Proposal for the Point Three of the Agenda for the Extraordinary General
Meeting of TOYOTA CAETANO PORTUGAL, SA, of July 1st, 2020

Under the terms and for the purposes of the above referred item of the Notice, it is proposed
the appointment of Deloitte & Associados, SROC S.A., legal person No. 501 776 311,
registered in the Portuguese Register of Statutory Auditors under No. 43, with headquarters
at Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 7, 1070-100 Lisboa, represented by Mr. Miguel
Nuno Machado Canavarro Fontes, Taxpayer No. 199 926 530, and registered in the
Portuguese Chamber of Statutory Auditors with the No. 1397, as Effective Statutory Auditor
for the remaining period of the current term of office, due to the resignation presented by
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.,
represented by José Miguel Dantas Maio Marques or by António Joaquim Brochado Correia.

Vila Nova de Gaia, 9th June 2020

Pela Salvador Caetano Auto, SGPS, S.A.:

Anexo I
Curricula Vitae | Equipa Central
Audit Partner
Lead Client Service Partner do Grupo Salvador Caetano
Anos de experiência: 25
Iniciou a sua carreira profissional em 1994, Integrando os quadros profissionais da Arthur Andersen, S.A. (Empresa inserida na
Deloitte, em Portugal, em 2002), na Divisão de Auditoria e Consultoria Financeira, tendo sido promovido a Partner em 2014.

Miguel Fontes
T: + 351 225 439 211
E: mifontes@deloitte.pt
Office: Porto
Habilitações
Licenciatura em Economia
pela Faculdade de Economia
da Universidade do Porto
Revisor Oficial de Contas
desde 2009
Línguas
Português, Inglês, Espanhol

A sua experiência profissional fundou-se na liderança de auditorias e projetos de consultoria (nomeadamente ao nível da revisão e
implementação de procedimentos de controlo interno, programas de redução de custos, preparação de informação de gestão, entre
outros) de grandes empresas e grupos com atividade em diversos setores e geografias. Foi e é Partner de auditoria de Entidades de
Interesse Público.
Atualmente é Fiscal Único de várias empresas nacionais e multinacionais.
A sua experiência tem-se desenvolvido essencialmente em grandes empresas industriais, de serviços e na área de consumer business,
sendo o Partner responsável por auditorias a diversas empresas e grupos de prestígio em Portugal, bem como a grupos
internacionais com sede em outros países, tendo igualmente participado em diversos projetos de Due Diligence. Conta igualmente
no seu recente portfólio de clientes de auditoria com inúmeras entidades no setor automotive, tanto ao nível de retalho como ao
nível dos produtores de componentes para a indústria automóvel.
Participou em projetos de emissão de instrumentos de dívida e capital no mercado de capitais português, incluindo a recente
operação de dispersão e aumento de capital realizado pelo Grupo Vista Alegre.
Exerceu trabalhos em diversos Grupos, como segue:
• Grupo Salvador Caetano

• Grupo Parfois

• Grupo Vista Alegre

• Grupo Sogevinus

• Grupo Antolin

• Grupo CIN

• Grupo Accor

• Grupo Soares da Costa

• Grupo Gamobar / C. Santos

• Grupo Cofina

• Grupo Cerealis

• Grupo Ramada Investimentos

• Grupo Coindu

Participou como formador e instruendo em diversos cursos de formação profissional em Portugal e no estrangeiro (Espanha, Grécia,
Estados Unidos da América), incluindo sessões de formação ao nível do normativo contabilístico IFRS e SNC. Tem vasta experiência
na consolidação e coordenação internacional de auditoria de grupos multinacionais.
Participou em processos de revisão de qualidade da Deloitte Portugal, Deloitte Brasil e Deloitte África do Sul, inseridos no Sistema de
Controlo de Qualidade da Deloitte Internacional (“practice review”).
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