financeiras, para cumprimento de obrigações
decorrentes da lei ou contrato, designadamente as decorrentes de instrumentos financeiros
derivados ou similares, de garantias contratuais de que a sociedade ou sociedade direta ou
indiretamente sua dominada ou co-dominada seja beneficiária ou em resultado do pagamento
em espécie ou da dação em pagamento, entre outras, em qualquer dos casos, por um valor não
inferior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data de aquisição deduzido
de 50% e não superior ao valor médio de cotação dos últimos dez dias anteriores à data de
aquisição acrescido de 10%, por ação.
As aquisições ora autorizadas deverão ser concretizadas pelos Conselhos de Administração
daquelas sociedades, tendo em conta as respetivas necessidades – nomeadamente a alienação
de ações a administradores e quadros no âmbito da respetiva política de remuneração - bem
como as condições de mercado, o interesse da sociedade e dos seus acionistas, e as regras
estipuladas pelo Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16
de abril.
Pelo Conselho de Administração,

SONAECOM, S.G.P.S., S. A.
Sociedade Aberta
Sede: Lugar do Espido - Via Norte - Maia
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia
sob o nº único de matrícula e Pessoa Coletiva 502 028 351
Capital Social: 230.391.627,38 Euros

