Anexo da Proposta ao Ponto 5 da ordem de trabalhos da
Assembleia Geral Anual, a realizar a 9 de maio de 2018

Revisor Oficial de Contas Efetivo

Deloitte & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A. representada
por António Manuel Martins Amaral ou Nuno Miguel dos Santos Figueiredo

Exmo. Senhor
Presidente da Mesa da Assembleia Geral
Sonae Indústria, S.G.P.S., S. A.
Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 1096
4471-909 Maia
23 de março de 2018

Exmo. Senhor
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades
Comerciais, declaramos que esta sociedade, os seus sócios e administradores não detêm
quaisquer ações da Sonae Indústria, S.G.P.S., S. A. ou de sociedades que com a mesma estejam
em relação de domínio ou de grupo.
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, sendo a sua enumeração
extremamente exaustiva.
Nos termos estabelecidos na Lei nº 140/2015 de 07 de Setembro, esta informação foi prestada à
Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.
Enviamos em anexo os curricula dos nossos sócios Dr. António Amaral e Nuno Figueiredo, para
indicação como representantes desta sociedade.
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
De V. Exas.
Atentamente

Deloitte & Associados, SROC, SA
Representada por António Manuel Martins Amaral, ROC

ANTÓNIO MANUEL MARTINS AMARAL
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

António Manuel Martins Amaral, divorciado, nascido a 24 de fevereiro de 1964, no Concelho do
Porto.
É licenciado em Economia pela Universidade Portucalense Infante D. Henriques (1989).
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas
como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o número 1130, desde janeiro de 2002.

Porto, 23 de março de 2018

António Manuel Martins Amaral

NUNO MIGUEL DOS SANTOS FIGUEIREDO
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
INSCRIÇÃO N.º 1272

Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

Nuno Miguel dos Santos Figueiredo, casado, nascido a 28 de novembro de 1974, no Concelho do
Porto.
É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1997).
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas
como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o número 1272, desde 2008.

Porto, 23 de março de 2018

Nuno Miguel dos Santos Figueiredo

Revisor Oficial de Contas Suplente

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar

PAULO ALEXANDRE ROCHA SILVA GASPAR
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
INSCRIÇÃO N.º 1300
Bom Sucesso Trade Center
Praça do Bom Sucesso, nº 61 – 13º
4150-146 Porto

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar, casado, nascido a 20/04/1973, no concelho de Vouzela.
É licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto (1996).
Exerce, há mais de cinco anos, em regime de exclusividade a atividade de Revisor Oficial de Contas
como Sócio da Deloitte & Associados, SROC SA e está inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de
Contas com o número 1300, desde 2007.
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades
Comerciais declaro que não detenho quaisquer ações da Sonae Industria, S.G.P.S., S.A. ou de
sociedades que com a mesma estejam em relação de domínio ou de grupo.

Porto, 23 de março de 2018

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar

Revisor Oficial de Contas Efetivo
(Alternativo)
Ernst & Young Audit & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
representada por Rui Manuel da Cunha Vieira ou por Rui Abel Serra Martins

À
Sonae Indústria, S.G.P.S., S. A.
Lugar do Espido, Via Norte
Apartado 1096
4471-909 Maia
26 de março de 2018
Exmos. Senhores
Para os efeitos previstos na alínea d) do número 1 do artigo 289º do Código das Sociedades
Comerciais, declaramos que esta sociedade e os seus sócios e gerentes não detêm quaisquer
ações da Sonae Indústria, S.G.P.S., S. A. ou de sociedades que estejam em relação de domínio
ou de grupo.
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, sendo a sua enumeração
extremamente exaustiva. Nos termos estabelecidos na Lei nº 140/2015 de 07 de Setembro, esta
informação foi prestada à Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários e à Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Enviamos em anexo os curricula dos nossos sócios Rui Manuel da Cunha Vieira e Rui Abel Serra
Martins, para indicação como representantes desta sociedade.
Sem outro assunto de momento, apresentamos os nossos melhores cumprimentos.
Ernst & Young Audit & Associados – SROC, S.A.
Representada por
Rui Manuel da Cunha Vieira (ROC n.º 1154)
Ref.:0415/18 - SROC

Rui Manuel da Cunha Vieira
Experiência profissional:
Rui Vieira é o Partner de Auditoria responsável pelo escritório do Porto desde 2006. Iniciou a sua
atividade profissional em 1996 na Coopers & Lybrand. A sua carteira de clientes atual é composta
por clientes de diversos setores de atividade como por exemplo Águas de Portugal, Visabeira, BA
Glass, Bial, Vicaima e RAR, com forte presença no setor industrial.
No passado esteve envolvido nos processos de consolidação de contas do Grupo SONAE, Grupo
Amorim e Ibersol.
Liderou recentemente o processo de transição de auditores do Grupo RAR e do FC Porto, estado
atualmente a liderar o processo de transição da Corticeira Amorim e Altri.
O Rui possui conhecimentos significativos nas normas contabilísticas portuguesas e internacionais,
bem como da legislação comercial e fiscal.
É convidado habitualmente pelo “Master in Finance” da FEP para participar em aulas sobre a
auditoria e relato financeiro.
Tem também experiência em projetos de implementação de manuais de controlo interno e auditorias
de “compliance” social.
É, atualmente, o Partner responsável pelo Departamento Técnico da EY Portugal, sendo também
responsável pelo desk de IFRS no país.
Currículo académico e formação:
- Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.
- Revisor Oficial de Contas desde 2002.
- Participou em cursos de formação de Executivos no IMD (Lausanne).
- Possui a acreditação IFRS Advanced (re-qualificação anual).
- Possui a acreditação de USGAAS para auditorias a afiliadas de empresas cotadas nos US e
auditadas pela EY.
- Cumprimento de todos os critérios de formação da EY e OROC (uma média de 80 horas anuais).

Rui Abel Serra Martins
Experiência profissional:
Rui Martins trabalha na EY desde 1993, tendo iniciado a sua carreira profissional em auditoria há 23
anos (13 como Partner).
Assurance Leader da EY Portugal desde julho de 2016, tendo grandes responsabilidades numa
vasta gama de clientes em Portugal e tendo liderado a prática da auditoria em Angola ao longo dos
últimos quatro anos, gerindo uma equipa de 150 pessoas.
Entre os clientes no Norte do País incluem-se Águas do Norte, Visabeira Indústria, Vista Alegre e
Inapal. É o Partner responsável pelo controlo de qualidade da Colep e no passado foi-o na Vicaima.
Foi até 2016 responsável pela auditoria a clientes do setor das Águas, nomeadamente o Grupo
Águas de Portugal. O âmbito do trabalho incluiu contas reguladas e projetos especiais para mais de
40 entidades de interesse público. É o Partner responsável pela auditoria da Renova, Samsung,
Coca-Cola, Barraqueiro, Empark e ECS Capital e é o responsável pelo controlo de qualidade em
clientes regulados como a Luz-Saúde.
Elevada experiência em contactos internacionais, sendo responsável por auditorias de âmbito global
e reportando diretamente para outros escritórios da EY no mundo inteiro (IFRS e US GAAP).
Partner que lidera as mudanças organizacionais em termos de Analytics e Audit Transformation
(incluindo todas as ferramentas num contexto SAP).
Responsável pelo programa de controlo de Qualidade da Auditoria em Portugal.
Currículo académico e formação:
- Licenciatura com especialização em Finanças pelo Instituto Superior de Economia e Gestão
(ISEG).
- Revisor Oficial de Contas nº 1119 (desde 2001) em Portugal.
- Formação técnica e acreditação em IFRS, US GAAP.
- Formação de Executivos no INSEAD (França), IMD (Suíça) e FrankinCovey (Munique).
- Cumprimento de todos os critérios de formação da EY e OROC (uma média de 80 horas anuais).

Revisor Oficial de Contas Suplente
(Alternativo)
Pedro Jorge Pinto Monteiro da Silva e Paiva

Experiência profissional:
O Pedro Paiva possui 21 anos de experiência em matérias de natureza fiscal.
O Pedro Paiva é o responsável pelo departamento de Consultoria Fiscal do escritório do Porto desde
2002 e é atualmente o líder da área de Business Tax Services em Portugal.
A sua experiência profissional abarca as áreas de consultoria e planeamento fiscal, nacional e
internacional, cumprimento de obrigações fiscais e operações de reestruturação e de due diligence
de empresas industriais, comerciais e financeiras, tanto no que diz respeito a tributação direta e
indireta das sociedades como na tributação das pessoas e na tributação internacional.
O Pedro é o responsável pela assessoria fiscal de grupos nacionais de relevo, de que se destacam
a SONAE, Cuf, Visabeira, Efacec, Bial e Symington.
No que respeita a clientes internacionais destacam-se a Inditex, Smurfit Kappa Group, Sakthi e
Gestamp.
Currículo académico e formação:
- Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia do Porto.
- Pós-graduação em Gestão Estratégica pela Universidade Católica de Lisboa.
- Revisor Oficial de Contas desde 2004 e Solicitador.
- Participou, quer como formando, quer como formador em diversos cursos na área de impostos,
nomeadamente em Chicago, Madrid, Lisboa, Porto e Veldhoven (Países Baixos).

