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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

 

 

Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da 

presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade das Entidades Emitentes, as quais 

autorizaram o Banco Espírito Santo, S.A. que integra o Sindicato de tomada firme dos presentes 

Programas de Papel Comercial através do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (a 

Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação.  

 

Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia das Instituições 

quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da Nota Informativa, 

ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira das Entidades Emitentes, à 

sua viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem os Programas, 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 pelas Entidades Emitentes, não assumindo 

consequentemente as Instituições qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 

previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das Emissões 

que constituem os programas. 

 

Os Programas e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e 

liderados pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o sindicato de tomada firme e 

garantia das Emissões composto pelo Banco Espírito Santo, S.A.. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DOS PROGRAMAS 

 

II.1 – PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL DE € 50.000.000  

 
 

EMITENTES: 
 

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, 
S.A. e ZON TV CABO PORTUGAL, S.A., em 
regime de solidariedade. 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por oferta 
particular de subscrição. 
 

MOEDA: 
 

Euro (“€”). 

MONTANTE MÁXIMO DO 
PROGRAMA: 
 

€ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

5 anos a contar de 31 de Março de 2009, ou seja, até 
31 de Março de 2014, salvo denúncia nos termos 
seguintes: 
 

Qualquer uma das partes tem a faculdade de 
denunciar o PROGRAMA no final do 3.º e do 4.º 
ano de vigência do mesmo, produzindo efeitos no 
dia 31 de Março de 2012 ou no dia 31 de Março de 
2013, respectivamente, desde que comunique esta 
sua intenção ao AGENTE com uma antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias sobre o termo 
do período em causa.  
 

GARANTIA E TOMADA 
FIRME: 
 

O reembolso (Garantia) de todas as EMISSÕES e a 
Subscrição (Tomada Firme) das EMISSÕES 
colocadas por Leilão de Taxas de Juro serão 
totalmente garantidos pelo BES. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO. 
 

DEALERS: BES INVESTIMENTO e BES. 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, prazos e montantes, 
por opção e de acordo com as necessidades das 
EMITENTES, sendo que nenhuma EMISSÃO 
poderá subsistir para além do respectivo PRAZO 
DO PROGRAMA, nem deverão coexistir em dado 
momento EMISSÕES cujo montante global exceda 
o montante máximo do PROGRAMA em cada 
momento. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de 
valor nominal de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). 
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REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
 

PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a 
"desconto por dentro". 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual/360. 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

As EMITENTES poderão optar, para cada 
EMISSÃO, pelas seguintes modalidades de 
colocação: 
 

 1. Colocação Directa 
 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em 
múltiplos de € 50.000,00; 
• Prazo: 7 dias a 182 dias, de acordo com o 
pretendido pela (s) EMITENTE(S); 
• Propostas de colocação (montante e taxa de 
juro) pelos DEALERS, directamente à(s) 
EMITENTE(S). 
 

 2. Colocação por Leilão 
 
• Montante mínimo: € 5.000.000,00 e em múltiplos 
de € 50.000,00; 
• Prazo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de 
juro): pelas Instituições Financeiras convidadas a 
participar no Leilão. 
• Não serão aceites propostas acima da TAXA DE 
INTERVENÇÃO. 
 

 
MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

 
 
A - Leilão 
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada 
DATA SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 12H00 – A(s) EMITENTE(S) 
comunicará(ão) ao AGENTE se pretende(m) 
recorrer à modalidade de colocação por Leilão, 
definindo os respectivos montante e prazo. 
 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para participação no 
Leilão à generalidade das Instituições de Crédito. 

 

 2.º DIA ÚTIL anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
11h30 – Realização do Leilão nas instalações do 
AGENTE que se obriga a informar a(s) 
EMITENTE(S) das condições do Leilão. 
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 B – Colocação Directa 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA 

DE SUBSCRIÇÃO: 

 
Até às 10H00 – A(s) EMITENTE(S) definirá(ão) o 
montante e o prazo de cada EMISSÃO e 
contactará(ão) directamente os DEALERS. 
 
Até às 11H30 – Os DEALERS apresentarão à(s) 
EMITENTE(S) propostas de colocação directa. 
 
Até às 12H00 – A(s) EMITENTE(S) 
comunicará(ão) aos DEALERS se aceita(ão) as 
propostas por estes apresentadas. 
 

TAXA DE INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no dia 
da realização de cada Leilão de Taxas de Juro (2.º 
DIA ÚTIL anterior a cada tomada de fundos), igual 
a: 

 
 EURIBOR (para o respectivo prazo) + 0,65% 

a.a.  
  

A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em 
EUROS, oferecidas na zona da União Económica e 
Monetária entre bancos de primeira linha, cotada no 
segundo “dia útil TARGET” anterior à data de 
tomada de fundos, para valor spot (TARGET+2), na 
base Actual/360, e divulgada pela REUTERS 
(Página EURIBOR=) ou outra Agência que para o 
efeito a substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. 
Para este efeito são considerados “dias úteis 
TARGET” aqueles dias em que o sistema de 
pagamento TARGET esteja em funcionamento. 
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REGIME FISCAL: O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude 
de alterações na legislação. 
 
Os rendimentos das obrigações são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos 
títulos 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 21,5%.  
 
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 11,08% e 45,88%, tendo a 
retenção na fonte natureza de pagamento por conta 
do imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de 
capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações 
de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português por não residentes (esta isenção 
não é aplicável a pessoas singulares residentes em 
país, território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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). 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 
12,5% ou de 25% (acrescida de eventual derrama à 
taxa máxima de 1,5% e, eventualmente de uma taxa 
adicional de 2,5%). O imposto é objecto de retenção 
na fonte à taxa de 21,5%, a qual assume a natureza 
de pagamento por conta do imposto devido em 
termos finais. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de 
capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações 
de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português quando os seus efectivos 
beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável 
ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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, e não sejam pessoas 
colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 
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 21,5%. 
 
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 obrigações 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 termos gerais 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos 
qualificados como mais-valias (incluindo, 
nomeadamente, os ganhos obtidos na transmissão de 
valores mobiliários, tais como obrigações) obtidos 
em território português quando os seus efectivos 
beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável 
ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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, e não sejam pessoas 
colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional 
 
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 do lucro 
tributável sujeito a IRC. Os incrementos 
patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas 
devem ser valorizados ao preço de mercado das 
obrigações, 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. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
 
Tributação à taxa de 25%. 
 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas de obrigações passam a 
estar sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a 
qual incidirá 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: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=

 
 
em que: 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
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, 
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. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 

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. 
 
Nota: O regime fiscal apresentado constitui um 
resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 
legislação aplicável. 
 
 
A retenção de imposto na fonte não será da 
responsabilidade da Emitente, encontrando-se a 
cargo dos respectivos intermediários financeiros. 
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VENCIMENTO ANTECIPADO: 

 
A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas poderá constituir causa de vencimento 
antecipado do Contrato de Colocação: 
 
a) se qualquer uma das EMITENTES não 
reembolsar, na data-valor prevista, qualquer uma 
das EMISSÕES e/ou não proceder ao pagamento 
de qualquer outro montante devido por força do 
PROGRAMA, nomeadamente a título de 
comissões, despesas e outros encargos para si 
emergentes do Contrato de Colocação; 
b) se qualquer uma das EMITENTES não 
cumprir qualquer outra obrigação para além das 
previstas na alínea a) supra, para si decorrente do 
Contrato de Colocação; 
c) se as declarações e garantias prestadas pelas 
EMITENTES nos termos do Contrato de 
Colocação incorrerem em algum vício de forma ou 
se se revelar terem sido prestadas com falsidade ou 
tornarem inexactas, por acção ou omissão, no todo 
ou em parte, ou no caso de omissão ou inexactidão 
das informações e elementos que as EMITENTES 
se comprometeram fornecer a qualquer uma das 
INSTITUIÇÕES no âmbito do Contrato de 
Colocação; 
d) se qualquer uma das EMITENTES cessar 
pagamentos, se apresentar à falência, a processo 
especial de recuperação de empresas, ou processo 
equivalente em qualquer jurisdição relevante, ou se 
qualquer uma destas medidas for requerida por 
terceiros, se deixar protestar quaisquer títulos de 
crédito, se for executada judicialmente ou se, por 
qualquer forma livremente apreciada pelas 
INSTITUIÇÕES, der azo à interrupção da sua 
actividade comercial ou à diminuição das suas 
garantias de solvabilidade; 
e) se qualquer uma das EMITENTES entrar em 
mora ou incumprimento no pagamento de quaisquer 
obrigações por si assumidas emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou 
estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações 
decorrentes de valores mobiliários ou monetários de 
qualquer natureza; 
f) se qualquer uma das EMITENTES deixar de 
cumprir qualquer uma das suas obrigações fiscais e 
para com a Segurança Social; 
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 g) se o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, 
nos seus precisos termos, para qualquer uma das 
EMITENTES; 

h) se qualquer uma das EMITENTES deixar de 
reunir os requisitos de que legalmente depende a 
emissão de papel comercial; 

i) se se verificar o incumprimento, pela ZON 
MULTIMÉDIA, das obrigações de natureza 
financeira previstas na cláusula VIGÉSIMA 
PRIMEIRA do Contrato de Colocação; 

j) se a ZON MULTIMÉDIA deixar de deter, 
directa e/ou indirectamente, a totalidade do 
capital social e/ou dos direitos de voto da ZON 
TV CABO; 

k) se as partes não chegarem a acordo nos termos 
do disposto no número UM da cláusula 
TRIGÉSIMA SEGUNDA do Contrato de 
Colocação; 

 
Caso se verifique alguma das situações acima 
previstas: 
a) cada um dos titulares do papel comercial 
poderá exigir o reembolso antecipado dos 
respectivos títulos; e 
b) as INSTITUIÇÕES, através do AGENTE, 
poderão resolver o Contrato de Colocação, mediante 
comunicação enviada para a sede da ZON 
MULTIMÉDIA, por carta registada com aviso de 
recepção ou protocolada. 
 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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II.2 – PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL DE € 100.000.000  

 
 
 

EMITENTES: 
 

ZON MULTIMÉDIA – SERVIÇOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, 
S.A. e ZON TV CABO PORTUGAL, S.A., em 
regime de solidariedade. 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por oferta 
particular de subscrição. 
 

MOEDA: 
 

Euro (“€”). 

MONTANTE MÁXIMO DO 
PROGRAMA: 
 

 
€ 100.000.000,00 (cem milhões de euros). 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

5 anos a contar de 31 de Março de 2009, ou seja, até 
31 de Março de 2014, salvo denúncia nos termos 
seguintes: 
 

Qualquer uma das partes tem a faculdade de 
denunciar o PROGRAMA no final do 3.º e do 4.º 
ano de vigência do mesmo, produzindo efeitos no 
dia 31 de Março de 2012 ou no dia 31 de Março de 
2013, respectivamente, desde que comunique esta 
sua intenção ao AGENTE com uma antecedência 
mínima de 45 (quarenta e cinco) dias sobre o termo 
do período em causa.  
 

GARANTIA E TOMADA 
FIRME: 
 

O reembolso (Garantia) de todas as EMISSÕES e a 
Subscrição (Tomada Firme) das EMISSÕES 
colocadas por Leilão de Taxas de Juro serão 
totalmente garantidos pelo BES. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO. 
 

DEALERS: BES INVESTIMENTO e BES. 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, prazos e montantes, 
por opção e de acordo com as necessidades das 
EMITENTES, sendo que nenhuma EMISSÃO 
poderá subsistir para além do respectivo PRAZO 
DO PROGRAMA, nem deverão coexistir em dado 
momento EMISSÕES cujo montante global exceda 
o montante máximo do PROGRAMA em cada 
momento. 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de 
valor nominal de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). 
 

REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
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PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a 
"desconto por dentro". 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual/360. 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

As EMITENTES poderão optar, para cada 
EMISSÃO, pelas seguintes modalidades de 
colocação: 
 

 3. Colocação Directa 
 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em 
múltiplos de € 50.000,00; 
• Prazo: 7 dias a 182 dias, de acordo com o 
pretendido pela(s) EMITENTE(S); 
• Propostas de colocação (montante e taxa de 
juro) pelos DEALERS, directamente à(s) 
EMITENTE(S). 
 

 4. Colocação por Leilão 
 
• Montante mínimo: € 5.000.000,00 e em múltiplos 
de € 50.000,00; 
• Prazo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de 
juro): pelas Instituições Financeiras convidadas a 
participar no Leilão. 
• Não serão aceites propostas acima da TAXA DE 
INTERVENÇÃO. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

 
A – Leilão  
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada 
DATA SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 12H00 – A(s) EMITENTE(S) 
comunicará(ão) ao AGENTE se pretende(m) 
recorrer à modalidade de colocação por Leilão, 
definindo os respectivos montante e prazo. 
 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para 
participação no Leilão à generalidade das 
Instituições de Crédito. 
 

 2.º DIA ÚTIL anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
11h30 – Realização do Leilão nas instalações do 
AGENTE que se obriga a informar a(s) 
EMITENTE(S) das condições do Leilão. 
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 B – Colocação Directa 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada 

DATA DE SUBSCRIÇÃO: 

 
Até às 10H00 – A(s) EMITENTE(S) definirá(ão) o 
montante e o prazo de cada EMISSÃO e 
contactará(ão) directamente os DEALERS. 
 
Até às 11H30 – Os DEALERS apresentarão à(s) 
EMITENTE(S) propostas de colocação directa. 
 
Até às 12H00 – A(s) EMITENTE(S) 
comunicará(ão) aos DEALERS se aceita(ão) as 
propostas por estes apresentadas. 
 

TAXA DE INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no dia 
da realização de cada Leilão de Taxas de Juro (2.º 
DIA ÚTIL anterior a cada tomada de fundos), igual 
a: 

 
 EURIBOR (para o respectivo prazo) + 0,65% 

a.a.  
  

A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em 
EUROS, oferecidas na zona da União Económica e 
Monetária entre bancos de primeira linha, cotada no 
segundo “dia útil TARGET” anterior à data de 
tomada de fundos, para valor spot (TARGET+2), na 
base Actual/360, e divulgada pela REUTERS 
(Página EURIBOR=) ou outra Agência que para o 
efeito a substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. 
Para este efeito são considerados “dias úteis 
TARGET” aqueles dias em que o sistema de 
pagamento TARGET esteja em funcionamento. 
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REGIME FISCAL: 

 
O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude 
de alterações na legislação. 
 
Os rendimentos das obrigações são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos 
títulos 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 21,5%.  
 
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 11,08% e 45,88%, tendo a 
retenção na fonte natureza de pagamento por conta 
do imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de 
capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações 
de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português por não residentes (esta isenção 
não é aplicável a pessoas singulares residentes em 
país, território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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). 
 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 
12,5% ou de 25% (acrescida de eventual derrama à 
taxa máxima de 1,5% e, eventualmente de uma taxa 
adicional de 2,5%). O imposto é objecto de retenção 
na fonte à taxa de 21,5%, a qual assume a natureza 
de pagamento por conta do imposto devido em 
termos finais. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de 
capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações 
de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português por não residentes (esta isenção 
não é aplicável a pessoas singulares residentes em 
país, território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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). 
 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 
10,5% ou de 25% (acrescida de eventual derrama à 
taxa máxima de 1,5% calculada 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: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de 
capitais (nomeadamente os obtidos no momento do 
vencimento do cupão ou na realização de operações 
de reporte, mútuos ou equivalentes) obtidos em 
território português quando os seus efectivos 
beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável 
ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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, e não sejam pessoas 
colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 
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 21,5%. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 obrigações 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 termos gerais 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos 
qualificados como mais-valias (incluindo, 
nomeadamente, os ganhos obtidos na transmissão de 
valores mobiliários, tais como obrigações) obtidos 
em território português quando os seus efectivos 
beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável 
ao qual os rendimentos possam ser imputáveis e 
desde que não sejam entidades residentes em país, 
território ou região com regimes de tributação 
privilegiada, 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, e não sejam pessoas 
colectivas detidas, directa ou indirectamente, em 
mais de 20%, por entidades residentes em Portugal. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo 
com a legislação nacional. 
 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 do lucro 
tributável sujeito a IRC. Os incrementos 
patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas 
devem ser valorizados ao preço de mercado das 
obrigações, 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 obrigações passam a 
estar sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a 
qual incidirá 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: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=
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REGIME FISCAL (cont.): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

em que: 
 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
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, 
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. 
 
Nota: O regime fiscal apresentado constitui um 
resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 
legislação aplicável. 
 
 
A retenção de imposto na fonte não será da 
responsabilidade da Emitente, encontrando-se a 
cargo dos respectivos intermediários financeiros. 
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VENCIMENTO ANTECIPADO: A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas poderá constituir causa de vencimento 
antecipado do Contrato de Colocação: 
 
l) se qualquer uma das EMITENTES não 
reembolsar, na data-valor prevista, qualquer uma 
das EMISSÕES e/ou não proceder ao pagamento 
de qualquer outro montante devido por força do 
PROGRAMA, nomeadamente a título de 
comissões, despesas e outros encargos para si 
emergentes do Contrato de Colocação; 
m) se qualquer uma das EMITENTES não 
cumprir qualquer outra obrigação para além das 
previstas na alínea a) supra, para si decorrente do 
Contrato de Colocação; 
n) se as declarações e garantias prestadas pelas 
EMITENTES nos termos do Contrato de 
Colocação incorrerem em algum vício de forma ou 
se se revelar terem sido prestadas com falsidade ou 
tornarem inexactas, por acção ou omissão, no todo 
ou em parte, ou no caso de omissão ou inexactidão 
das informações e elementos que as EMITENTES 
se comprometeram fornecer a qualquer uma das 
INSTITUIÇÕES no âmbito do Contrato de 
Colocação; 
o) se qualquer uma das EMITENTES cessar 
pagamentos, se apresentar à falência, a processo 
especial de recuperação de empresas, ou processo 
equivalente em qualquer jurisdição relevante, ou se 
qualquer uma destas medidas for requerida por 
terceiros, se deixar protestar quaisquer títulos de 
crédito, se for executada judicialmente ou se, por 
qualquer forma livremente apreciada pelas 
INSTITUIÇÕES, der azo à interrupção da sua 
actividade comercial ou à diminuição das suas 
garantias de solvabilidade; 
p) se qualquer uma das EMITENTES entrar em 
mora ou incumprimento no pagamento de quaisquer 
obrigações por si assumidas emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou 
estrangeiro, ou ainda no pagamento de obrigações 
decorrentes de valores mobiliários ou monetários de 
qualquer natureza; 
q) se qualquer uma das EMITENTES deixar de 
cumprir qualquer uma das suas obrigações fiscais e 
para com a Segurança Social; 
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 r) se o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, 
nos seus precisos termos, para qualquer uma das 
EMITENTES; 

s) se qualquer uma das EMITENTES deixar de 
reunir os requisitos de que legalmente depende a 
emissão de papel comercial; 

t) se se verificar o incumprimento, pela ZON 
MULTIMÉDIA, das obrigações de natureza 
financeira previstas na cláusula VIGÉSIMA 
PRIMEIRA do Contrato de Colocação; 

u) se a ZON MULTIMÉDIA deixar de deter, 
directa e/ou indirectamente, a totalidade do 
capital social e/ou dos direitos de voto da ZON 
TV CABO; 

v) se as partes não chegarem a acordo nos termos 
do disposto no número UM da cláusula 
TRIGÉSIMA SEGUNDA do Contrato de 
Colocação; 

 
Caso se verifique alguma das situações acima 
previstas: 
c) cada um dos titulares do papel comercial 
poderá exigir o reembolso antecipado dos 
respectivos títulos; e 
d) as INSTITUIÇÕES, através do AGENTE, 
poderão resolver o Contrato de Colocação, mediante 
comunicação enviada para a sede da ZON 
MULTIMÉDIA, por carta registada com aviso de 
recepção ou protocolada. 
 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES EMITENTES 

 
 
3.1 – ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E 
MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 
 
3.1.1 - Elementos de Identificação 
 

Denominação Social 
ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, 

S.A. 

 

Sede Social 

Av. 5 de Outubro, 208, 1069-203 Lisboa 

 

Objecto Social 
Sociedade Gestora de Participações Sociais 

 

Capital Social 

€ 3.090.968,28 

 

N.º contribuinte 

504 453 513 

 

Matrícula 
4ª Secção da Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

 

 

3.1.2 - Constituição e capital 

A ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON 

Multimédia” ou “Empresa”), até 8 de Fevereiro de 2008 denominada PT - Multimédia – 

Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A., foi constituída em 15 de Julho de 

1999 com o capital social de PTE 10.024.100 (€ 50.000). Actualmente o capital social é de € 

3.090.968,28, totalmente subscrito e realizado, representado por 309.096.828 acções, escriturais 

e nominativas, com o valor nominal de € 0,01 Euros. A totalidade das acções da ZON 

Multimédia está admitida à negociação  
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Estrutura Accionista: 

 
(1) De acordo com a alínea b) do n.º 1 do Artigo 20.º e Artigo 21.º do Cód.VM, a participação qualificada é imputável à Senhora 
Eng.ª Isabel dos Santos, na qualidade de accionista única da KENTO. 
 
(2) Os direitos de voto correspondentes à Espírito Santo Irmãos, SGPS, SA são imputáveis à Espírito Santo Industrial, SA. à 
Espírito Santo Resources Limited, e à Espírito Santo Internacional, SA, sociedades que dominam por essa ordem a Espírito Santo 
Irmãos. 
 
(3) São imputados os direitos de voto correspondentes a 4,84% do capital social ao Senhor Eng.º Joaquim Francisco Alves Ferreira 
de Oliveira, uma vez que controla a GRIPCOM, SGPS, SA, e a Controlinveste International S.à.r.l., que detém respectivamente 
2,26% e 2,58% do capital social da ZON Multimédia. 
 
(4) A posição da Fundação José Berardo é reciprocamente imputada à Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, SA. 
 
(5) Os direitos de voto da Ongoing Strategy Investments, SGPS, SA, são imputáveis à RS Holding, SGPS, SA, que a detém em 
50,01%. Por sua vez, a RS Holding, SGPS, SA é detida a 99,9% pela Srª D. Isabel Maria Alves Rocha dos Santos, sendo-lhe assim 
imputáveis os seus direitos de voto. 
 
(6) A Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, SA, é detentora de 0,99% do capital social da ZON Multimédia, sendo 1,16% 
directamente detidos pelo Grupo Visabeira, SGPS, SA. A Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, SA, é detida em 100% pela 
Visabeira Estudos e Investimentos, SA, a qual é detida em 100% pela Visabeira Serviços, SGPS, SA, que por sua vez é detida pelo 
Grupo Visabeira, SGPS, SA. Este último é detido em 74,0104% pelo Senhor Eng.º Fernando Campos Nunes.  
 
(7) A participação da SGC, SGPS, SA é imputável ao seu accionista maioritário, Senhor Dr. João Pereira Coutinho. 
 
NOTA: Conforme o artigo 12º, nº 5 dos Estatutos da Sociedade, "Não serão contados votos emitidos por um accionista titular de 
acções ordinárias, por si ou através de representante, em nome próprio ou como representante de outro accionista, que excedam dez 
por cento da totalidade dos votos correspondentes ao capital social." 

 
De referir que, os títulos representativos do capital social da Sociedade encontram-se admitidos 
à cotação no Mercado de Cotações Oficiais da Euronext Lisbon com as seguintes características 
técnicas: 
 
Denominação: ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. 
Negociação das acções: Euronext Lisbon 
Código ISIN: PTZON0AM0006 
Reuters: ZON.LS 
Bloomberg: ZON PL 
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3.1.3 - Legislação Especial 

Não existe qualquer legislação especial à qual a actividade da Emitente esteja vinculada. 

 

3.1.4 - Principais Instalações 

Av. 5 de Outubro, 208, 1069-203 Lisboa 

 

3.1.5 - Órgãos Sociais 

 
Mesa da Assembleia Geral 

Presidente Júlio Castro Caldas 

Secretário Maria Fernanda Carqueija Alves de Ribeirinho Beato 

Comissão Executiva 

Presidente Rodrigo Jorge de Araújo Costa 

Membro José Pedro Faria Pereira da Costa – Administrador com o pelouro  

                                              Financeiro (CFO) 

Membro  Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros 

Membro Luís Miguel Gonçalves Lopes 

 

Conselho de Administração 

Presidente de CA Daniel Proença de Carvalho 

Presidente de CE Rodrigo Jorge de Araújo Costa 

Membro de CE José Pedro Faria Pereira da Costa 

Membro de CE Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros 

Membro de CE Luís Miguel Gonçalves Lopes 

Vogal Fernando Fortuny Martorell 

Vogal António Domingues 

Vogal Laszlo Istvan Hubay Cebrian 

Vogal Luís João Bordallo da Silva 

Vogal Norberto Emílio Sequeira da Rosa 

Vogal Jorge Telmo Maria Freire Cardoso 

Vogal Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira 

Vogal João Manuel Matos Borges de Oliveira 

Vogal Mário Filipe Moreira Leite da Silva 

Vogal António da R. S. Henriques da Silva 

Vogal Vitor Fernandes Conceição Gonçalves 

Vogal Paulo Cardoso Mota Pinto 

Vogal Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques 

 

Comissão de Auditoria 

Presidente Vitor Fernando da Conceição Gonçalves 

Vogal  Paulo Cardoso Correia Mota Pinto 

Vogal Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques 
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Revisor Oficial de Contas:  

Efectivo Oliveira, Reis & Associados – SROC, representada por José Vieira dos Reis 

(ROC nº 359) 

Suplente          Fernando Marques Oliveira (ROC nº 207) 

 

3.1.6 – Representante para as Relações com o Mercado 

 
O representante para as relações com o Mercado da ZON Multimédia é a Dra. Maria João 
Carrapato. 

Direcção de Relações com Investidores 

Avenida 5 de Outubro, nº 208 

1609-203 Lisboa 

Tel. / Fax: +(351) 21 7824725 / +(351) 21 782 4735 

E-mail: ir@zon.pt 

 
3.2 – ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 
 
3.2.1 - Elementos de Identificação 

Denominação Social 

ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 

Sede Social 

Av. 5 de Outubro, 208, 1069-203 Lisboa 

Objecto Social 

- Distribuição de televisão por cabo; 

- Concepção, realização, produção e difusão de emissões de programas de televisão; 

- Concepção, desenvolvimentos e exploração de negócios e serviços de telecomunicações, ou 

que sejam com os mesmos subsidiários, acessórios ou conexos, incluindo serviços no âmbito da 

televisão interactiva e multimédia em geral; 

- Comercialização e exploração de publicidade e de quaisquer actividades de valorização 

comercial de objectos e figuras ligadas a actividades desportivas, artísticas, culturais e, em 

geral, de entretenimento, nomeadamente no âmbito da televisão interactiva e multimédia em 

geral; 

- Concepção, desenvolvimento, exploração e prestação de serviços de assessoria, consultoria, 

formação e outros directa ou indirectamente relacionados com as actividades e serviços 

referidos nas alíneas anteriores, que nos mesmos se suportem ou façam uso; 

- Operador de rede de comunicações electrónicas; 

- Realização de actividades complementares, conexas ou acessórias das referidas nas alíneas 

anteriores; 

- Operador de telecomunicações através da tecnologia VoIP. 
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Capital Social 

€ 25.477.270,00 

N.º contribuinte 

503 039 063 

Matrícula 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

 

3.2.2 - Constituição e capital 

A emitente foi constituída em 3 de Novembro de 1992 e iniciou a sua actividade em 29 de Julho 

de 1993. O capital da Empresa é detido na totalidade pela ZON Televisão por Cabo, SGPS, S.A. 

que por sua vez é detida na totalidade pela ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e 

Multimédia, SGPS, S.A.. Actualmente o capital social é de € 25.477.270,00, integralmente 

subscrito e realizado, e está representado por 5.095.454 acções com o valor nominal de € 5 cada, 

assumindo a forma escritural. 

 

3.2.3 - Legislação Especial 
A actividade da Emitente está regulamentada por diversas diplomas legais, nomeadamente a Lei 

n.º 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas, a Lei n.º 32/2003, de 22 de 

Agosto – Lei da Televisão e a Portaria 501/95. 

 

3.2.4 - Principais Instalações 
Av. 5 de Outubro, 208, 1069-203 Lisboa 

 

3.2.5 - Órgãos Sociais 

 
Mesa da Assembleia Geral 

Presidente Isabel Maria de Macedo Correia 

Secretário Sandra Martins Esteves Aires 

 

Conselho de Administração 

Presidente Rodrigo Jorge de Araújo Costa  

Vogal José Pedro Faria Pereira da Costa 

Vogal Luís Miguel Gonçalves Lopes 

Vogal Adriano José de Seabra Duarte Neves 

Vogal Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros 

Vogal Paulo Manuel Moura Ribeiro 

Vogal André Nuno Malheiro dos Santos Almeida 

Vogal Gonçalo João Figueira Morais Soares 

 

Fiscal Único:  

Efectivo  Oliveira, Reis & Associados – SROC, Lda. 

Suplente Joaquim de Oliveira Jesus 
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3.3 - Situação Económica e Financeira 
 

3.3.1 - ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E 

MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 
Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais da ZON 

MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 

relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
 
3.3.1.1 – Contas Consolidadas 

 
Balanços Consolidados 
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Demonstrações de Resultados Consolidadas 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados 
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3.3.1.2 – Contas Individuais 

 
Balanços Individuais 
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 39 

Demonstrações de Resultados Individuais 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individuais 
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3.3.2 - ZON TV CABO PORTUGAL, S.A. 
 
 
3.3.2.1 – Contas Individuais 

 

Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras Individuais da ZON TV CABO 

PORTUGAL, S.A. relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
 
Balanços 
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Demonstrações de Resultados 
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
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