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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março a responsabilidade pela presente 

nota informativa é assumida pelo Conselho de Administração da PORTUGAL TELECOM, SGPS, 

S.A., o qual autorizou o Banco Millennium bcp Investimento, S.A., adiante designado por 

Millennium investment banking , Líder e Instituição Registadora, a proceder à sua 

divulgação e declararam ainda estarem os elementos nela inscritos conforme as disposições 

legais tendentes a assegurar a exactidão das informações correspondentes. 

 

O Millennium investment banking não preparou, analisou ou confirmou a informação 

prestada pela Entidade Emitente. 

 

Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, 

compromisso, ou garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do 

conteúdo da informação prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, por parte do 

Millennium investment banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que 

constituem o Programa de Papel Comercial (PROGRAMA) aqui descrito ou qualquer 

avaliação ou juízo de valor quanto à oportunidade e validade do investimento no Papel 

Comercial deste Programa, o qual depende exclusivamente do critério dos investidores. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, 

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, nos prazos e nas 

condições previstas na lei, não assumindo o Agente, consequentemente, qualquer obrigação 

nesse sentido. 

 

O Programa será organizado, liderado e colocado pelo Agente. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das Emissões realizadas ao 

abrigo do Programa ao Eurolist by Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora 

de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 

À Entidade Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio longo prazo BBB- pela 

Standard & Poor’s e Baa2 pela Moody’s. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na 

respectiva Sede. 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

Emitente: Portugal Telecom, SGPS, S.A. (PT).  

Montante do Programa: € 250.000.000 (duzentos e cinquenta milhões de 

Euros), ou o seu contravalor ou Dólares Americanos. 

Notação de Rating do Emitente: BBB- pela Standard & Poor’s e Baa2 pela Moodys. 

Moeda de denominação das 

 emissões: Por opção da EMITENTE as emissões poderão ocorrer 

em Euros (EUR) ou Dólares Americanos (USD). 

Prazo do Programa: O Programa vigora até 7 de Julho de 2009, podendo 

ser eventualmente renovado, por acordo entre as 

partes, por iguais períodos. 

Organização e Liderança: Banco Millennium bcp Investimento, S.A. (“Millennium 

investment banking”). 

Dealers: Millennium investment banking, ABN AMRO Bank 

Portugal, Banco Português de Investimento, Banco 

Santander de Negócios Portugal, Caixa Geral de 

Depósitos e Citibank Portugal. 

Modalidades de Colocação:  A Emitente poderá optar, para cada emissão, por uma 

das seguintes modalidades de colocação: 

1. Colocação Directa 

Montante: mínimo correspondente ao Valor Nominal 

de 10 títulos e múltiplo do Valor Nominal de 1 título; 

Prazo: de 7 a 182 dias; 

2. Colocação por Leilão 

Montante: mínimo correspondente ao Valor Nominal 

de 100 títulos e múltiplo do Valor Nominal de 10 

títulos; 

Prazo: 2 semanas, 1, 2, 3 ou 6 meses. 

Taxa Máxima: Por sua opção a Emitente pode definir 

a taxa máxima a que está disposta a tomar fundos em 

cada leilão. Se assim for não serão aceites propostas 

que incluam uma taxa de juro superior à Taxa Máxima 

definida pela Emitente. 

Modo de Funcionamento: 

Para Emissões em Euros 

 1. Colocação Directa: 
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No 2º dia útil anterior à data de cada tomada de 

fundos: 

- Até às 11H45 - a EMITENTE definirá o montante e 

o prazo de cada emissão e contactará directamente 

todos os Dealers; 

- Até às 12H15 - os Dealers apresentarão à 

EMITENTE proposta(s) de colocação directa; 

- Até às 12H30 - a EMITENTE comunicará a cada um 

dos Dealers se aceita as propostas por estes 

apresentadas. 

Em caso de aceitação, a EMITENTE e o Dealer 

informarão o Agente das condições aceites para a 

colocação directa (montante, taxa de juro e prazo). 

2. Colocação por Leilão: 

Até às 17H00 do 5º dia útil anterior à data de cada 

tomada de fundos a EMITENTE comunicará ao Agente 

o prazo e o montante da respectiva emissão e ainda, 

caso o deseje, a taxa máxima a que está disposta a 

tomar fundos, taxa essa que pode ser definida até às 

10H00 do dia do leilão e/ou estar indexada à Euribor 

(base actual/360) do dia em que o leilão se realizará. 

O Agente enviará convites à generalidade das 

Instituições Financeiras para apresentarem propostas 

(taxas e montantes) de subscrição no leilão a realizar 

às 11H15 do 2º dia útil anterior à data da emissão. 

Para Emissões emUSD: 

1. Colocação Directa: 

No 3º dia útil anterior à data de cada tomada de 

fundos: 

- Até às 11H45 - a EMITENTE definirá o montante e 

o prazo de cada emissão e contactará directamente 

todos os Dealers; 

- Até às 12H15 - os Dealers apresentarão à 

EMITENTE proposta(s) de colocação directa; 

- Até às 12H30 - a EMITENTE comunicará a cada um 

dos Dealers se aceita as propostas por estes 

apresentadas. 

Em caso de aceitação de qualquer proposta, a 

EMITENTE e o Dealer informarão o Agente das 

condições aceites para a colocação directa 

(montante, taxa de juro e prazo). 

2. Colocação por Leilão: 
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Até às 17H00 do 6º dia útil anterior à data de cada 

tomada de fundos a EMITENTE comunicará ao Agente 

o prazo e o montante da respectiva emissão e ainda 

caso o deseje a taxa máxima a que está disposta a 

tomar fundos, taxa essa que pode ser definida até às 

10H00 do dia do leilão e/ou estar indexada à Libor do 

dia em que o leilão se realiza. 

O Agente enviará convites à generalidade das 

Instituições Financeiras para apresentarem propostas 

(taxas e montantes) de subscrição para o leilão a 

realizar às 11H15 do 3º dia útil anterior à data da 

emissão. 

Representação: Títulos nominativos, com representação escritural e 

com valor nominal unitário, consoante a respectiva 

moeda de denominação, de: 

- cinquenta mil Euros; 

- setenta e cinco mil dólares americanos; 

Utilização / Emissão: Flexibilidade de utilização do Programa quer em 

montantes quer em prazos. Emissões em contínuo. 

Contudo, o prazo de cada emissão a efectuar no 

âmbito do presente Programa não pode exceder, em 

cada momento, a data limite fixada para o Programa, 

nem o montante nominal da emissão, ou o seu 

contravalor se denominado noutra moeda, pode ser 

superior ao montante total do Programa. O 

contravalor em Euros das outras moedas será apurado 

no 6º dia útil imediatamente anterior à data de 

subscrição, utilizando a respectiva taxa de referência 

indicativa publicada pelo Banco Central Europeu, e 

divulgada na página BPORTUGAL18 da Reuters, 

naquele mesmo dia. 

Agente Pagador e 

Instituição Registadora: Millennium investment banking 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos a desconto 

utilizando a técnica do desconto por dentro, sendo 

considerados, para o cálculo dos juros, anos de 360 

dias. 

O preço de subscrição será o que resultar da 

aplicação da seguinte fórmula: 
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 NA

TN

VN
PS

×
+

=

1

 

 Sendo: 

PS: Preço de Subscrição, expresso na moeda de 

denominação da emissão; 

VN: Valor Nominal, expresso na moeda de 

denominação da emissão; 

N: Prazo da emissão em número de dias; 

T: Taxa de Juro nominal a aplicar à parcela em 

causa 

NA: Número de dias do ano, de acordo com a 

moeda de denominação da emissão. 

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer emissão, coincidir com 

um Sábado, Domingo ou dia feriado, esse pagamento 

deverá ser realizado no dia útil imediatamente 

seguinte, excepto se o dia daí resultante for do mês 

de calendário subsequente, caso em que o pagamento 

deverá ser realizado no dia útil imediatamente 

anterior. 

Admissão à Negociação: Será solicitada a admissão à negociação das emissões,  

realizadas ao abrigo do  presente Programa, ao 

Eurolist by Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – 

Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 

Regime Fiscal: Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente dos 

títulos serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a 

tributação à taxa geral de 25%, acrescida de eventual 

derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o 

lucro tributável sujeito e não isento de IRC. 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte 

à taxa de 20%, a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 
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Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial 

auferidos por pessoas singulares residentes em 

Portugal são tributados por retenção na fonte à taxa 

liberatória de 20%, excepto no caso de opção pelo 

englobamento em que a tributação final variará entre 

0 e 42%. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS:  Residentes e não residentes: as mais-valias 

realizadas na transmissão de títulos de dívida de curto 

prazo estão excluídas de tributação. 

Em sede de IRC:  Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para 

a formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

  Não residentes: As mais-valias estão isentas de IRC, 

nos termos do artigo 26º do Estatuto dos Benefícios 

Fiscais. 

Legislação Aplicável:  Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março e o Regulamento nº1/2004, 

da CMVM. 
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III – INFORMAÇÃO SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: PORTUGAL TELECOM,SGPS,S.A. 

Sede Social: Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 40 – 1069-300 Lisboa 

Objecto Social: A Sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais 

noutras sociedades, como forma indirecta de exercício de 

actividades económicas, nos termos previstos na lei. A Sociedade 

pode, sem restrições, adquirir ou deter quotas ou acções de 

quaisquer sociedades, nos termos da lei, bem como pode 

participar em agrupamentos complementares de empresas e em 

agrupamentos europeus de interesse económico e bem assim 

constituir ou participar em quaisquer outras formas de 

associação temporária ou permanente entre sociedades e ou 

entidades de direito público ou privado. 

Capital Social: € 26.895.375  

N.º de Contribuinte: 503 215 058 

Matrícula CRC: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob 

o n.º 503 215 058 

Número de CAE: 64 202  

 

3.2. Constituição, capital e estrutura accionista 

 

Constituição: sociedade constituída em 23 de Junho de 1994. 

 

Capital Social: € 26.895.375,00 (vinte e seis milhões oitocentos e noventa e cinco mil 

trezentos e setenta e cinco euros), integralmente subscrito e realizado, encontrando-se 

representado por 896.512.000 acções ordinárias e 500 acções de categoria A, com um valor 

nominal unitário de € 0,03. As acções da categoria A, são detidas maioritariamente pelo 

Estado Português (ou por entidades pertencentes ao Sector Público) e gozam dos privilégios 

resultantes das regras estabelecidas nos artigos 14º nº 2 e 19º nº 2 dos Estatutos da 

Sociedade, privilégios que constituem, para todos os efeitos, designadamente os do artigo 

24º do Código das Sociedades Comerciais, direitos especiais atribuídos àquela categoria de 

acções. 
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Em razão desses direitos especiais, há matérias que não podem ser aprovadas em 

Assembleia Geral contra a maioria dos votos correspondentes às acções da categoria A, a 

saber: a eleição da mesa da Assembleia Geral, do Presidente da Comissão de Auditoria e do 

Revisor Oficial de Contas; a aplicação dos resultados do exercício (sendo que, no que 

concerne à aprovação de dividendos, o privilégio das acções da categoria A apenas é 

aplicável em relação à aprovação de dividendos em percentagem superior a 40% - artigo 32º 

dos Estatutos, nºs 1 b) e 2); quaisquer alterações dos Estatutos e aumentos de capital, bem 

como a limitação ou supressão de direito de preferência e a fixação (nos termos do artigo 

4º nºs 3 e 4 dos Estatutos) de parâmetros para aumentos de capital a deliberar pelo 

Conselho de Administração; a emissão de obrigações ou outros valores mobiliários e a 

fixação do valor daquelas que o Conselho de Administração pode autorizar (nos termos do 

artigo 8º nº 3 dos Estatutos), a limitação ou supressão de direito de preferência na emissão 

de obrigações convertíveis em acções, e a fixação (nos termos do artigo 8º nºs 3 e 4) de 

parâmetros para emissões pelo Conselho de Administração de obrigações dessa natureza; as 

autorizações a que nos Estatutos se referem os artigos 2º nº 2 (autorização da deslocação da 

sede da Sociedade para qualquer local do território nacional) e 9º nº 1 (autorização para 

que os accionistas que exerçam, directa ou indirectamente, actividade concorrente com a 

desenvolvida pelas sociedades em relação de domínio com a PT-SGPS possam ser titulares 

de acções ordinárias representativas de mais de 10% do capital social da Sociedade); a 

aprovação dos objectivos gerais e dos princípios fundamentais das políticas da Sociedade; a 

definição dos princípios gerais de política de participações em sociedades (nos termos do 

artigo 3º nº 2 dos Estatutos) e a deliberação sobre as respectivas aquisições e alienações, 

nos casos em que aqueles princípios as condicionem à prévia autorização da Assembleia 

Geral; a eleição de um terço do número total de Administradores, que compreenderá o 

Presidente do Conselho de Administração, em que a maioria dos votos emitidos deve incluir 

a maioria dos votos conferidos às acções pertencentes à categoria A (Estatutos, artigo 19º 

nºs 1 e 2). 

 

Estrutura accionista: A totalidade das acções ordinárias da Portugal Telecom, SGPS, S.A. 

encontram-se admitidas à negociação no Eurolist by Euronext Lisbon. A Portugal Telecom, 

SGPS, S.A. encontra-se igualmente cotada na New York Stock Exchange, através de ADR’s 

(American Deposit Receipts). 

 

O capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A. é detido maioritariamente por accionistas 

privados, constituindo participações qualificadas as que estão identificadas no quadro 

seguinte. O Estado Português, para além das 500 acções de Categoria A, detém com as 

entidades por si controladas 9,19% do capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A.,.  

 

Participações qualificadas* 
Percentagem de capital detido 

(directa e indirectamente) 

Telefónica 10,00% 
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Brandes Investments Partners 9,79% 

Grupo Espírito Santo 8,87% 

Grupo Caixa Geral de Depósitos  6,93% 

Ongoing Strategy Investments 6,41% 

Grupo Barclays* 2,67% 

BBVA* 2,58% 

Grupo Visabeira 2,40% 

Controlinvest Comunicações 2,17% 

Taube Hodson Stonex Partners 2,06% 

Ontario Teacher´s Pension Plan Board* 2,00% 

* Informação reportada após redução do capital social a 10-Dez-08 

 

3.3. Legislação Especial 

 

O quadro legislativo que rege a actividade da Portugal Telecom é constituído por vários 

diplomas fundamentais inter-relacionados, designadamente: 

 

• A Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro, que vem estabelecer o novo enquadramento 

legislativo e os princípios reguladores do sector das comunicações electrónicas em 

Portugal, transpondo para a legislação nacional as novas directivas comunitárias 

integradas no pacote conhecido por “Revisão/99”. 

• O conjunto de Regulamentos que, na sequência da Lei nº 5/2004, foram aprovados pelo 

ICP-ANACOM (autoridade que regulamenta o sector a nível nacional), a saber: 

• Regulamento respeitante aos procedimentos de cobrança e entrega aos municípios da 

taxa municipal de direitos de passagem (TMDP), aprovado pelo Regulamento n.º 

38/2004, de 29 de Setembro; 

• Regulamento sobre os parâmetros de qualidade aplicáveis ao serviço de acesso à rede 

telefónica pública em local fixo e ao serviço telefónico acessível ao público em local 

fixo, aprovado pelo Regulamento n.º 46/2005, de 4 de Maio; 

• Regulamento da portabilidade, aprovado pelo Regulamento n.º 58/2005, de 18 de 

Agosto 

• Regulamento de selecção e pré-selecção, aprovado pelo Regulamento n.º 1/2006, de 

9 de Janeiro, e alterado pelo Regulamento n.º 268/2007, de 15 de Outubro. 

• No âmbito da sua actividade, a Portugal Telecom é também regida pela Lei n.º 23/96, 

de 26 de Julho, recentemente alterada pela Lei n.º 12/2008 de 26 de Fevereiro, que 

criou no ordenamento jurídico alguns mecanismos destinados a proteger o utente de 

serviços públicos essenciais, sendo os serviços de comunicações electrónicas 

considerados serviços públicos essenciais. 

• A Portugal Telecom está ainda abrangida na sua actividade pelo Decreto-Lei n.º 

57/2008, de 26 de Março que estabelece o regime jurídico aplicável às práticas 
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comerciais desleais das empresas nas relações com os consumidores, ocorridas antes, 

durante ou após uma transacção comercial relativa a um bem ou serviço, transpondo 

para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2005/29/CE, do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 11 de Maio. 

• A Portugal Telecom está também obrigada ao cumprimento do Decreto-Lei n.º 7/2004, 

de 7 de Janeiro, que transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva 2000/31/CE, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 8 de Junho de 2000, relativa a certos aspectos 

legais dos serviços da sociedade da informação, em especial do comércio electrónico, no 

mercado interno. 

• É também aplicável à actividade desenvolvida pela Portugal Telecom o Decreto-Lei n.º 

68/2005, de 15 de Março, que estabelece o regime jurídico de construção, gestão e 

acesso a infra-estruturas instaladas no domínio público do Estado para alojamento de 

redes de comunicações electrónicas. 

• Por último, cumpre referir a Concessão, as licenças e as autorizações atribuídas à 

Empresa, bem como as obrigações impostas às empresas do Grupo PT com poder de 

mercado significativo no âmbito dos mercados relevantes (mercados no sector das 

comunicações electrónicas identificados como relevantes, pela Comissão Europeia e pela 

autoridade reguladora nacional, para efeitos de imposição de obrigações regulatórias). 

 

Refira-se a este propósito que a Portugal Telecom opera nos termos de um Contrato de 

Concessão de Serviço Público, assinado em 20 de Março de 1995, e renegociado em Abril de 

2004, na sequência da publicação das novas Bases da Concessão (Decreto-Lei nº 31/2003, 

de 17 de Fevereiro). Nos termos do contrato, o mesmo vigora por um prazo de 30 anos (até 

2025), sendo renovável, mediante acordo, por períodos sucessivos de 15 anos, e abrange o 

estabelecimento, a gestão e a exploração da rede básica de telecomunicações e a 

prestação dos serviços fixos de telefone, telex e comutado de transmissão de dados, dos 

serviços de difusão e distribuição do sinal de teledifusão, do serviço de circuitos alugados e 

do serviço telegráfico.  

 

Em Dezembro de 2002, a PT Comunicações adquiriu ao Estado a rede básica de 

telecomunicações, que até aqui constituía domínio público do Estado. Assim, a PT 

Comunicações passou a integrar aqueles activos, tendo apenas a obrigação de os manter na 

sua posse pelo período da concessão. 

 

O Grupo PT também possui licenças e autorizações para fornecimento de outros serviços de 

comunicações electrónicas, designadamente o serviço de transmissão de dados/acesso à 

Internet em banda larga, serviço de distribuição de sinais de televisão e vídeo, serviço de 

voz sobre IP (VoIP) de utilização nómada e serviço móvel utilizando as tecnologias GSM e 

UMTS. A Concessão atribuída à Portugal Telecom, assim como as licenças e autorizações 

detidas pelas suas subsidiárias, tais como a PT Comunicações, PT Prime, PT Wi-Fi e TMN 

poderão cessar em determinadas circunstâncias, previstas nas respectivas licenças e/ou 

autorizações, bem como nos termos da Lei n.º 5/2004.  
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Em Dezembro de 2000, a TMN ganhou uma das quatro licenças que o ICP-ANACOM atribuiu 

em concurso público para a prestação de serviços móveis de terceira geração ou Sistemas 

de Telecomunicações Móveis Universais (UMTS) de âmbito nacional. A TMN iniciou a oferta 

dos serviços de terceira geração móvel em Abril de 2004. 

 

Em 6 de Julho de 2007, o ICP-ANACOM emitiu a autorização que habilita a PT Comunicações 

a prestar uma oferta integrada de serviços de comunicações electrónicas, abrangendo a 

prestação de serviços de voz, de acesso à Internet em banda larga e de distribuição de 

sinais de televisão e de vídeo na modalidade de IPTV (Internet Protocol Television), tendo a 

PTC iniciado a oferta destes serviços em meados de 2007. 

 

Posteriormente, em 9 de Maio de 2008, o ICP-ANACOM emitiu a autorização que permite à 

PT Comunicações operar redes de satélite, bem como prestar serviços de distribuição de 

sinais de televisão via satélite, estando já em curso a oferta comercial destes serviços. 

 

3.4. Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração da PORTUGAL TELECOM, SGPS, SA: 

 

Presidente  Henrique Manuel Fusco Granadeiro 

 

Vogais Zeinal Abedin Mahomed Bava 

   Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 

   António Aleixo Claudino Caria 

   Rui Pedro Barroso Soares 

   Santiago Fernández Valbuena 

   José María Álvarez-Pallete López 

   Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goês 

   Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 

   Francisco Manuel Marques Bandeira 

   Jorge Humberto Correia Tomé 

   Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos 

   Rafael Luís Mora Funes 

   João Manuel de Mello Franco 

   Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos 

   José Guilherme Xavier de Basto 

   Franquelim Garcia Alves 

   Gerald Stephen McGowan 

   Francisco Teixeira Pereira Soares 

Fernando Henrique Viana Soares Carneiro 
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   Luís Filipe Rolim de Azevedo Coutinho 

 

Comissão Executiva da PORTUGAL TELECOM, SGPS, SA: 

 

Presidente CE Zeinal Abedin Mahomed Bava 

 

Vogais Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 

   António Aleixo Claudino Caria 

   Rui Pedro Barroso Soares 

 

Comissão de Auditoria da PORTUGAL TELECOM,SGPS,SA: 

 

Presidente  João Manuel de Mello Franco 

 

Vogais  Thomaz de Mello Paes de Vasconcellos 

José Guilherme Xavier de Basto 

 

Revisor Oficial de Contas da PORTUGAL TELECOM,SGPS,SA: 

 

ROC efectivo P. Matos Silva, Garcia Jr., P. Caiado & Associados, SROC, 

representada por Pedro João Reis de Matos Silva 

 

ROC suplente Ascenção, Gomes, Cruz & Associados, SROC, 

 representada por Mário João de Matos Gomes 

 

3.5. Actividade Desenvolvida 

 

A Portugal Telecom, SGPS, S.A., tem por objecto a gestão de participações sociais noutras 

sociedades, actuando no mercado das telecomunicações, nomeadamente nas comunicações 

fixas, móveis, sistemas de informação, investigação e desenvolvimento, e comunicações via 

satélite.  

 

Assim, o Grupo PT encontra-se organizado em duas grandes áreas de negócio: os serviços de 

rede fixa e os serviços móveis, com a seguinte caracterização: (i) os serviços de rede fixa 

compreendem a oferta de serviço fixo telefónico, de serviços de transmissão de dados, de 

serviços de ISP (internet service provider), do serviço de Internet em banda estreita (dial-

up) e banda larga (ADSL), bem como do serviço de televisão por subscrição na sequência do 

lançamento da oferta triple-play em Junho de 2007; (ii) os Serviços Móveis prestados pelo 

Grupo incluem a oferta de serviços móveis em Portugal através da TMN, no Brasil associados 

com a Telefónica através da Vivo, em Marrocos em associação com a Telefónica através da 

Meditelecom, em Angola através da Unitel, em Macau através da CTM, na Namíbia através 
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da MTC, em Cabo Verde através da CVT, em São Tomé e Príncipe através da CST e em 

Timor-Leste através da Timor Telecom. 

Um exemplo de liderança e inovação, a PT é hoje a entidade empresarial portuguesa com 

maior projecção nacional e internacional. Esta posição resulta de uma clara aposta na 

qualidade e inovação, orientadas para a satisfação das necessidades específicas de cada 

cliente nas diferentes áreas de negócio. 

 

As principais subsidiárias do Grupo Portugal Telecom são: 

 

PT Comunicações 

Criada em 18 de Setembro de 2000 dispõe da maior infra-estrutura de telecomunicações do 

País, com uma rede 100% digitalizada, da maior base de clientes no sector das 

telecomunicações, ultrapassando os 4,2 milhões de acessos, e de uma equipa de vanguarda 

em know how e experiência. Em 2005, e apesar do aumento significativo da concorrência, a 

PT Comunicações mantinha a posição de liderança no mercado doméstico em termos do 

total de minutos de tráfego originado, bem como do parque de acessos principais e de 

acessos ADSL. Este desempenho foi conseguido em resultado da implementação com 

sucesso de medidas de fidelização dos clientes, assentes na diferenciação e inovação, 

ofertas competitivas em termos de preços, serviço ao cliente e qualidade de serviço. Nesse 

ano, destaca-se o sucesso do lançamento do serviço de instant Messenger (Sapo Messenger) 

e do lançamento dos serviços VoIP softphone e vídeo. Em 2006, a PT Comunicações registou 

um forte desempenho ao nível do ADSL, tendo compensado em certa medida a redução do 

nível de acessos tradicionais. Foram lançados serviços inovadores com o objectivo de 

endereçar novos segmentos de mercado, tal como promover a migração de clientes para 

ofertas de banda de maior valor acrescentado. Os diversos planos de preços introduzidos ao 

longo do ano contribuíram para estimular a utilização e aumentar a retenção de clientes de 

rede fixa, em linha com a estratégia da PT de evoluir para um ambiente flat-rate no serviço 

de voz. No final do primeiro semestre de 2007, a PT anunciou o lançamento progressivo de 

serviços de IPTV. A oferta triple Play, com marca “meo”, inclui”, actualmente, mais de 110 

canais de televisão e mais de 1500 filmes em vídeo-on-demand real, acesso à Internet de 

banda larga com velocidade até 8 MB e chamadas fixo-fixo ilimitadas. A oferta do Meo é 

muito flexível, com canais agrupados em pacotes, ou disponíveis “a la carte”, e que podem 

ser subscritos directamente através da televisão em real time. A PT foi o primeiro operador 

a lançar o serviço de HDTV, bem como a oferta VoD (video-on-demand) mais alargada no 

mercado. Em Setembro de 2008 o Meo superou os 200 mil clientes, representando cerca de 

30% dos clientes ADSL e 8% das linhas geradoras de tráfeco da Portugal Telecom. 

Em 18 de Dezembro de 2008 a PT anunciou que o Meo, o seu serviço de televisão por 

subscrição, superou 300 mil clientes, representando cerca de 43% dos clientes ADSL e 11% 

das linhas geradoras de tráfego da PT. A oferta de televisão Meo da PT é um investimento 

num serviço de excelência e inovação, de forma a fornecer uma experiência de televisão  
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da próxima geração. A PT irá continuar a investir na qualidade de serviço e na inovação do 

Meo, para dar mais e melhores serviços aos seus clientes. 

 

TMN 

Fundada a 22 de Março de 1991, a TMN é a operadora líder do mercado das 

telecomunicações móveis em Portugal. No negócio Móvel a Portugal Telecom destaca-se 

pela estratégia de inovação permanente, o que lhe garantiu uma posição de liderança 

incontestável tanto no mercado nacional como internacional. O pioneirismo é comprovado 

com o lançamento do Mimo que, em 1995, revolucionou o sector das telecomunicações a 

nível mundial e colocou o Grupo PT como uma referência em termos de inovação. Ao longo 

dos anos, a TMN continuou a construir a sua posição de liderança no mercado móvel em 

Portugal. Em 2005, na sequência do processo de expansão do serviço 3G em Portugal, a 

TMN lançou uma marca independente de baixo custo, chamada UZO, com o objectivo de 

servir melhor tanto os actuais como novos segmentos de mercado. A TMN continuou, em 

2006, a atrair novos clientes, confirmando a adequação da estratégia seguida de 

reposicionamento da marca, de lançamento de modelos exclusivos de telefones com 

múltiplas funcionalidades, de oferta de novos serviços inovadores como a Mobile TV e de 

reforço da banda larga móvel. O forte crescimento da base de clientes estimulou o 

desempenho das receitas e da facturação. No âmbito da convergência fixo-móvel, a TMN 

estreou com sucesso o home-zoning em Portugal com a Casa T, a registar no início de 2007 

mais de 100 mil novos aderentes. Em Outubro de 2007, a TMN ultrapassou o marco dos seis 

milhões de clientes comprovando desta forma a sua posição de liderança e a notoriedade da 

sua marca. Actualmente, já ultrapassou os 6,7 milhões de clientes. 

 

VIVO 

O Brasil constitui a aposta forte em termos de internacionalização da Portugal Telecom, 

que participa hoje na maior empresa de telecomunicações móveis da América do Sul, a 

Vivo. A Vivo nasceu da joint venture para o mercado brasileiro dos Grupos Portugal Telecom 

e Telefónica Móviles. No primeiro semestre de 2007 foi implementada, e instalada em 

tempo recorde, a rede GSM, sendo que no final de Setembro a empresa já havia atingido 

mais de 6,7 milhões de aparelhos nesta tecnologia. A Vivo mantém a maior rede de 

distribuição de aparelhos com quase 8 mil pontos de venda e a maior rede de distribuição 

de recargas com mais de 347 mil pontos de venda em toda a sua área de actuação. No 

âmbito da continuação do seu enfoque na aquisição e retenção de clientes de elevado 

valor, a Vivo lançou igualmente uma nova gama de planos pós-pagos, designados “Vivo 

Escolha”. Em termos de marca, a Vivo baseou o seu reposicionamento como o operador que 

oferece a rede com melhor qualidade e o melhor serviço. No final de Setembro de 2008, a 

Vivo tinha atingido 42.3 milhões de clientes. 

3.5.1. Operações Descontinuadas 
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A Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“PT”) constituiu, em 15 de Julho de 1999, a PT-Multimédia 

– Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“PT Multimédia”) com o 

objectivo de, através dela, desenvolver a sua estratégia para o negócio de multimédia, 

detendo a PT, até 7 de Novembro de 2007, uma participação de 58,43% nesta empresa. 

 

Em 7 de Novembro de 2007, a PT anunciou a conclusão do processo de spin-off da PT 

Multimédia, com a atribuição aos accionistas da PT da sua participação naquela sociedade. 

A cada accionista foram atribuídas 0,176067 acções da PT Multimédia por cada acção da PT 

detida, sujeito aos efeitos da retenção na fonte de imposto e compensação pelo 

arredondamento por defeito do número de acções a atribuir a cada accionista, tendo sido 

transferidas para as contas dos accionistas um total de 154,9 milhões de acções da PT 

Multimédia, correspondentes a 50,1% do capital social e dos direitos de voto nesta 

sociedade.  

 

Em resultado dos referidos mecanismos de retenção na fonte e de compensação pelo 

arredondamento por defeito do número de acções a atribuir a cada accionista, a PT 

manteve uma participação de 8,3% na PT Multimédia, equivalente a 25,7 milhões acções. 

Em 13 de Novembro de 2007, a PT anunciou que alienou as acções da PT Multimédia, 

retidas no âmbito do processo de spin-off deixando assim de deter acções da PT Multimédia 

no seu balanço. 

3.5.2. Factos Relevantes 

 

A PT terminou em 25 de Julho de 2008 o programa de aquisição de acções próprias de 2,1 

mil milhões de euros, o qual tinha vindo a ser executado desde Março de 2007.  

Com a conclusão do presente programa de aquisição de acções próprias, a PT cumpriu 92% 

do pacote remuneratório proposto aos seus accionistas para o período 2006-09. Ficou 

apenas por realizar o pagamento de um dividendo no montante de 0,575 euros por acção, o 

qual deverá ocorrer após aprovação na próxima Assembleia Geral de Accionistas anual e 

sujeito à situação financeira da PT e condições de mercado, conforme já anunciado.  

 

Considerando as 186.261.323 acções já canceladas em 20 de Dezembro de 2007 e 24 de 

Março de 2008, desde o início do share buyback a PT adquiriu em mercado um total de 

232.344.000 acções próprias o que corresponde a 20,58% do capital social à data da 

proposta aos accionistas do programa de aquisição de acções próprias em 2007.  

 

Em cumprimento da deliberação, aprovada pela Assembleia Geral de dia 28 de Março de 

2008, e no âmbito da execução do programa de recompra de acções próprias e da 

respectiva redução de capital em até 3.077.400 Euros, a PT adquiriu até 10 de Dezembro de 

2008 um total de 46.082.677 acções próprias, correspondentes a 4,89% do capital social. 

Nesta sequência, a PT procedeu ao registo da redução do seu capital social no montante de 

1.382.480,31 Euros, através da extinção de 46.082.677 acções próprias, passando o seu 
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capital social a ser de 26.895.375 Euros e a estar representado por 896.512.500 acções. 

Actualmente, a PT não detém quaisquer acções próprias em carteira, sendo o número total 

de acções em circulação, deduzidas das 20.640.000 acções detidas através de um equity 

swap, contratado ao abrigo de um programa de aquisição de acções próprias anterior, 

reconhecido em balanço de 875.872.500. 

 

3.6 - Dependências Significativas 

As únicas dependências verdadeiramente significativas da PORTUGAL TELECOM são as que 

decorrem do contratualmente acordado na Concessão. (ver Legislação Especial) 

 

3.7 - Representante da Empresa para o Mercado 

O representante para as relações com o mercado é: 

Nuno Vieira 

Director da Relação com Investidores 

Telefone: 21-500 1701 

Fax: 21-500 0800 

 

Os Estatutos, Relatórios e Contas e comunicados da Entidade Emitente encontram-se no site 

da Relação com Investidores (http//ir.telecom.pt). 
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IV –  SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DA EMITENTE 

 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras Individuais da PORTUGAL 
TELECOM,SGPS,S.A. e consolidadas do Grupo Portugal Telecom. 

 
Contas Consolidadas 

 
As demonstrações financeiras consolidadas da Entidade Emitente foram elaboradas de 

acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adoptadas 

pela União Europeia. 

 
Balanço Consolidado

Milhões de Euros

Milhões de euros 31-Dez-05 31-Dez-06 31-Dez-07 30-Jun-08

Caixa e equivalentes 3.911,8 2.083,7 1.834,9 1.121,6

Contas a receber 1.654,0 1.417,0 1.441,8 1.525,2

Existências 152,2 130,3 160,6 232,8

Investimentos Financeiros 521,7 631,5 565,3 551,5

Activos intangíveis 3.601,6 3.490,9 3.383,1 3.815,0

Activos tangíveis 4.062,0 3.942,0 3.585,4 3.804,3

Outros activos 1.188,1 1.050,5 910,7 930,8

Benefícios de reforma 0,0 134,1 134,1 106,3

Impostos e custos diferidos 1.537,4 1.291,4 1.106,2 1.259,3

Activos de operações descontinuadas (1) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total do activo 16.628,8 14.171,3 13.122,2 13.346,8

Contas a pagar 1.132,4 1.115,1 1.108,9 1.109,0

Dívida bruta 7.584,2 5.840,3 6.216,8 6.921,6

Benefícios de reforma 2.635,9 1.807,6 1.463,9 1.637,5

Outros passivos 2.150,8 1.995,8 1.878,4 1.887,4

Impostos diferidos e proveitos diferidos 543,5 306,5 372,3 424,0

Passivos de operações descontinuadas (1) 0,0 0,0 0,0 0,0

Total do passivo 14.046,7 11.065,3 11.040,4 11.979,5

Capital próprio 2.582,1 3.106,0 2.081,8 1.367,3

Capital excl. int. minoritários 1.828,4 2.255,2 1.338,2 404,4

Interesses minoritários 753,7 850,8 743,6 963,0

Total do capital próprio e do passivo 16.628,8 14.171,3 13.122,2 13.346,8  
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Demonstração de Resultados Consolidados

Milhões de Euros

Milhões de euros 2005 2006 1S07 2007 1S08

Proveitos Operacionais 5.824,0 5.765,3 2.955,7 6.148,4 3.250,1

Rede fixa 2.213,6 2.071,8 992,9 1.962,4 953,7

Móvel Portugal • TMN 1.557,1 1.502,4 728,1 1.542,9 780,8

Móvel Brasil • Vivo 2.036,9 2.104,7 1.140,3 2.463,0 1.433,5

Multimédia • PT Multimedia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros e eliminações 16,4 86,4 94,4 180,1 82,1

EBITDA 2.300,3 2.237,0 1.146,8 2.356,7 1.171,1

Rede fixa 1.129,3 1.072,9 506,0 1.008,8 437,9

Móvel Portugal • TMN) 673,5 658,7 327,4 679,0 338,8

Móvel Brasil • Vivo 507,4 496,2 274,7 595,0 347,4

Multimédia • PT Multimedia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros (9,9) 9,2 38,7 73,9 47,0

Amortizações 1.058,7 1.130,7 540,6 1.123,1 609,6

Resultado Operacional 1.241,6 1.106,3 606,2 1.233,6 561,5

Outros Custos (Proveitos) 334,7 129,2 111,0 317,9 79,4

Perdas Imparidade 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Custos do programa de redução efectivos 314,3 19,0 84,4 275,6 78,0

Menos (mais) valias alienação de imobil. (1,7) (5,1) 11,7 (2,8) (13,3)

Outros custos líquidos 22,2 115,4 14,9 45,1 14,6

Resultados antes de res. fin. e imp. 906,8 977,1 495,2 915,7 482,1

Outros custos (ganhos) financ. liq. 50,5 118,4 (89,1) (116,8) 73,0

Juros suportados liquidos 251,5 220,1 90,9 197,4 115,6

Perdas (ganhos) empresas associadas (234,7) (130,6) (52,9) (126,1) (74,5)

Outros custos financeiros líquidos 33,7 29,0 (127,1) (188,0) 31,9

Resultados antes de impostos e I.M. 856,3 858,6 584,3 1.032,5 409,1

Imposto sobre o rendimento (288,1) 21,4 (141,1) (243,3) (114,6)

Resultado de operações continuadas 568,2 880,0 443,2 789,2 294,5

Resultado das operações descontinuadas 120,7 74,1 28,6 45,5 0,0

Interesses minoritários (35,0) (87,4) (42,7) (92,8) (41,6)

Resultado consolidado líquido 654,0 866,8 429,1 741,9 252,9

NOTAS:

Os resultados das operações descontinuadas em 2005 referem-se à Lusomundo Media e PrimeSys, cujos

investimentos foram alienados em Agosto e Novembro de 2005, respectivamente, e à PT Multimédia que foi

alvo de spin-off concluído em Novembro de 2007.

Os resultados das operações descontinuadas em 2006 e 2007 referem-se exclusivamente à PT Multimédia.
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Demonstração de Fluxos de Caixa Consolidado

Milhões de Euros

Milhões de euros 2005 2006 1S07 2007 1S08

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 6.503,1 6.763,8 3.398,9 7.070,4 3.792,5

Pagamentos a fornecedores (3.411,9) (3.277,4) (1.752,9) (3.653,5) (2.156,4)

Pagamentos ao pessoal (625,6) (653,7) (355,9) (654,8) (347,9)

Pagamentos relacionados com imposto sobre rendimento (67,4) (51,6) (107,8) (206,5) (93,7)

Pagamentos relacionados com benefícios de reforma (699,8) (580,8) (161,3) (284,2) (100,8)

Pagamentos relativos impostos indirectos, taxas e o. (534,9) (572,8) (304,5) (610,4) (186,3)

Fluxos das actividades operacionais de operações continuadas 1.163,6 1.627,5 716,6 1.661,0 907,3

Fluxos das actividades operacionais de operações descontinuadas 228,7 194,1 126,5 198,2 0,0

Fluxo das actividades operacionais (1) 1.392,3 1.821,7 843,1 1.859,2 907,3

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:

Aplicações financeiras curto prazo 10.933,9 20.265,2 8.768,5 25.017,8 10.599,9

Investimentos financeiros 203,3 2,4 115,3 239,6 16,9

Activos tangíveis e  intangíveis 12,4 12,5 4,9 15,4 23,0

Subsídios de investimento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Juros e proveitos similares 257,2 237,4 99,7 247,0 139,3

Dividendos 20,4 34,3 38,0 94,8 9,1

O. actividades de investimento 13,8 54,3 127,0 130,7 1,4

Pagamentos respeitantes a:

Aplicações financeiras curto prazo (12.727,7) (18.501,2) (8.121,7) (24.652,9) (9.823,0)

Investimentos financeiros (25,8) (93,2) (1,2) (3,3) (157,4)

Activos tangíveis e intangíveis (655,2) (723,2) (400,3) (756,4) (460,0)

O. actividades de investimento (14,7) (29,4) (13,0) (17,2) (2,1)

Fluxos das actividades de investimento de operações continuadas (1.982,5) 1.259,1 617,2 315,6 347,0

Fluxos das actividades de investimento de operações descontinuadas 71,7 (122,4) (46,4) (79,6) 0,0

Fluxo das actividades de investimento (2) (1.910,7) 1.136,7 570,9 235,9 347,0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 24.236,1 16.282,8 6.447,0 9.032,8 16.339,9

Aumentos de capital e prémios emissão 12,8 0,0 0,0 0,0 0,7

Subsídios 0,0 1,8 1,0 1,8 0,7

O. actividades de financiamento 17,8 0,0 0,4 0,2 0,2

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (22.268,3) (18.016,3) (7.088,1) (8.809,3) (15.901,8)

Amort. contratos loc. financeira (7,0) (12,8) (7,6) (17,1) (7,1)

Juros e custos similares (478,4) (552,2) (290,4) (491,8) (339,2)

Dividendos (419,1) (552,2) (529,0) (552,7) (545,4)

Aquisição de acções próprias (340,5) 0,0 0,0 (1.050,3) (711,9)

Outras actividades financiamento (61,0) (81,0) (23,3) (47,0) (31,4)

Fluxos das actividades de investimento de operações continuadas 692,4 (2.929,9) (1.489,9) (1.933,3) (1.195,3)

Fluxos das actividades de investimento de operações descontinuadas (102,2) (85,5) 6,0 (20,3) 0,0

Fluxo das actividades de financiamento (3) 590,2 (3.015,4) (1.483,9) (1.953,6) (1.195,3)

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 71,7 (57,0) (69,9) 141,5 59,0

Variação de caixa e seus equivalentes das operações descontinuadas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Efeito das diferenças de câmbio 103,8 (6,7) 21,1 23,4 4,6

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 428,1 612,2 548,5 548,5 664,6

Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período de operações descontinuadas (8,4) 0,0 36,7 48,8 0,0

Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período de operações continuadas 612,2 548,5 463,0 664,6 728,2

NOTAS:

A rubrica "Variação de caixa e seus equivalentes das operações descontinuadas" em 2005 refere-se aos fluxos de caixa da Lusomundo Media

e PrimeSys, cujos investimentos foram alienados em Agosto e Novembro de 2005, respectivamente. e à PT Multimédia que foi alvo de spin-off

concluído em Novembro de 2007.

Os resultados das operações descontinuadas em 2006 e 2007 referem-se exclusivamente à PT Multimédia.
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Contas Individuais 
 
 

As demonstrações financeiras individuais da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo 

com os princípios contabilísticos definidos no Plano Oficial de Contabilidade (POC) e demais 

legislação portuguesa, sendo supletivamente aplicadas as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (“IAS” ou “IFRS”). 

 

Balanço Individual

Milhões de Euros

Milhões de euros 31-Dez-05 30-Jun-06 31-Dez-06 30-Jun-07 31-Dez-07

Caixa e equivalentes 1.591,7 561,3 1.394,1 797,9 940,7

Contas a receber 298,1 666,9 368,2 361,8 643,8

Existências 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Investimentos Financeiros 5.155,6 4.532,2 10.462,4 10.789,5 9.455,6

Activos intangíveis 468,4 450,5 433,2 419,8 109,6

Activos tangíveis 3,7 3,4 2,4 2,5 1,9

Outros activos 16,5 5,8 14,8 22,1 36,2

Impostos e custos diferidos 164,8 27,4 16,7 21,9 20,6

Total do activo 7.698,9 6.247,5 12.691,9 12.415,5 11.208,4

Contas a pagar 380,8 449,9 671,5 861,7 348,7

Dívida bruta 2.959,7 2.271,9 2.589,6 2.082,7 2.178,2

Outros passivos 932,2 587,3 591,2 589,3 266,6

Impostos diferidos e proveitos diferidos 275,0 8,5 5.634,0 5.627,8 6.328,0

Total do passivo 4.547,6 3.317,6 9.486,3 9.161,5 9.121,5

Capital próprio 3.151,3 2.929,9 3.205,6 3.254,0 2.086,9

Capital excl. int. minoritários 3.151,3 2.929,9 3.205,6 3.254,0 2.086,9

Interesses minoritários 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Total do capital próprio e do passivo 7.698,9 6.247,5 12.691,9 12.415,5 11.208,4  
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Demonstração de Resultados Individuais

Milhões de Euros

Milhões de euros 2005 1S06 2006 1S07 2007

Custos e Perdas

Custo das Merc. e Mat. Consumidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Fornecimentos e Serviços Externos 25,1 13,0 19,8 2,8 8,7

Custos com o Pessoal 21,8 24,3 30,9 4,7 12,3

Amortizações do Imobilizado 2,6 2,0 3,5 1,2 2,3

Provisões 6,5 1,4 11,2 18,9 5,5

Ajustamentos 0,0 0,0 0,0 1,8 0,0

Impostos 3,8 3,7 4,8 0,3 1,0

Outros Custos e Perdas Operacionais 0,4 0,2 0,3 0,1 0,3

        (A) 60,2 44,5 70,5 29,9 30,2

Amortizações e provisões de apl. e inv. financeiros 37,2 16,1 32,0 16,0 28,5

Perdas relativas a empresas associadas 52,1 30,9 62,9 43,9 39,6

Juros e Custos Similares 141,4 66,6 132,0 77,0 175,3

        (C) 290,8 158,1 297,4 166,8 273,5

Custos e Perdas Extraordinários 27,8 140,9 171,1 8,8 19,3

        (E) 318,6 298,9 468,5 175,7 292,9

Imposto s/ Rendimento do Exercicio (6,9) (320,8) (320,9) 9,5 (5,9)

        (G) 311,7 (21,8) 147,6 185,2 287,0

Proveitos e ganhos

Vendas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Prestação de Serviços 12,6 2,2 7,3 10,4 23,6

Proveitos Suplementares 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1

         (B) 13,0 2,3 7,4 10,4 23,7

Rendimentos de participação de capital 2,3 1,4 1,4 2,6 2,7

Ganhos relativos a empresas associadas 596,7 256,9 676,6 333,7 623,1

Rendimentos de títulos negoc e outros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Outros Juros e Prov. Similares 140,9 64,0 119,5 160,7 189,1

        (D) 752,8 324,5 804,8 507,5 838,7

Proveitos e Ganhos Extraordinários 58,9 1,2 1,3 43,5 61,7

        (F) 811,7 325,7 806,2 551,0 900,4

 Resultado Operacional (B)-(A) (47,2) (42,3) (63,0) (19,5) (6,5)

 Resultado Financeiro (D-B)-(C-A) 509,2 208,7 570,5 360,2 571,6

 Resultado Corrente (D)-(C) 462,0 166,5 507,4 340,7 565,1

Resultado Antes de Impostos (F)-( E) 493,2 26,8 337,6 375,3 607,5

Resultado Líquido do Exercício (F)-(G) 500,0 347,6 658,6 365,8 613,5  

 



 

 24  

Demonstração de Fluxos de Caixa Individuais

Milhões de Euros

Milhões de euros 2005 1S06 2006 1S07 2007

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Pagamentos a fornecedores (72,4) (11,4) (37,2) (35,1) (48,4)

Pagamentos ao pessoal (11,5) (27,5) (32,0) (12,3) (19,0)

Fluxo gerado pelas operações (84,0) (38,9) (69,2) (47,4) (67,4)

Recebimentos/(pagamentos) imposto sobre o rendimento 202,1 36,2 210,7 (52,0) 24,5

O. (pagamentos)/recebimentos relativos act. operacional 31,7 (3,7) (7,4) 3,2 8,4

Fluxo das actividades operacionais (1) 149,8 (6,5) 134,1 (96,3) (34,4)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de:

Títulos negociáveis 9.665,0 8.973,1 14.466,6 7.731,1 19.029,6

Investimentos financeiros 969,3 244,1 8.928,3 277,4 1.760,3

Imobilizações corpóreas 0,0 0,0 1,6 0,1 0,6

Empréstimos concedidos 0,0 0,0 102,6

Juros e proveitos similares 45,5 22,4 31,6 27,8 60,3

Dividendos 615,0 430,4 445,4 59,4 100,2

O. actividades de investimento 40,1 35,8 59,3 126,2 126,8

Pagamentos respeitantes a:

Títulos negociáveis (9.811,7) (8.027,5) (14.282,1) (7.170,1) (18.608,0)

Investimentos financeiros (1.001,4) (520,1) (9.015,7) (108,1) (23,1)

Imobilizações corpóreas 0,0 (0,7) (0,7) (0,5) (0,2)

Imobilizações incorpóreas 0,0 (0,2) (0,4) 0,0 0,0

O. actividades de investimento 0,0 (7,1) (10,4) 0,0 0,0

Fluxo das actividades de investimento (2) 521,8 1.150,1 623,5 943,3 2.549,0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 34.961,0 9.879,6 21.968,0 6.650,5 13.759,0

O. actividades de financiamento 0,0 9,8 9,8 0,0 19,7

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (34.710,1) (10.525,8) (22.102,3) (6.951,0) (14.571,4)

Amort. contratos loc. financeira 0,0 0,0 (0,9) 0,0 (0,9)

Juros e custos similares (99,6) (48,8) (103,5) (66,0) (153,9)

Dividendos (395,1) (536,2) (536,2) (516,5) (536,2)

Aquisição de acções próprias (340,5) (5,0) (5,0) 0,0 (1.050,3)

Outras actividades financiamento 0,0 (3,4) (3,4) 0,0 (10,2)

Fluxo das actividades de financiamento (3) (584,2) (1.229,9) (773,5) (882,9) (2.544,2)

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 87,4 (86,4) (15,8) (35,8) (29,6)

Efeito das diferenças de câmbio (1,8) 1,4 2,8 0,6 (2,3)

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 13,0 98,5 98,5 85,5 85,5

Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período 98,5 13,6 85,5 50,3 53,6  

 

 


