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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 

elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n° 69/2004 de 25  

de Março e respectivas normas complementares e regulamentares. 

 

Nos termos do artigo 17º do referido Decreto-Lei, o conteúdo da presente Nota Informativa é 

da inteira responsabilidade da SONAECOM, SGPS, S.A. (“Entidade Emitente”) a qual autorizou 

o Banco Santander Totta, S.A., na sua qualidade de Agente Pagador e Instituição Registadora 

do Programa, a proceder à sua divulgação. 

 

O Banco Santander Totta, S.A., não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada 

pela Entidade Emitente. 

 

O Banco Santander Totta, S.A. enquanto Instituição Depositária, é responsável por assegurar 

que as Emissões, a realizar no âmbito do Programa, serão efectuadas de acordo com o 

disposto no mesmo diploma e demais disposições legais ou regulamentares aplicáveis. 

 

Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso 

ou garantia por parte do Banco Santander Totta, S.A., quanto à suficiência, veracidade, 

objectividade e actualidade do conteúdo da informação nela prestada pela Entidade Emitente, 

nem envolve, por parte do Banco Santander Totta, S.A. qualquer avaliação ou juízo de valor 

quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, 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 

actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo assim o 

Banco Santander Totta, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 

previstos na lei. 

 

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

pelo Banco Santander Totta, S.A.. 

 

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

da Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

EMITENTE: 

 

SONAECOM SGPS, SA 

 

ORGANIZAÇÃO: 

 

 

Banco Santander Totta, S.A.. 

 

AGENTE E INSTITUIÇÃO 

REGISTADORA: 

 

DEALER: 

Banco Santander Totta, S.A.. 

 

 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

GARANTIA DE REEMBOLSO: Não existe garantia autónoma, a favor dos detentores, que assegure 

o cumprimento das obrigações de pagamento decorrentes das 

emissões a realizar ao abrigo do Programa. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO: Existe garantia de subscrição das Emissões de Papel Comercial a 

realizar ao abrigo do Programa, dada pelo Banco Santander Totta, SA 

até ao limite do Montante Nominal do Programa, nos termos do 

Contrato assinado. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: O 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 6 de Maio. 

 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO 

DO PROGRAMA: 

€ 25.000.000. 

 

DIVISA DE EMISSÃO: 

 

Euro. 

 

REPRESENTAÇÃO: Valores mobiliários nominativos sob a forma escritural, sendo o seu 

valor nominal unitário mínimo de € 50.000 (cinquenta mil Euro). 
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PRAZO DO PROGRAMA: 1. Este Programa terá início em 31 de Julho de 2012 e permanecerá 

em vigor até 31 de Julho de 2013, caducando no termo desse 

período se não se verificar renovação do respectivo prazo de 

vigência nos termos do parágrafo seguinte. 

2. O presente Program renovar-se-á automática e sucessivamente, 

por períodos semestrais a terminar em 31 de Julho e 31 de Janeiro 

de cada ano, se qualquer das partes (BST ou SONAECOM) não obstar 

a essa renovação, através de comunicação escrita de denúncia do 

contrato, expedida com a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 

relativamente ao termo do prazo em curso. 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO: Por subscrição particular, através das modalidades de colocação 

seguintes: 

Colocação Indirecta 

A DATA DE SUBSCRIÇÃO das EMISSÕES deverá ser comunicada pela 

EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas de Lisboa do DIA 

ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição. O AGENTE 

comunicará no máximo até às 12 horas de Lisboa do DIA ÙTIL 

anterior à data pretendida para a subscrição, a TAXA DE 

INTERVENÇÃO a aplicar à EMISSÃO; 

Colocação Directa 

A EMITENTE enviará uma notificação ao DEALER até às 11 horas do 

terceiro dia útil anterior a cada DATA DE SUBSCRIÇÃO com indicação 

da sua intenção de proceder à emissão de papel comercial indicando 

o respectivo montante e prazo. 

Até às 11 horas de Lisboa do segundo dia útil anterior à data 

pretendida para a subscrição, o DEALER comunicará por escrito à 

EMITENTE as suas propostas. A EMITENTE informará o BST enquanto 

DEALER e AGENTE, por escrito até às 12 horas desse mesmo dia, que 

propostas aceita, 

Caso não sejam apresentadas propostas suficientes ou as propostas 

recebidas ao abrigo dos números anteriores sejam total ou 

parcialmente recusadas pela EMITENTE, esta deverá manifestar ao 

BST, se pretende optar, total ou parcialmente, pela Colocação 

Indirecta. 
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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. 

 

PRAZO DE CADA EMISSÃO: 7 a 364 dias. 

 

TAXA DE JURO DE CADA 

EMISSÃO: 

 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a 

EMISSÃO tenha sido calculada pelo AGENTE. 

 

TAXA DE INTERVENÇÃO i. Para Emissões com Prazo de Emissão inferior ou igual a 

90 dias, corresponde à Taxa Euribor divulgada para o 

prazo de 3 meses, acrescida de um spread de 3,5% 

ii. Para Emissões com Prazo de Emissão superior a 90 dias, 

corresponde à Taxa Euribor divulgada para o respectivo 

prazo de emissão, acrescida de um spread de 3,5%  

iii. Se o Prazo de Emissão não coincidir com o prazo para o 

qual seja oficialmente divulgada a Taxa Euribor, a Taxa 

Euribor será calculada por interpolação linear e 

acrescida de um spread de 3,5% 

Caso a Data de Reembolso de uma Emissão a realizar pela Emitente 

ultrapasse qualquer uma das datas identificadas nos números 

anteriores, o spread a aplicar será calculado aplicando a média 

ponderada pelos dias que resulte da aplicação dos spread aplicáveis 

a cada um dos períodos em causa. 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO: A subscrição será efectuada ao seu valor nominal e os juros de cada 

Emissão serão pagos na respectiva Data de Reembolso e 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 p.a. aplicável 

PE = Prazo de Emissão (em dias) 

 

REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
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FORMA, VALOR E DATA DE 

REEMBOLOSO: 

 

 

 

 

VENCIMENTO ANTECIPADO 

 

O reembolso será feito de uma forma global, ao valor nominal 

acrescido dos respectivos juros, na data de vencimento de cada 

Emissão. Poderá haver reembolso antecipado por acordo entre a 

Emitente e o tomador das Emissões, nomeadamente através da 

aquisição de papel comercial pela Emitente. 

 

Constitui uma condição de vencimento antecipado do Programa e de 

qualquer uma das Emissões realizadas ao abrigo do mesmo a 

verificação de qualquer um dos seguintes eventos: 

a) Mora no pagamento de quaisquer montantes exigíveis ao abrigo 

do presente Programa e/ou de qualquer das Emissões, não 

regularizada no prazo de 5 (cinco) dias úteis após comunicação 

que o Agente faça às Emitentes para o efeito; 

b) Mora no pagamento de quaisquer outras obrigações resultantes 

de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 

compromissos com incidência financeira, contraídos ou a 

contrair junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, 

ou ainda no pagamento de obrigações decorrentes de valores 

monetários ou mobiliários de qualquer natureza, desde que os 

respectivos credores solicitem o reembolso antecipado de 

obrigações pecuniárias dos Emitentes num montante total 

superior a 10% dos seus Capitais Próprios (tal como publicado 

nas últimas contas individuais auditadas), excepto se os 

Emitentes comprovarem a inimputabilidade de tais dívidas 

através da apresentação de documentação comprovativa ou 

decorrente da contestação em sede judicial das mesmas; 

c) As Emitentes cessem pagamentos, sejam executadas 

judicialmente, dêem azo à interrupção da sua actividade 

comercial, ou seja requerida pelas Emitentes a declaração da sua 

insolvência ou esta seja requerido por terceiros, se tal não for, 

de boa fé, contestado pelas Emitentes; 

d) As Emitentes não cumprirem os seus compromissos para com a 

Segurança Social ou para com as autoridades fiscais, 

incumprimento esse verificado através de sentença judicial 

desde que tal incumprimento decorra da obrigação de 

pagamento de quaisquer quantias não satisfeitas no prazo 

decretado judicialmente para o efeito; 
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ESTATUTO DO PAPEL 

COMERCIAL: 

e) Se as obrigações decorrentes de cada uma das Emissões 

deixarem de graduar pari passu com todas as outras obrigações 

não garantidas e não subordinadas das Emitentes, sem prejuízo 

dos privilégios creditórios estabelecidos por lei. 

Perante qualquer situação de Vencimento Antecipado, resolver-se-á, 

na data em que termine o prazo estabelecido para regularização a 

presente operação, sendo exigível o imediato cumprimento, pela 

Emitente, de todas as obrigações assumidas até essa data. 

 

 

Cada Emissão constitui uma obrigação comum, directa, 

incondicional e geral da Emitente, que empenhará toda a sua boa fé 

no respectivo cumprimento e a que corresponderá um tratamento 

pari passu com todas as outras dívidas e compromissos presentes ou 

futuros não especialmente garantidos ou não subordinados das 

Emitentes, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 

 

TRANSMISSIBILIDADE: 

 

 

 

ADMISSÃO À COTAÇÃO: 

 

Os valores mobiliários são livremente negociáveis, embora a 

transmissão só produza efeitos após a comunicação da mesma, pelo 

transmissário, à Instituição Registadora. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das 

EMISSÕES ao Euronext Lisbon da Euronext Lisbon – 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 

26.5%. 

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, 

salvo se o titular optar pelo englobamento (caso estes rendimentos 

não sejam obtidos no âmbito do exercício de actividades 

empresariais e profissionais), 
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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 26.5%, 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:  

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 35 %, 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 
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Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 

vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 

definitivo, à taxa de 26,5%. 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de 

risco que se constituam e operem de acordo com a 

legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime 

fiscal aplicável. 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

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 26.5% (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:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria 

colectável, sendo tributadas nos termos gerais. 

Não residentes:  
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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 pessoas 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 
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reduzido a metade quando os títulos estiverem sujeitos a 

mais de uma amortização;  

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor 

das obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a qual é 

fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, 

sob proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após 

audição da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários;  

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a 

da amortização, expresso em meses e arredondado por 

excesso, devendo o número apurado ser reduzido a 

metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de 

uma amortização. 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter 

vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge ou unido de 

facto, descendentes e ascendentes. 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões 

gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em 

território português. 

Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões 

gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que 

dele isentos. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do 

regime geral e não dispensa a consulta da legislação 

aplicável. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE  

 

3.1. Elementos de Identificação 

Denominação Social: Sonaecom, SGPS, S.A. 

Objecto Social: Gestão de participações sociais noutras sociedades. 

Sede Social: Lugar do Espido, Via Norte, Maia 

Contribuinte: 502 028 351 

Matrícula: Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o n.º 502 028 351 

 

3.2. Constituição e Capital  

Constituição: sociedade constituída em 6 de Junho de 1988 no 6º Cartório Notarial do Porto. 

 

Capital Social: € 366.246.868 (trezentos e sessenta seis milhões, duzentos quarenta seis mil, 

oitocentos e sessenta oito Euros) 

 

Estrutura accionista: a Sonaecom é controlada pela Sonae, SGPS, S.A., que detém diretamente 

e indiretamente cerca de 53,17% do capital social da Sonaecom. 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2011, o free float (% de ações não detidas ou controladas pelos 

Acionistas comparticipações qualificadas e excluindo as ações próprias) situou-se em 

aproximadamente 20,95%. 

 

A Sonaecom não tem conhecimento de quaisquer acordos parassociais que imponham 

restrições à transmissibilidade de ações ou direitos de voto da sociedade. 

 

3.3. Legislação Especial 

A Sonaecom, SGPS, S.A. não tem a sua actividade regulada por legislação especial. Aplica-se à 

Empresa a legislação Geral do Código das Sociedades Comerciais, designadamente a que 

respeita às Sociedades Anónimas, em tudo o que não constar dos seus Estatutos que estão 

conformes esses códigos. Na qualidade de sociedade aberta encontra-se igualmente sujeita ao 

disposto no Código dos Valores Mobiliários. 
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3.4. Dependência de Alvarás, Patentes, Contratas ou Novos Processos de Fabrico  

A Sonaecom, SGPS, S.A., rege-se pelos seus Estatutos e pela legislação geral, não estando 

dependente em relação a alvarás, patentes, licenças, contratos de concessão ou qualquer tipo 

de contrato. 

 

Relativamente à sua participada Optimus-Comunicações, S.A., a mesma está dependente da 

atribuição de direitos de utilização de frequências para a prestação de serviços de 

comunicações eletrónicas terrestres acessíveis ao público. 

 

3.5. Órgãos Sociais 

Mesa da Assembleia Geral: 

Presidente:  João Augusto Esmeriz Vieira de Castro  

Secretário:  António Agostinho Cardoso da Conceição Guedes  

Conselho de Administração 

Presidente:  Duarte Paulo Teixeira de Azevedo 

Vogais:  Ângelo Gabriel dos Santos Paupério 

 António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier 

 Maria Cláudia Teixeira de Azevedo 

 Miguel Nuno Santos Almeida 

  António Sampaio e Mello (Administrador não executivo)   

 David Charles Denholm Hobley (Administrador não executivo) 

 Frank E. Dangeard (Administrador não executivo) 

 Gervais Gilles Pellissier (Administrador não executivo) 

 Jean-François René Pontal (Administrador não executivo)   

 Nuno Manuel Moniz Trigoso Jordão (Administrador não executivo)   

Conselho Fiscal: 

Presidente: Arlindo Dias Duarte Silva 

Vogais:  Armando Luís Vieia de Magalhães 

Óscar José Alçada da Quinta 

Suplente: Jorge Manuel Felizes Morgado 

 

Comissão de Vencimentos: 

  SONAE, SGPS, S.A., representada por Duarte Paulo Teixeira de Azevedo; 

  SONTEL, BV, representada por Francisco de la Fuente Sanchez. 

 

Revisor Oficial de Contas: 

Deloitte & Associados, SROC, S.A., representada por António Manuel Martins 

Amaral que pode ser substituído por João Luís Falua Costa da Silva. 
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3.6 Situação Económica e Financeira  

3.6.1. Demonstrações de Resultados (valores em euros) – Individual 
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3.6.2. Balanços (valores em euros) – Individual 
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3.6.2. Balanços (valores em euros) – Individual  
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3.6.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa (valores em euros) – Individual 
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3.6.4. Demonstrações de Resultados (valores em euros) – Consolidado 
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3.6.5. Balanços (valores em euros) – Consolidado 
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3.6.5. Balanços (valores em euros) – Consolidado 
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3.6.6. Demonstrações de Fluxos de Caixa (valores em euros) – Consolidado 
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3.6.6. Demonstrações de Fluxos de Caixa (valores em euros) – Consolidado 

 

 

 


