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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 
Nos termos do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da presente Nota Informativa 

são da inteira responsabilidade da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (a Entidade Emitente), a qual autorizou 

o BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. (a Instituição Organizadora, Agente e Domiciliária), a proceder à 

sua divulgação. 

 

A Entidade Domiciliária é responsável por assegurar que as Emissões a realizar no âmbito do presente 

Programa de Papel Comercial (Programa), serão efectuadas de acordo com o preceituado no mesmo 

Decreto-Lei. Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia do BANCO 

SANTANDER TOTTA, S.A. quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

Nota Informativa, ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade 

Emitente, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à 

oportunidade e validade do investimento nos mesmos. 

 

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

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo consequentemente as 

Instituições qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES ao Eurolist by Euronext 

Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo 

BANCO SANTANDER TOTTA, S.A.. 

 

À Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio e longo prazo BBB pela Standard & Poor’s e 

Baa2 pela Moody’s. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

EMITENTE 

PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 

 

ORGANIZADOR, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição das EMISSÕES é objecto de garantia prestada pelo Banco Santander Totta, S.A., 

através da sua sucursal de Londres. 

 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

EUR 425,000,000 (quatrocentos e vinte cinco milhões de euro) ou o seu contravalor em USD. 

 

MOEDAS DE DENOMINAÇÃO 

Euro ou Dólares americanos. 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

 22 de Novembro de 2010, podendo ser prorrogado por acordo celebrado entre as partes.  

 

REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de EUR 50.000 

(cinquenta mil euro) em euro, ou o seu contravalor em dólares americanos, arredondado, se 

necessário, para a unidade de milhar imediatamente superior. 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular através de colocação junto do BTA-LONDRES à TAXA DE 

INTERVENÇÃO. 

A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas de 

Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição; 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE e antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada momento, 

os montantes mínimos e os múltiplos definidos assim como o montante nominal máximo de 

EMISSÕES não reembolsadas. 

 



 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL – €425.000.000 5

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por colocação directa de 1 a 364 dias. 

 

TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE INTERVENÇÃO, taxa à qual o 

SANTANDER TOTTA-LONDRES se compromete a subscrever a totalidade do montante nominal 

da EMISSÃO. 

 

Para EMISSÕES em EUR com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 30 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR a 1 mês, calculada na base Actual/360, em vigor no 

segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,65 % (zero vírgula 

sessenta e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES em USD, com PERÍODO DE EMISSÃO inferior ou igual a 30 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à LIBOR a 1 mês, calculada na base Actual/360, em vigor no segundo 

DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,65 % (zero vírgula sessenta e cinco 

por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES em EUR com PERÍODO DE EMISSÃO superiores a 30 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE 

EMISSÃO escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, 

adicionada de 0,65 % (zero vírgula sessenta e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES em USD, com PERÍODOS DE EMISSÃO superiores a 30 dias, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será igual à LIBOR calculada na base Actual/360 para o PERÍODO DE EMISSÃO 

escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA DE SUBSCRIÇÃO, adicionada de 0,65 

% (zero vírgula sessenta e cinco por cento) por ano. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR ou para a 

LIBOR, a EURIBOR ou a LIBOR será calculada através de interpolação linear, com base na 

formula seguinte: 
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T1 + [(T2 – T1) × ((A – B) ÷ (C – B))], em que: 

T1 = EURIBOR ou LIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

T2 = EURIBOR ou LIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B= Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

Se na hora da colocação não estiverem por qualquer motivo disponíveis os valores da EURIBOR 

e/ou da LIBOR atrás referidos, tomar-se-á em sua substituição como base de cálculo o último 

valor disponível para aquelas taxas. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 

Os títulos serão emitidos a desconto na modalidade de "desconto por dentro", sendo considerados 

para o cálculo dos juros anos de 360 dias. O preço de subscrição de cada parcela da EMISSÃO 

será o que resultar da aplicação da seguinte fórmula: 

PS= VN / (1+ in / d), em que, 

 

PS = preço de subscrição; 

VN = valor nominal; 

i = taxa de juro p.a. aplicável; 

n = número de dias actuais do PERIODO DE EMISSÃO; 

d = 360 dias. 

 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE SUBSCRIÇÃO. 

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os Títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeito após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES ao Eurolist by 

Euronext Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

 



 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL – €425.000.000 7

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, independentemente 

dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 

definitivo, à taxa liberatória de 20%.  

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades 

empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 10,5% e 42%, tendo a 

retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 20%, exceptuando-se os casos 

em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas e sejam 

cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de taxas 

progressivas em função da matéria colectável. Assim, o quantitativo da matéria colectável até € 

12.500 encontra-se sujeito a tributação à taxa de 12,5%1, sendo que ao excedente deverá ser 

aplicada uma taxa de 25% (às quais acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% 

sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa 

de 20%, a qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 20%, exceptuando-se 

os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um outro acordo de direito 

internacional que vincule o Estado Português ou de legislação interna, que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. No caso de não residentes com 
                                                      

1 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 
operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 
2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que o 
capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo activos 
incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida 
por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento seja afecto, a tributação é efectuada nos 

moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes. 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 

definitivo, à taxa de 20%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais-valias de títulos de dívida estão excluídas de tributação em IRS. 

Não residentes:  

Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares residentes.  

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo englobadas e tributadas 

nos moldes supra referidos. 

Não residentes:  

Tributação à taxa de 25%, exceptuando-se os casos em que haja aplicações de Acordos de Dupla 

Tributação que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Isenção nos termos do artigo 27º do EBF, excepto no que respeita a entidades não residentes e sem 

estabelecimento estável em território português que sejam detidas, directa ou indirectamente, em 

mais de 25%, por entidades residentes, e a entidades não residentes e sem estabelecimento estável 

em território português que sejam domiciliadas em país, território ou região, sujeitas a um regime 

fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 

de Fevereiro, rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março. 

Caso o referido artigo 27º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. No caso de não 

residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja imputável, a tributação é 

efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes.  

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 
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Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra referidos para as pessoas singulares.  

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de acordo 

com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português concorrem 

para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação às taxas progressivas de 

12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais acrescerá uma taxa de derrama até ao limite 

máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC). Os incrementos 

patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao preço de mercado dos 

títulos de papel comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras de 

determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto do Selo. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a Imposto do 

Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data de transmissão e, 

não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de 

cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, determinado 

pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  
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J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à transmissão até à 

data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade quando os títulos 

estiverem sujeitos a mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, cotados na 

bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob proposta da Direcção-

Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em meses e 

arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os títulos 

estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge ou 

unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares 

sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, 

ainda que dele isentos.  

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável.” 
 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial é regulado pela Lei Portuguesa. Em especial, é 

aplicável o Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e o Regulamento da CMVM  

n.º 01/2004 de 25 de Maio. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE  

 

3.1. Elementos de Identificação 
 

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

 

CAE N.º: 64 202 

 

Sede social: Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 Lisboa 

 

Matrícula e pessoa colectiva: Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o número 503 215 

058 

 

Objecto Social (de acordo com os estatutos): Gestão de participações sociais noutras sociedades, 

como forma indirecta de exercício de actividades económicas, nos termos previstos na lei. 

 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 

Constituição: sociedade constituída em 23 de Junho de 1994. 

 

Capital Social: € 26.895.375 (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. 

 

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 
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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 mercado regulamentado da Euronext. 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, no final de 2009, 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 

7,30% do capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A.. 

 

Data de 
report 

Accionistas 
Nº. de 

acções 
% de 

capital 
% direitos 

de voto 

17-Dez-08 Telefónica  89.651.250 10,00% 10,00% 

31-Dez-08 Brandes Investments Partners 84.975.020 9,48% 7,52% 

31-Dez-09 Grupo Espirito Santo 71.660.806 7,99% 7,99% 

31-Dez-09 Grupo Caixa Geral de Depósitos 65.410.185 7,30% 7,30% 

31-Dez-09 Ongoing Strategy Investments 60.404.969 6,74% 6,74% 

05-Jun-07 Grupo Visabeira (1) 22.667.473 2,01% 2,01% 

07-Dec-09 BlackRock Inc. 21.025.118 2,35% 2,35% 

01-Fev-10 Controlinveste International Finance  20.419.325 2,28% 2,28% 

09-Jun-09 Norges Bank 17.991.955 2,01% 2,01% 

 (1) Informação reportada antes das reduções de capital ocorridas a 20 de Dezembro de 2007, 24 de Março 
de 2008 e 10 de Dezembro de 2008 
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3.3. Legislação Especial 

 

O quadro legislativo que rege a actividade do Grupo PT é constituído por vários diplomas fundamentais 

inter-relacionados, designadamente: 

 

• A Lei n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro (e posteriores alterações), que vem estabelecer o novo 

enquadramento legislativo e os princípios reguladores do sector das comunicações electrónicas em 

Portugal, transpondo para a legislação nacional as directivas comunitárias integradas no pacote 

conhecido por “Revisão/99”; 

• O conjunto de Regulamentos que o ICP-ANACOM (autoridade que regulamenta o sector das 

telecomunicações) emitiu na sequência da publicação da Lei nº 5/2004; 

• O Contrato de Concessão, as licenças e as autorizações atribuídas à Empresa; 

• O Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de Maio (e posterior alteração), que vem estabelecer o novo 

enquadramento legislativo e os princípios gerais do regime de instalação de infra-estruturas de 

telecomunicações em urbanizações e edifícios (Redes de Nova Geração); 

• As diversas leis e decretos-lei que regulam diferentes aspectos da actividade da Empresa. 

 
Refira-se a este propósito que a PT Comunicações opera nos termos de um Contrato de Concessão de 

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

2003, na sequência da publicação das novas Bases da Concessão (Decreto-Lei n.º 31/2003, de 17 de 

Fevereiro). O contrato é válido por um prazo de 30 anos (até 2025), abrangendo 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 então, pertencia ao domínio público deste. 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, o serviço móvel 

(utilizando as tecnologias GSM e UMTS) e o serviço de distribuição de sinal de televisão (IPTV e 

Satélite). A Concessão do Serviço Público de Telecomunicações atribuído à PT Comunicações, assim 

como as licenças e autorizações detidas pelas suas participadas da PT SGPS, tais como a TMN, PT 

Comunicações e a PT Prime, poderão cessar em determinadas circunstâncias, previstas nos respectivos 

contratos, licenças 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 destes serviços 

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 PT Comunicações iniciado a oferta destes 

serviços em meados de 2007. 

 

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. Posteriormente, em 9 de Dezembro de 2008, foi emitida, 

pelo ICP-ANACOM, uma licença que habilita a PT Comunicações a utilizar as frequências necessárias 

para a exploração do serviço de Televisão Digital Terrestre, a que está associado o Multiplexer A, tendo 

sido iniciadas em Abril 2009 as emissões televisivas suportadas neste serviço. 

 

Em 9 de Junho de 2009, o ICP-ANACOM emitiu as licenças que permitem à PT Comunicações utilizar as 

frequências necessárias para exploração do serviço de Televisão Digital Terrestre, destinado à 

transmissão de serviços de programas televisivos de acesso não condicionado com assinatura ou de 

acesso condicionado (Multiplexers B a F).  

 

3.4. Órgãos Sociais 
 

Conselho de Administração da PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.: 

 

Presidente  Henrique Manuel Fusco Granadeiro 

 

Administradores Zeinal Abedin Mahomed Bava 

Francisco Manuel Marques Bandeira 

José Guilherme Xavier de Basto 

Carlos António Alves Duarte 

Santiago Fernández Valbuena 

João Manuel de Mello Franco 

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goês 

Mário João de Matos Gomes 

Gerald Stephen McGowan 

Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 
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Rafael Luís Mora Funes 

Maria Helena Nazaré 

José Maria Alvarez-Pallete Lopéz 

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 

António Manuel Palma Ramalho 

Manuel Francisco Rosa da Silva 

Francisco Teixeira Pereira Soares 

Jorge Humberto Correia Tomé  

Paulo José Lopes Varela 

Milton Almicar Silva Vargas 

Nuno Rocha dos Santos de Almeida e Vasconcellos 

Shakhaf Wine 

 

Comissão Executiva da PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.: 

 

Presidente Zeinal Abedin Mahomed Bava 

 

Administradores Luis Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 

Carlos António Alves Duarte 

Manuel Francisco Rosa da Silva 

Shakhaf Wine 

 

Comissão de Auditoria da PORTUGAL TELECOM,SGPS,S.A.: 

 

Presidente João Manuel de Mello Franco 

 

Vogais José Guilherme Xavier de Basto  

Mário João de Matos Gomes 

 

Revisor Oficial de Contas da PORTUGAL TELECOM,SGPS,S.A.: 

 

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

representada por Pedro João Reis de Matos Silva 
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3.5. Actividade da Entidade Emitente 

 

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 Angola através da Unitel, em Macau através 

da CTM, na Namíbia através 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 Portugal Telecom 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. 

 

A ocupar a 373ª posição e avaliada em 2,5 mil milhões de dólares, a Portugal Telecom volta a ocupar um 

lugar entre as empresas que fazem parte do topo mundial, de acordo com um estudo da Brand Finance. 

A operadora de telecomunicações portuguesa subiu de posição, face ao ano anterior, sendo que se 

encontrava no 472º lugar, e passa a ser avaliada em quase o dobro do registado em 2009 passando de 

1,49 mil milhões de dólares para 2,5 mil milhões de dólares. A presença da Portugal Telecom entre as 

marcas mais valiosas do planeta demonstra o valor que a marca tem, não só no mercado nacional como 

também a sua forte presença internacional. 

 

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, 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 
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clientes, assentes na diferenciação e inovação, ofertas competitivas em termos de preços, serviço ao 

cliente e qualidade de serviço. Em 2005, 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 desse 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.  

 

Em Abril de 2008, a PT Comunicações lançou a sua oferta de televisão numa base nacional, baseada em 

IPTV e em Satélite, com a marca Meo. O Meo tem continuamente reforçado a sua posição como a mais 

inovadora oferta de TV por subscrição no mercado Português ao lançar várias funcionalidades para 

melhor diferenciar a sua oferta, nomeadamente: (1) vídeo-on-demand (VoD) real, com funcionalidades 

semelhantes às do DVD e um catálogo de mais de 2.000 filmes, incluindo em alta definição ("HD"); (2) 

catch-up TV; (3) guia electrónico de programação, acessível remotamente através da Internet e do 

telemóvel, (4) gravação de canais de TV, programável remotamente através da Internet e do telemóvel; 

(5) jogos, karaoke e variados conteúdos interactivos e áreas de serviço; (6) acesso a arquivos pessoais 

de fotografia, e (7) ofertas customizadas para crianças, continuamente melhoradas com novos 

conteúdos. Além disso, a PT lançou também o Meo@PC, permitindo aos clientes o acesso on-line ao 

serviço de TV do Meo através do PC, fortalecendo os atributos de mobilidade e convergência da oferta 

Meo e reforçando, ainda mais, a sua diferenciação no mercado de televisão.  

 

O Meo permite o acesso a uma oferta de conteúdos abrangente, com mais de 120 canais de televisão e 

mais de 2.000 títulos VoD. A oferta de VoD, que inclui blockbusters de cinco estúdios de Hollywood 

continua a ser uma funcionalidade bastante diferenciadora do serviço, o que é comprovado pelo facto de 

mais de 50% dos clientes de IPTV do Meo já o terem utilizado a pagar (mais 0,8pp em relação a 2008), 

consumindo em média 2,7 filmes por mês. Em Dezembro de 2009, os clientes Meo ascendiam a 581 mil. 

 

As campanhas de marketing do Meo continuam a beneficiar de uma elevada notoriedade no mercado 

português de TV por subscrição. Com efeito, em 2009, o indicador de recordação comprovada por 

anúncio foi acima de 60% e a recordação espontânea de anúncio ficou acima de 40%, bem à frente de 

qualquer outra marca concorrente no sector. Em Outubro de 2009, o Meo foi considerado pela Marketeer, 

uma revista especializada de marketing, como a melhor marca de telecomunicações em 2009. Em 2009, 

a marca Meo foi também considerada “top of mind” entre todas as marcas portuguesas. 
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O sucesso da oferta triple-play Meo tem claramente contribuído para a melhoria da posição competitiva 

da PT no mercado de retalho. Em 2009, as adições líquidas de retalho atingiram 325 mil, resultado do 

crescimento significativo do serviço de TV por subscrição, que contabilizou 269 mil adições líquidas, 

elevando o total de clientes de TV por subscrição para 581 mil, e demonstrando uma sequencial 

aceleração das adições líquidas. As adições líquidas de ADSL em 2009 atingiram 152 mil, enquanto as 

linhas geradoras de tráfego caíram 56 mil. Em 2009, os desligamentos líquidos de linhas de voz foram 96 

mil, incluindo 40 mil desligamentos líquidos de linhas em pré-selecção. Este desempenho marca uma 

clara melhoria em relação ao mesmo período do ano anterior que atingiu 173 mil desligamentos líquidos, 

consolidando assim a melhoria dos principais indicadores de desempenho operacional observada 

durante 2009. A taxa de penetração de clientes de TV por subscrição situa-se em 22,2% das linhas 

geradoras de tráfego e em 67,4% da base de clientes ADSL, um desempenho sólido tendo em conta que 

o serviço de TV por subscrição foi lançado, a nível nacional, apenas em Abril de 2008.   

 

Na sequência do anúncio do investimento da PT na rede de fibra óptica FTTH, a PT anunciou uma 

parceria com a Corning, um líder mundial no funcionamento de fibra óptica. A rede FITTH (fibre-to-the-

home) deverá permitir à PT fornecer serviços de elevada velocidade e elevada qualidade, e satisfazer as 

necessidades e os requisitos dos clientes. Este investimento estratégico permite à PT atingir o seu 

objectivo de liderança em todas as áreas de actividade no mercado doméstico e garantir um crescimento 

futuro rentável. Adicionalmente, a nova rede irá suportar serviços inovadores, o que diferenciará ainda 

mais as ofertas da PT e desempenhará um importante papel na consolidação da evolução do 

crescimento da rede fixa e na redução dos custos associados à manutenção e suporte ao cliente. No final 

de 2009, a PT tinha 965 mil casas em construção ou disponíveis com FITTH. A PT anunciou, também, 

uma parceria com a Cisco, com o objectivo de desenvolver soluções de valor acrescentado para os 

segmentos residencial e empresarial, a qual deverá permitir à PT manter uma vantagem competitiva nas 

soluções mais avançadas de telecomunicações nestes segmentos. Como parte desta aliança, a PT 

lançou o serviço de TelePresença, disponibilizando-o em Lisboa, Porto, Madeira e Açores.   

 

 

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 serviço pré-pago (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, 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 
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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, demonstrando mais uma vez a sua capacidade de inovação.  

 

Em 2009, o total de clientes da TMN aumentou 4,6% face a 2008, para 7.252 mil e as adições líquidas 

atingiram 319 mil. O aumento de base de clientes na TMN continuou a ser impulsionado pelas adições 

líquidas de banda larga móvel. No final de 2009, os clientes pós-pagos representavam 30,8% da base 

total de clientes, um aumento de 2,9pp face ao ano anterior.  

 

A banda larga móvel constitui de facto uma das prioridades fundamentais da TMN, que se encontra a 

reforçar as suas ofertas através do lançamento do primeiro projecto-piloto, a nível mundial, baseado em 

HSPA+, que permite disponibilizar velocidades até 21Mbps. A TMN lançou também uma nova oferta pré-

paga de banda larga móvel com velocidade de download de 1 Mbps, que permite a navegação por um 

período de dez horas não consecutivas, num intervalo de 180 dias, com downloads ilimitados, pelo preço 

de 10 euros Em Fevereiro de 2009, num estudo realizado pela entidade reguladora das 

telecomunicações, a TMN foi considerada o operador com melhor cobertura e melhor serviço 3G em todo 

o país. A TMN cobre já todas as capitais distritais com tecnologia 3,5G. Além disso, em Abril de 2009, 

também num estudo realizado pela entidade reguladora das telecomunicações, a TMN foi considerada o 

operador de banda larga móvel com melhor desempenho e fiabilidade. A TMN foi, também, eleita pelos 

leitores da “PC Guia”, uma revista especializada, como o melhor fornecedor de banda larga móvel em 

Portugal pelo segundo ano consecutivo.    

 

Em 2009, a TMN investiu significativamente na diferenciação do seu portfolio de equipamentos e 

serviços, disponibilizando aos seus clientes serviços de valor acrescentado e de dados, tais como: (1) 

“internetnotelemóvel”; (2) “musicbox”; (3) “meomobile”; (4)”App Stone”; (5) “pond”, e (6) MMS Face Fun. 

Reflectindo esta estratégia, os serviços de dados representavam no 4T09 cerca de 23,7% das receitas 

de serviço da TMN. 

 

Adicionalmente, a TMN possui também um amplo portfólio de equipamentos, que é continuamente 

actualizado de maneira a suportar uma oferta de serviços inovadora e a sustentar o carácter 

diferenciador da TMN no mercado. No segundo trimestre de 2009, a TMN lançou o Bluebelt, o primeiro 

smartphone da marca TMN, um equipamento high-end com tecnologia 3,5G para banda larga móvel, 

com velocidades até 7,2Mbps, e-mail em tempo real, câmera de 3,2 Mpx e foco automático, flash e 

zoom, câmera de vídeo, leitor de MP3, Windows Live Messenger, aplicação Meo Mobile e acesso directo 



 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL – €425.000.000 20

a conteúdos. No terceiro trimestre de 2009, a TMN lançou o HTC Magic, o primeiro smartphone 

disponibilizado em Portugal a utilizar a plataforma de acesso livre Android, permitindo uma experiência 

única em banda larga móvel e em serviços interactivos e conteúdos. A TMN continuou a liderar o 

desenvolvimento do mercado de smartphones em Portugal, através do lançamento, em estreia mundial, 

do Microsoft Windows Phone, com base na plataforma Windows Mobile 6,5, que permite uma nova e 

integrada gestão de aplicações, tarefas, e-mails, mensagens e navegação por GPS. Este sistema 

operativo foi disponibilizado em vários equipamentos terminais: TMN Bluebelt, TMN Silverbelt, Samsung 

Omnia II i8000 e Samsung lite B7300. No quarto trimestre de 2009, a TMN, mantendo um forte ritmo de 

inovação, lançou, em parceria com a SonyEricsson, o modelo AINO, que permite o acesso remoto à 

PlayStation 3 e que pode ser adquirido individualmente ou num pacote com uma playstation e um jogo. 

 

Em 2009, os serviços de dados não SMS e de valor acrescentado continuaram a contribuir para o 

crescimento das receitas, aumentando em 27,3% face a 2008 e representando 59,0% do total de receitas 

de dados, que cresceram 9.0pp face ao ano anterior. Este crescimento dos serviços de dados não SMS 

continuou a ser suportado pelo crescimento sustentável do desempenho e da utilização da banda larga 

móvel, em particular dos smartphones e outros equipamentos móveis com acesso a dados. Durante o 

ano, o total de receitas de dados representou 23,1% das receitas de serviços, aumentando 2,6pp em 

relação ao ano anterior.      

 

 

VIVO 

O Brasil constitui uma aposta muito 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 2009, cerca de 84,1% dos clientes da Vivo já utilizava as redes GSM e 3G. No final de Dezembro, 

a rede 3G assegurava a cobertura de 579 municípios, atingindo mais de 60% do total da população 

brasileira. Esta aposta na cobertura 3G está em linha com a estratégia da Vivo de crescimento nos 

dados. No 4T09 a Vivo apresentou um crescimento na receita do segmento de dados devido 

essencialmente ao aumento da base de utilizadores e maior utilização de serviços de acesso à internet.  

 

De destacar que as receitas de dados e SVAs já representam 16% da receita total de serviços, sendo a 

receita de internet 48% da receita de dados e SVAs.  As adições líquidas no 4T09 atingiram 2.897 mil, o 

equivalente a um crescimento de 8,6% face ao 4T08. O sólido crescimento das adições líquidas permitiu 

à Vivo apresentar uma quota de mercado de adições líquidas no trimestre de 37%, muito superior a 

qualquer um dos seus concorrentes, reforçando assim a sua liderança (no final de 2009 a Vivo 

apresentou uma quota de mercado de subscritores de 29,75%). A Vivo também reforçou a sua liderança 

no segmento pós-pago com uma quota de mercado de 32,2%. 
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 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 2009, a Vivo atingiu 51.744 mil de clientes. 

 

De destacar, ainda, que apesar do último trimestre ter sido marcado por uma forte actividade comercial e 

mesmo considerando uma forte contribuição nas adições líquidas da companhia no 4T09, não se 

verificou um impacto negativo na rentabilidade da empresa, permanecendo esta acima dos 30%.      

 
 
3.5.1. Factos Relevantes 
 

Realizou-se em 27 de Março de 2009 a Assembleia Geral Anual de Accionistas da Portugal Telecom 

tendo sido aprovados os relatórios de gestão, balanços e contas individuais e consolidadas relativos ao 

exercício de 2008. Foi também aprovada a proposta de aplicação do resultado líquido do exercício de 

2008, no montante de 488.717.970,00 euros, acrescido de 26.776.717,50 euros constantes da rubrica de 

reservas livres, num total de 515.494.687,50 euros, para distribuição aos accionistas a título de dividendo, 

correspondendo a 0,575 euros por acção. Foi também aprovada a alteração do número 1 do artigo 18.º e 

do número 4 do artigo 13.º dos Estatutos da Sociedade, no sentido de permitir que o órgão de 

administração seja composto por um número mínimo de quinze e máximo de vinte e cinco membros. 

Finalmente, foram eleitos os órgãos sociais e a Comissão de Vencimentos para o triénio 2009/2011. 

 

Em 21 de Abril de 2009, a PT comunicou a revisão do rating da sua dívida por parte da S&P. O rating de 

longo prazo foi elevado para BBB de BBB- e o rating de curto prazo foi elevado para A-2 de A-3. A S&P 

atribui um outlook estável à PT. De acordo com a nota publicada pela S&P, o upgrade reconhece a 

melhoria na dinâmica do negócio de rede fixa da PT, o fortalecimento do desempenho no Brasil, 

permitindo o pagamento de dividendos, e o desempenho robusto e consistente das operações móveis 

domésticas. 

 

Em 23 de Abril de 2009 a PT anunciou a emissão com sucesso de uma Eurobond no montante de 1.000 

milhões de Euros, com uma maturidade de 4 anos, através da sua subsidiária detida a 100%, PT 

International Finance BV, com um spread de 345pb sobre os mid swaps de maturidade semelhante e 

com um cupão de 6,0%. Esta operação enquadrou-se na estratégia de financiamento da PT, a qual 

procura ter maturidades e fontes de financiamento diversificadas. O encaixe desta emissão será utilizado 

para financiar a estratégia de TV da PT e para conferir flexibilidade financeira adicional através da 

redução da utilização de papel comercial e de linhas de crédito. 

 

A PT anunciou em 14 de Maio de 2009 que o Conselho de Administração aprovou a intenção de 

submeter à aprovação por parte dos accionistas na próxima Assembleia Geral Anual o pagamento de um 



 
PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL – €425.000.000 22

dividendo em dinheiro de 0,575 euros por acção, relativo ao ano fiscal que termina a 31 de Dezembro de 

2009. Esta proposta está sujeita às condições de mercado e à condição financeira da PT prevalecentes 

na altura. O Conselho de Administração aprovou também a intenção de submeter às AG 

correspondentes o mesmo nível de dividendos por acção (0,575 euros) para os anos que terminam a 31 

de Dezembro de 2010 e 2011. Esta proposta está sujeita às condições de mercado e à condição 

financeira da PT prevalecentes na altura e a outros factores considerados relevantes pelo Conselho de 

Administração. A PT reforça o seu compromisso de proporcionar retornos atractivos aos seus 

accionistas, e em simultâneo, manter flexibilidade financeira para continuar a investir nos seus mercados 

chave e em novos produtos e serviços, mantendo a sua posição competitiva de longo-prazo. 

 

Em 14 de Maio de 2009, a PT anunciou o investimento na rede de fibra óptica, também conhecida por 

Rede de Nova Geração (“RNG”), a qual permite serviços de alto débito e de elevada qualidade, que 

respondem às necessidades e exigências dos consumidores e que vão permitir à PT atingir os seus 

objectivos de liderança em todas as áreas de actuação no mercado doméstico e de crescimento futuro 

rentável. Após o lançamento de serviços inovadores assentes em novas tecnologias, como o IPTV com a 

marca Meo, que trouxeram uma nova experiência aos consumidores na área da TV por subscrição e que 

permitiram à PT conquistar uma presença significativa neste mercado e alcançar a inflexão das receitas 

do tradicional serviço de linha-fixa, a PT está agora empenhada em investir na fibra óptica. Este 

investimento é um marco importante que permitirá transformar radicalmente a experiência de televisão, 

acesso à Internet e de entretenimento de várias gerações de clientes, presentes e futuras. Não obstante 

o compromisso da PT com este desígnio nacional e com a necessidade de dotar Portugal com novas 

infra-estruturas que permitirão a oferta de serviços avançados de débito elevado, as condições e a 

amplitude da implementação presente e futura e o desenvolvimento da rede de fibra óptica da PT não 

podem deixar de estar dependentes do enquadramento regulatório equilibrado a que este tipo de infra-

estruturas vier a estar sujeito. A PT propõe-se a cobrir um milhão de casas com fibra até ao final de 2009. 

O guidance para o capex doméstico em 2009 era cerca de 650 milhões de euros. Como resultado deste 

anúncio, o guidance de capex doméstico para 2009 é aumentado em cerca de 10%. 

 

Em 29 de Maio de 2009, na sequência da informação divulgada ao mercado em 23 de Março de 2009, a 

PT informou que a Vivo Participações S.A. (“Vivo”), a Telemig Celular Participações S.A. ("TCP") e a 

Telemig Celular S.A. (“TC”) anunciaram a aprovação, pelos seus respectivos Conselhos de 

Administração, dos termos e condições da reestruturação societária que tem como objectivo a 

incorporação das acções da TC pela TCP e da TCP pela Vivo, de modo a converter a TC em subsidiária 

integral da TCP e a TCP em subsidiária integral da Vivo. Na eventualidade de aprovação, pelos seus 

accionistas, da incorporação das acções da TC pela TCP, o capital social da TCP será aumentado no 

valor de R$461.368.861,48, para R$1.084.719.438,71, resultando da emissão de 17,40 acções 

preferenciais ou ordinárias da TCP por cada acção preferencial ou ordinária, respectivamente, da TC. 

Adicionalmente, na eventualidade de aprovação, pelos seus accionistas, da incorporação das acções da 

TCP pela Vivo, o capital social da Vivo será aumentado no valor de R$1.879.727.592,70, para 
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R$8.780.150.322,86, resultando da emissão de 1,37 acções preferenciais ou ordinárias da Vivo por cada 

acção preferencial ou ordinária, respectivamente, da TCP. Esta reestruturação societária pretende 

simplificar a estrutura organizativa actual da Vivo e suas subsidiárias, reduzindo o número de empresas 

cotadas e os custos associados à sua cotação em mercado, bem como aumentando a liquidez das 

acções da sociedade que se manterá cotada, ou seja, da Vivo. Esta operação deverá também 

proporcionar uma maior integração e racionalização da administração das respectivas empresas. 

 

Em 1 de Setembro de 2009 a PT anunciou, juntamente com a Telefónica, S.A. um acordo definitivo para 

a venda conjunta das participações sociais por estas detidas de 32,18% cada no capital da Médi Telecom 

S.A. e dos suprimentos por si efectuados na sociedade, aos accionistas locais da Méditel, FinanceCom, 

S.A., RMA Watanya, S.A. e Fipar Holding. Esta venda foi aprovada pelo Conselho de Administração da 

Portugal Telecom e foi sujeita à aprovação pela Agence Nationale de Règlementation de 

Télécommunications (ANRT), o regulador das telecomunicações de Marrocos. A Portugal Telecom 

recebeu um encaixe no montante total de 400 milhões de euros.  

 

A PT anunciou em 2 de Setembro de 2009 que a PT e a PT Comunicações, S.A. (PTC) foram notificadas 

da Decisão da Autoridade da Concorrência no processo de contra-ordenação nº05/03, que as condena 

no pagamento de uma coima de 45.015.524 euros por alegado abuso de posição dominante relacionado 

com a aplicação, entre 22 de Maio de 2002 e 30 de Junho de 2003, das versões 11 a 15.9 da oferta 

grossista “Rede ADSL PT”. A Autoridade da Concorrência considerou que os preços retalhistas de 

acesso à Internet em banda larga, praticados no referido período pela Telepac e pela TV Cabo, então 

empresas do Grupo PT, não permitiram aos demais concorrentes que utilizavam a oferta grossista “Rede 

ADSL PT” da PTC gerar uma margem de lucro suficiente. A PT e a PTC lamentam que tenha sido este o 

desfecho da investigação conduzida pela Autoridade da Concorrência durante 6 anos, discordam da 

Decisão que foi tomada, consideram infundada e injusta a censura que lhes é feita, e entendem que, 

ainda que uma sanção se justificasse, o que não acontece, a coima infligida ultrapassa de forma 

absolutamente incompreensível o limite máximo permitido pela moldura legal aplicável. A oferta grossista 

“Rede ADSL PT” foi definida e lançada por força do quadro regulamentar então vigente, tendo sido desde 

o início autorizada e acompanhada pelo ICP-ANACOM. A PT e a PTC consideram que, nestas 

circunstâncias, não podem ser censuradas pela Autoridade da Concorrência com fundamento em 

comportamentos que foram oportunamente validados pela autoridade reguladora competente. Os preços 

retalhistas praticados na altura pela Telepac e pela TV Cabo eram preços de mercado, 

consequentemente óptimos para o consumidor e compatíveis com os de outros concorrentes que 

prestavam os mesmos serviços com base na sua própria infra-estrutura de rede. A oferta grossista em 

causa, aprovada e acompanhada pelo ICP- ANACOM, esteve em vigor 390 dias sob a vigência da antiga 

Lei da Concorrência (DL 371/2003) e apenas 14 dias sob a disciplina da nova e actual legislação (Lei 

18/2003), e estes últimos 14 apenas porque a PT e a PTC aguardaram, como lhes competia, que o 

regulador sectorial determinasse os termos da nova oferta. Tendo em conta que a coima máxima 

prevista no âmbito da antiga lei era de cerca de 1.000.000 euros a imposição de uma sanção de 
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45.015.524 euros, 45 vezes superior, é, além de injustificável e inexplicável, manifestamente contrária ao 

princípio constitucional da não aplicação retroactiva da lei penal menos favorável. A PT e a PTC, que não 

têm cessado de investir no desenvolvimento das infra-estruturas de telecomunicações em Portugal, 

tinham ao tempo as suas ofertas grossistas fiscalizadas e aprovadas pelo ICP-ANACOM e as suas 

ofertas. 

 

A Portugal Telecom anunciou em 26 de Outubro de 2009, a emissão com sucesso de uma Eurobond no 

montante de 750 milhões de Euros, com uma maturidade de 10 anos, através da sua subsidiária detida a 

100%, PT International Finance BV, com um spread de 145pb sobre os mid swaps de maturidade 

semelhante. O cupão da emissão agora concluída será de 5,0%. Esta operação enquadra-se na 

estratégia de financiamento da PT, a qual procura ter maturidades e fontes de financiamento 

diversificadas. O encaixe desta emissão será utilizado para financiar projectos de investimento em curso 

e para conferir flexibilidade financeira adicional através da redução da utilização de papel comercial e de 

linhas de crédito. O Barclays Capital, o BES Investimento, o Caixa BI, o Santander e a UBS foram os 

book-runners desta transacção. A PT tem um rating de Baa2/estável pela Moody’s e BBB/estável pela 

S&P. 

 

Em 22 de Janeiro de 2010, na sequência das notícias hoje veiculadas por diversos órgãos de 

comunicação social com base numa alegada divulgação pela Entidade Reguladora para a Comunicação 

Social (ERC), a Portugal Telecom confirmou que a PT Comunicações, S.A. requereu ao ICP-ANACOM e 

à ERC a revogação dos títulos habilitantes associados aos Multiplexers B a F por entender já não se 

encontrarem reunidas as condições para o desenvolvimento daquele projecto. 

 

Em 8 de Fevereiro de 2010 a PT anunciou a aquisição de uma participação de 100% no capital da GPTI, 

SA (GPTI). A GPTI é um player sólido, com 19 anos de história, no mercado de serviços SI/TI no Brasil. 

A GPTI tem uma forte carteira de clientes e cerca de 75% das suas receitas em 2009 (140 milhões de 

reais) é derivada de contratos recorrentes. A aquisição será levada a cabo através da emissão de acções 

pela Dedic, subsidiária detida a 100% pela PT que actua no mercado de contact centre no Brasil. Na 

sequência da aquisição, os accionistas actuais da GPTI deterão uma posição de 12.5% no capital da 

Dedic. Esta posição poderá variar, de acordo com o desempenho operacional e financeiro da empresa 

adquirida em 2010 e 2011, entre 5% e 20%. A dívida financeira da GPTI ascende a 80 milhões de reais. 

Esta aquisição enquadra-se na estratégia da PT de consolidar e reforçar a sua presença no Brasil e 

investir em activos onde a PT possa acrescentar valor e que possam complementar o portfolio actual da 

PT. A aquisição da GPTI e a sua integração na Dedic permite ainda à PT a criação de um player 

integrado no sector de SI/TI e BPO (business process outsourcing) no Brasil, desenvolver competências 

numa área estreitamente relacionada com as telecomunicações e reforçar a relação comercial com 

parceiros brasileiros relevantes. Esta aquisição permitirá ainda a partilha de sinergias e melhores práticas 

com a actividade de SI/TI em Portugal. 
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3.6. Principais Instalações 
 

- Sede: Avenida Fontes Pereira de Melo, 40 – 1069-300 Lisboa; 

- PT Comunicações: Rua Andrade corvo, 6 a 14 – Lisboa; 

- PT Comunicações: Rua General Humberto Delgado, 342 a 368 – Coimbra; 

- PT Comunicações: Rua Tenente Valadim – Porto. 

 

 

3.7. Contacto da Entidade Emitente 
 

O contacto da Entidade Emitente para o mercado é o seguinte: 

Nuno Vieira,  

Director da Relação com Investidores 

Telefone: +351 21 500 1701  

Fax: +351 21 500 0800 

nuno.t.vieira@telecom.pt 

 

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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3.8. Informação Financeira da Entidade Emitente 
 

3.8.1. 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. 

 

3.8.1.1. Balanço 

 

Milhões de euros 31-Dez-07 31-Dez-08 31-Dez-09 

Caixa e equivalentes 1.834,9 1.063,6 1.476,4 

Contas a receber 1.441,8 1.454,7 1.580,0 

Existências 160,6 297,4 239,9 

Investimentos Financeiros 565,3 634,3 614,1 

Activos intangíveis 3.383,1 3.463,0 4.046,7 

Activos tangíveis 3.585,4 4.637,8 4.862,2 

Outros activos 530,1 539,1 336,4 

Benefícios de reforma 134,1 1,6 67,6 

Impostos e custos diferidos 1.486,2 1.622,8 1.608,0 

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

Total do activo 13.121,5 13.714,4 14.831,2 

Contas a pagar 1.108,9 1.372,3 1.335,1 

Dívida bruta 6.216,8 6.695,9 7.046,0 

Benefícios de reforma 1.463,9 1.836,9 1.558,3 

Outros passivos 1.418,3 1.412,0 1.253,8 

Impostos diferidos e proveitos diferidos 830,0 1.201,2 1.253,1 

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

Total do passivo 11.037,9 12.518,2 12.446,4 

Capital próprio 2.083,6 1.196,2 2.384,8 

Capital excl. int. minoritários 1.340,1 232,0 1.317,5 

Interesses minoritários 743,6 964,2 1.067,3 

Total do capital próprio e do passivo 13.121,5 13.714,4 14.831,2 
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3.8.1.2. Demonstrações de Resultados 

 

Milhões de euros 2007 2008 2009 

Proveitos Operacionais 6.148,4 6.720,9 6.784,7 

Rede fixa 1.962,4 1.931,4 1.947,8 

Móvel Portugal • TMN 1.542,9 1.593,6 1.517,8 

Móvel Brasil • Vivo 2.463,0 3.034,3 3.138,1 

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

Outros e eliminações 180,1 161,6 181,0 

EBITDA 2.291,6 2.480,3 2.502,3 

Rede fixa 943,5 887,1 799,6 

Móvel Portugal • TMN) 679,0 681,9 674,1 

Móvel Brasil • Vivo 595,0 832,5 947,2 

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

Outros 74,1 78,8 81,3 

Amortizações 1.123,1 1.268,3 1.437,9 

Resultado Operacional 1.168,5 1.211,9 1.064,3 

Outros Custos (Proveitos) 252,8 155,2 153,7 

Perdas Imparidade 0,0 0,0 0,0 

Custos com benefícios de reforma, líquidos (65,1) 44,8 89,6 

Custos do programa de redução efectivos 275,6 100,0 14,8 

Menos (mais) valias alienação de imobil. (2,8) (19,5) (0,4) 

Outros custos líquidos 45,1 30,0 49,7 

Resultados antes de res. fin. e imp. 915,7 1.056,7 910,7 

Outros custos (ganhos) financ. liq. (116,8) 129,5 (109,1) 

Juros suportados liquidos 197,4 272,4 302,3 

Perdas (ganhos) empresas associadas (126,1) (171,0) (456,0) 

Outros custos financeiros líquidos (188,0) 28,1 44,7 

Resultados antes de impostos e I.M. 1.032,5 927,2 1.019,7 

Imposto sobre o rendimento (243,3) (231,4) (233,2) 

Resultado de operações continuadas 789,2 695,8 786,5 

Resultado das operações descontinuadas 45,5 0,0 0,0 

Interesses minoritários  (92,8) (119,7) (102,6) 

Resultado consolidado líquido 741,9 576,1 683,9 
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3.8.1.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

 

Milhões de euros 2007 2008 2009 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS       
Recebimentos de clientes 7.070,4 7.779,4 7.783,2 
Pagamentos a fornecedores (3.653,5) (4.304,3) (4.298,3) 
Pagamentos ao pessoal (654,8) (654,9) (736,3) 
Pagamentos relacionados com imposto sobre rendimento (610,4) (246,0) (161,2) 
Pagamentos relacionados com benefícios de reforma (284,2) (196,8) (251,2) 
Pagamentos relativos impostos indirectos, taxas e o. (206,5) (548,4) (408,7) 

Fluxos das actividades operacionais de operações continuadas 1.661,0 1.828,9 1.927,6 

Fluxos das actividades operacionais de operações descontinuadas 198,2 0,0 0,0 

Fluxo das actividades operacionais (1) 1.859,2 1.828,9 1.927,6 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     
Recebimentos provenientes de:     
Aplicações financeiras curto prazo 25.017,8 3.780,4 27,8 
Investimentos financeiros 239,6 32,4 401,7 
Activos tangíveis e  intangíveis 15,4 40,8 11,7 
Subsídios de investimento 0,0 0,0 0,0 
Juros e proveitos similares 247,0 281,2 59,2 
Dividendos 94,8 19,2 140,2 
O. actividades de investimento 130,7 2,2 0,9 
Pagamentos respeitantes a:     
Aplicações financeiras curto prazo (24.652,9) (2.663,0) (1,8) 
Investimentos financeiros (3,3) (348,6) (10,6) 
Activos tangíveis e intangíveis (756,4) (1.056,9) (1.296,6) 
O. actividades de investimento (17,2) (7,5) (3,8) 

Fluxos das actividades de investimento de operações continuadas 315,6 80,1 (671,3) 

Fluxos das actividades de investimento de operações descontinuadas (79,6) 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de investimento (2) 235,9 80,1 (671,3) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     
Recebimentos provenientes de:     
Empréstimos obtidos 9.032,8 37.882,9 28.152,1 
Aumentos de capital e prémios emissão 0,0 0,7 13,5 
Subsídios 1,8 1,0 0,9 
O. actividades de financiamento 0,2 7,2 30,3 
Pagamentos respeitantes a:     
Empréstimos obtidos (8.809,3) (37.092,7) (28.055,0) 
Amort. contratos loc. financeira (17,1) (22,0) (17,0) 
Juros e custos similares (491,8) (580,0) (421,6) 
Dividendos (552,7) (574,6) (588,5) 
Aquisição de acções próprias (1.050,3) (1.049,7) 0,0 
Outras actividades financiamento (47,0) (45,3) (38,6) 

Fluxos das actividades de investimento de operações continuadas (1.933,3) (1.472,6) (924,0) 

Fluxos das actividades de investimento de operações descontinuadas (20,3) 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de financiamento (3) (1.953,6) (1.472,6) (924,0) 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 141,5 436,3 332,3 
Variação de caixa e seus equivalentes das operações descontinuadas 0,0 0,0 0,0 
Efeito das diferenças de câmbio 23,4 (90,3) 106,5 
Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 548,5 664,6 1.010,7 
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período de operações descontinuadas 48,8 0,0 0,0 
Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período de operações continuadas 664,6 1.010,7 1.449,5 
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3.8.2. 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”). 

 

3.8.2.1. Balanços 

 

Milhões de euros 31-Dez-07 31-Dez-08 31-Dez-09 

Caixa e equivalentes 940,7 324,7 34,6 

Contas a receber 643,8 428,4 883,4 

Existências 0,0 0,0 0,0 

Investimentos Financeiros 9.455,6 11.199,0 11.620,1 

Activos intangíveis 109,6 90,5 88,1 

Activos tangíveis 1,9 1,6 1,5 

Outros activos 36,2 37,0 34,6 

Impostos e custos diferidos 20,6 18,1 3,9 

Total do activo 11.208,4 12.099,5 12.666,2 

Contas a pagar 348,7 839,2 49,1 

Dívida bruta 2.178,2 3.515,0 3.704,5 

Outros passivos 266,6 245,3 137,5 

Impostos diferidos e proveitos diferidos 6.328,0 6.297,7 6.767,5 

Total do passivo 9.121,5 10.897,1 10.658,6 

Capital próprio 2.086,9 1.202,3 2.007,6 

Capital excl. int. minoritários 2.086,9 1.202,3 2.007,6 

Interesses minoritários 0,0 0,0 0,0 

Total do capital próprio e do passivo 11.208,4 12.099,5 12.666,2 
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3.8.2.2. Demonstrações de Resultados 

 

Milhões de euros 2007 2007 2008 

Custos e Perdas     

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

Fornecimentos e Serviços Externos 8,7 6,8 5,7 

Custos com o Pessoal 12,3 11,9 14,4 

Amortizações do Imobilizado 2,3 1,8 0,3 

Provisões 5,5 5,3 3,6 

Ajustamentos 0,0 0,0 0,0 

Impostos 1,0 1,2 1,3 

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

        (A) 30,2 27,1 25,6 

Amortizações e provisões de apl. e inv. financeiros 28,5 10,2 10,0 

Perdas relativas a empresas associadas 39,6 32,9 4,1 

Juros e Custos Similares 175,3 140,2 184,6 

        (C) 273,5 210,4 224,3 

Custos e Perdas Extraordinários 19,3 9,5 27,9 

        (E) 292,9 220,0 252,2 

Imposto s/ Rendimento do Exercicio (5,9) (14,3) (20,8) 

        (G) 287,0 205,7 231,4 

      

Proveitos e ganhos       

Vendas 0,0 0,0 0,0 

Prestação de Serviços 23,6 16,6 0,0 

Proveitos Suplementares 0,1 0,1 0,0 

         (B) 23,7 16,7 0,0 

Rendimentos de participação de capital 2,7 0,0 0,0 

Ganhos relativos a empresas associadas 623,1 524,3 591,5 

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

Outros Juros e Prov. Similares 189,1 82,9 83,8 

        (D) 838,7 624,1 675,3 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 61,7 70,3 85,8 

        (F) 900,4 694,4 761,1 

        

 Resultado Operacional (B)-(A) (6,5) (10,4) (25,6) 

 Resultado Financeiro (D-B)-(C-A) 571,6 424,0 476,7 

 Resultado Corrente (D)-(C) 565,1 413,6 451,0 

Resultado Antes de Impostos (F)-( E) 607,5 474,4 509,0 

Resultado Líquido do Exercício (F)-(G) 613,5 488,7 529,8 
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3.8.2.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Milhões de euros 2007 2008 2009 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS       

Recebimento de Clientes 0,0 30,4 10,8 

Pagamentos a fornecedores (48,4) (9,9) (18,2) 

Pagamentos ao pessoal (19,0) (11,8) (13,8) 

Fluxo gerado pelas operações (67,4) 8,8 (21,2) 

Recebimentos/(pagamentos) imposto sobre o rendimento 24,5 (63,3) 20,5 

O. (pagamentos)/recebimentos relativos act. operacional 8,4 (9,8) 5,5 

Fluxo das actividades operacionais (1) (34,4) (64,3) 4,8 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Títulos negociáveis 19.029,6 1.320,3 0,0 

Investimentos financeiros 1.760,3 1.151,9 309,6 

Imobilizações corpóreas 0,6 0,4 0,0 

Empréstimos concedidos 102,6 372,3 100,1 

Juros e proveitos similares 60,3 43,2 89,5 

Dividendos 100,2 543,0 343,1 

O. actividades de investimento 126,8 0,0 0,0 

Pagamentos respeitantes a:     

Títulos negociáveis (18.608,0) (433,2) 0,0 

Investimentos financeiros (23,1) (615,9) (29,9) 

Imobilizações corpóreas (0,2) (0,1) (0,1) 

Imobilizações incorpóreas 0,0 0,0 0,0 

O. actividades de investimento 0,0 (1.407,2) 0,0 

Fluxo das actividades de investimento (2) 2.549,0 974,8 812,3 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Empréstimos obtidos 13.759,0 43.407,2 27.108,2 

O. actividades de financiamento 19,7 7,5 10,1 

Pagamentos respeitantes a:     

Empréstimos obtidos (14.571,4) (42.311,2) (27.501,8) 

Amort. contratos loc. financeira (0,9) (0,7) (0,3) 

Juros e custos similares (153,9) (150,6) (169,1) 

Dividendos (536,2) (542,0) (515,5) 

Aquisição de acções próprias (1.050,3) (1.049,7) 0,0 

Outras actividades financiamento (10,2) 0,0 (37,6) 

Fluxo das actividades de financiamento (3) (2.544,2) (639,6) (1.106,0) 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (29,6) 270,9 (288,9) 

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

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 85,5 53,6 324,7 

Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período 53,6 324,7 34,6 
 


