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1 - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
O presente Programa de Emissões de Papel Comercial Grupado (“Programa”) e Nota Informativa foram elaborados 

de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e respetivas normas complementares e 

regulamentares. 

Nos termos do artigo 17.º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota Informativa são da inteira 

responsabilidade da PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A., PT Comunicações, S.A., TMN – Telecomunicações Móveis 

Nacionais, S.A. e PT Portugal, S.G.P.S, S.A. (“Entidades Emitentes”), as quais autorizam o BANCO ESPÍRITO 

SANTO DE INVESTIMENTO, S.A., Instituição Organizadora e simultaneamente Instituição Domiciliária, a proceder à 

sua divulgação. 

BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A.. não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada 

pelas Entidades Emitentes. 

Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso ou garantia por parte 

do BANCO ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A., quanto à suficiência, veracidade, objetividade e atualidade 

do conteúdo da informação nela prestada pelas Entidades Emitentes, nem envolve, por parte do BANCO ESPÍRITO 

SANTO DE INVESTIMENTO, S.A., qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à situação económica e financeira das 

Entidades Emitentes, à qualidade dos valores mobiliários que constituem o Programa, ou ainda quanto à 

oportunidade e validade do investimento nos mesmos, o que depende exclusivamente do critério dos Investidores. 

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

reformulada exclusivamente pelas Entidades Emitentes, não assumindo assim o BANCO ESPÍRITO SANTO DE 

INVESTIMENTO, S.A., 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 o 
PROGRAMA. 

 
À Portugal Telecom, SGPS, S.A. está atribuída a notação de rating de Ba2/negative outlook (Moody’s), BB+/negative 

outlook (Standard & Poor’s) e BBB/negative outlook (Fitch). 

 
O PROGRAMA e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo BANCO 
ESPÍRITO SANTO DE INVESTIMENTO, S.A. e Co-Liderados pelo BANCO ESPÍRITO SANTO. 
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2 - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA  

 

 
EMITENTES: 
 

PORTUGAL TELECOM, SGPS ,S.A. (“PT”), TMN – 
TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS, S.A. (“TMN”), PT 
COMUNICAÇÕES, S.A. (“PTC”) e PT PORTUGAL, SGPS, S.A. (“PT 
PORTUGAL”) em regime de solidariedade. 
 

MODALIDADE: 
 

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

MONTANTE MÁXIMO DO 
PROGRAMA: 

 
€ 3.000.000.000,00 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O Contrato de Colocação vigorará até ao dia 7 de Julho de 2013, 
sendo renovável automaticamente por sucessivos períodos de 2 
(dois) anos, até 7 de Julho de 2025. 
 
Qualquer uma das partes poderá denunciar o Contrato de 
Colocação, produzindo efeitos na data em que se verificaria a 
renovação do mesmo nos termos do número anterior, desde que 
comunique esta sua intenção ao AGENTE com uma antecedência 
mínima de 15 dias sobre a referida data. 
 

LÍDER, AGENTE, INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO 
 

CO-LÍDER: 
 

BES 

DEALERS: 
 

BES INVESTIMENTO e BES 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, PRAZOS DE EMISSÃO e montantes, 
por opção e de acordo com as necessidades das EMITENTES, 
sendo que nenhuma EMISSÃO deverá subsistir para além do prazo 
do PROGRAMA. 
 

REPRESENTAÇÃO: 

 

 
Sob forma escritural, em regime nominativo, de valor nominal de 
0,01 euros. 
 

REALIZAÇÃO: 
 

Pagamento integral no acto de subscrição. 
 

PREÇO DE EMISSÃO: 
 

Ao valor nominal. 
 

MODALIDADES DE COLOCAÇÃO: As EMITENTES poderão optar para cada EMISSÃO pelas 
seguintes modalidades de colocação: 
 
Colocação Directa 
•   Montante mínimo: € 500.000 e em múltiplos de € 50.000,00; 
• PRAZO DE EMISSÃO: de 1 a 94 dias; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro): pelos 

DEALERS, directamente à EMITENTE. 
  

Colocação por Leilão 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em múltiplos de € 

50.000,00; 
• PRAZO DE EMISSÃO: 1, 2 e 3 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de juro): pelas 

Instituições Financeiras convidadas a participar no Leilão. 
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MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão  
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 12H00 – a EMITENTE comunicará ao AGENTE se 
pretende recorrer à modalidade de colocação por Leilão, definido 
os respectivos montante e PRAZO DE EMISSÃO. 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para participação no 
Leilão à generalidade das Instituições de Crédito. 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
Realização do Leilão nas instalações do AGENTE que se obriga a 
informar a EMITENTE das condições do Leilão. 
 

 B – Colocação Directa 
 

2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 

 
Até às 10H00 – a EMITENTE definirá o montante e o PRAZO DE 
EMISSÃO e contactará directamente o(s) DEALER(S); 
Até às 11H30 – o(s) DEALER(S) apresentará(ão) à EMITENTE 
proposta(s) de colocação directa. 
Até às 12H00 – a EMITENTE comunicará ao(s) DEALER(S) se 
aceita as propostas por estes apresentadas, e informará o AGENTE 
das condições aceites para a colocação directa (montante, TAXA 
DE JURO e PRAZO DE EMISSÃO) ou da recusa. 

  
Em caso de recusa total ou parcial das referidas propostas, a 
EMITENTE comunicará igualmente ao AGENTE se pretende 
recorrer à modalidade de colocação por leilão, definindo o 
respectivo montante e prazo. 

  
O(s) DEALER(S) poderá(ão) contactar individual e directamente a 
EMITENTE propondo por sua iniciativa a colocação de fundos. 
Caso a EMITENTE aceite as propostas, informará o AGENTE das 
condições aceites para a colocação (montante, TAXA DE JURO, 
PRAZO DE EMISSÃO e DEALER). 
 
 

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 25% (art. 71º do Cód.IRS).  
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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 é progressiva de 11,5% até aos 46,5%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por 

conta do imposto devido em termos finais. 

 
Não residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 25%., 

excepto nos casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas, e 

desde que cumpridas as formalidades legalmente requeridas (art. 71º do Cód.IRS).  

A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e sem estabelecimento estável em território português estiver 

domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 

Auferidos por pessoas coletivas  

 
Residentes: 

Rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRC à taxa de 25% (acrescida de 3% para a parte do lucro tributável 

que exceda €1.500.000 mas não ultrapasse €10.000.000, e de 5% para a parcela que exceder €10.000.000). A esta 

tributação acrescerá uma taxa de derrama municipal até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável e não 

isento de IRC.  

O rendimento é objeto de retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza de pagamento por conta do 

imposto devido em termos finais. 

 

Não residentes: 

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à taxa de 25%, exceto nos casos em que haja aplicação 

de Acordos de Dupla Tributação, ou de outro tipo de acordos internacionais ou de legislação interna que prevejam 

taxas mais reduzidas, e desde que cumpridas as formalidades legalmente requeridas. 

A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e sem estabelecimento estável em território português 

estiver domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime fiscal claramente mais favorável constante da lista 

aprovada por portaria do Ministro das Finanças. 

 

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 25%. 
 
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 respetivo regime fiscal aplicável. 
 
 

Mais-Valias  

 
Auferidas por pessoas singulares 
 



 

 
 

 

6 

 

Residentes: 

Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 10.º Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos obtidos que resultem 

de alienação onerosa de partes sociais e de outros valores mobiliários. O saldo positivo entre as mais-valias e as 

menos-valias é tributado à taxa de 25% (artigo 72.º, n.º4, do Código do IRS). Fica isento de IRS, até ao valor anual de 

€500, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante da alienação de ações, de obrigações e de 

outros títulos de dívida, obtido por residentes em território português (nos termos do disposto no artigo 72.º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

 

Não residentes: 

As mais-valias obtidas por pessoas singulares que não tenham domicílio em território português e aí não possuam 

estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas de IRS, por força do disposto 

no artigo 27º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional.  

A isenção acima referida não tem aplicação relativamente aos rendimentos de mais-valias auferidos por pessoas 

singulares 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 por portaria do 

Ministro das Finanças, caso em que o rendimento é tributado à taxa de 25% (artigo 72.º, n.º4 do Código do IRS). 

 

Auferidas por pessoas coletivas 
 
Residentes: 
As mais- valias concorrem para a determinação da matéria coletável, sendo englobadas e tributadas nos termos 

gerais. 

 
 
Não residentes: 
As mais-valias obtidas por pessoas coletivas que não tenham domicílio em território português e aí não possuam 

estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas de IRC, por força do disposto 

no artigo 27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

A isenção acima referida não tem aplicação relativamente aos rendimentos de mais-valias auferidos por entidades não 

residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam detidas, direta ou indiretamente, em 

mais de 25%, por entidades residentes, bem como aos rendimentos de mais-valias auferidos por 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 por portaria do Ministro das 

Finanças. Nestas circunstâncias, a isenção não se aplica e o rendimento é tributado à taxa de 25%. 

 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de acordo com a legislação 
nacional 
 
 
Nos termos do art. 22º, n.º 16, do Estatuto dos Benefícios Fiscais, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos 

valias resultantes da alienação de títulos de dívida, está excluído de tributação, exceto quando obtido por fundos de 

investimento mistos ou fechados de subscrição particular, aos quais se aplicam as regras previstas no Código do IRS 
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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 respetivo regime fiscal aplicável. 
 
 
 
 
 
 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares 
 
Nos termos do art. 12, nº 6, do CIRS, o IRS não incide sobre os incrementos patrimoniais provenientes de 

transmissões gratuitas sujeitas ao imposto do selo, nem sobre os que se encontrem expressamente previstos em 

norma de delimitação negativa de incidência deste imposto. 

 
Auferidas por pessoas coletivas 
 
Residentes: 

As transmissões gratuitas a favor de pessoas coletivas 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 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% (art. 87º, nº 4, do CIRC). 
 
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 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; 
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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, 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 coletivas 
 
Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que dele 
isentos. 
 
Notas:  
 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade da Emitente, encontrando-se a cargo dos respetivos 

intermediários financeiros. 

 

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. 

 
 
 
3 - INFORMAÇÕES SOBRE AS ENTIDADES EMITENTES 
 
3.1 PORTUGAL TELECOM, SGPS,SA 

3.1.1 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 coletiva: Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o número 503 215 058 
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Certidão Permanente: 5715-4884-5825 

Objeto Social (de acordo com os estatutos): Gestão de participações sociais noutras sociedades, como forma 

indireta de exercício de atividades económicas, nos termos previstos na lei. 

 

3.1.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Acionista 
 

Constituição: sociedade constituída em 12 de Dezembro de 2000. 

 

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 896.512.500 ações ordinárias com um 

valor  nominal unitário de € 0,03.  

 

Estrutura acionista: A totalidade das ações 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). 

Acionistas com participações qualificadas da Portugal Telecom: 

 

Data do 
report 

Acionistas Nº. de ações % do capital 
% direitos de 

voto 

15-fev-12 Grupo Espirito Santo  93.697.989 10,45% 10,45%

02-jun-11 RS Holding 90.111.159 10,05% 10,05%

30-nov-11 Telemar Norte Leste S.A.  64.557.566 7,20% 7,20%

31-dez-11 Caixa Geral de Depósitos 56.011.952 6,25% 6,25%

06-fev-12 Norges Bank 44.442.888 4,96% 4,96%

13-fev-12 Capital Research and Management 42.952.953 4,79% 4,79%

12-jan-12 UBS AG 42.024.498 4,69% 4,69%

31-dez-11 Brandes Investments Partners 34.628.566 3,86% 2.87%

20-fev-12 Europacific Growth Fund 23.045.000 2,57% -

31-dez-10 Grupo Visabeira 23.642.885 2,64% 2,64%

06-mar-12 Barclays Plc  22.791.762 2,54% 2,54%

10-dez-09 BlackRock Inc.  21.025.118 2,35% 2,35%

03-fev-10 Controlinveste International 
Finance 

20.419.325 2,28% 2,28%

 

3.1.3. Órgãos Sociais 
 

 

Assembleia Geral da PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A.: 

 

Presidente  António Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro 

Vice-Presidente Eduardo Augusto Vera-Cruz Pinto 
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Secretário  Francisco Manuel Leal Barona 

 

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

 

Presidente  Henrique Manuel Fusco Granadeiro 

 

Administradores Zeinal Abedin Mahomed Bava 

 Otávio Marques de Azevedo 

 Alfredo José Silva de Oliveira Baptista 

Francisco Manuel Marques Bandeira 

José Guilherme Xavier de Basto 

Carlos António Alves Duarte 

João Manuel de Mello Franco 

Joaquim Aníbal Brito Freixial de Goês 

Mário João de Matos Gomes 

Pedro Jereissati 

Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 

Gerald Stephen McGowan 

Luís Miguel da Fonseca Pacheco de Melo 

Rafael Luís Mora Funes 

Maria Helena Nazaré 

Amílcar Carlos Ferreira de Morais Pires 

Manuel Francisco Rosa da Silva 

Francisco Teixeira Pereira Soares 

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 

Alfredo José Silva de Oliveira Baptista 

Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 

 

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

 

3.2  PT COMUNICAÇÕES,SA 

 

3.2.1 Elementos de Identificação 
 

Denominação social: PT – Comunicações, S.A. 

Sede social: Rua Andrade Corvo, 6   1050-009 Lisboa 
 
Matrícula e pessoa coletiva: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de 
matrícula e de Pessoa Coletiva nº 504 615 947 

 

Certidão Permanente: 3174-8151-7785 

 

Objeto Social: O estabelecimento, a gestão e a exploração de infraestruturas de comunicações eletrónicas, a 

prestação de serviços de comunicações eletrónicas, dos serviços de transporte e difusão de sinal das 

telecomunicações de difusão e a atividade de televisão. A sociedade poderá ainda exercer quaisquer atividades que 

sejam complementares, subsidiárias ou acessórias daquelas, diretamente ou através da constituição ou participação 

em sociedades. 

 

3.2.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Acionista 
 

Constituição: Sociedade constituída em 19 de Setembro de 2000. 

Capital Social: € 1.150.000.000 (mil, cento e cinquenta milhões de euros). 
 
Acionistas: 100% PT Portugal SGPS, S.A. 
 
  

3.2.3. Órgãos Sociais 
 

Assembleia Geral da PT - COMUNICAÇÕES, S.A.: 

Presidente  Luis Manuel da Costa de Sousa de Macedo 
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Secretário  João Alfredo Trindade Leal 

 

Conselho de Administração da PT - COMUNICAÇÕES, S.A.: 

Presidente   Zeinal Abedin Mahomed Bava 

 

Administradores  Manuel Francisco Rosa da Silva 

           Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 

            Francisco José Meira Silva Nunes 

                         Alfredo José Silva de Oliveira Baptista 

            Carlos António Alves Duarte 

            Abílio Cesário Lopes Martins 

            Rui Alexandre Ramos Gonçalves Pereira 

            Luís Filipe Saraiva Castel-Branco Avelar 

                         José Carlos de Oliveira Baldino 

                                        David José Ferreira Lopes 

 

Fiscal Único da PT - COMUNICAÇÕES, S.A.: 

Efectivo Ascenção, Gomes, Cruz & Associado SROC 

  Representado pelo Dr. José Manuel d’Ascenção Costa 

Suplente Dr. Patricio Viriato da Cruz 

 

Secretário Geral/Secretário da Sociedade  da PT - COMUNICAÇÕES, S.A.: 

 Secretário Dr. João Trindade Leal 

 Suplente Dr. João Pedro Reis de Branco Pardal 

 

 

 

3.3 TMN 

3.3.1 Elementos de Identificação 
 

Denominação social: TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A. 

Sede social: Av. Álvaro Pais, 2  1649-041 Lisboa 
 
Matrícula e pessoa coletiva: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de 
matrícula e de Pessoa Coletiva nº 502 600 268. 
 
Certidão Permanente: 6431-8653-6832 

 

Objeto Social (de acordo com os estatutos): A prestação de serviços de comunicações eletrónicas, 

designadamente o serviço de telecomunicações móveis, o serviço telefónico fixo e o acesso à internet sem fios, bem 
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como o desenvolvimento de serviços inovadores sobre tecnologia IP, o estabelecimento, gestão e exploração de redes 

e infraestruturas de comunicações eletrónicas, a prestação de serviços nas áreas de tecnologias de informação, 

sociedade de informação, multimédia e comunicação, e ainda a exploração, gestão, representação e comercialização 

de produtos e equipamentos de comunicações eletrónicas, tecnologias de informação e comunicação. 

 

3.3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Acionista 
 

Constituição: sociedade constituída em 22 de Março de 1991. 

Capital Social: € 47.000.000 (quarenta e sete milhões de euros). 
 
Acionistas: 100% PT Comunicações 
 

 

 

3.3.3. Órgãos Sociais 
 

Assembleia Geral da  TMN : 

Presidente  Luis Manuel da Costa de Sousa de Macedo 

Secretário  João Alfredo Trindade Leal 

 

Conselho de Administração da TMN – TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS,S.A.: 

 

Presidente   Zeinal Abedin Mahomed Bava 

Administradores  Manuel Francisco Rosa da Silva 

           Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 

            Francisco José Meira Silva Nunes 

                         Alfredo José Silva de Oliveira Baptista 

            Carlos António Alves Duarte 

            Abílio Cesário Lopes Martins 

            Rui Alexandre Ramos Gonçalves Pereira 

            Luís Filipe Saraiva Castel-Branco Avelar 

                       José Carlos de Oliveira Baldino 

            David José Ferreira Lopes  

 

Conselho Fiscal da TMN: 

Presidente Dr. Jaime Roque de Pinho D’Almeida 

Vogal  Ascenção, Gomes, Cruz & Associado SROC 

    Representado pelo Dr. José Manuel d’Ascenção Costa 

Vogal    Inês Patrícia Arade Simões Louro 

Vogal Suplente Dr. Patricio Viriato da Cruz 
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Secretário Geral/Secretário da Sociedade TMN: 

 Secretário Dr. João  Alfredo Trindade Leal 

 Suplente Dr. João Pedro Reis de Branco Pardal 

 

                        

      

3.4  PT PORTUGAL 

3.4.1 Elementos de Identificação 
 

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

Sede social: Avenida Fontes Pereira de Melo, 40, 1069-300 Lisboa 
 
Matrícula e pessoa coletiva: Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número de 
matrícula e de Pessoa Coletiva nº 507 690 737 
 
Certidão Permanente: 0512-2056-7203 

 

Objeto Social (de acordo com os estatutos): Gestão de participações sociais noutras sociedades. 

 

3.4.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Acionista 
 

Constituição: 28 de Março de 2006 

Capital Social: € 50.000,00 (cinquenta mil euros) 
 
Acionistas: 100% Portugal Telecom,SGPS,SA 
 

 

 

3.4.3. Órgãos Sociais 
 

Assembleia Geral da  PT PORTUGAL: 

Presidente Luís Manuel da Costa de Sousa de Macedo 

Secretário João Alfredo Trindade Leal 

 

Conselho de Administração da PT PORTUGAL: 

 

Presidente             Zeinal Abedin Mahomed Bava 

 

Administradores  Abílio Cesário Lopes Martins 

      Alfredo José Silva de Oliveira Baptista 

      Carlos António Alves Duarte 

       David José Ferreira Lopes 
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      Francisco José Meira Silva Nunes 

      José Carlos de Oliveira Baldino  

      Manuel Francisco Rosa da Silva 

      Luis Filipe Saraiva Castel-Branco Avelar 

      Pedro Humberto Monteiro Durão Leitão 

      Rui Alexandre Ramos Gonçalves Pereira       

                                                                           

Fiscal Único da PT PORTUGAL: 

Efectivo   Ascenção, Gomes, Cruz  Associado – SROC 

       Representada pelo Dr. José Manuel D’Ascenção Costa 

 

Suplente   Deloitte & Associados,SROC,S.A. – SROC 

       Representada pelo Dr. João Falua Costa da Silva 

 

 

Secretário da Sociedade PT PORTUGAL: 

 Secretário João Alfredo Trindade Leal 

 Suplente João Pedro Reis de Branco Pardal – Secretário Suplente 

 

 

 
4. LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
 

O quadro legislativo que rege a atividade 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 eletrónicas em Portugal, transpondo para a 

legislação nacional as diretivas 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 infraestruturas de telecomunicações em urbanizações 

e edifícios (Redes de Nova Geração); 

• As diversas leis e decretos-lei que regulam diferentes aspetos da atividade 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 
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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 ativos, 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 

eletrónicas, 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 restantes 

participadas da PT SGPS, poderão cessar em determinadas circunstâncias, previstas nos respetivos contratos, 

licenças ou autorizações, bem como nos termos da Lei n.º 5/2004. 

 

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. A licença hoje em vigor, e que 

substituiu todas as anteriores, foi emitida em Março de 2012 e já consagra a prestação de serviços móveis através 

dos sistemas UMTS e GSM, acomodando o direito de utilização das frequências necessário para a prestação de 

serviços 4G. 

 

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 eletrónicas, 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. 

 

5. ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

A PT e um operador internacional focado em três regiões geográficas principais, Portugal, Brasil e Africa. 

Adicionalmente, a PT também tem investimentos na Asia, nomeadamente em Macau e em Timor Leste. A PT tem 

mais de 93 milhões de clientes em todo o mundo e gera 58% das suas receitas fora de Portugal, incluindo um 

contributo de 53% do Brasil. 
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No mercado Português, a PT e uma empresa orientada para o cliente, focada na inovação e execução, gerindo o seu 

negocio através de segmentos de clientes, em que pretende: (1) Residencial: consolidar a inflexão da tendência  

histórica no negocio da rede fixa, alavancando no sucesso da sua estratégia de TV (que atingiu 35,5% de quota no 

mercado Português de TV por subscrição); (2) Pessoal: continuar a desenvolver produtos inovadores de acesso a 

dados e internet e serviços convergentes e aplicações, alavancando na forte presença online do portal Sapo e nas 

suas parcerias estratégicas, enquanto redesenha a sua estrutura de preços para melhorar as suas tendências 

subjacentes no segmento móvel, e (3) segmento empresa: lançar soluções convergentes cloud-based suportadas pelo 

recentemente anunciado Data Centre de nova geração. 

 

Ao nível internacional, a PT esta empenhada em melhorar o desempenho operacional dos seus ativos e na partilha 

das melhores praticas em todos os seus negócios. A expansão das operações internacionais para variadas geografias 

e um dos mais importantes catalisadores da criação de valor no setor das telecomunicações e a PT tem construído 

um importante portfolio de operações internacionais. 
 

A PT continua comprometida com uma disciplina operacional, de custos, financeira e estratégica, com o objetivo de 

se focar no desenvolvimento dos seus recursos nos seus principais negócios e regiões, Portugal, Brasil e Africa 

Subsariana. A PT continua a perseguir os 5 objetivos estratégicos, bastante ambiciosos, definidos para medio prazo: 

(1) atingir os 100 milhões de clientes; (2) aumentar a sua exposição aos negócios internacionais para dois terços das 

receitas; (3) reforçar a liderança em todos os segmentos de mercado em Portugal; (4) atingir o quartil superior de 

desempenho em retorno acionista e resultados, e (5) tornar-se uma referencia em termos de sustentabilidade. 

 
Operações em Portugal 
 
Residencial:  
A crescente conetividade disponível de redes de acesso de nova geração ira continuar a ser uma tendência importante 

no segmento residencial, permitindo a ligação simultânea de vários dispositivos através de redes moveis e fixas, 

dentro de casa do cliente (TVs, consolas de jogos, PCs, computadores portáteis, tablets e smartphones). A TV multi-

ecrã é uma característica chave para a diferenciação e o Meo esta já a convergir para uma oferta incomparável em 

TV, PC e smartphones. Os serviços Cloud estão a tornar-se cada vez mais uma realidade, permitindo o fácil acesso a  

software e tecnologia e um maior nível de segurança no armazenamento de informação chave. A PT esta a seguir 

esta tendência, tendo lançado ao longo dos últimos meses várias aplicações e serviços inovadores, incluindo: (1) o 

Meo Go, um serviço TV em direto disponível em Wi-Fi e redes moveis 3G/4G; (2) o Meo Kanal, uma aplicação 

inovadora com o objetivo de transferir os recursos de rede social para a TV, e (3) o Meo Jogos, um serviço de jogos 

avançados on-demand. 

 

 

Pessoal:  
O aumento da penetração de smartphones, computadores portáteis e outros dispositivos moveis de dados, conjugado 

com o crescimento explosivo e a proliferação de serviços de dados e aplicações estabelecem um contexto favorável 

para os serviços de dados moveis. A TMN esta, claramente, na vanguarda dos serviços de dados moveis, oferecendo 

TV (Meo Mobile), musica (Music Box), acesso a redes sociais através de um agregador inovador e serviços 

convergentes, alavancados na marca e no Know-How do Sapo. A TMN pretende também alavancar em parcerias com 

fornecedores chave, usando marca própria ou outras marcas, para manter uma oferta atrativa e distinta de 

smartphones, tablets e computadores portáteis. Adicionalmente, a TMN continua focada em desenhar novos planos 
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de preços, como o “e nunca mais acaba”, um plano pré-pago inovador, ou o “Unlimited” um plano pós-pago, planos 

estes que são mais simples, mais personalizáveis e que pretendem potenciar o upselling de internet e a fidelização 

dos clientes de maior valor, alterando o enfoque da concorrência no preço. Como resultado, a TMN tem uma quota de 

mercado de banda larga móvel de cerca de 50%, de acordo com um estudo da Marktest, e de 48% em smartphones, 

de acordo com um estudo da GFK, claramente acima da sua quota de mercado. 

 

Empresas:  
A PT pretende desenvolver e comercializar soluções integradas avançadas, tanto para o segmento de grandes 

empresas como para PMEs, através de investimentos em infraestrutura e em convergência telecom-TI, direcionadas 

ao aumento da penetração dos serviços TI/SI e BPO, aumentando assim o share of wallet dos clientes e reforçando a 

fidelização em segmentos de mercado competitivos. A PT irá, também, alavancar no seu novo data centre com 

tecnologia de ponta direcionado para “Cloud computing”, realizado em parceria com a Cisco e a Microsoft, de maneira 

a poder fornecer novos e distintos serviços ao mercado. 

 

Com a entrada no mercado de TV por subscrição, a PT está a inverter a tendência do seu negócio residencial 

doméstico, começando de uma posição de ataque ao mercado e, simultaneamente, alavancando na sua posição de 

maior operador integrado, com o objetivo de oferecer uma vasta gama de produtos e serviços convergentes. Num 

mundo em convergência, onde cada pessoa tem uma necessidade cada vez maior de contacto, de comunicar e de 

consumir variados serviços de dados, através de todos os dispositivos e em qualquer lugar – no local de trabalho, em 

casa ou em trânsito -, as competências e as capacidades únicas da PT para fornecer serviços integrados demonstram 

ser uma verdadeira vantagem competitiva em Portugal. 

 

Num contexto de maior transformação do mercado e incerteza económica, entender as necessidades dos clientes em 

todo o seu ciclo de vida e abordar as mesmas, assegurando uma execução de classe superior, pode ser um fator de 

diferenciação. Esta relação, baseada na confiança, torna possível encorajar os clientes a aderir a produtos e serviços 

cada vez mais completos e por maiores períodos de tempo, permitindo à PT aumentar o seu share-of-wallet. 

 
 
Operações internacionais 
 
Dada a dimensão da PT, as perspetivas de crescimento e a sua posição inicial, o mercado Brasileiro continua a ser 

uma prioridade. Africa irá continuar a ser uma importante fonte de crescimento, onde a PT irá reforçar parcerias, bem 

como explorar oportunidades de investimento, que criem valor. 

 

Brasil: Crescimento de dados e convergência. No Brasil, através do seu investimento numa parceria com a Oi, a PT 

irá focar-se em alavancar na sua experiencia de sucesso no desenvolvimento de soluções inovadoras e 

tecnologicamente avançadas para clientes empresariais, nas ofertas convergentes fixo-móvel, banda larga móvel, 

televisão por subscrição e serviços triple-play para contribuir, de forma significativa, para a melhoria do desempenho 

operacional e financeiro da Oi, considerando a sua forte presença no mercado Brasileiro e potencial de crescimento 

futuro.  

 

África e Ásia: A PT continua a estar concentrada na melhoria da eficiência das suas operações internacionais através 

da partilha das melhores práticas entre todas as suas subsidiárias, bem como através do aumento da proximidade, 
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que está a ser conseguida devido a contactos pessoais ou por video-conferência constantes e entre os gestores de 

topo da PT a todas as operações de maneira a estar a par de todos os desenvolvimentos em cada geografia. 

 

Ao reforçar a excelência operacional e comercial em todas as operações, promovendo a partilha das melhores 

práticas em todos os seus negócios, a PT terá a capacidade de aproveitar plenamente o potencial de cada operação, 

tendo em conta o estado de desenvolvimento do mercado, em todos os segmentos, bem como a sua posição 

competitiva. 

 

 

6. FATOS RELEVANTES 

 

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 projetos 

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 transação.  

 

 

Em 22 de Janeiro de 2010, na sequência das notícias 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 projeto. 

 

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 foi levada a cabo através da emissão de acções pela Dedic, subsidiária detida a 100% pela 

PT que atua no mercado de contact centre no Brasil. Na sequência da aquisição, os acionistas atuais 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 ativos onde a PT possa acrescentar valor e que possam complementar o portfolio atual 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 atividade de SI/TI em Portugal. 
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Realizou-se em 16 de Abril de 2010 a Assembleia Geral Anual de Acionistas da Portugal Telecom tendo sido 

aprovados os relatórios de gestão, balanços e contas individuais e consolidados relativos ao exercício de 2009. Foi 

também aprovada a proposta de aplicação do resultado líquido do exercício de 2009, tendo sido deliberado que, tendo 

em conta o resultado líquido do exercício de 2009, de 529.778.473 Euros, seja pago aos acionistas um total de 

515.494.687,5 Euros, correspondendo a 57,5 cêntimos de Euro por ação relativamente ao número total de ações 

emitidas, devendo o remanescente ser transferido para resultados transitados.  

 

Em 28 de Julho de 2010 a Portugal Telecom e Oi celebraram uma parceria estratégica: 

• O Acordo prevê a constituição de uma parceria estratégica entre a Portugal Telecom e as empresas do 

Grupo OI (“Oi”) com uma participação económica mínima da Portugal Telecom, direta e indireta de 22,38%, 

e um investimento máximo de 8,4 mil milhões de reais. No ano 2009, as receitas do Oi ascenderam a US$ 

15 mil milhões.  

• A Portugal Telecom terá uma participação relevante na gestão da Telemar Participações e das suas 

subsidiárias e irá consolidar proporcionalmente a sua participação na Telmar Participações, a qual consolida 

integralmente as suas subsidiárias. A Portugal Telecom terá o direito à nomeação de dois membros do 

Conselho de Administração da Telemar Participações, sendo um deles suplente, e dois membros efetivos do 

Conselho de Administração da TNL.  

• A Portugal Telecom enquanto parceiro estratégico da Telemar terá o direito a nomear um Diretor Executivo 

da Telemar Participações e a participação nos diversos comités formados ou que venham a ser formados 

nas controladas relevantes da Telemar Participações, bem como a presidência do comité de engenharia e 

redes, tecnologia e inovação e oferta de serviços a constituir. 

• A parceria poderá resultar também na aquisição de uma participação pela Telemar de até 10% da Portugal 

Telecom. 

Em 27 Setembro de 2010, e na sequência do comunicado divulgado em 28 de Julho de 2010, a Portugal Telecom 

informou ter concluído a venda da sua participação de 50% na Brasilcel à Telefónica. Conforme previsto, do preço 

total de 7,5 mil milhões de Euros, a Portugal Telecom recebeu naquela data 4,5 mil milhões de Euros, estando 

acordado em relação ao restante que 1 mil milhões de Euros serão pagos em 30 de Dezembro de 2010 e 2 mil 

milhões de Euros serão pagos até 31 de Outubro de 2011.  

 

A Portugal Telecom informou, em 29 de Setembro de 2010, que se encontra em conversações com o Estado 

Português relativamente à eventual transferência para o Estado quer dos Planos de Pensões Regulamentares que 

abrangem parte dos atuais trabalhadores e ex-trabalhadores da Portugal Telecom, quer dos Fundos de Pensões 

constituídos para fazer face a estas responsabilidades. Quaisquer insuficiências de financiamento das 

responsabilidades, apuradas à data de transferência, serão financiadas integralmente pela PT no momento da 

transferência. A Portugal Telecom informou não ter ainda concluído qualquer acordo, pelo que uma eventual 

transferência está condicionada ao acordo quanto aos respetivos termos e condições e à aprovação pelos seus 

órgãos competentes. A valorização das responsabilidades e ativos a transferir para a esfera do Estado será 

determinada através de uma avaliação por um especialista independente, ainda por realizar. Em 31 de Dezembro de 

2009, o valor atual das responsabilidades passadas, apurado no último estudo atuarial, com os referidos Planos de 
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Pensões Regulamentares ascendia a 2.591 milhões de euros, incluindo o Plano de Pensões do Pessoal da Portugal 

Telecom/CGA e o Plano de Pensões Regulamentares da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e Plano de Pensões 

Marconi. Na mesma data, o valor de mercado dos Fundos de Pensões constituídos pela PT Comunicações para 

financiamento das referidas responsabilidades ascendia a 1.844 milhões de euros.  

 

Em 29 de Outubro de 2010 a Portugal Telecom informou que a Anatel, o regulador de telecomunicações Brasileiro, 

aprovou a transação que tem por objeto a parceria estratégica entre a PT e a Telemar Participações e sociedades por 

esta controladas (“Grupo Oi”) e o correspondente investimento da PT no Grupo Oi. Adicionalmente, na sequência do 

comunicado divulgado ao mercado no dia 28 de Julho de 2010, a PT informou que acordou a prorrogação, por um 

período adicional e similar de 90 dias, da vigência do acordo de intenções celebrado naquela data tendo por objeto a 

parceria estratégica entre a PT e o Grupo Oi. A PT informou ainda que prosseguem satisfatoriamente as negociações 

com o Grupo Oi e seus acionistas com vista ao desenvolvimento da referida parceria estratégica. 

Em 3 de Novembro de 2010 a Portugal Telecom anunciou que o seu Conselho de Administração aprovou a intenção 

de submeter para aprovação na próxima Assembleia Geral de Acionistas uma proposta de política de remuneração 

acionista consistente com o perfil financeiro da empresa no seguimento da alienação da sua participação na Vivo e 

em antecipação ao investimento proposto na Oi, a possível transferência para o Estado Português das 

responsabilidades com pensões e fundos de pensões, e o compromisso de manutenção de um sólido rating de 

“investment grade”. A proposta de remuneração tem os seguintes termos:  

• Um dividendo excecional de 1,65 euros por ação, do qual 1,00 euro por ação pago em Dezembro de 2010 

(como adiantamento dos lucros de 2010), relativamente ao qual é formalmente necessário que seja aprovado 

previamente numa reunião específica do Conselho de Administração, e 0,65 euros por ação a ser pago em 

Maio de 2011, sendo que este último está sujeito à aprovação da Assembleia Geral de Acionistas. 

• Um dividendo ordinário de 0,65 euros por ação para os exercícios fiscais que terminam em 31 de Dezembro 

de 2010 e 2011, representando um aumento de 13% em relação ao compromisso inicial da empresa de 

0,575 euros por ação para o mesmo período, e o qual está sujeito à aprovação da Assembleia Geral de 

Acionistas. 

O Conselho de Administração irá também propor que a PT adote uma política de dividendos progressiva, com o 

objetivo de aumentar entre 3% e 5% o dividendo por ação para o período entre 2012 e 2014. Adicionalmente, a partir 

do ano fiscal de 2011, o Conselho de Administração também tem a intenção de aprovar o pagamento de um 

dividendo ordinário intercalar com base no desempenho financeiro da empresa, de modo a permitir um retorno mais 

homogéneo aos seus acionistas ao longo do ano. O dividendo excecional e a proposta de política de remuneração 

estão sujeitos às condições de mercado, à condição financeira da PT, à lei aplicável no que respeita à distribuição de 

resultados líquidos, incluindo aprovações adicionais pela Assembleia Geral, quando aplicável, e a outros fatores 

considerados relevantes pelo Conselho de Administração em cada data. Após a aprovação da política de 

remuneração na próxima Assembleia Geral Acionista, a PT irá reforçar o seu compromisso de continuar a oferecer 

um retorno acionista e distribuição de free cash flow de referência no sector, mantendo em simultâneo um balanço 

sólido e flexibilidade financeira para continuar a investir nos seus mercados principais, em novos produtos e serviços 

e a manter a sua posição competitiva estratégica de longo prazo. 
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Em 2 de Dezembro de 2010, e na sequência do comunicado de 29 de Setembro de 2010, a Portugal Telecom 

informou que chegou a acordo com o Estado Português para a transferência para a Caixa Geral de Aposentações 

(“CGA”) das responsabilidades com benefícios de reforma asseguradas pela PT Comunicações, S.A. (“PT 

Comunicações”) a parte dos atuais trabalhadores e ex-trabalhadores e dos fundos de pensões constituídos para fazer 

face a estas responsabilidades, abrangidos pelo Plano de Pensões do Pessoal da Portugal Telecom/CGA, pelo Plano 

de Pensões Regulamentares da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e pelo Plano de Pensões Marconi, na parcela 

respeitante ao benefício de sobrevivência (em conjunto “Planos de Pensões Regulamentares”). A transferência 

proposta do Plano de Pensões do Pessoal da Portugal Telecom/CGA produz efeitos a 1 de Dezembro de 2010 e as 

transferências do Plano de Pensões Regulamentares da Companhia Portuguesa Rádio Marconi e do Plano de 

Pensões Marconi a 31 de Dezembro de 2010. 

O valor atual, à data do comunicado, das responsabilidades passadas com os referidos Planos de Pensões 

Regulamentares, reportado à data de transferência, conforme determinado por atuário independente de acordo com 

pressupostos atuariais consistentes com as recomendações do Tribunal de Contas no seu relatório de 2005 e com as 

melhores práticas em operações semelhantes, ascendia a 2.804 milhões de euros. À data da transferência, o valor 

das responsabilidades não cobertas pelos Fundos de Pensões ascendia a 1.004 milhões de euros, e esse valor líquido 

do respetivo efeito fiscal, ascendia a 713 milhões de euros. 

A Portugal Telecom assegurará o financiamento integral das responsabilidades passadas através da entrega dos 

ativos detidos pelos Fundos de Pensões constituídos pela PT Comunicações, cujo valor de mercado em 30 de 

Novembro ascendia a 1.800 milhões de euros, e do pagamento adicional até 31 de Dezembro de 2010, em 20 de 

Dezembro de 2011 e 20 de Dezembro de 2012 de contribuições no montante de 100 milhões de euros, 450 milhões de 

euros e 454 milhões de euros, respetivamente. 

Após a transferência das responsabilidades com os Planos de Pensões Regulamentares, a Portugal Telecom 

continuará a assegurar a alguns dos seus trabalhadores e ex-trabalhadores benefícios de reforma sob a forma de 

complementos de pensão e cuidados de saúde (“Plano de Saúde”) que, em 30 de Setembro de 2010, ascendiam no 

seu conjunto a aproximadamente 455 milhões de euros e estavam financiadas integralmente. 

Em 16 de Dezembro de 2010, no seguimento da alienação da participação detida na Brasilcel e em antecipação ao 

investimento proposto na Oi, a Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) anunciou ao mercado uma proposta de nova 

política de remuneração acionista. Esta inclui um dividendo excecional referente ao exercício de 2010 de 1,65 euros 

por ação, do qual 1,00 euro por ação a ser pago em 2010. 

Na sequência do exposto, a PT informou que o seu Conselho de Administração aprovou dia 16 de Dezembro de 2010, 

o pagamento de 1,00 euro relativo ao dividendo excecional referido acima, o qual será pago no dia 28 de Dezembro 

de 2010.  

Em 28 de Dezembro de 2010, a Portugal Telecom SGPS, S.A. (“PT”) informou que o preço de conversão das 

Obrigações 750.000.000 euros 4,125% da Portugal Telecom International Finance B.V. com maturidade em 2014 

(ISIN XS0309600848, Common code 030960084) e permutáveis em ações da PT, de acordo com a Condition 6.2(c)(i) 

das Obrigações, foi alterado. 

A partir de 28 de Dezembro de 2010, o Preço de Conversão é 11,06 euros. Assim, cada detentor de uma Obrigação 

com valor nominal de 50.000 euros terá direito a receber 4.520 ações da Portugal Telecom SGPS, S.A. após o 

exercício dos Direitos de Conversão, conforme os Termos e Condições das Obrigações. 
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Em 26 de Janeiro de 2011, e no seguimento do anúncio da Portugal Telecom (“PT”) do investimento e da parceria 

estratégica com a Oi, em 28 de Julho de 2010, e da extensão da validade do acordo de intenções, em 30 de Outubro 

de 2010, a PT informa que assinou, com a Oi e com os seus acionistas controladores, os acordos definitivos de 

compra e venda, de subscrição e de acionistas.  

Com a assinatura destes acordos em ligação com este investimento estratégico, a PT continuará a beneficiar de 

escala e diversificação geográfica em mercados de elevado potencial de crescimento. 

A PT acredita firmemente que poderá alavancar a sua experiência de sucesso no desenvolvimento de soluções 

inovadoras e tecnologicamente avançadas para clientes empresariais, na convergência fixo-móvel, na banda-larga 

móvel, na TV por subscrição e no triple-play para contribuir de forma significativa para o desenvolvimento operacional 

e financeiro da Oi tendo em consideração a sua forte presença no mercado Brasileiro e o potencial de crescimento 

futuro. 

Adicionalmente, a CTX Participações SA (“CTX”), holding controladora da Contax, tem intenção de incorporar a 

Dedic/GPTI através da fusão de ambas as operações de contact centre, IT e BPO. Esta integração permitirá: (1) gerar 

sinergias substanciais, beneficiando assim todos os acionistas da Dedic/GPTI e da Contax, e (2) a cristalização pela 

PT do valor da Dedic/GPTI. 

A Contax é uma das empresas líderes em serviços corporativos e a empresa líder em serviços de contact centre no 

Brasil. A Contax é uma empresa cotada e registada na BOVESPA e na SEC, com receitas e EBITDA de 2.344 milhões 

de reais e 336 milhões de reais, respetivamente, nos últimos doze meses terminados em Setembro de 2010.  

Como resultado desta transação, a PT irá consolidar 44,4% e deter uma posição direta de 19,9% na CTX 

representando esta estrutura uma posição económica de 19,5% na Contax. A PT também espera receber um 

montante líquido de 0,2 mil milhões de reais. 

Em 27 de Janeiro de 2011, a Portugal Telecom anuncia a emissão com sucesso de uma Eurobond no montante de 

600 milhões de Euros, com uma maturidade de 5 anos, através da sua subsidiária detida a 100%, PT International 

Finance BV. O cupão da emissão agora colocada será de 5,625%, com uma margem de 295pb sobre a taxa de mid 

swap. 

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 fins corporativos genéricos. 

Em 25 de Março de 2011, a Portugal Telecom informa que assegurou uma nova linha de crédito no montante de 900 

milhões de euros. A maturidade desta linha ocorre em Março de 2014. 

Esta operação enquadra-se na estratégia de financiamento da PT, a qual procura ter maturidades e fontes de 

financiamento diversificadas. Assim, as maturidades da dívida da PT encontram-se totalmente financiadas até final de 

2013, permitindo usufruir de uma posição financeira muito sólida. O encaixe desta operação será utilizado para fins 

corporativos genéricos. 

Em 28 de Março de 2011, e no seguimento do anúncio da Portugal Telecom (“PT”) do investimento e parceria 

estratégica com a Oi e da conclusão do aumento de capital realizado pela Oi, a PT informa que adquiriu uma posição 

direta e indireta de 25,28% na Telemar Norte Leste (“TMAR”) pelo montante de 8,32 mil milhões de reais. 
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Em resultado dos aumentos de capital realizados como parte do investimento da PT na Oi, a dívida líquida pró-forma 

de 2010 da Tele Norte Leste (“TNL”) foi reduzida em 6,0 mil milhões de reais, para 12,7 mil milhões de reais, e o rácio 

de cobertura do EBITDA pela dívida líquida pró-forma está atualmente em 1,2x, melhorando assim significativamente 

o perfil financeiro da Oi.   

Como anunciado anteriormente, os direitos de governo da sociedade atribuídos à PT permitirão a consolidação 

proporcional da sua posição direta e indireta de 25,6% na Telemar Participações S.A. (“TmarPart”), que consolida 

integralmente a TNL e a TMAR. Esta consolidação proporcional ocorreu a partir de 1 de Abril de 2011. 

O investimento da PT na Oi é estruturado da seguinte forma: (1) uma posição de 35% na AG Telecom Participações 

S.A. (“AG”); (2) uma posição de 35% na LF Tel S.A. (“LF”); (3) uma posição de 12,07% na TmarPart; (4) uma posição 

de 10,49% na TNL, e (5) uma posição de 9,43% na TMAR. Esta combinação de investimentos resulta numa posição 

direta e indireta de 25,28% na TMAR, dos quais cerca de dois terços são detidos diretamente em empresas cotadas. 

A PT também concluiu a aquisição de uma posição de 16,2% na CTX por 116 milhões de reais. Em resultado desta 

aquisição, a PT obteve uma posição direta e indireta (via AG e LF) de 42,0% na CTX, que será consolidada 

proporcionalmente a partir de 1 de Abril de 2011. A CTX consolida integralmente a Contax. O  passo seguinte desta 

transação incluiu a fusão da Dedic/GPTI com a Contax. De acordo com os regulamentos do mercado Brasileiro, será 

criado um comité independente para analisar o rácio de troca proposto e elaborar uma recomendação ao Conselho de 

Administração da Contax. A fusão está sujeita à aprovação do Conselho de Administração das duas empresas.  

Após a conclusão das transações com a Oi e com a Contax, a PT consolidará proporcionalmente 25,6% da Oi e 

44,4% da CTX e o investimento total nas transações será de 8,2 mil milhões de reais, com um múltiplo EV/ 2010 

EBITDA implícito de 5,8x. 

No seguimento destas transações, a PT continuará a beneficiar de um balanço sólido e de uma significativa 

flexibilidade financeira, com um perfil de cash flow consistente com a sua política de remuneração acionista atrativa e 

uma notação de investment grade.   

Em 6 de Maio de 2011 em Assembleia Geral Anual de Acionistas da Portugal Telecom, SGPS S.A. foram aprovadas 

as propostas apresentadas no âmbito dos pontos da ordem de trabalhos, nomeadamente o pagamento de um  

dividendo de 1,30 euros por ação, pago aos acionistas em  3 de Junho de 2011 . 

Tomando em consideração o montante correspondente ao adiantamento dos lucros do exercício realizado em 

Dezembro de 2010, foi  também aprovado pelos acionistas que o valor total a pagar a título de dividendos relativos ao 

exercício de 2010 fosse fixado em 2.061.981.750 euros, correspondendo a um dividendo unitário de 2,30 euros por 

ação. 

A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) submeteu, no dia 6 de Maio de 2011, à U.S. Securities and Exchange 

Commission (a “SEC”) o seu Relatório Anual - Form 20-F, relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2010. 

Nos termos e para os efeitos dos regulamentos da New York Stock Exchange, o Relatório Anual - Form 20-F 

encontra-se disponível no site PT em: http://ir.telecom.pt.  

Em 24 de Maio de 2011 a Portugal Telecom S.G.P.S., SA (“PT”) anunciou que a Telemar Participações S.A. 

(“TmarPart”) aprovou em reunião prévia de acionistas uma resolução de acordo com a qual o Conselho de 

Administração da TmarPart e das suas controladas Tele Norte Leste Participações S.A. (“TNL”), Telemar Norte Leste 
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S.A. (“TMAR”), Coari Participações S.A. (“Coari”) e Brasil Telecom S.A. (“BRT”), em conjunto “Grupo Oi” ou “Oi” 

iniciem os procedimentos, incluindo quaisquer estudos necessários, para levar a cabo uma reorganização societária 

do Grupo Oi. 

Esta reestruturação societária tem como objetivo a incorporação conjunta das ações da TMAR pela Coari e da Coari e 

TNL pela BRT, a empresa cotada que irá concentrar todas as participações acionistas do Grupo Oi e que será a única 

empresa cotada. A BRT será então renomeada de Oi S.A. e terá apenas duas classes de ações (ON, ações 

ordinárias, e PN, ações preferenciais), as quais serão transacionadas na Bovespa e na NYSE, através de um 

programa de ADR. 

A reestruturação societária é baseada nos seguintes princípios chave: (1) TmarPart, a entidade de controlo do Grupo 

Oi, irá reter o controlo; (2) toda a estrutura da Oi será simplificada com esta transação, e (3) comités independentes 

serão estabelecidos em cada empresa cotada para aconselhar os Conselhos de Administração sobre os termos de 

cada transação. 

Em 26 de Maio de 2011 a Portugal Telecom divulgou os resultados trimestrais relativos ao 1º trimestre findo em 31 de 

Março de 2011. 

Em 31 de Maio de 2011 a Portugal Telecom SGPS, S.A. (“PT”) informou que o preço de conversão e o nível de 

referência do dividendo das Obrigações 750.000.000 euros 4,125% da Portugal Telecom International Finance B.V. 

com maturidade em 2014 (ISIN XS0309600848, Common code 030960084) e permutáveis em ações da PT foram 

alterados de acordo com a Condition 6.2(c)(i) das Obrigações. 

No seguimento da data de “ex-dividend” da segunda componente do dividendo relativo ao ano fiscal de 2010, no 

montante de 1,30 euros por ação, e a partir de 31 de Maio de 2011, o preço de conversão é 9,40 euros e o nível de 

referência do dividendo (“threshold amount”) é 0,4659 euros. Assim, cada detentor de uma Obrigação com valor 

nominal de 50.000 euros terá direito a receber 5.319 ações da Portugal Telecom SGPS, S.A. após o exercício dos 

Direitos de Conversão, conforme os Termos e Condições das Obrigações. 

Em 30 de Junho de 2011 a Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informou que o Presidente do Conselho de 

Administração recebeu, nessa data, uma comunicação do Presidente da Mesa da Assembleia Geral de Acionistas 

com o seguinte teor: 

«1. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Portugal Telecom, SGPS, SA, recebeu, no presente dia 30 de 

Junho de 2011, um pedido de convocação da Assembleia, subscrito pelo Estado Português, através da Direcção-

Geral do Tesouro e Finanças, pela Caixa Geral de Depósitos, SA e pela Parpública – Participações Públicas SGPS, 

SA, entidades que, em conjunto, detêm 6,070057% do capital social da sociedade. 

2.  O pedido recebido visa deliberar sobre a alteração dos seguintes artigos dos Estatutos da Portugal Telecom, 

SGPS, SA: Artigo quinto, mediante a modificação do nº 1 e a revogação do nº 2; Artigo décimo quarto, mediante a 

revogação do nº 2; Artigo décimo nono, mediante a revogação do nº 2 e a consequente renumeração do nº 3; Artigo 

vigésimo primeiro, mediante a alteração dos números 3 e 5; Artigo trigésimo segundo, mediante a revogação do nº 2 

e a consequente renumeração do nº 3; Artigo trigésimo quinto. 

3.  As alterações preconizadas dizem fundamentalmente respeito aos direitos especiais relativos a ações detidas pelo 

Estado, conhecidas como golden shares, no sentido da sua supressão. Tal medida pressupõe, todavia, a modificação 

da lei em vigor, lei essa que fixa os direitos cuja supressão é pretendida pelos requerentes. 
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4.  Neste momento, é do conhecimento público que o Estado Português se obrigou, perante o Fundo Monetário 

Internacional, o Banco Central Europeu e a União Europeia, a promover o termo das denominadas golden shares, até 

ao fim de Julho do corrente ano de 2011. Nesse sentido, tem em fase avançada de preparação a legislação 

competente, a qual se espera venha a surgir nos próximos quinze dias. 

5. Dada a situação extraordinária atravessada pelo País, o Presidente da Mesa da Assembleia Geral da PT, Portugal 

Telecom SGPS, SA, entende dever, desde já, proceder à convocação solicitada, na convicção de que, entretanto, seja 

aprovada a legislação competente. A Assembleia Geral será convocada, observando-se as formalidades legais e com 

a ordem de trabalhos solicitada, para o dia 26 de Julho de 2011, às 15.00 horas.» 

Em 26 de Julho de 2011 a Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informou que na Assembleia Geral de Acionistas, 

realizada nesta data, foi aprovada a alteração dos Estatutos da Sociedade nos termos propostos, tendo sido 

eliminados os direitos especiais atribuídos, até esta data, às 500 ações da categoria A ( a denominada “golden 

share”). 

Em 31 de Agosto de 2011 a Portugal Telecom divulgou os seus resultados trimestrais relativos ao 2º trimestre findo 

em 30 de Junho de 2011. 

Em 3 de Novembro de 2011 a Portugal Telecom divulgou os seus resultados trimestrais relativos aos primeiros nove 

meses de 2011. 

Em 14 de Novembro de 2011 a Portugal Telecom anuncia que o Meo, o seu serviço de televisão por subscrição, 

superou um milhão de clientes, em apenas cerca de três anos e meio após o lançamento nacional do serviço, em 

Abril de 2008. Os clientes do Meo representam cerca de 93% dos clientes de banda larga fixa da PT e 38% das linhas 

fixas, no fim do 3T11. As adições liquidas desde o início de Outubro de 2011 foram superiores a 25 mil clientes. 

Em 30 de Novembro de 2011 a Portugal Telecom, SGPS SA (“PT”) informa que, relativamente ao leilão de espectro 

móvel organizado pelo regulador português das telecomunicações ICP-ANACOM, a TMN submeteu ofertas para 9 

lotes em 3 faixas de frequências, pelo montante total de 113 milhões de euros, equivalente aos preços de reserva 

estabelecidos pelo regulador. 

A TMN submeteu as melhores ofertas para todos os lotes em que licitou, tendo obtido espectro nas faixas de 

frequências de 800 MHz (2 lotes de 2 x 5MHz), de 1,8 GHz (1 lote de 2 x 4 MHz e 2 lotes de 2 x 5MHz) e de 2,6 GHz 

(4 lotes de 2 x 5 MHz), o máximo permitido nestas faixas, de acordo com o regulamento do leilão.  

Em 15 de Dezembro de 2011  a Portugal Telecom anuncia que o seu Conselho de Administração, na sequência da 

política de dividendos tornada pública em 3 de novembro de 2010, deliberou proceder a um adiantamento sobre os 

lucros do exercício de 2011, estando a pagamento, no dia 4 de janeiro de 2012, o montante ilíquido por ação de Euro 

0,215, que será objeto de retenção na fonte de acordo com as normas e taxas aplicáveis.  

Em 21 de Dezembro de 2011  a Moody’s anunciou a revisão do rating de crédito atribuído à Portugal Telecom SGPS, 

S.A. (“PT”) e a da sua subsidiária PT International Finance B.V. (“PTIF”), diminuindo o rating de longo prazo de Baa3 

para Ba1. O outlook mantém-se negativo. 

Em 21 de Janeiro de 2012, no seguimento da revisão do rating de crédito soberano para BB, a S&P anunciou a 

revisão do rating de crédito atribuído à Portugal Telecom, diminuindo o rating de longo prazo de BBB- para BB+, com 

outlook negativo, e o rating de curto prazo de A-3 para B. 
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Em 27 de Fevereiro de 2012 a Portugal Telecom S.G.P.S., SA (‘‘PT’’) informou que nas assembleias gerais das 

empresas que constituem o grupo Oi, realizadas nesta data, foi aprovada a simplificação societária da Oi. Tal 

aprovação leva a que a atual estrutura societária constituída pela Tele Norte Leste Participações S.A. (‘‘TNL’’), 

Telemar Norte Leste S.A. (‘‘TMAR’’) e Brasil Telecom S.A. (‘‘BRT’’) seja integrada apenas na BRT, a qual será 

redenominada Oi S.A. e terá apenas duas classes de ações (ON, ações ordinárias, e PN, ações preferenciais). Estas 

serão transacionadas na Bovespa e na NYSE, através de um programa de ADR.  

Em 30 de Março de 2012 a Portugal Telecom anunciou que o seu Conselho de Administração propôs um dividendo 

relativo ao exercício de 2011 no montante total de 0,65 Euros por ação. Tendo em consideração o pagamento de 

0,215 Euros por ação, a título de antecipação de resultados, a cada ação emitida será pago o montante de 0,435 

Euros. Esta proposta está sujeita à aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas. 

Condicionado à aprovação pela Assembleia Geral como acima referido, o montante de 0,435 Euros por ação será 

colocado a pagamento no dia 25 de maio de 2012. Adicionalmente, informa-se que, a partir do dia 22 de maio de 

2012 (inclusive), as ações da Portugal Telecom serão transacionadas em bolsa sem conferirem direito ao referido 

pagamento. 

Em 30 de Março de 2012 a Portugal Telecom divulgou hoje os seus resultados anuais de 2011. 

Em 5 de Abril de 2012 a Portugal Telecom S.G.P.S., SA (‘‘PT’’) informou que a simplificação societária da Oi foi 

concluída com sucesso, tendo integrado a estrutura societária constituída pela Tele Norte Leste Participações S.A. 

(“TNE”), Telemar Norte Leste S.A. (“TMAR”) e Brasil Telecom S.A. (“BRT”) na BRT, que foi redenominada Oi S.A. 

(“Oi”). A nova empresa tem apenas duas classes de ações (ON, ações ordinárias, e PN, ações preferenciais). As 

novas ações serão transacionadas na Bovespa e na NYSE, através de um programa de ADR, a partir de 9 de abril de 

2012.  

A posição económica da PT na Oi, direta e indireta, é 23,26%. A PT detém uma participação direta na Oi de 15,55%.  

O montante total gasto pela Oi relativo ao exercício do direito de recesso na TNE, classe de ações TNLP3, e na 

TMAR, classes de ações TMAR3, TMAR5 e TMAR6, ascendeu a 2,0 mil milhões de reais.  

Em 13 de Abril de 2012 a Moody’s anunciou a revisão do rating de crédito atribuído à Portugal Telecom SGPS, S.A. 

(“PT”) e o da sua subsidiária PT International Finance B.V. (“PTIF”), diminuindo o rating de longo prazo de Ba1 para 

Ba2. O outlook mantém-se negativo. 

 

 

7. CONTATOS 
 

O contato das Entidades Emitentes para o mercado é o seguinte: 

Nuno Vieira 

Diretor da Relação com Investidores 

Tel.: +351 21 500 1701  

Fax: +351 21 500 0800 

nuno.t.vieira@telecom.pt 
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Site da Relação com Investidores: http://ir.telecom.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. INFORMAÇÃO FINANCEIRA  
 

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 adotadas pela União Europeia. 
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8.1.1 Balanço                                  (Euro) 

  
31 Dec 2011 31 Dec 2010 

31 Dec 2009 
(reexpressa) 

ATIVO      
Ativo corrente      
Caixa e equivalentes de caixa 4.930.012.396 4.764.732.734  1.449.516.549  
Investimentos de curto prazo 738.112.198 341.772.444  26.867.252  
Contas a receber - clientes 1.580.334.752 1.054.028.600  1.398.864.344  
Contas a receber - outros 332.635.396 2.330.095.617  169.707.724  
Existências 133.506.967 101.515.755  239.877.325  
Impostos a recuperar 374.500.400 37.545.321  254.765.524  
Custos diferidos  73.584.328 39.617.800  137.262.528  
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Depósitos judiciais 229.321.275 - - 
Outros ativos correntes 41.028.329 25.647.001  22.191.369  
Ativos não correntes detidos para venda - 160.448.046  -  
Total do ativo corrente 8.433.036.041 8.855.403.318  3.699.052.615  
Ativo não corrente      
Contas a receber - clientes 1.225.001 1.451.332  2.594.779  
Contas a receber - outros 22.096.000 17.661.730  8.845.235  
Impostos a recuperar 56.406.992 267.622  196.429.460  
Investimentos em empresas participadas 533.444.415 361.517.602  597.210.048  
Outros investimentos 22.884.590 17.680.614  16.885.925  
Ativos intangíveis 5.424.100.459 1.111.692.584  4.074.303.198  
Ativos tangíveis 6.228.622.568 3.874.613.414  4.843.868.200  
Benefícios de reforma 13.620.935 1.927.991  67.588.596  
Ativos por impostos diferidos 1.220.882.009 653.075.198  1.019.511.128  
Depósitos judiciais 854.761.888 - - 
Outros ativos não correntes 132.710.054 274.640.756  314.203.554  
Total do ativo não corrente 14.510.754.911 6.314.528.843  11.141.440.123  
Total do ativo 22.943.790.952 15.169.932.161  14.840.492.738  
PASSIVO      
Passivo corrente      
Dívida de curto prazo  3.291.558.305 951.921.279  494.531.900  
Contas a pagar 1.244.239.461 711.489.295  1.335.127.377  
Acréscimos de custos 922.779.134 558.974.927  636.891.386  
Proveitos diferidos 299.352.137 287.808.093  417.777.933  
Impostos a pagar 411.776.877 57.410.840  293.891.365  
Provisões 282.487.720 87.683.131  77.815.865  
Outros passivos correntes 359.660.738 28.391.592  142.370.844  
Total do passivo corrente 6.811.854.372 2.683.679.157  3.398.406.670  
Passivo não corrente      
Dívida de médio e longo prazo 8.989.400.331 6.254.380.288  6.551.516.128  
Contas a pagar 201.956.296 11.110.580 - 
Impostos a pagar 314.374.825 3.805.301  59.217.420  
Provisões 579.396.803 40.947.202  102.629.790  
Benefícios de reforma 1.004.065.628 968.792.596  1.558.341.521  
Passivos por impostos diferidos 1.052.457.228 311.597.337  483.112.334  
Outros passivos não correntes 247.479.376 286.474.565  299.822.417  
Total do passivo não corrente 12.389.130.487 7.877.107.869  9.054.639.610  
Total do passivo 19.200.984.859 10.560.787.026  12.453.046.280  
CAPITAL PRÓPRIO      
Capital social 26.895.375 26.895.375  26.895.375  
Ações próprias (326.382.864) (178.071.827) (178.071.827) 
Reserva legal 6.773.139 6.773.139  6.773.139  
Reserva de ações próprias 6.970.320 6.970.320  6.970.320  
Reserva de reavaliação 556.543.594 693.283.402  722.108.135  
Outras reservas e resultados acumulados 2.557.270.220 3.836.598.153  733.636.104  
Capital próprio excluindo interesses não-
controladores 2.828.069.784 4.392.448.562  1.318.311.246  
Interesses não-controladores 914.736.309 216.696.573  1.069.135.212  
Total do capital próprio 3.742.806.093 4.609.145.135  2.387.446.458  
Total do capital próprio e do passivo 22.943.790.952 15.169.932.161  14.840.492.738  

 

 

 Balanço (cont.)                                                                                                                           (euro) 

    31 mar 2011 30 set 2011 
ATIVO      
Ativo corrente      
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Caixa e equivalentes de caixa 3.843.539.159  3.203.517.865  
Investimentos de curto prazo 628.959.647  663.586.350 
Contas a receber 3.982.984.817  3.927.657.200 
Existências 132.242.265  128.510.764 
Impostos a recuperar 346.830.836  296.958.291 
Custos diferidos  129.350.050  97.324.820 
Depósitos judiciais -  200.223.485 
Outros ativos correntes 264.995.013  59.062.796 
Ativos não correntes detidos para venda -  - 
Total do ativo corrente 9.328.901.787  8.576.841.621 
  

 
    

Ativo não corrente    
Contas a receber 790.410.644  7.146.048 
Investimentos financeiros 393.863.006  505.442.496 
Ativos intangíveis 4.916.376.405  4.573.230.899 
Ativos tangíveis 6.430.107.478  6.133.619.962 
Benefícios de reforma 12.447.633  11.774.799 
Ativos por impostos diferidos 1.319.500.583  1.194.583.909 
Depósitos judiciais - 828.081.005 
Outros ativos não correntes 1.089.408.233  321.887.731 
Total do ativo não corrente 14.952.113.982  13.575.776.849 
Total do ativo 24.281.015.769  22.152.608.470 
       
PASSIVO    
Passivo corrente    
Dívida de curto prazo  3.283.212.249  3.401.787.536 
Contas a pagar 1.075.299.809  973.870.353 
Acréscimos de custos 902.732.834  895.485.394 
Proveitos diferidos 285.761.459  275.267.268 
Impostos a pagar 438.755.045  424.242.258 
Provisões 296.190.167  271.822.595 
Outros passivos correntes 187.284.584  186.201.786 
Total do passivo corrente 6.469.236.147  6.428.677.190 
Passivo não corrente    
Dívida de médio e longo prazo 8.638.982.990  9.005.929.895 
Impostos a pagar 316.258.378  293.096.288 
Provisões 660.901.145  556.132.336 
Benefícios de reforma 1.023.666.148  957.802.216 
Passivos por impostos diferidos 655.509.107  596.002.966 
Outros passivos não correntes 495.734.711  534.872.596 
Total do passivo não corrente 11.791.052.479  11.943.836.297 
Total do passivo 18.260.288.626  18.372.513.487 
  

 
    

CAPITAL PRÓPRIO    
Capital social 26.895.375  26.895.375 
Ações próprias (239.562.419) (326.382.864) 
Reserva legal 6.773.139  6.773.139 
Reserva de ações próprias 6.970.320  6.970.320 
Reserva de reavaliação 682.559.589  661.111.962 
Outras reservas e resultados acumulados 3.831.809.734  2.617.123.169 
Capital próprio excluindo interesses não controladores 4.315.445.738  2.992.491.101 
Interesses não controladores 928.831.805  787.603.882 
Total do capital próprio 5.244.277.543  3.780.094.983 
Total do capital próprio e do passivo 23.504.566.169  22.152.608.470 
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8.1.2. Demonstração de Resultados                                                                                                         (euro)                                                           

                                                                                               
  2011 2010 

2009 
(reexpressa) 

       
OPERAÇÕES CONTINUADAS      
RECEITAS      
Prestações de serviços 5.859.286.893 3.516.023.963  3.491.970.083  
Vendas 141.455.409 165.615.850  197.167.935  
Outras receitas 146.102.419 60.614.025  44.266.786  
  6.146.844.721 3.742.253.838  3.733.404.804  
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CUSTOS, PERDAS E (GANHOS)      
Custos com o pessoal 1.020.475.455 637.115.622  546.689.537  
Custos diretos dos serviços prestados 1.012.274.450 547.559.101  522.353.576  
Custo das mercadorias vendidas 169.875.122 179.893.915  207.256.041  
Marketing e publicidade 131.118.820 81.096.858  78.608.913  
Fornecimentos e serviços externos 1.281.382.721 724.519.676  733.310.901  
Impostos indiretos 187.460.760 45.418.246  57.816.564  
Provisões e ajustamentos 156.264.110 34.951.944  30.505.493  
Amortizações 1.325.584.609 758.567.813  716.851.789  
Custos com benefícios de reforma, líquidos 58.527.048 38.209.838  89.630.520  
Custos de curtailment e liquidação 36.429.874 145.513.252  14.804.659  
Ganhos com a alienação de ativos fixos, líquidos (9.190.969) (5.542.839) (1.955.803) 
Outros custos, líquidos 32.632.583 141.194.008  45.609.985  
  5.402.834.583 3.328.497.434  3.041.482.175  
       
Resultado antes de resultados financeiros e impostos 744.010.138 413.756.404  691.922.629  
       
CUSTOS E (GANHOS) FINANCEIROS      
Juros, líquidos 297.114.673 185.044.935  227.491.155  
Perdas com variações cambiais, líquidas 18.146.031 6.814.213  212.867  
Ganhos em ativos financeiros e outros investimentos, 
líquidos 

  
(577.737) (1.860.287) (8.067.568) 

Ganhos em empresas participadas, líquidos (209.183.860) (141.709.104) (456.043.545) 
Outros custos financeiros, líquidos 107.402.475 33.300.530  35.715.551  
  212.901.582 81.590.287  (200.691.540) 
       
Resultado antes de impostos 531.108.556 332.166.117  892.614.169  
       
Imposto sobre o rendimento 108.196.813 77.525.848  185.890.157  
       
Resultado das operações continuadas 422.911.743 254.640.269  706.724.012  
       
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS      
Resultado das operações descontinuadas - 5.565.426.533  82.462.164  
       
RESULTADO LÍQUIDO 422.911.743 5.820.066.802  789.186.176  
       
Atribuível a interesses minoritários 83.782.511 147.871.835  104.452.033  
Atribuível a acionistas da Portugal Telecom 339.129.232 5.672.194.967  684.734.143  
       
Resultado líquido por ação      
Básico 0,39 6,48  0,78  
Diluído 0,39 6,06  0,76  
       
Resultado líquido por ação das operações continuadas      
Básico 0,39 0,19  0,74  
Diluído 0,39 0,19  0,72  

 

Demonstração de Resultados (cont.)                                                                                  (euro) 

  1T11 9M11 
      
OPERAÇÕES CONTINUADAS     
RECEITAS     
Prestações de serviços 836.773.462  4.222.054.643 
Vendas 23.824.130  95.675.178 
Outras receitas 10.520.476  98.087.941 
  871.118.068  4.415.817.762  
      
CUSTOS, PERDAS E (GANHOS)     
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Custos com o pessoal 156.770.781  743.321.416 
Custos diretos dos serviços prestados 124.858.849  716.154.377 
Custos comerciais 72.754.171  351.407.150 
Fornecimentos e serviços externos 142.220.167  721.044.844 
Impostos indiretos 11.766.537  121.400.649 
Provisões e ajustamentos 5.311.303  108.448.283 
Amortizações 196.359.967  913.998.536 
Custos com benefícios de reforma, líquidos 12.045.973  40.637.318 
Custos de redução de efetivos 4.403.203  6.337.564 
Ganhos com a alienação de ativos fixos, líquidos (86.171) (42.943) 
Outros custos, líquidos 2.814.606  18.013.071 
  729.219.386  3.740.720.265 
     
Resultado antes de resultados financeiros e impostos 141.898.682  675.097.497 
     
CUSTOS E (GANHOS) FINANCEIROS    
Juros suportados (obtidos), líquidos (17.317.460) 199.426.072 
Ganhos em empresas participadas, líquidos (80.180.563) (169.098.713) 
Outros custos financeiros, líquidos 41.907.002  86.543.057 
  (55.591.021) 116.870.416 
     
Resultado antes de impostos 197.489.703  558.227.081 
     
Imposto sobre o rendimento 47.968.128  155.088.583 
     
Resultado das operações continuadas 149.521.575  403.138.498 
     
OPERAÇÕES DESCONTINUADAS    
Resultado das operações descontinuadas -  - 
     
RESULTADO LÍQUIDO 149.521.575  403.138.498 
     
Atribuível a interesses não controladores 19.792.588  69.667.004 
Atribuível a acionistas da Portugal Telecom 129.728.987  333.471.494 
     
Resultado líquido por ação    
Básico 0,15  0,39 
Diluído 0,15  0,38 
     
Resultado líquido por ação das operações continuadas    
Básico 0,15  0,39 
Diluído 0,15  0,38 
      

 

 

 

 

8.1.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa                                                                                          (euro) 

        2011 2010 2009 (reexpressa) 
         
ACTIVIDADES OPERACIONAIS      
Recebimentos de clientes 6.872.212.265 4.217.884.234  4.420.355.013  
Pagamentos a fornecedores (3.071.030.520) (2.142.344.825) (2.161.661.096) 
Pagamentos ao pessoal (1.052.530.685) (657.641.753) (569.386.059) 
Pagamentos relacionados com o imposto sobre o rendimento (164.560.300) (63.765.524) (137.817.013) 
Pagamentos relacionados com benefícios de reforma (198.223.997) (235.179.099) (251.165.791) 
Pagamentos relativos a impostos indiretos, taxas e outros (610.714.238) (215.112.767) (219.102.436) 
Fluxos das atividades operacionais de operações continuadas       1.775.152.525 903.840.266  1.081.222.618  
Fluxos das atividades operacionais de operações descontinuadas - 603.033.383  846.239.725  
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Fluxos das atividades operacionais (1) 1.775.152.525 1.506.873.649  1.927.462.343  
         
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO      
Recebimentos provenientes de:      

Aplicações financeiras de curto prazo 97.492.590 6.602.876  13.247.144  
Investimentos financeiros 170.819.847 4.443.356  401.981.890  
Ativos tangíveis e intangíveis 10.761.447 34.181.595  11.705.679  
Juros e proveitos similares 339.561.933 85.588.733  31.556.900  
Dividendos 147.209.113 54.102.740  140.164.156  
Outras atividades de investimento 40.530.444 510.002  715.777  

        806.375.374 185.429.302  599.371.546  
Pagamentos respeitantes a:      

Aplicações financeiras de curto prazo (301.661.547) (326.770.774) (42.885) 
Investimentos financeiros (2.265.668.045) (3.654.405) (10.614.560) 
Ativos tangíveis e intangíveis (1.217.277.754) (1.154.806.237) (885.487.229) 
Outras atividades de investimento (30.996.476) (1.413.736) (30.826) 

        (3.815.603.822) (1.486.645.152) (896.175.500) 
Fluxos das atividades de investimento de operações continuadas (3.009.228.448) (1.301.215.850) (296.803.954) 
Fluxos das atividades de investimento de operações descontinuadas 2.000.000.000 5.373.608.488  (300.985.354) 
Fluxos das atividades de investimento (2)  (1.009.228.448) 4.072.392.638  (597.789.308) 
         
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO      
Recebimentos provenientes de:      

Empréstimos obtidos 7.333.257.840 21.541.252.607  27.798.185.802  
Subsídios 1.062.132 1.774.045  949.426  
Outras atividades de financiamento    897.290 245.539  3.497  

        7.335.217.262 21.543.272.191  27.799.138.725  
Pagamentos respeitantes a:      

Empréstimos obtidos (5.878.028.282) (21.341.949.798) (27.296.531.977) 
Juros e custos  similares (647.706.534) (312.643.855) (242.591.278) 
Dividendos (1.206.055.463) (1.451.951.875) (535.501.741) 
Aquisição de ações próprias (86.819.821) -  -  
Outras atividades de financiamento    (56.906.153) (7.904.034) (43.684.894) 

        (7.875.516.253) (23.114.449.562) (28.118.309.890) 
Fluxos das atividades de financiamento de operações  
continuadas   

 
(540.298.991) (1.571.177.371) (319.171.165) 

Fluxos das atividades de financiamento de operações descontinuadas - (357.879.144) (678.167.757) 
Fluxos das atividades de financiamento (3) (540.298.991) (1.929.056.515) (997.338.922) 
         
Caixa e seus equivalentes no início do período 4.764.732.734 1.449.516.549  1.010.655.198  
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 225.625.086 3.650.209.772  332.334.113  
Efeito das diferenças de câmbio (60.345.424) 47.474.641  106.527.238  
Caixa e seus equivalentes das operações descontinuadas à data da alienação - (382.468.228) -  
Caixa e seus equivalentes no fim do período 4.930.012.396 4.764.732.734  1.449.516.549  

Demonstração dos Fluxos de Caixa  (cont.)                                                                                      (euro) 

        1T11 9M11 
ATIVIDADES OPERACIONAIS     

Recebimentos de clientes 1.052.978.226  4.938.274.066 

Pagamentos a fornecedores (375.715.306) (2.193.808.568) 

Pagamentos ao pessoal (147.757.535) (746.419.877) 

Pagamentos relacionados com o imposto sobre o rendimento (41.804.775) (119.397.318) 

Pagamentos (recebimentos) relacionados com benefícios de reforma líquidos (36.114.871) (148.645.463) 

Pagamentos relativos a impostos indiretos, taxas e outros (78.116.917) (455.779.026) 
Fluxos das atividades operacionais de operações 
continuadas       373.468.822  1.274.223.814 
Fluxos das atividades operacionais de operações descontinuadas -  - 
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Fluxos das atividades operacionais (1) 373.468.822  1.274.223.814 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO    

Recebimentos provenientes de:    

Aplicações financeiras de curto prazo 325.018.837  84.162.241 

Investimentos financeiros 155.586.883  170.496.269 

Ativos tangíveis e intangíveis 309.508  3.778.543 

Juros e proveitos similares 136.690.790  247.921.023 

Dividendos 96.752.121  146.949.883 

Outras atividades de investimento 1.443.046  44.604.303 

        715.801.185  697.912.262 
Pagamentos respeitantes a:     

Aplicações financeiras de curto prazo (612.206.040) (405.976.146) 

Investimentos financeiros (2.031.591.861) (2.075.048.786) 

Ativos tangíveis e intangíveis (175.178.833) (877.102.712) 

Outras atividades de investimento (14.586.447) (31.378.084) 

        (2.833.563.181) (3.389.505.728) 
Fluxos das atividades de investimento de operações continuadas (2.117.761.996) (2.691.593.466) 
Fluxos das atividades de investimento de operações descontinuadas -  - 

Fluxos das atividades de investimento (2)  (2.117.761.996) (2.691.593.466) 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    

Recebimentos provenientes de:    

Empréstimos obtidos 1.351.481.260  5.326.583.616 

Subsídios 8.982  726.972 

Outras atividades de financiamento    117.043  854.747 

        1.351.607.285  5.328.165.793 
Pagamentos respeitantes a:    

Empréstimos obtidos (374.961.386) (3.606.285.886) 

Juros e custos similares (144.955.378) (433.508.613) 

Dividendos (1.104.338) (1.189.188.769) 

Aquisição de ações próprias   (86.819.821) 

Outras atividades de financiamento    (16.393) (47.368.837) 

        (521.037.495) (5.363.171.926) 
Fluxos das atividades de financiamento de operações continuadas 830.569.790  (35.006.133) 
Fluxos das atividades de financiamento de operações descontinuadas -  - 

Fluxos das atividades de financiamento (3) 830.569.790  (35.006.133) 

Caixa e seus equivalentes no início do período 4.764.732.734  4.764.732.734 

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (913.723.384) (1.452.375.785) 

Efeito das diferenças de câmbio (7.470.191) (105.866.066) 

Caixa e seus equivalentes de ativos não correntes detidos para venda (2.973.018) 

Caixa e seus equivalentes de operações descontinuadas à data da venda   - 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 3.843.539.159  3.203.517.865 

8.2. Contas Individuais PT,SGPS,SA 

 

No seguimento da adoção, a partir de 1 de Janeiro de 2010, do SNC (novo Sistema de Normalização 

Contabilístico), as demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2009, 2010 e 2011 são apresentadas 

tendo por base o novo sistema normativo. 

As demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2008 estão de acordo com o POC e 

não existe obrigatoriedade de apresentar as mesmas de acordo com o SNC. 
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8.2.1. Balanço (SNC) 

                                                                                                                                                               (euro) 

    2011 2010 2009 
ATIVO      
Ativo não corrente      
Ativos fixos tangíveis 1.448.664 1.491.857  1.521.371  
Participações financeiras - método da 
equivalência patrimonial 

 
7.611.950.981 10.027.794.939  9.819.693.453  

Participações financeiras - outros métodos 1.572.085 1.553.402  1.593.306  
Saldos com empresas do Grupo 906.273.575 928.190.728  1.075.898.658  
Outros activos financeiros 500 643.242  4.001  
Ativos por impostos diferidos 121.242.478 5.871.483  9.253.827  
Total do activo não corrente 

 
8.642.488.283 10.965.545.651  10.907.964.616  
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Ativo corrente      
Adiantamentos a fornecedores 86.990 90.709  83.975  
Estado e outros entes públicos 57.005.512 5.667.463  44.416.090  
Saldos com empresas do Grupo 748.499.781 789.318.955  824.791.184  
Outras contas a receber 71.084.090 35.111.329  46.968.530  
Diferimentos 7.197.630 2.127.133  2.141.450  
Ativos financeiros detidos para negociação 60.000.000 
Ativos não correntes detidos para venda - 131.839.636  -  
Caixa e depósitos bancários 467.617.335 825.831.437  34.591.078  
Total do ativo corrente 1.411.491.338 1.789.986.662  952.992.307  
Total do ativo 10.053.979.621 12.755.532.313  11.860.956.923  
CAPITAL PRÓPRIO      
Capital realizado 26.895.375 26.895.375  26.895.375  
Acções próprias (326.382.863) (178.071.826) (178.071.826) 
Reserva legal 6.773.139 6.773.139  6.773.139  
Outras reservas 156.180.056 158.456.357  158.560.276  
Ajustamentos em activos financeiros (30.932.527) 428.480.272  (179.603.228) 
Resultados transitados 2.738.716.229 (413.661.880) 579.166.608  
Dividendos antecipados (184.799.868) (875.872.500) -  
Resultado líquido 342.259.821 5.124.694.888  644.363.246  
Total do capital próprio 2.728.709.362 4.277.693.825  1.058.083.590  
PASSIVO      
Passivo não corrente      
Provisões 354.841 410.136  2.099.628  
Financiamentos obtidos 1.377.456.176 2.940.777.587  3.198.539.899  
Diferimentos 4.860.716.873 4.860.716.873  6.828.441.183  
Passivos por impostos diferidos 14.286.361 15.143.542  15.143.542  
Outros passivos financeiros 8.532.123 3.805.052  4.204.920  
Total do passivo não corrente 6.261.346.374 7.820.853.190  10.048.429.172  
Passivo corrente      
Provisões 32.044.768 31.636.115  20.126.911  
Financiamentos obtidos 749.748.092 553.908.306  689.075.552  
Diferimentos 

 
227.490 227.490  227.490  

Saldos com empresas do Grupo 241.436.660 18.165.319  1.809.471  
Fornecedores 1.115.114 1.455.763  2.277.768  
Credores por acréscimos de gastos 38.605.584 50.117.899  40.116.763  
Estado e outros entes públicos 89.921 1.471.344  799.197  
Outras contas a pagar 656.256 3.062  11.009  
Total do passivo corrente 1.063.923.885 656.985.298  754.444.161  
Total do passivo 

 
7.325.270.259 8.477.838.488  10.802.873.333  

Total do capital próprio e do passivo   10.053.979.621 12.755.532.313  11.860.956.923  
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8.2.1. Balanço (POC) 

                                                                                

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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8.2.2. Demonstrações de Resultados (SNC) 

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                              (euro) 

  2011 2010 2009 
Ganhos/(perdas) em empresas participadas 206.660.270 5.271.597.728  778.863.633  
Fornecimentos e serviços externos (5.182.328) (11.381.155) (5.691.000) 
Gastos com o pessoal (14.818.932) (7.944.618) (14.417.894) 
Impostos indirectos (1.375.031) (1.701.313) (655.599) 
Imparidade de dívidas a receber ((perdas)/reversões) - (4.063.283) -  
Provisões ((aumentos)/reduções) (463.653) (6.208.060) 884.663  
Aumentos/(reduções) de justo valor 190.656 1.180.676  6.024.238  
Outros rendimentos e ganhos 5.514.730 3.484.646  3.956.248  
Outros gastos e perdas (8.364.928) (33.990.721) (15.407.473) 
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE 
FINANCIAMENTO E IMPOSTOS 

 
182.160.784 5.210.973.900  753.556.816  

Depreciações e amortizações ((gastos)/reversões) (259.939) (271.044) (345.227) 
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE 
FINANCIAMENTO E IMPOSTOS) 

 
181.900.845 5.210.702.856  753.211.589  

Juros e rendimentos similares obtidos 184.416.665 99.979.131  74.146.474  
Juros e gastos similares suportados (117.977.194) (214.030.095) (188.469.926) 
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 212.340.316 5.096.651.892  638.888.137  
Imposto sobre o rendimento 129.919.505 28.042.996  5.475.109  
RESULTADO LÍQUIDO 342.259.821 5.124.694.888  644.363.246  
       
Resultado líquido por acção básico 0,40 5,72 0,72 
Resultado líquido por acção diluído 0,40 5,36 0,64 
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8.2.2. Demonstrações de Resultados (POC) 

 

Milhões de euros 2007 2008 2009 

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 Exercício (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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8.2.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (SNC) 

                                                                                                                                                                 (euro) 
  2011 2010 2009 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS      
Recebimentos de clientes  -  10.767.183  
Pagamentos a fornecedores (7.129.129) (21.547.750) (18.225.675) 
Pagamentos ao pessoal (6.376.517) (7.375.673) (13.758.489) 
Caixa gerada pelas operações (13.505.646) (28.923.423) (21.216.981) 
Recebimentos de imposto sobre o 
rendimento 

 
126.216.058 142.975.180  20.500.376  

Outros (pagamentos)/recebimentos (9.876.815) (18.607.219) 5.529.962  
Fluxos das actividades operacionais (1) 102.833.597 95.444.538  4.813.357  

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO      
Recebimentos provenientes de:      
Investimentos financeiros 2.176.771.556 666.533.418  361.487.140  
Empréstimos concedidos 123.286.044 1.214.396.244  63.536.444  
Juros e rendimentos similares 112.205.889 74.111.637  89.466.730  
Dividendos 39.101.301 1.755.844.768  327.790.976  
Activos fixos tangíveis 16.068 44.798  5.731  
Outras atividades de investimento 1.776.022 - - 
   3.710.930.865  842.287.021  
Pagamentos respeitantes a:      
Aplicações financeiras de curto prazo (60.000.000) - - 
Investimentos financeiros (114.460.039) (60.918.963) (29.897.696) 
Empréstimos concedidos - (968.966.389) -  
Ativos fixos tangíveis (18.450) (64.947) (56.372) 
  (174.478.489) (1.029.950.299) (29.954.068) 
Fluxos das actividades de investimento (2)  2.278.678.391 2.680.980.566  812.332.953  

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO      
Recebimentos provenientes de:      
Financiamentos obtidos 5.006.000.000 18.121.461.846  27.108.205.257  

Pagamentos respeitantes a:      
Financiamentos obtidos (6.485.439.187) (18.522.531.136) (27.502.115.710) 
Juros e gastos  similares (120.884.372) (199.453.054) (169.108.713) 
Dividendos (1.138.634.250) (1.379.499.188) (503.626.688) 
Outras actividades de financiamento    - (4.876.200) (39.396.242) 
  (7.744.957.809) (20.106.359.578) (28.214.247.353) 
Fluxos das actividades de financiamento (3) (2.738.957.809) (1.984.897.732) (1.106.042.096) 
Variação de caixa e seus equivalentes 
(4)=(1)+(2)+(3) 

 
(357.445.821) 791.527.372  (288.895.786) 

Efeito das diferenças de câmbio (768.281) (287.013) (1.242.209) 
Caixa e seus equivalentes no início do 
exercício 

 
825.831.437 34.591.078  324.729.073  

Caixa e seus equivalentes no fim do 
exercício 

467.617.335 
825.831.437  34.591.078  
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8.2.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (POC) 

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 
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8.3. Contas Individuais PT Comunicações S.A. 
 
 
No seguimento da adopção, a partir de 1 de Janeiro de 2010, do SNC (novo Sistema de Normalização 

Contabilístico), as demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2009 e 2010 são apresentadas tendo 

por base o novo sistema normativo. 

As demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2008 estão de acordo com o POC e 

não existe obrigatoriedade de apresentar as mesmas de acordo com o SNC. 
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8.3.1. Balanço (SNC)                 (euro) 

  2010 2009 
ACTIVO     
Activo não corrente     
Activos fixos tangíveis 2.941.230.170  2.653.478.444  
Propriedades de investimento 14.754.009  13.227.222  
Goodwill 4.723.921.401  837.025.817  
Activos intangíveis 258.945.327  280.148.204  
Participações financeiras - método da equivalência 
patrimonial  6.195.321.283  138.371.803  
Participações financeiras - outros métodos 55.263  75.216  
Benefícios pós-emprego 1.927.991  67.589.168  
Accionistas e empresas do Grupo 560.000.000  37.000.000  
Outros activos financeiros 149.655.965  143.169.931  
Activos por impostos diferidos 576.079.202  532.561.538  
Total do activo não corrente 15.421.890.611  4.702.647.343  
Activo corrente     
Inventários 32.131.425  84.008.912  
Clientes 423.243.491  417.261.797  
Clientes por acréscimos de rendimentos 104.158.751  82.566.115  
Adiantamentos a fornecedores 13.130.937  5.591.575  
Estado e outros entes públicos 2.634.858  634.611  
Accionistas e empresas do Grupo 860.593  4.731.085  
Outras contas a receber  26.584.751  32.444.879  
Diferimentos 11.204.226  17.212.435  
Outros activos financeiros 8.168.309  7.576.353  
Caixa e depósitos bancários 2.918.786  4.668.876  
Total do activo corrente 625.036.127  656.696.638  
Total do activo 16.046.926.738  5.359.343.981  
CAPITAL PRÓPRIO     
Capital realizado 1.150.000.000  150.000.000  
Outros instrumentos de capital próprio 5.948.966.191  948.966.191  
Reserva legal 30.000.000  30.000.000  
Outras reservas (338.105.921) (1.319.299.588) 
Ajustamentos em activos financeiros 454.706  266.744  
Excedentes de revalorização 763.950.232  798.117.744  
Outras variações no capital próprio 11.531.157  14.554.874  
Resultados transitados (748.413.479) 535.730.210  
Resultado líquido (127.342.385) 80.490.352  
Total do capital próprio 6.691.040.501  1.238.826.527  
PASSIVO     
Passivo não corrente     
Provisões 272.635  1.086.061  
Financiamentos obtidos 5.804.939.416  1.033.055.687  
Diferimentos 3.817.308  1.030.195  
Benefícios pós-emprego 964.998.109  1.556.531.747  
Passivos por impostos diferidos 231.047.369  261.212.573  
Outros passivos financeiros 144.827.689  141.908.409  
Total do passivo não corrente 7.149.902.526  2.994.824.672  
Passivo corrente     
Provisões 21.187.192  16.758.227  
Financiamentos obtidos 1.363.263.198  260.032.113  
Diferimentos 44.693.641  56.908.781  
Saldos com empresas do Grupo 14.478.437  5.076.173  
Fornecedores 324.011.697  310.363.840  
Fornecedores de investimento 150.176.736  176.704.132  
Credores por acréscimos de gastos 246.498.592  243.805.941  
Adiantamentos de clientes 5.388.050  1.383.103  
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Estado e outros entes públicos 5.587.625  24.270.444  
Outras contas a pagar 22.530.234  22.813.675  
Outros passivos financeiros 8.168.309  7.576.353  
Total do passivo corrente 2.205.983.711  1.125.692.782  
Total do passivo 9.355.886.237  4.120.517.454  
Total do capital próprio e do passivo 16.046.926.738  5.359.343.981  
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8.3.1. Balanço (POC) 

 

    

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

Caixa e equivalentes 18,9 4,4 4,7 

Contas a receber 560,0 440,3 462,2 

Existências 26,5 86,9 84,0 

Investimentos Financeiros 491,0 157,3 188,7 

Activos intangíveis 1.213,5 1.127,3 1.052,9 

Activos tangíveis 1.480,8 2.572,9 2.653,5 

Outros activos 85,3 90,1 82,7 

Impostos e custos diferidos 863,2 778,6 707,4 

Total do activo 4.739,2 5.257,7 5.236,0 

Contas a pagar 453,4 546,3 600,1 

Dívida bruta 1.193,1 882,2 1.197,5 

Outros passivos 1.539,8 1.190,8 1.107,8 

Impostos diferidos e proveitos diferidos 136,3 390,4 333,6 

Total do passivo 3.322,6 3.009,7 3.239,0 

Capital próprio 1.416,6 2.248,0 1.997,1 

Capital excl. int. minoritários 1.416,6 2.248,0 1.997,1 

Interesses minoritários 0,0 0,0 0,0 

Total do capital próprio e do passivo 4.739,2 5.257,7 5.236,0 
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8.3.2.  Demonstrações de Resultados (SNC)                                            (euro) 

  2010 2009 
Serviços prestados 1.783.878.840  1.820.613.058  
Vendas 13.394.928  13.108.237  
Subsidíos à exploração 50.079  -  
Variação nos inventários da produção (134.396) (99.062) 
Ganhos em empresas participadas 140.175.619  87.643.494  
Trabalhos para a própria entidade 37.459.576  31.698.619  
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (25.209.929) (30.431.791) 
Custos directos dos serviços prestados (642.774.043) (564.998.378) 
Marketing e publicidade (24.257.981) (33.959.473) 
Fornecimentos e serviços externos (480.255.134) (430.909.248) 
Gastos com o pessoal (248.315.846) (247.577.227) 
Custos com benefícios pós-emprego (38.145.723) (89.562.000) 
Custos com o programa de redução de efectivos (140.761.567) (13.682.630) 
Impostos indirectos e taxas (11.149.255) (9.577.293) 
Imparidade de inventários (perdas/reversões) (8.546.865) (10.633.641) 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (23.623.590) (9.534.966) 
Provisões (aumentos/reduções) (4.428.965) (54.772) 
Outros rendimentos e ganhos 84.981.377  69.186.661  
Outros gastos e perdas (43.341.114) (25.654.295) 
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E 
IMPOSTOS 368.996.011  555.575.293  
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (430.757.107) (405.531.117) 
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E 
IMPOSTOS) (61.761.096) 150.044.176  
Juros e rendimentos similares obtidos 1.242.746  1.141.794  
Juros e gastos similares suportados (41.787.686) (34.058.625) 
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (102.306.036) 117.127.345  
Imposto sobre o rendimento (25.036.349) (36.636.993) 
RESULTADO LÍQUIDO (127.342.385) 80.490.352  
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8.3.2.  Demonstrações de Resultados (POC) 

 
Demonstração de Resultados Individuais  
    

Milhões de euros 2007 2008 2009 

Custos e Perdas     

Custo das Merc. e Mat. Consumidas 91,2 83,6 121,1 

Fornecimentos e Serviços Externos 785,9 907,8 1.036,8 

Custos com o Pessoal 256,5 320,5 415,8 

Amortizações do Imobilizado 302,5 330,9 392,8 

Provisões 4,7 2,8 0,7 

Ajustamentos 12,4 15,4 62,6 

Impostos 5,2 1,9 9,5 

Outros Custos e Perdas Operacionais 1,8 1,0 0,6 

        (A) 1.460,2 1.663,9 2.039,8 

Amortizações e provisões de apl. e inv. financeiros 18,7 66,1 65,0 

Perdas relativas a empresas associadas 10,9 4,7 0,0 

Juros e Custos Similares 19,8 53,2 36,0 

        (C) 1.509,6 1.787,9 2.140,8 

Custos e Perdas Extraordinários 318,9 125,3 40,1 

        (E) 1.828,6 1.913,3 2.180,9 

Imposto s/ Rendimento do Exercício 58,1 45,2 16,3 

        (G) 1.886,7 1.958,5 2.197,3 

      

Proveitos e ganhos       

Vendas 22,7 19,0 13,3 

Prestação de Serviços 1.756,7 1.774,9 1.786,9 

Proveitos Suplementares 184,0 160,9 234,7 

         (B) 1.963,3 1.954,8 2.034,9 

Rendimentos de participação de capital 2,2 2,3 2,2 

Ganhos relativos a empresas associadas 3,5 55,1 87,2 

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

Outros Juros e Prov. Similares 6,4 14,1 5,3 

        (D) 1.975,4 2.026,3 2.129,6 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 18,5 79,1 17,0 

        (F) 1.994,0 2.105,3 2.146,6 

        

 Resultado Operacional (B)-(A) 503,1 290,9 (4,9) 

 Resultado Financeiro (D-B)-(C-A) (37,3) (52,6) (6,3) 

 Resultado Corrente (D)-(C) 465,8 238,3 (11,3) 

Resultado Antes de Impostos (F)-( E) 165,4 192,1 (34,3) 

Resultado Líquido do Exercício (F)-(G) 107,3 146,8 (50,6) 
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8.3.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (SNC)    (euro) 
 

  2010 2009 
ACTIVIDADES OPERACIONAIS     
Recebimentos de clientes 2.229.185.179  2.234.631.565  
Pagamentos a fornecedores (1.487.891.935) (1.343.970.815) 
Pagamentos ao pessoal (220.569.016) (263.121.094) 
Caixa gerada pelas operações 520.724.228  627.539.656  
Recebimentos de imposto sobre o rendimento 2.956.094  22.985.119  
Pagamentos relacionados com benefícios pós-emprego (232.088.606) (250.043.757) 
Outros recebimentos, líquidos 33.434.251  2.536.610  
Fluxos das actividades operacionais (1) 325.025.967  403.017.628  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Activos fixos tangíveis 15.455.102  39.346.070  
Investimentos financeiros 281.755.087  -  
Juros e rendimentos similares 2.420.760  3.091.320  
Dividendos 85.730.609  54.327.687  

  385.361.558  96.765.077  
Pagamentos respeitantes a:     

Activos fixos tangíveis (867.983.181) (534.675.921) 
Activos intangíveis (7.915.104) (21.837.264) 
Investimentos financeiros (10.678.109.227) (4.600.000) 
Empréstimos concedidos (23.000.000) -  

  (11.577.007.512) (561.113.185) 
Fluxos das actividades de investimento (2)  (11.191.645.954) (464.348.108) 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Financiamentos obtidos 5.737.264.864  310.519.593  
Realizações de capital e outros instrumentos de capital 

próprio 6.000.000.000  -  
Subsídios 50.079  -  

  11.737.314.943  310.519.593  
Pagamentos respeitantes a:     

Financiamentos obtidos (760.387.794) (10.089.870) 
Juros e gastos similares (45.126.718) (26.388.962) 
Dividendos (67.033.226) (212.517.320) 

  (872.547.738) (248.996.152) 
Fluxos das actividades de financiamento (3) 10.864.767.205  61.523.441  
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (1.852.782) 192.961  
Efeito das diferenças de câmbio 102.692  75.689  
Caixa e seus equivalentes no início do exercício 4.668.876  4.400.226  
Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 2.918.786  4.668.876  
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8.3.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (POC) 

    

Milhões de euros 2007 2008 2009 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS       

Recebimento de Clientes 2.301,0 2.398,6 2.234,6 

Pagamentos a fornecedores (1.009,4) (1.266,5) (1.344,0) 

Pagamentos ao pessoal (468,5) (478,0) (464,9) 

Fluxo gerado pelas operações 823,0 654,1 425,8 

Recebimentos/(pagamentos) imposto sobre o rendimento (76,0) 18,2 23,0 

O. (pagamentos)/recebimentos relativos act. operacional (212,1) (68,5) (45,7) 

Fluxo das actividades operacionais (1) 534,9 603,8 403,0 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Títulos negociáveis 0,0 0,0 0,0 

Investimentos financeiros 13,9 29,0 0,0 

Imobilizações corpóreas 12,4 65,4 39,3 

Empréstimos concedidos 0,2 29,3 0,0 

Juros e proveitos similares 4,1 7,5 3,1 

Dividendos 4,4 30,0 54,3 

O. actividades de investimento 0,0 0,0 0,0 

Pagamentos respeitantes a:     

Títulos negociáveis 0,0 0,0 0,0 

Investimentos financeiros (770,0) (351,1) (4,6) 

Imobilizações corpóreas (223,0) (347,2) (534,7) 

Imobilizações incorpóreas (4,9) (5,3) (21,8) 

O. actividades de investimento 0,0 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de investimento (2) (962,9) (542,3) (464,3) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Empréstimos obtidos 744,0 1.141,6 310,5 

O. actividades de financiamento 0,0 0,0 0,0 

Pagamentos respeitantes a:     

Empréstimos obtidos 0,0 (1.051,0) 0,0 

Amort. contratos loc. financeira (9,7) (13,9) (10,1) 

Juros e custos similares (16,8) (46,8) (26,4) 

Dividendos (282,5) (107,3) (212,5) 

Aquisição de acções próprias 0,0 0,0 0,0 

Outras actividades financiamento 0,0 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de financiamento (3) 435,1 (77,4) 61,5 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 7,1 (15,9) 0,2 

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

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 12,2 20,1 4,4 

Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período 18,9 4,4 4,7 
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8.4. Contas Individuais TMN 
 
 
No seguimento da adoção, a partir de 1 de Janeiro de 2010, do SNC (novo Sistema de Normalização 

Contabilístico), as demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2009 e 2010 são apresentadas tendo 

por base o novo sistema normativo. 

As demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2008 estão de acordo com o POC e 

não existe obrigatoriedade de apresentar as mesmas de acordo com o SNC. 
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8.4.1. Balanço (SNC)       (euro) 

  2010 2009 
ACTIVO     
Activo não corrente     
Activos fixos tangíveis 549.869.232  565.150.226  
Goodwill 10.169.655  10.169.655  
Activos intangíveis 343.408.263  410.706.641  
Participações financeiras - método da equivalência 
patrimonial  5.849.576.875  3.272.177.592  
Outros activos financeiros 128.981.716  134.655.579  
Activos por impostos diferidos 48.858.181  37.513.826  
Total do activo não corrente 6.930.863.922  4.430.373.519  
Activo corrente     
Inventários 30.085.062  37.711.648  
Clientes 302.791.497  293.482.464  
Clientes por acréscimos de rendimentos 92.385.025  63.953.743  
Adiantamentos a fornecedores 8.263.951  9.205.071  
Estado e outros entes públicos 6.843.871  47.501  
Accionistas e empresas do Grupo -  1.503.159  
Outras contas a receber 10.457.612  10.531.815  
Diferimentos 7.868.644  8.610.952  
Outros activos financeiros 16.390.159  12.624.878  
Caixa e depósitos bancários 11.439.469  25.431.531  
Total do activo corrente 486.525.290  463.102.762  
Total do activo 7.417.389.212  4.893.476.281  
CAPITAL PRÓPRIO     
Capital realizado 47.000.000  47.000.000  
Outros instrumentos de capital próprio -  280.305.087  
Reserva legal 9.400.000  9.400.000  
Resultados transitados 86.080.363  (23.316.344) 
Ajustamentos em activos financeiros 1.863  1.040.003.890  
Resultado líquido 5.889.053.625  518.421.193  
Total do capital próprio 6.031.535.851  1.871.813.826  
PASSIVO     
Passivo não corrente     
Provisões 31.296.023  30.491.821  
Financiamentos obtidos 556.389.138  1.776.007.471  
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 1.365.119  -  
Passivos por impostos diferidos 391.772  39.206  
Outros passivos financeiros 128.764.951  134.635.748  
Total do passivo não corrente 718.207.003  1.941.174.246  
Passivo corrente     
Provisões 22.564.526  11.137.200  
Financiamentos obtidos 52.330.207  367.938.236  
Diferimentos 126.801.268  140.117.445  
Accionistas e empresas do Grupo 15.213.937  4.306.893  
Fornecedores 184.008.294  243.150.081  
Fornecedores de investimento 38.378.416  73.517.191  
Credores por acréscimos de gastos 142.914.274  143.721.326  
Adiantamentos de clientes 13.231.430  13.749.064  
Estado e outros entes públicos 1.059.930  16.485.754  
Outras contas a pagar 54.753.917  53.740.141  
Outros passivos financeiros 16.390.159  12.624.878  
Total do passivo corrente 667.646.358  1.080.488.209  
Total do passivo 1.385.853.361  3.021.662.455  
Total do capital próprio e do passivo 7.417.389.212  4.893.476.281  
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8.4.1. Balanço (POC) 

 
 

Balanço Individual  
    

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

Caixa e equivalentes 9,4 7,3 25,4 

Contas a receber 322,2 330,8 315,4 

Existências 31,7 61,4 37,7 

Investimentos Financeiros 2.787,9 2.266,7 3.262,3 

Activos intangíveis 347,2 353,9 339,4 

Activos tangíveis 635,8 670,7 645,3 

Outros activos 67,9 94,4 64,0 

Impostos e custos diferidos 32,7 36,5 38,5 

Total do activo 4.234,7 3.821,7 4.728,1 

Contas a pagar 570,5 622,4 776,1 

Dívida bruta 1.987,5 1.987,0 1.773,4 

Outros passivos 194,9 191,1 154,9 

Impostos diferidos e proveitos diferidos 94,5 104,5 140,2 

Total do passivo 2.847,5 2.905,0 2.844,5 

Capital próprio 1.387,2 916,7 1.883,5 

Capital excl. int. minoritários 1.387,2 916,7 1.883,5 

Interesses minoritários 0,0 0,0 0,0 

Total do capital próprio e do passivo 4.234,7 3.821,7 4.728,1 
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8.4.2.  Demonstrações de Resultados (SNC)       (euro) 

  2010 2009 
Serviços prestados 1.264.070.690  1.362.712.555  
Vendas 112.425.010  144.114.938  
Ganhos (perdas) imputados de participadas 5.689.036.709  282.194.558  
Trabalhos para a própria entidade 1.115.355  1.320.433  
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas (133.480.911) (171.309.188) 
Custos directos dos serviços prestados (246.194.022) (259.446.232) 
Marketing e publicidade (27.433.739) (29.506.775) 
Fornecimentos e serviços externos (292.309.656) (309.524.557) 
Gastos com o pessoal (48.719.472) (49.665.029) 
Custos com o programa de redução de efectivos (1.485.450) -  
Impostos indirectos e taxas (21.836.144) (27.193.082) 
Imparidade de inventários (perdas/reversões) (4.755.282) (2.595.528) 
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) (15.555.330) (20.314.053) 
Provisões (aumentos/reduções) (11.427.326) (202.434) 
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis -  (7.350.000) 
Outros rendimentos e ganhos 19.571.396  23.873.307  
Outros gastos e perdas (17.590.697) (14.818.423) 
RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E 
IMPOSTOS 6.265.431.131  922.290.490  
Gastos/reversões de depreciação e de amortização (225.587.329) (226.350.030) 
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E 
IMPOSTOS) 6.039.843.802  695.940.460  
Juros e rendimentos similares obtidos 26.241  659  
Juros e gastos similares suportados (73.753.276) (91.944.108) 
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 5.966.116.767  603.997.011  
Imposto sobre o rendimento (77.063.142) (85.575.818) 
RESULTADO LÍQUIDO  5.889.053.625  518.421.193  
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8.4.2.  Demonstrações de Resultados (POC) 

 
 
Demonstração de Resultados Individuais    

Milhões de euros 2007 2008 2009 

Custos e Perdas     

Custo das Merc. e Mat. Consumidas 183,0 199,6 171,3 

Fornecimentos e Serviços Externos 618,2 614,5 598,5 

Custos com o Pessoal 54,9 54,2 49,7 

Amortizações do Imobilizado 221,0 221,9 207,6 

Provisões 4,2 2,9 7,0 

Ajustamentos 18,3 44,5 44,7 

Impostos 29,7 29,4 27,2 

Outros Custos e Perdas Operacionais 10,4 15,6 10,7 

        (A) 1.139,8 1.182,6 1.116,7 

Amortizações e provisões de apl. e inv. financeiros 0,0 0,9 7,0 

Perdas relativas a empresas associadas 54,8 0,0 0,0 

Juros e Custos Similares 90,8 108,5 95,8 

        (C) 1.285,4 1.292,0 1.219,5 

Custos e Perdas Extraordinários 7,9 11,2 7,1 

        (E) 1.293,3 1.303,2 1.226,5 

Imposto s/ Rendimento do Exercício 90,2 87,0 83,4 

        (G) 1.383,4 1.390,2 1.309,9 

      

Proveitos e ganhos       

Vendas 141,8 159,4 144,1 

Prestação de Serviços 1.393,0 1.432,9 1.355,2 

Proveitos Suplementares 23,4 26,5 25,4 

         (B) 1.558,2 1.618,8 1.524,7 

Rendimentos de participação de capital 0,0 0,0 0,0 

Ganhos relativos a empresas associadas 0,0 21,1 273,3 

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

Outros Juros e Prov. Similares 15,3 5,8 5,7 

        (D) 1.573,5 1.645,7 1.803,7 

Proveitos e Ganhos Extraordinários 3,0 3,3 9,4 

        (F) 1.576,5 1.649,0 1.813,1 

        

 Resultado Operacional (B)-(A) 418,4 436,2 408,1 

 Resultado Financeiro (D-B)-(C-A) (130,3) (82,5) 176,2 

 Resultado Corrente (D)-(C) 288,1 353,7 584,2 

Resultado Antes de Impostos (F)-( E) 283,2 345,8 586,6 

Resultado Líquido do Exercício (F)-(G) 193,0 258,8 503,2 
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8.4.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (SNC)    (euro) 
 

  2010 2009 
ACTIVIDADES OPERACIONAIS     
Recebimentos de clientes 1.581.778.096  1.837.191.632  
Pagamentos a fornecedores (893.307.701) (1.034.655.969) 
Pagamentos ao pessoal (49.047.334) (49.641.307) 
Caixa gerada pelas operações 639.423.061  752.894.356  
Recebimentos (pagamentos) do imposto sobre o 
rendimento (83.036.029) (101.394.204) 
Outros pagamentos, líquidos (130.432.042) (108.073.577) 
Fluxos das actividades operacionais (1) 425.954.991  543.426.575  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Activos fixos tangíveis 14.874.095  2.340.845  
Activos intangíveis -  46.382  
Investimentos financeiros 2.165.800.000  -  
Juros e rendimentos similares 1.881.049  1.966.555  

  2.182.555.144  4.353.782  
Pagamentos respeitantes a:     

Activos fixos tangíveis (162.595.930) (266.195.417) 
Activos intangíveis (50.507.011) (26.849.752) 

  (213.102.941) (293.045.169) 
Fluxos das actividades de investimento (2)  1.969.452.203  (288.691.387) 
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Financiamentos obtidos 2.877.317.849  316.665.116  
  2.877.317.849  316.665.116  
Pagamentos respeitantes a:     

Financiamentos obtidos (4.421.555.274) (215.600.467) 
Juros e gastos similares (81.668.119) (78.837.893) 
Dividendos (503.188.624) (258.780.837) 
Reduções de capital e outros instrumentos de capital 

próprio (280.305.087) -  
  (5.286.717.104) (553.219.197) 
Fluxos das actividades de financiamento (3) (2.409.399.255) (236.554.081) 
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) (13.992.062) 18.181.107  
Caixa e seus equivalentes no início do período 25.431.531  7.250.424  
Caixa e seus equivalentes no fim do período 11.439.469  25.431.531  
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8.4.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (POC) 
 
 

Demonstração de Fluxos de Caixa Individuais    

Milhões de euros 2007 2008 2009 

ACTIVIDADES OPERACIONAIS       

Recebimento de Clientes 1.833,2 1.861,2 1.837,2 

Pagamentos a fornecedores (927,1) (1.065,2) (1.034,7) 

Pagamentos ao pessoal (56,0) (54,1) (49,6) 

Fluxo gerado pelas operações 850,0 741,9 752,9 

Recebimentos/(pagamentos) imposto sobre o rendimento (94,2) (91,8) (101,4) 

O. (pagamentos)/recebimentos relativos act. operacional (179,5) (180,5) (108,1) 

Fluxo das actividades operacionais (1) 576,3 469,7 543,4 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Títulos negociáveis 0,0 0,0 0,0 

Investimentos financeiros 7,2 2.216,0 2,3 

Imobilizações corpóreas 0,6 1,8 0,0 

Empréstimos concedidos 0,0 0,0 0,0 

Juros e proveitos similares 15,7 1,7 2,0 

Dividendos 0,0 0,0 0,0 

O. actividades de investimento 0,0 0,0 0,0 

Pagamentos respeitantes a:     

Títulos negociáveis 0,0 0,0 0,0 

Investimentos financeiros 0,0 (2.229,2) 0,0 

Imobilizações corpóreas (229,5) (246,3) (266,2) 

Imobilizações incorpóreas (6,4) (19,9) (26,8) 

O. actividades de investimento 0,0 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de investimento (2) (212,4) (275,7) (288,7) 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     

Recebimentos provenientes de:     

Empréstimos obtidos 343,1 102,8 316,7 

O. actividades de financiamento 0,0 0,0 0,0 

Pagamentos respeitantes a:     

Empréstimos obtidos 0,0 0,0 (213,6) 

Amort. contratos loc. financeira (2,0) (2,4) (2,0) 

Juros e custos similares (89,3) (102,9) (78,8) 

Dividendos (215,6) (193,0) (258,8) 

Aquisição de acções próprias 0,0 0,0 0,0 

Outras actividades financiamento (400,0) 0,0 0,0 

Fluxo das actividades de financiamento (3) (363,8) (195,5) (236,6) 

Variação de Caixa e Seus Equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 0,2 (1,6) 18,2 

Efeito das diferenças de câmbio 0,0 0,0 0,0 

Caixa e Seus Equivalentes no Início do Período 8,7 8,9 7,3 
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Caixa e Seus Equivalentes no Fim do Período 8,9 7,3 25,4 
 
8.5. Contas Individuais PT PORTUGAL 
 
 
No seguimento da adopção, a partir de 1 de Janeiro de 2010, do SNC (novo Sistema de Normalização 

Contabilístico), as demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2009 e 2010 são apresentadas tendo 

por base o novo sistema normativo. 

As demonstrações financeiras de 31 de Dezembro de 2008 estão de acordo com o POC e 

não existe obrigatoriedade de apresentar as mesmas de acordo com o SNC. 
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8.5.1. Balanço (SNC)           (euro) 
 

  2010 2009 
ACTIVO     
Activo não corrente     
Activos fixos tangíveis -  -  
Propriedades de investimento -  -  
Goodwill 1.962.895.210  5.878.526.463  
Activos intangíveis -  -  
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 6.741.531.640  3.163.354.507  
Participações financeiras - outros métodos -  -  
Benefícios pós-emprego -  -  
Accionistas e empresas do Grupo 2.834.100.000  24.100.000  
Diferimentos -  -  
Outros activos financeiros -  -  
Activos por impostos diferidos -  -  
Total do activo não corrente 11.538.526.850  9.065.980.970  
Activo corrente     
Inventários -  -  
Clientes -  -  
Clientes por acréscimos de rendimentos -  -  
Adiantamentos a fornecedores -  -  
Estado e outros entes públicos -  -  
Accionistas e empresas do Grupo 157.656  -  
Outras contas a receber por acréscimos de rendimentos 3.342.408  207.442  
Diferimentos -  -  
Activos financeiros detidos para negociação -  -  
Outros activos financeiros -  -  
Activos não correntes detidos para venda -  -  
Caixa e depósitos bancários 347  -  
Total do activo corrente 3.500.411  207.442  
Total do activo 11.542.027.261  9.066.188.412  
CAPITAL PRÓPRIO     
Capital realizado 50.000  50.000  
Acções próprias -  -  
Outros instrumentos de capital próprio 7.299.000.000  7.934.000.000  
Prémios de emissão -  -  
Reserva legal 10.000  10.000  
Outras reservas -  -  
Dividendos antecipados (1.280.000.000) -  
Ajustamentos em activos financeiros 373.962.455  (170.338.929) 
Excedentes de revalorização -  -  
Outras variações no capital próprio -  -  
Resultados transitados (444.021.330) 545.624.040  
Resultado líquido 3.069.557.202  602.584.081  
Total do capital próprio 9.018.558.327  8.911.929.192  
PASSIVO     
Passivo não corrente     
Provisões -  -  
Financiamentos obtidos 572.200.000  -  
Diferimentos 1.939.641.332  -  
Accionistas e empresas do Grupo -  -  
Responsabilidades por benefícios pós-emprego -  -  
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Passivos por impostos diferidos -  -  
Outras contas a pagar -  -  
Outros passivos financeiros -  -  
Total do passivo não corrente 2.511.841.332  -  
Passivo corrente     
Provisões 2.962  -  
Financiamentos obtidos 7.577.894  153.928.524  
Diferimentos -  -  
Accionistas e empresas do Grupo -  18.876  
Fornecedores 3.053  203.063  
Fornecedores de Investimento -  -  
Credores por acréscimos de gastos 4.043.693  108.757  
Adiantamentos de clientes -  -  
Estado e outros entes públicos -  -  
Outras contas a pagar -  -  
Outros passivos financeiros -  -  
Passivos não correntes detidos venda -  -  
Total do passivo corrente 11.627.602  154.259.220  
Total do passivo 2.523.468.934  154.259.220  
Total do capital próprio e do passivo 11.542.027.261  9.066.188.412  
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8.5.1. Balanço (POC) 
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Euros 2007 2008 2009

Act ivo

IMOBILIZADO:
Investimentos financeiros:

 Partes de capital em empresas do grupo 7006 728 721 7 006 728 721 7252 367 851 
Empréstimos a empresas do grupo 1229 271 279 1 229 271 279 1307 094 237 

8236 000 000 8 236 000 000 8559 462 088 

CIRCULANTE:
Dívidas de terceiros - Curto prazo:

Accionista e empresas do grupo 5 335 528  885 902 -
Estado e out ros entes públicos   23 - -
Out ros devedores  146 122 

5 335 551  885 902  146 122 

Acréscimos e diferimentos
Acréscimos de proveitos  8 665 -  61 320 
Total das amort izações
Total de ajustamentos
Total do act ivo 8241 344 216 8 236 885 902 8559 669 530 

Capital próprio e passivo

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital  50 000  50 000  50 000 
Prestações acessórias 7736 000 000 7934 000 000 7934 000 000 
Reserva legal  10 000  10 000 
Resultados transitados ( 5 162) - - 
Resultado líquido do exercício 503 381 621 302 142 046 471 350 310 

Total do capital próprio 8239 426 459 8236 202 046 8405 410 310 

PASSIVO:
DÍVIDAS A TERCEIROS - Curto prazo:

Fornecedores, conta corrente  2 571  3 901  203 063 
Accionista e empresas do grupo 1 915 186  679 273 153 947 400 
Out ros credores -   84 -

1 917 757  683 258 154 150 463 

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos -   598  108 757 

-   598  108 757 

                                                                                                                                                                                                                                                               Total do passivo 1 917 757  683 856 154 259 220 
Total do capital próprio e do passivo 8241 344 216 8236 885 902 8559 669 530 
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8.5.2.  Demonstrações de Resultados (SNC)      (euro) 

 
  2010 2009 

Ganhos em empresas participadas 3.071.507.617  602.531.927  

Fornecimentos e serviços externos (64.050) (9.175) 

Gastos com o pessoal (8.500) (8.500) 

Impostos indirectos e taxas (38.992) (3.567) 

Provisões (aumentos/reduções) (2.962) -  

Outros gastos e perdas (750) (200) 
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE 
FINANCIAMENTO E IMPOSTOS) 3.071.392.363  602.510.485  

Juros e rendimentos similares obtidos 3.486.394  579.224  

Juros e gastos similares suportados (5.240.338) (486.752) 

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS 3.069.638.419  602.602.957  

Imposto sobre o rendimento (81.217) (18.876) 

RESULTADO LÍQUIDO  3.069.557.202  602.584.081  
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8.5.2.  Demonstrações de Resultados (POC) 

 

 
 
 
 
 

Euros 2007 2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos   315 7954 9175

Custos com o pessoal:

Remunerações  15 750 8500 8500

Impostos  3 629 1862 3639

(A)  19 694 18316 21314

Juros e custos similares:

Outros   420 12785 486680

(B  20 114 31101 507994

Custos e perdas extraordinários   248 - 200,00

(D  20 362 31101 508194

Imposto sobre o rendimento 1 915 186 649815 18876

(F 1 935 548 680916 527070

Resultado líquido do exercício 503 381 621 302 142 046 471 350 310

505 317 169 302 822 962 471 877 380

PROVEITOS E GANHOS

Rendimentos de participações de capital

Outros juros e proveitos similares:

Outros 505 317 169 302 822 962 471 877 380

(C)=(E) 505 317 169 302 822 962 471 877 380

Resultados operacionais:                   -(A) (  19 694) (  18 316) (  21 314)

Resultados financeiros:               (C)-(B-A) 505 316 749 302 810 177 471 390 700

Resultados correntes:                     (C)-(B) 505 297 055 302 791 861 471 369 386

Resultados antes de impostos:       (E)-(D) 505 296 807 302 791 861 471 369 186

Resultado líquido                         (E)-(F) 503 381 621 302 142 046 471 350 310
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8.5.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (SNC)   (euro) 
 

  2010 2009 
ACTIVIDADES OPERACIONAIS     
Pagamentos a fornecedores (209.050) (10.350) 
Pagamentos ao pessoal (10.221) (12.750) 
Caixa gerada pelas operações (219.271) (23.100) 
Recebimentos (pagamentos) de imposto sobre o 
rendimento (100.093) 885.902  
Outros recebimentos (pagamentos) (1.040) 28.665  
Fluxos das actividades operacionais (1) (320.404) 891.467  
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Investimentos financeiros 10.685.000.000  83.585.912  
Empréstimos concedidos -  19.000.000  
Juros e rendimentos similares 304.411  342.165  
Dividendos 589.025.312  471.298.156  

  11.274.329.723  574.226.233  
Pagamentos respeitantes a:     

Investimentos financeiros (6.002.000.000) (426.048.000) 
Empréstimos concedidos (3.310.000.000) -  

  (9.312.000.000) (426.048.000) 
Fluxos das actividades de investimento (2)  1.962.329.723  148.178.233  
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO     
Recebimentos provenientes de:     

Financiamentos obtidos 1.709.000.000  153.249.253  
  1.709.000.000  153.249.253  
Pagamentos respeitantes a:     

Financiamentos obtidos (1.283.150.630) -  
Juros e gastos  similares (1.508.032) (176.907) 
Dividendos (1.751.350.310) (302.142.046) 
Reduções de capital e outros instrumentos de 

capital próprio (635.000.000) -  
  (3.671.008.972) (302.318.953) 
Fluxos das actividades de financiamento (3) (1.962.008.972) (149.069.700) 
Variação de caixa e seus equivalentes 
(4)=(1)+(2)+(3) 347  -  
Caixa e seus equivalentes no início do período -  -  
Caixa e seus equivalentes no fim do período 347  -  
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8.5.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa (POC) 
 

   
Euros

2007 2008 2009
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

Pagamentos a fornecedores (  975) ( 8 294) ( 10 350)
Pagamentos ao pessoal ( 16 486) ( 10 264) ( 12 750)

Fluxos gerados pelas operações ( 17 461) ( 18 558) ( 23 100)
Recebimento (pagamento) do imposto sobre o rendimento - (3 450 851)  885 902 
Outros recebimentos relativos à actividade operacional (  283)  1 681  28 866 

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias ( 17 744) (3 467 728)  891 669 
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias (  248) - (  200)

Fluxos das actividades operacionais (1) ( 17 992) (3 467 728)  891 469 

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 400 000 000 -  83 585 912 
Empréstimos concedidos - -  19 000 000 
Juros e proveitos similares 5 008 091 4 722 636  342 165 
Dividendos 498 069 938 300 339 728 471 298 156 

903 078 029 305 062 364 574 226 233 
Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos concedidos ao accionista (3 059 692) - - 
Investimentos financeiros - - (413 848 000)
Prestações acessórias - - (12 200 000)

- - (426 048 000)
Fluxos das actividades de investimento (2) 900 018 337 305 062 364 148 178 233 

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:
Prestações acessórias - 198 000 000 - 
Empréstimos obtidos - 3 784 009 153 249 251 

- 201 784 009 153 249 251 
Pagamentos respeitantes a:

Prestações acessórias (900 000 000)
Juros e custos similares (  420) ( 12 186) ( 176 907)
Dividendos - (503 366 459) (302 142 046)

(900 000 420) (503 378 645) (302 318 952)
Fluxos das actividades de financiamento (3) (900 000 420) (301 594 636) (149 069 702)

     Variações de caixa e seus equivalentes (4) = (1)+(2)+(3) (  75) - - 
     Efeito das diferenças de câmbio - - - 
     Caixa e seus equivalentes no início do exercício   75 - - 
     Caixa e seus equivalentes no fim do exercício - - - 

 


