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COMUNICADO   
 
 
 

Portugal Telecom, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 

Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa 
Capital Social: 1.128.856.500 Euros 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o nº 03602/940706 
Pessoa Colectiva nº 503 215 058 

 
 

Assembleia Geral Anual de Accionistas 
da Portugal Telecom 

 
 
Lisboa, Portugal, 21 de Abril de 2006 - Realizou-se na tarde de hoje a Assembleia Geral Anual de 

Accionistas da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (PT). 

 
Conforme comunicado divulgado no passado dia 19 de Abril, o Conselho de Administração retirou as 
propostas oportunamente apresentadas sobre os pontos 7, 8, 12, 13 e 14 da ordem de trabalhos 
relacionadas com a compra de acções próprias, programa de share buyback e emissão de obrigações, 
incluíndo obrigações convertíveis. 

 
As propostas relativas aos restantes pontos da ordem de trabalhos foram aprovadas como se segue: 
 
> Eleição do Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu, na 

sequência da renúncia apresentada pelo anterior Vice-presidente da Mesa da Assembleia Geral. 

 
> Aprovação dos relatórios de gestão, balanços e contas individuais e consolidadas referentes ao 

exercício de 2005. 
 
> Aplicação do resultado líquido do exercício no montante de 500.021.577,00 Euros nos seguintes 

termos: 
 

- 25.001.079,00 Euros para reserva legal; 
- 475.020.498,00 Euros correspondentes ao remanescente do resultado líquido do exercício após a 

afectação obrigatória de 5% desse resultado à integração da reserva legal, acrescido de 

61.186.339,50 Euros de resultados transitados, para distribuição aos accionistas, no total de 
536.206.837,50 Euros, correspondendo a 0,475 Euros por acção. 

 
> Ratificação da cooptação do administrador Rodrigo Jorge de Araújo Costa para completar o mandato 

correspondente ao triénio 2003/2005. 
 
> Apreciação geral da Administração e Fiscalização da Sociedade, tendo sido aprovado um voto de 

confiança ao Conselho de Administração e ao Conselho Fiscal, e a cada um dos seus membros. 
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> Alteração do número 5 do artigo 13.º dos Estatutos, passando o mesmo a dispor que a cada 500 
acções da Sociedade corresponde um voto. 

 
> Aumento de capital social no montante de 338.656.950,00 Euros, por incorporação dos seguintes 

montantes:  
 

- 91.704.891,00 Euros de prémios de emissão; 
- 121.523.559,00 Euros da reserva legal; 

- 125.428.500,00 Euros da reserva especial de cancelamento de acções próprias. 
 
Em resultado do referido aumento de capital, o valor nominal da totalidade das acções 
representativas do capital social será aumentado no valor de 30 cêntimos de Euro, passando o valor 
nominal de cada acção a ser de 1,30 Euros, com a consequente alteração dos números 1 e 2 do 

artigo 4.º dos Estatutos. 

 
> Redução do capital social para 395.099.775,00 Euros, mediante a redução do valor nominal da 

totalidade das acções representativas do capital social, ficando, em consequência, cada acção a ter o 
valor nominal de 35 cêntimos de Euro, com a consequente alteração dos números 1 e 2 do artigo 4.º 

dos Estatutos. 

> Aquisição de obrigações próprias, já emitidas ou a emitir, em qualquer das suas modalidades, sujeita 
a deliberação do órgão de administração, bem como alienação deste tipo de valores mobiliários 
(designadamente de obrigações próprias que hajam sido adquiridas pela Sociedade), igualmente 

sujeita a deliberação do órgão de administração. 

> Eleição dos órgãos sociais para o triénio 2006/2008, com a seguinte composição: 

 
 
Mesa da Assembleia Geral 
Presidente: - António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro 
Vice-Presidente: - Jorge Luís Seromenho Gomes de Abreu 
Secretário: - Luís Manuel da Costa de Sousa de Macedo 
 
 
Conselho de Administração 
Presidente: - Henrique Manuel Fusco Granadeiro 
Administradores: - Zeinal Abedin Mahomed Bava 
 - Rodrigo Jorge de Armindo Costa 
 - Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 
 - João Pedro Amadeu Baptista 
 - António Aleixo Claudino Caria 
 - Rui Pedro Barroso Soares 
 - Franquelim Garcia Alves 
 - António Pedro de Carvalho Viana Baptista 
 - Fernando Henrique Viana Soares Carneiro 
 - Henrique José Monteiro Chaves 
 - Luís Filipe Rolim de Azevedo Coutinho 
 - João Manuel de Mello Franco 
 - Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goes 
 - Fernando Abril-Martorell Hernandez 
 - Gerald Stephen McGowan 
 - Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 
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 - Francisco Teixeira Pereira Soares 
 - Jorge Humberto Correia Tomé 
 - Armando António Martins Vara 
 - Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos 
 
 
Conselho Fiscal 
Presidente: - Pedro João Reis de Matos Silva 
Vogal: - Gonçalo Vaz Botelho 
Vogal: - Ascensão, Gomes, Cruz & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais 

de Contas, representada por Mário João de Matos Gomes 
Vogal Suplente: - José Vieira dos Reis 
 
 
Comissão de Vencimentos 
Presidente: - António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro 
 - Manuel Alves Monteiro 
 - João Manuel de Mello Franco 
 

 
 
Esta informação está também disponível no site da Relação com Investidores da PT em: 

http://ir.telecom.pt 

 
 
Contacto: Nuno Prego, Investor Relations Director 

nuno.prego@telecom.pt 
 

Portugal Telecom 
Tel.: +351 21 500 1701 
Fax: +351 21 500 0800 

 
 
 

Os investidores deverão ler o relatório de solicitação/recomendação da Empresa no Schedule 14D-9, assim que o 

mesmo for registado junto da Securities and Exchange Commission, nos Estados Unidos da América (a “SEC”), 

dado conter informações relevantes. O relatório de solicitação/recomendação, bem como outros documentos 

públicos arquivados pela PT junto da SEC encontram-se disponíveis gratuitamente na página de Internet da SEC, 

www.sec.gov, e junto da PT. 

 

 
 
 
 

A PT está cotada na Euronext e na New York Stock Exchange. Encontra-se disponível informação sobre 
a empresa na Reuters através dos códigos PTC.LS e PT e na Bloomberg através do código PTC PL. 


