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I - Advertência aos Investidores 
 
 
 
Nos termos do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da presente Nota Informativa 
são da inteira responsabilidade da ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 
(a Entidade Emitente), a qual autorizou o BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. (a Instituição Domiciliária e 
Agente), a proceder à sua divulgação. 
 
A Entidade Domiciliária é responsável por assegurar que as Emissões a realizar no âmbito do presente 
Programa de Papel Comercial (Programa), serão efectuadas de acordo com o preceituado no mesmo 
Decreto-Lei. Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia do BANCO 
SANTANDER TOTTA, S.A quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da Nota 
Informativa, ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à 
sua viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade 
do investimento nos mesmos. 
 
A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será actualizada 
e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo consequentemente as Instituições 
qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 
 
Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das Emissões ao Eurolist by Euronext Lisbon da 
Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. 
 
O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo BANCO 
SANTANDER TOTTA, S.A 
 
. 
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II - Termos e Condições do Programa 
 

EMITENTE 

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

 

ORGANIZADOR, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

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

da sua sucursal de Londres. 

 

MONTANTE MÁXIMO DO PROGRAMA 

EUR 75.000.000 (setenta e cinco milhões de euro). 

 

MOEDAS DE DENOMINAÇÃO 

Euro. 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

 Até 2 de Julho de 2013.  

 

REPRESENTAÇÃO 

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

(cinquenta mil euro). 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular através de colocação junto do BANCO SANTANDER TOTTA, S.A. à TAXA DE 

INTERVENÇÃO. 

O montante e prazo pretendidos para a EMISSÃO deverá ser comunicada pela EMITENTE ao 

AGENTE no máximo até às 11 horas de Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data pretendida para 

a subscrição; 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

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

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

não reembolsadas. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

O PAPEL COMERCIAL poderá ser emitido por colocação directa de 180 dias. 
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TAXA DE INTERVENÇÃO 

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

SANTANDER TOTTA, S.A. se compromete a subscrever a totalidade do montante nominal da 

EMISSÃO. 

 

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

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

um spread de 2,00% (dois por cento). 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO será calculada através de interpolação linear, com base na formula seguinte: 

T1 + (T2 – T1)  ((A – B)  (C – B)) , em que: 

 

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

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

A = PERÍODO DE EMISSÃO; 

B = Número de dias correspondente a T1; 

C = Número de dias correspondente a T2. 

 

Se na hora da colocação não estiver, por qualquer motivo, disponível os valores da EURIBOR atrás 

referidos, tomar-se-á em sua substituição como base de cálculo o último valor disponível para 

aquelas taxas. 

 

TAXA DE JURO 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a EMISSÃO tenha sido calculada pelo 

AGENTE. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO 

Os juros a pagar pela EMITENTE serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE/360 em que,  

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro = TAXA DE INTERVENÇÃO; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

Os juros serão liquidados pela EMITENTE, postecipadamente, na DATA DE REEMBOLSO de cada 

EMISSÃO. 
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REALIZAÇÃO 

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

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, acrescido dos respectivos juros, na DATA DE REEMBOLSO de cada 

EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

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

da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

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

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

 

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%.  

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

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

empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto variará entre 11,5% e 46,5%, sem 

prejuízo das excepções previstas por lei, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por 

conta do imposto devido em termos finais.  

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 25%, exceptuando-se 

os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC á taxa de retenção na fonte de 

25%. O imposto é objecto 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:  
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Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 25%, 

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um 

outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou de legislação 

interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento 

seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas 

residentes. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 30 %, os 

rendimentos de capitais obtidos por entidades não residentes 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. 

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 respectivo regime fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

Nos termos da alínea b) do nº 1 do art. 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os 

ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de 

capitais ou prediais, resultem da 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 72º, 

nº 4, 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 acções, de obrigações e de outros títulos de dívida, 

obtido por residentes em território português (conforme artigo 72º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais). 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas singulares estão isentas de IRS, nos termos do artigo 27.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em concreto, estão isentas de tributação, nos termos 

acima referidos desde que não sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um 

regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por Portaria do 

Ministro das Finanças (Portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro). 

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  
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As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

termos gerais. 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas 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 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. Para pesoaas colectivas não isentas, aplica-se o regime geral. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

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

concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a IRC - tributação à 

taxa de 25%. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

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

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

de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis 

meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão;  

N é o valor nominal do título;  

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

meses e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 

quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 

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

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

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

singulares sem domicílio em território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

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

IRC, ainda que dele isentos. 

 

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

da legislação aplicável. 
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III - Informações sobre a Entidade Emitente 
 
 
3.1 - Elementos de Identificação 
 
Denominação Social: 
 
ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. 
 
Sede Social: 
 
Avenida 5 de Outubro, nº 208, 1069-203 Lisboa 
 
Objecto Social: 
 
A Sociedade tem por objecto a gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indirecta de 
exercício de actividades económicas, conforme prevê o artigo 3.º do contrato social. 
 
Capital Social: 
 
Euros 3.090.968,28 
 
Matrícula e Pessoa Colectiva: 
 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o nº 504 453 513 
 
Número CAE: 
 
64 202 
 
 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 

Constituição: sociedade constituída em 15 de Julho de 1999. 

 

Capital Social: € 3.090.968,28 (três milhões, noventa mil, novecentos e sessenta e oito euros e vinte e oito 

cêntimos), integralmente subscrito e realizado, encontrando-se representado por 309.096.828 acções 

ordinárias, com um valor nominal unitário de € 0,01.  

 

Estrutura accionista: A totalidade das acções ordinárias da ZON Multimédia - Serviços de 

Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. encontram-se admitidas à negociação no Eurolist by Euronext 

Lisbon.  

 



 Pág. 10 

O capital social da ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. é detido 

maioritariamente por accionistas privados. Os principais accionistas da ZON à data de 8 de Junho de 2012 

eram: 

 

ACIONISTAS Nº DE AÇÕES % DO CAPITAL SOCIAL 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 33.621.426 10,88%  

KENTO HOLDING LIMITED (1) 30.909.683 10,00%  

BANCO BPI, S.A. 23.344.798 7,55%  

JADEIUM, B.V. (1) 15.515.427 5,02% 

ESPÍRITO SANTO IRMÃOS, SGPS, SA (2) 15.455.000 5,00% 

JOAQUIM ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA (3) 14.955.684 4,84% 

FUNDAÇÃO JOSÉ BERARDO (4) 13.408.982 4,34% 

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A. 11.861.240 3,84% 

ONGOING STRATEGY INVESTMENTS, SGPS, S.A. (5) 10.162.250 3,29% 

ESTÊVÃO NEVES, SGPS, S.A. (6) 9.075.782 2,94% 

GRUPO VISABEIRA, SGPS, S.A. (7) 6.641.930 2,15% 

NORGES BANK 6.379.164 2,06% 

GRUPO SGC, SGPS, S.A. (8) 6.182.000 2,00% 

ESAF - ESPÍRITO SANTO FUNDOS DE INVESTIMENTO MOBILIÁRIO, S.A. 6.088.616 1,97% 

BES VIDA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 5.721.695 1,85% 

METALGEST - SOCIEDADE DE GESTÃO, SGPS, S.A. (4) 3.985.488 1,29% 

TOTAL 213.309.165 69,01% 
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(1) De acordo com a alínea b) do n.º 1 do Artigo 20.º e Artigo 21.º do Cód.VM, a participação qualificada é imputável à 

Senhora Eng.ª Isabel dos Santos, na qualidade de acionista única da KENTO e acionista de controlo da Jadeium. 

 

(2) Os direitos de voto correspondentes à Espírito Santo Irmãos, SGPS, S.A. são imputáveis à Espírito Santo Industrial, 

S.A. à Espírito Santo Resources Limited, e à Espírito Santo Internacional, S.A., sociedades que dominam por essa 

ordem a Espírito Santo Irmãos. 

 

(3) São imputados os direitos de voto correspondentes a 4,84% do capital social ao Senhor Joaquim Francisco Alves 

Ferreira de Oliveira, uma vez que controla a GRIPCOM, SGPS, S.A., e a Controlinveste International S.à.r.l., que 

detém respetivamente 2,26% e 2,58% do capital social da ZON Multimédia. 

 

(4) A posição da Fundação José Berardo é reciprocamente imputada à Metalgest - Sociedade de Gestão, SGPS, S.A. 

 

(5) Os direitos de voto da Ongoing Strategy Investments, SGPS S.A. são imputáveis à RS Holding, SGPS, S.A. enquanto 

sua acionista maioritária e à Sra. D. Isabel Maria Alves Rocha dos Santos, enquanto acionista maioritária da RS Holding, 

SGPS, S.A. 

 

(6) A Participação Qualificada da Estêvão Neves, SGPS, S.A. é imputável ao seu sócio maioritário, Sr. José Estêvão 

Fernandes Neves. 

 

(7) O Grupo Visabeira, SGPS, S.A. é diretamente detentor de 1,16% do capital social da ZON Multimédia, sendo que a 

Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, S.A., é detentora de 0,99%. A Visabeira Investimentos Financeiros, SGPS, 

S.A., é detida em 100% pela Visabeira Estudos e Investimentos, S.A., a qual é detida em 100% pela Visabeira Serviços, 

SGPS, S.A., que por sua vez é detida pelo Grupo Visabeira, SGPS, S.A.. Este último é detido em 74,0104% pelo Senhor 

Eng.º Fernando Campos Nunes. 

 

(8) A participação da SGC, SGPS, S.A. é imputável ao seu acionista maioritário, Senhor Dr. João Pereira Coutinho. 

 

 

3.3 - Legislação Especial 
 
A ZON rege-se pelas leis aplicáveis às sociedades comerciais, nomeadamente, o Código das Sociedades 

Comerciais, o Código dos Valores Mobiliários e seus Regulamentos, a lei que regula as actividades das 

sociedades gestoras de participações sociais (S.G.P.S.) e pelos seus estatutos, não tendo a sua actividade 

outra legislação especifica que lhe seja aplicável. 

 

3.4. Órgãos Sociais 
 

- Conselho de Administração da ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.: 
 

Presidente  Daniel Proença de Carvalho 

Vogais  Rodrigo Jorge de Araújo Costa  

José Pedro Pereira da Costa  

 Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros  

 Luís Miguel Gonçalves Lopes  

 Fernando Fortuny Martorell  

 László Hubay Cebrian  

 Luís João Bordallo da Silva  

 Vítor Fernando da Conceição Gonçalves  
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 Paulo Cardoso Correia Mota Pinto  

 Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques  

 Norberto Emílio Sequeira da Rosa  

 Jorge Telmo Maria Freire Cardoso  

 Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira  

 António Domingues  

 Mário Filipe Moreira Leite da Silva  

  

 

- Comissão Executiva da ZON Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A.: 
 

Presidente CE Rodrigo Jorge de Araújo Costa 

Vogais  José Pedro Pereira da Costa  

 Duarte Maria de Almeida e Vasconcelos Calheiros  

 Luís Miguel Gonçalves Lopes 

 

- Comissão de Auditoria da ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A.: 

 

Presidente   Vítor Fernando da Conceição Gonçalves 

Vogais   Paulo Cardoso Correia Mota Pinto  

   Nuno João Francisco Soares de Oliveira Silvério Marques  

 

- Revisor Oficial de Contas da ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A.: 

 

ROC efectivo Oliveira, Reis & Associados – SROC, representada por José Vieira dos Reis (ROC nº 

359) 

ROC suplente Fernando Marques Oliveira (ROC nº 207) 

 

 
 

3.5. Actividade Desenvolvida 
 

A ZON Multimédia é um grupo empresarial com mais de 1,6 milhões de clientes e mais de 3 milhões de 

casas passadas pela sua rede. Fornece serviços de telecomunicações e entretenimento através de diversas 

infra-estruturas, nomeadamente a maior rede baseada em fibra existente no país, uma plataforma de rede 

satélite digital e 213 salas de cinema. 



 Pág. 13 

A ZON Multimédia integra o principal índice bolsista nacional, o PSI-20, liderando o mercado de Pay TV em 

Portugal. À escala nacional, é também líder no mercado de exibição cinematográfica e o segundo maior 

Internet Provider.  

A marca ZON pretende criar uma imagem clara e única da sua oferta de serviços fornecidos pela empresa, 

associando-se a marcas já existentes: ZON TVCabo, ZON Lusomundo Cinemas, ZON Lusomundo 

Audiovisuais e ZON Conteúdos, fortalecendo o espírito de equipa entre as diferentes áreas de negócio da 

empresa.  

Constituída em Julho de 1999 no âmbito do grupo Portugal Telecom, a PT Multimédia separou-se da 

empresa-mãe a 7 de Novembro de 2007, em resultado de um spin-off amigável, o qual conduziu a 

alterações significativas na estrutura accionista. Ainda antes do spin-off, a 21 de Setembro, foi nomeada a 

nova Comissão Executiva, iniciando-se uma nova fase no desenvolvimento institucional da PT Multimédia, 

que se assumiu então como uma empresa independente.  

Para consubstanciar o nascimento de uma nova identidade e nova estratégia empresarial, foi aprovada na 

Assembleia Geral de Accionistas, realizada no dia 31 de Janeiro de 2008, a alteração da designação da 

empresa. Nasce assim a ZON (ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S. A.). 

ZON é a afirmação não apenas da nova estratégia empresarial. É, antes de mais, um sinónimo de 

desenvolvimento e de integração de áreas de negócio, que permitem à ZON Multimédia oferecer aos seus 

clientes opções mais abrangentes e atractivas, satisfazendo todas as necessidades de entretenimento e de 

telecomunicações. 

Empresas que integram o grupo: 

 

ZON TVCabo 

 

A ZON TVCabo é o maior operador nacional de triple play (televisão, internet e telefone). É líder no 

mercado de Pay TV em Portugal e um dos maiores operadores na Europa, ultrapassando os 1,6 milhões de 

clientes. 

Com mais de 100 canais de televisão (distribuídos em vários pacotes base e canais premium) a empresa 

aposta no alargamento da sua grelha digital, nas plataformas de Cabo e Satélite, que permite um futuro 

aumento do número de canais e temáticas. 

O lançamento da ZON Box, em Maio de 2008, marca uma nova etapa no crescimento da ZON TVCabo, 

alterando a forma como se vê televisão. O equipamento descodificador, disponível para clientes de Cabo e 

de Satélite, é compatível com a mais recente tecnologia de alta definição (HD). Em simultâneo, a ZON Box 
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possui um gravador digital incorporado, com capacidade de gravação até 200 horas, que permite controlar 

a emissão (parar e retomar a emissão televisiva sempre que se quiser ou retroceder até um máximo de 90 

minutos). 

 

Com navegação fácil e intuitiva a ZON Box disponibiliza ainda outras funcionalidades, nomeadamente o 

Guia de Televisão (EPG), com sete dias de programação; lista de favoritos; página de pesquisa; mosaico; 

barra de programação e serviço de videoclube. Actualmente com a maior oferta de canais HD, a ZON tem 

lidera o mercado da alta definição em Portugal. 

Na área da Internet de banda larga, a ZON Netcabo tem mais de 500 mil clientes, sendo líder em termos 

tecnológicos em Portugal. A ZON é hoje o operador nacional que oferece a melhor relação do mercado 

entre preço e velocidade, com o produto de 100 MB e a oferta de tráfego ilimitado para velocidades acima 

dos 4MB. Até ao final de 2009 a ZON Netcabo prevê ainda oferecer velocidades de 100 MB na totalidade 

da sua rede. De acordo com um estudo da Anacom, divulgado, em Fevereiro de 2008, os clientes ZON 

Netcabo são os que têm a melhor experiência de navegação. 

Em 2007, a oferta da ZON foi complementada com o serviço telefónico que já ultrapassou a fasquia dos 

300 mil clientes. Com o lançamento do serviço móvel (MVNO - operador móvel virtual), já no quarto 

trimestre de 2008, o serviço triple play foi transformado em quadruple play.  

Em Junho de 2008, a ZON lançou ainda um conjunto de tarifários especificamente orientados para os 

SoHo, pequenas empresas (com menos de 15 empregados) e para a indústria hoteleira e de restauração. 

A ZON continua a inovar procurando disponibilizar, a cada momento, uma experiência global de 

entretenimento, cultura e comunicação de alta qualidade para os seus clientes.  

 

DESTAQUES OPERACIONAIS ('000) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 

CASAS PASSADAS 3.207 3.223 3.151 3.153 3.187 

CLIENTES DE TRIPLE PLAY 666 678 689 709 716 

% CLIENTES CABO COM TRIPLE PLAY 58% 59% 59% 60% 59% 

SUBSCRITORES 1.554 1.553 1.554 1.567 1.587 

BANDA LARGA 705 715 725 739 749 
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VOZ FIXA 807 827 844 884 921 

VOZ MÓVEL 115 118 133 125 124 

RGUS 3.181 3.213 3.257 3.315 3.381 

RGUS DE CABO POR SUBSCRITOR (UNIDADES) 2,29 2,31 2,33 2,36 2.37 

ARPU GLOBAL (EUROS) 35,8 35,8 36,0 35,5 35,0 

 

ZON Lusomundo Cinemas 

 

A ZON Lusomundo Cinemas, empresa responsável pela gestão de espaços de exibição cinematográfica, 

contabiliza 217 salas de cinema em 30 complexos. Líder de mercado, foi pioneira na introdução de 

plataformas 3D digital no cinema.  

Acompanhando a evolução e as novas tendências de mercado a ZON Lusomundo tem adoptado um novo 

posicionamento. A ampliação das funcionalidades das salas de cinema, diversificando o público-alvo, tem 

sido uma forte aposta nesta nova fase. As salas são cada vez mais polivalentes acolhendo diversos tipos de 

eventos à margem dos filmes, nomeadamente: concertos e jogos de futebol em alta definição.  

Com mais de 380 mil sessões em 2010, a ZON Lusomundo adquire um papel de relevo num grupo que se 

assume como sendo cada vez mais de entretenimento. 

 

Indicadores de Negócio ('000) 1T11 2T11 3T11 4T11 1T12 

Exibição Cinematográfica     
  

Receitas por Espectador (Euros) 4,7 4,9 5,1 4,8 4,8 

Bilhetes Vendidos 2.016 2.094 2.372 2.260 1.725 

Salas (unidades) 217 217 217 217 210 

 

 

ZON Lusomundo Audiovisuais 

 

A ZON Lusomundo Audiovisuais é uma referência no mercado nacional. Líder no fornecimento de 

conteúdos para a sua área, assegura a distribuição exclusiva de vários êxitos de bilheteira. O seu 



 Pág. 16 

crescimento é sustentado com parcerias com as mais prestigiadas marcas de distribuição cinematográfica 

e de edição e distribuição videográfica.  

Esta empresa tem como responsabilidade a compra dos direitos de transmissão dos filmes e gestão dos 

mesmos. As suas equipas trabalham directamente com as principais produtoras cinematográficas 

negociando diariamente os filmes que entram no nosso mercado. O negócio da distribuição videográfica 

(DVD) e a venda dos direitos de distribuição dos filmes para a televisão e cinema são outras competências 

da ZON Lusomundo Audiovisuais.  

 

ZON Conteúdos 

 

A ZON Conteúdos é a empresa que desenvolve a actividade de Wholesale de conteúdos, assegurando a sua 

negociação, aquisição, agregação e revenda. Assegura também a gestão das participações da ZON em 

empresas proprietárias de canais de TV por subscrição (50% da Sport TV).  

A ZON Conteúdos é responsável pelos investimentos na área de produção de canais de televisão em 

português e pela distribuição de conteúdos Premium. Comercialização de canais, gestão de programação e 

publicidade no serviço de TV por subscrição são também algumas das competências da empresa.  

 

3.5.1. Factos Relevantes 

 

Foi aprovado, a 29 de Janeiro de 2010, em Assembleia Geral de Accionistas da ZON Multimédia, a venda de 

14.006.437 acções próprias, representativas de 4,53% do capital social da Sociedade, à Kento Holding 

Limited, pelo preço unitário de € 5,30 por acção, o que perfaz um preço global de 74.234.116 euros. Com 

esta deliberação, consideram-se verificadas as condições suspensivas do contrato de compra e venda de 

acções celebrado entre a ZON Multimédia e a Kento Holding Limited em 20 de Dezembro de 2009. 

A Kento a esta data possui 10% do capital da ZON com a compra de 4,53% das acções próprias da ZON e 

ainda das participações até agora detidas pela CGD de 2,50% e pela Cinvest de 2,97%. Em consequência da 

vendas das acções próprias foram liquidados todos os Equity Swaps celebrados entre a ZON Multimédia e 

as respectivas instituições financeiras. 

Em Fevereiro de 2010, a Sport TV assinou um contrato com a PPTV – PUBLICIDADE DE PORTUGAL E 

TELEVISÃO, S.A., tendo assegurado por mais um ano os direitos de transmissão televisiva dos jogos da Liga 

Portuguesa (2012/2013).De referir ainda, que a Sport TV reviu em 2010 o seu modelo de financiamento e 
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assegurou um empréstimo de médio e longo prazo, o qual foi utilizado em parte para pagar o empréstimo 

ao Grupo ZON. 

 

3.6 - Representante da Empresa para o Mercado 
 
 
O representante para as relações com o mercado é: 
Maria João Carrapato 
Directora de Relações com Investidores 
Telefone: 21-782 49 00 
Fax: 21-782 47 35 
e-mail: maria.carrapato@zon.pt 
 
Os Estatutos, Relatórios e Contas e comunicados da Entidade Emitente encontram-se no site da Relação 
com Investidores (http//www.zon.pt).
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3.7 - Situação Económica e Financeira 

 
Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras Individuais da ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. e consolidadas do Grupo ZON. 
 
Contas Consolidadas 
 
As demonstrações financeiras consolidadas da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo com as 

Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”), tal como adoptadas pela União Europeia. 
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ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Montante expresso em Euros)

Notas 31-12-2010 31-12-2011

Ativo

Ativo corrente:

Caixa e equivalentes de caixa 22 264.645.614 407.362.404

Contas a receber - clientes 23 126.661.588 124.757.470

Contas a receber - outros 24 62.122.278 113.059.680

Existências 25 58.628.028 46.741.084

Impostos a recuperar 26 2.765.914 5.081.059

Ativos não correntes detidos para venda 678.217 876.134

Pagamentos antecipados 27 15.924.543 10.529.786

Instrumentos financeiros derivados 41 - 531.882

Total do ativo corrente 531.426.182 708.939.499

Ativo não corrente:

Contas a receber - outros 24 60.945.529 21.316.933

Investimentos em empresas participadas 28 1.137.616 470.492

Investimentos detidos até à maturidade 29 - 20.488.677

Ativos financeiros disponíveis para venda 30 21.798.211 21.823.211

Ativos intangíveis 31 336.732.524 314.666.060

Ativos tangíveis 32 645.848.283 647.126.417

Propriedades de investimento - 883.980

Ativos por impostos diferidos 17 51.037.647 49.895.295

Outros ativos não correntes 33 1.786.302 -

Total do ativo não corrente 1.119.286.112 1.076.671.065

Total do ativo 1.650.712.294 1.785.610.564

Passivo

Passivo corrente:

Empréstimos obtidos 34 92.577.453 499.961.096

Contas a pagar - fornecedores 35 135.399.988 153.108.029

Contas a pagar - outros 36 75.083.100 54.004.930

Acréscimos de custos 37 70.452.210 56.476.764

Proveitos diferidos 38 4.070.343 3.775.044

Impostos a pagar 26 10.797.273 17.155.977

Provisões correntes 39 10.365.327 4.233.699

Instrumentos financeiros derivados 41 - 350.214

Total do passivo corrente 398.745.695 789.065.753

Passivo não corrente:

Empréstimos obtidos 34 973.044.728 729.423.538

Contas a pagar - outros 36 5.331.314 785.578

Proveitos diferidos 38 2.945.265 1.882.302

Provisões não correntes 39 12.631.436 23.006.169

Passivos por impostos diferidos 17 5.258.790 4.206.669

Instrumentos financeiros derivados 41 2.571.610 2.226.692

Total do passivo não corrente 1.001.783.144 761.530.948

Total do passivo 1.400.528.838 1.550.596.701

Capital próprio

Capital social 40.1 3.090.968 3.090.968

Ações próprias 40.2 (17.305) (554.401)

Reserva legal 40.3 3.556.300 3.556.300

Outras reservas 40.3 155.146.027 162.918.859

Resultados acumulados 78.516.745 56.018.625

Capital próprio excluindo interesses não controlados 240.292.735 225.030.351

Interesses não controlados 18 9.890.721 9.983.512

Total do capital próprio 250.183.456 235.013.863

Total do capital próprio e do passivo 1.650.712.294 1.785.610.564
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ZON MULTIMÉDIA - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA, SGPS, S.A. 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

Notas 4º Trim 10 12M 10 4º Trim 11 12M 11

( N ão  aud it ado )  ( a) ( N ão  aud it ado )  ( a)

RÉDITOS:

Prestação de serviços 208.890.071 832.920.508 205.834.498 821.498.900

Vendas 10.741.145 34.655.379 8.845.309 29.079.706

Outras receitas 1.431.160 4.773.428 926.681 4.249.854

7 221.062.376 872.349.315 215.606.488 854.828.460

CUSTOS, PERDAS E GANHOS:

Custos com o pessoal 8 15.545.529 58.272.849 14.895.168 59.290.951

Custos diretos 9 63.841.992 251.731.908 60.767.158 243.903.774

Custo das mercadorias vendidas 10 4.546.635 14.510.815 3.281.091 7.351.642

Marketing e publicidade 9.580.130 25.489.390 9.365.085 24.615.798

Serviços de suporte 11 18.865.279 71.518.435 16.372.414 66.024.085

Fornecimentos e serviços externos 11 33.394.815 137.078.654 33.234.992 130.409.992

Outros custos operacionais 12 (105.675) 344.489 216.777 778.177

Impostos indiretos 2.174.759 3.406.621 1.474.575 5.762.409

Provisões e ajustamentos 13 (109.569) 7.617.032 2.381.744 5.464.977

Depreciações e amortizações 31 e 32 59.309.501 219.294.578 54.247.713 218.284.913

Perdas por imparidade 31 e 32 (386.316) 266.785 (928.105) (687.255)

Custos de reestruturação - 682.500 176.624 1.394.983

Perdas / (ganhos) com a alienação de ativos, líquidas (384.625) (274.396) (433.238) (828.340)

Outros custos (ganhos) não operacionais 12 (106.673) 158.876 228.844 391.751

206.165.782 790.098.536 195.280.842 762.157.857

Resultado antes de resultados financeiros e impostos 14.896.594 82.250.779 20.325.646 92.670.603

Custos de financiamento 14 5.868.849 23.065.087 6.634.826 25.288.896

Perdas / (ganhos) em variações cambiais, líquidas (73.374) (171.572) (43.139) (240.506)

Perdas / (ganhos) em activos financeiros, líquidas 15 (27.732) (17.990) (48.661) (49.391)

Perdas / (ganhos) em empresas participadas, líquidas 16 2.445.583 7.877.713 3.160.156 10.320.863

Outros custos / (proveitos) financeiros, líquidos 14 1.345.425 5.364.342 2.083.965 7.715.038

9.558.751 36.117.580 11.787.147 43.034.900

Resultado antes de impostos 5.337.843 46.133.199 8.538.499 49.635.703

Imposto sobre o rendimento 17 1.376.113 9.347.064 2.658.074 14.786.749

Resultado consolidado líquido 3.961.730 36.786.135 5.880.425 34.848.954

Atribuível a:

Interesses não controlados 18 90.069 1.347.863 210.806 649.924

Acionistas do Grupo ZON Multimédia 3.871.661 35.438.272 5.669.620 34.199.030

Resultado líquido por ação

Básico 19 0,01 0,12 0,02 0,11

Diluído 19 0,01 0,12 0,02 0,11
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Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidados 

dos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 

 

 

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE Dezembro de 2010 E 2011

(Montantes expressos  em euros)

Notas 12M 10 12M 11

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 1.028.008.991 1.070.765.517

Pagamentos a fornecedores (650.756.781) (610.209.084)

Pagamentos ao pessoal (57.423.362) (63.311.489)

Pagamentos relacionados com o imposto sobre o rendimento (10.787.813) (16.516.891)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à atividade operacional 6.253.109 (69.113.610)

Fluxos das atividades operacionais (1) 315.294.144 311.614.443

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos provenientes de

Investimentos financeiros 43.1 6.666.666 6.666.666

Ativos tangíveis 3.064.441 897.066

Emprestimos concedidos 43.2 53.200.000 4.950.955

Juros e proveitos similares 6.286.068 21.433.950

Dividendos 43.3 298.956 625.004

Outras actividades de investimento - 16.556

69.516.131  34 590 196

Pagamentos respeitantes a

Investimentos financeiros (88.353) (80.903)

Ativos tangíveis (199.306.950) (169.349.510)

Ativos intangíveis (4.921.922) (3.506.345)

Emprestimos concedidos 43.4 (27.802.350) (37.731.225)

Aplicações financeiras 29 (20.174.634)

(232.119.575) ( 230 842 617)

Fluxos das atividades de investimento (2) (162.603.444) (196.252.421)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de

Empréstimos obtidos 1.555.416.667 1.810.858.804

Venda de ações próprias 40.3 74.314.757 -

1.629.731.424 1 810 858 804

Pagamentos respeitantes a

Empréstimos obtidos (1.511.251.869) (1.616.125.394)

Amortizações de contratos de locação financeira (80.419.542) (66.107.089)

Juros e custos  similares (37.948.936) (49.521.133)

Dividendos/distribuição de resultados 43.5 (50.177.166) (49.995.891)

Aquisição de ações próprias 40..2 (1.600.296) (1.196.376)

Outras actividades de financiamento   - (107)

(1.681.397.809) (1 782 945 990)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (51.666.385) 27.912.814

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 101.024.315 143.274.836

Efeito das diferenças de câmbio 393.143 (558.046)

Caixa e seus equivalentes no início do período 163.228.156 264.645.614

Caixa e seus equivalentes no fim do período 22 264.645.614 407.362.404
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Contas Individuais 
 
 

As demonstrações financeiras individuais da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo com os 

princípios contabilísticos definidos no Plano Oficial de Contabilidade (POC) e demais legislação portuguesa, 

sendo supletivamente aplicadas as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IAS” ou “IFRS”). 

 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

(Montantes expressos em euros)

RENDIMENTOS E GASTOS Notas 2011 2010

Vendas e serviços prestados 18 13.172.787 26.877.018

Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 7 35.411.241 25.588.596

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas - (903)

Fornecimentos e serviços externos 19 (3.261.953) (4.043.595)

Gastos com o pessoal (10.965.810) (11.220.466)

Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões) - 12.500

Outros rendimentos e ganhos 209.072 210.269

Outros gastos e perdas 21 (1.663.856) (5.074.297)

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 32.901.481 32.349.122

Gastos / reversões de depreciação e de amortização 22 (2.529.905) (1.633.568)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 30.371.576 30.715.554

Juros e rendimentos similares obtidos 23 51.729.372 24.821.889

Juros e gastos similares suportados 23 (43.655.588) (18.006.180)

Resultado antes de impostos 38.445.360 37.531.263

Imposto sobre o rendimento do exercício 9 (3.719.811) (2.353.058)

Resultado líquido do exercício 34.725.549 35.178.205
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ATIVO Notas 2011 2010

ATIVO NÃO CORRENTE:

Ativos fixos tangiveis 5 945.652 1.348.029

Goodwill 6 76.608.005 115.822.343

Ativos intangíveis 6 2.772.715 4.743.083

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 7 307.174.663 266.865.569

Participações financeiras - outros métodos 7 76.727 -

Outras contas a receber 13 48.751.587 48.731.587

Outros ativos financeiros 8 21.746.485 21.823.212

Ativos por impostos diferidos 9 1.872.042 1.699.569

Outros ativos não correntes - 1.738.528

Total do ativo não corrente 459.947.876 462.771.920

ATIVO CORRENTE:

Inventários 11.348 10.649

Adiantamentos a fornecedores 248.239 83.602

Estado e outros entes públicos 10 38.296 38.296

Outras contas a receber 13 827.394.284 858.893.876

Diferimentos 14 85.400 2.238.015

Caixa e depósitos bancários 4 391.731.474 240.970.437

Total do ativo corrente 1.219.509.041 1.102.234.875

Total do ativo 1.679.456.917 1.565.006.795

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital realizado 17 3.090.968 3.090.968

Ações próprias 17 (554.401) (17.305)

Reservas legais 17 3.556.300 3.556.300

Outras reservas 17 120.878.878 132.536.119

Resultados transitados 27.256.087 48.604.086

Outras variações no capital próprio 36.751.941 17.192.128

Resultado líquido do exercício 34.725.549 35.178.205

Total do capital próprio 225.705.322 240.140.501

PASSIVO:

PASSIVO NÃO CORRENTE:

Provisões 7 62.704.691 57.299.188

Financiamentos obtidos 15 482.343.342 673.327.427

Outros passivos financeiros 12 2.226.692 2.152.624

Outras contas a pagar 16 - 2.462.476

Total do passivo não corrente 547.274.725 735.241.715

PASSIVO CORRENTE:

Fornecedores 2.366.332 1.073.796

Estado e outros entes publicos 10 1.609.722 1.926.061

Financiamentos obtidos 15 424.675.632 30.409.277

Outras contas a pagar 16 308.432.343 347.789.400

Diferimentos 14 169.059.729 208.426.045

Outros passivos financeiros 12 333.112 -

Total do passivo corrente 906.476.870 589.624.579

Total do passivo 1.453.751.595 1.324.866.294

Total do capital próprio e do passivo 1.679.456.917 1.565.006.795

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 2010

(Montantes expressos em euros)
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Notas

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 33.733.674 26.031.910

Pagamentos a fornecedores (4.072.449) (4.561.897)

Pagamentos ao pessoal (11.037.318) (11.363.132)

Caixa gerada pelas operações 18.623.906 10.106.881

Pagamento / recebimento do imposto sobre o rendimento (7.705.828) 48.524.720

Outros recebimentos / pagamentos (6.469.181) (4.749.560)

Fluxos das atividades operacionais [1] 4.448.898 53.882.041

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Ativos fixos tangíveis - 18.427

Investimentos financeiros 16.831.594 399.133.932

Empréstimos concedidos 94.880.810 87.192.961

Juros e rendimentos similares 49.350.136 23.061.593

Dividendos 565.381 18.409.458

Outros recebimentos - 161.627.921 222.259 528.038.630

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (54.734) (360.972)

Ativos intangíveis (759) (16.660)

Investimentos financeiros (99.860) (152.150.223)

Empréstimos concedidos (85.111.095) (85.266.448) (383.464.919) (535.992.774)

Fluxos das atividades de investimento [2] 76.361.472 (7.954.144)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de: 

Financiamentos obtidos 1.478.571.024 1.147.500.000

Alienação de ações próprias - 1.478.571.024 74.314.757 1.221.814.757

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos (1.320.692.020) (1.109.122.701)

Juros e gastos similares (36.998.910) (23.352.848)

Dividendos (49.453.508) (49.454.560)

Aquisição de ações próprias (1.196.375) (1.600.296)

IHC - -

Amortizações de contratos de locação financeira (279.837) (1.408.620.650) (88.751) (1.183.619.156)

Fluxos das atividades de financiamento [3] 69.950.373 38.195.601

Variação de caixa e seus equivalentes [4]=[1]+[2]+[3] 150.760.744 84.123.498

Efeito das diferenças de câmbio 293 (580)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 4 240.970.437 156.847.519

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 4 391.731.474 240.970.437

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de 2011.

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Montantes expressos em euros)

2011 2010
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