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Anexo 1: Bases de Cálculo e Fontes de Informação 
 
1. Geral 
1.1 Excepto referência em contrário no documento: 
 1.1.1 As cotações de fecho e consenso de estimativas de receitas são à data do fecho da bolsa a 3 de Março de 2006; 
 1.1.2 Os preço das acções têm como fonte a Datastream ou a Bloomberg;  

1.1.3 O consenso de estimativas de resultados têm como fonte a Bloomberg ou a Reuters e são ajustadas para itens 
excepcionais e amortização do goodwill, onde aplicável; e 
1.1.4 A análise dos prémios tem com fontes apresentações da empresa, press releases, SDC and MergerMarket 
1.1.5 Os cálculos são preparados com base em 1.128.856.500 acções da Portugal Telecom, após do cancelamento das 
acções próprias. 

 
1.2. Excepto referência em contrário, a informação financeira relativa à Portugal Telecom foi retirada dos Resultados de 2005, outros 
relatórios anuais ou periódicos das contas da Portugal Telecom para os períodos relevantes e outra informação tornada pública pela 
Portugal Telecom. 
 
1.3. Excepto referência em contrário, todas as referências a metas financeiras, poupanças de custos e retornos futuros para os 
accionistas estão baseados no plano estratégico do Conselho de Administração. 
 
1.4. Excepto referência em contrário, a informação incluída neste documento relativamente à posição de mercado, sector, divisão e 
análise de produto, empresas comparáveis e transacções precedentes, tem como base estimativas da equipa de gestão da PT e cálculos 
que têm como fonte informação pública disponibilizada pela ANACOM, Bloomberg, Reuters, Datastream, SDC e Factiva. 
 
1.5. Excepto referência em contrário, a informação relativa à Oferta da Sonaecom tem como base os Documentos da Oferta e outro 
material tornado público pela Sonaecom ou outra qualquer pessoa mencionada nos Documentos da Oferta.  
 
2. Referências por Páginas 
As bases de cálculo relevantes e fontes de informação são disponibilizadas abaixo pela mesma ordem em que aparecem ao longo do 
documento, com referência aos números das páginas deste documento. Nos casos em que a informação se encontre repetida no 
documento, as bases e fontes originais não estão.  
 
Página v 
(a) O prémio para o sector das telecomunicações é calculado como uma média simples dos prémios pagos em transacções 
seleccionadas desde 1995. Os prémios são calculados relativamente a uma estimativa antes da data dos rumores da oferta (i.e. fugas de 
informação para o mercado e a data da oferta melhorada). A amostra de transacções anteriores é composta pelas seguintes: 
 
Data Alvo Comprador 
31-Nov-05 TDC Nordic Telephone Company 
31-Out-05 O2 Telefonica 
18-Jul-05 Versatel Tele2 
07-Jul-05 Saunalahti Elisa Communications 
08-Nov-04 Infonet BT Group 
14-Set-04 Song Networks  TDC  
01-Abr-03 Sense Comm Intl Reitangruppen 
29-Jun-01 Eircom Valentia Group 
21-Mar-01 Soon Comm. Elisa Communications 
24-Jul-00 SEC Netcom 
23-Jun-00 NetCom Telia 
17-Abr-00 Detron Group Landis Group 
11-Jan-00 Esat Telecom BT 
14-Nov-99 Mannesmann Vodafone AirTouch 
21-Out-99 Orange Mannesmann 
09-Jul-99 Debitel Swisscom 
20-Fev-99 Telecom Italia Ing C Olivetti & Co 
  
(b)  O prémio para transacções precedentes não solicitadas no mercado europeu é calculado como a média dos prémios pagos em 
ofertas não solicitadas seleccionadas, ocorridas com sucesso no mercado europeu, com um valor de transacção acima dos $10 mil 
milhões desde 1995. Os prémios são calculados relativamente a uma estimativa antes da data dos rumores da oferta (i.e. fugas de 
informação para o mercado e a data da oferta melhorada). A amostra de transacções precedentes foi seleccionada com base na 
comparabilidade da transacção e inclui as seguintes:  
 
Data Alvo Comprador 
26/01/2004 Aventis Sanofi-Synthelabo 
29/11/1999 National Westminster Bank Royal Bank of Scotland Group 
14/11/1999 Mannesmann  Vodafone AirTouch 
14/09/1999 INA Assicurazioni Generali 
05/07/1999 Elf Aquitaine Totalfina 
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09/03/1999 Paribas BNP 
20/02/1999 Telecom Italia Ing C Olivetti & Co 
20/01/1995 Wellcome Glaxo Holdings 
 
 
(c)  O prémio para transacções portuguesas é calculado como uma média dos prémios pagos em ofertas não solicitadas, em 
Portugal, com um valor de transacção acima dos $500 milhões, desde 1995. Os prémios são calculados relativamente a uma estimativa 
antes da data dos rumores da oferta (i.e. fugas de informação para o mercado e a data da oferta melhorada). A amostra de transacções 
anteriores inclui as seguintes: 
 
Data Alvo Comprador 
15/06/00 Cimpor Grupo de Investidores 
19/07//99 BPSM BCP 
19/07//99 Mundial Confiança BCP 
 
(d) A referência a múltiplos de transacções anteriores está baseada na média do Firm Value/EBITDA dos últimos doze meses das 
transacções seguintes: NTC/TDC (6,8x), Weather/Wind (7,7x), Telefonica/Cesky Telecom (6,4x), e o múltiplo ponderado para as 
transacções da France Telecom/Amena e ONO/Auna (9,3x).  
 
(e) O Firm Value/EBITDA de 2005 implícito na Oferta da Sonaecom é calculado pela multiplicação do número de acções da PT pelo 
preço da Oferta, excluindo a PTM e ajustando pela dívida líquida, interesses minoritários e empresas participadas não consolidadas. O 
EBITDA de 2005 da PT é calculado com base nos resultados de 2005 da PT ajustado dos custos com reformas antecipadas. 
 
Página vi 
(a) A capitalização bolsista da Sonaecom tem como data de referência 3 de Março de 2006.  
 
(b) O free cash flow da Sonaecom tem como fonte o relatório e contas anual da Sonaecom de 2004.  
 
(c) A referência à contribuição de capitais próprios da Sonaecom para a Oferta é baseado nos Documentos da Oferta.  
 
(d) A referência de €14,8 mil milhões de financiamento necessário é calculada pela diferença entre a Oferta implícita da Sonaecom de 
€16,3 mil milhões e o anunciado aumento de capital de até €1,5 mil milhões de contributo de capitais próprios. O valor de €16,3 mil 
milhões é calculado pela soma do preço da Oferta multiplicado pelo número de acções da PT, adicionado da dívida líquida da PT de 
€5.583 milhões (incluindo as responsabilidades com o Fundo de Pensões após impostos de €1.911 milhões). 
 
Página vii 
(a) A quota de mercado pro-forma para a TMN e Optimus é calculada pela soma das quotas de mercado da PT e Sonaecom reportadas 
no 3T 2005 pela PT, Sonaecom e ANACOM.  
 
(b) A média dos operadores de móvel líderes na Europa é calculada como uma média simples de Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Itália, Reino Unido e Suécia. A informação é baseada nos gráficos 
individuais por país do Merrill Lynch Research,European Wireless Matrix do 3T 2005.  
 
(c) O mercado de voz português refere-se aos mercados combinados fixo e móvel.  
 
(d) As quotas de mercado de voz em minutos são baseadas em informação da ANACOM e informações divulgadas pelas empresas. 
As quotas de mercado são baseadas nos minutos dos nove meses terminados em 30 de Setembro de 2005. Os minutos da Optimus 
baseiam-se em estimativas da PT.  
 
Página viii 
(a) A referência às facturas domésticas está baseada no Anuário Estatístico de Portugal 2004. 
 
Página ix 
(a) Excepto referência em contrário, a média europeia é baseada na média da Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Grécia, Holanda, Itália, Espanha, Suécia e Reino Unido.  
 
(b) Preço da banda larga é uma média simples do custo mensal para 2Mbps ou para oferta equivalente dos incumbentes nos países 
mencionados acima a Fevereiro de 2006.  
 
(c) A penetração da banda larga corresponde ao número total de subscritores dividido pelo número total de lares portugueses 
equipados com PCs, no 1S 2005. A fonte da informação é o Merrill Lynch Research, European Broadband Matrix no 3T 2005. 
 
(d) O preço dos serviços de telefonia móvel tem como base uma média simples da receita móvel por minuto dos incumbentes, nos 
países seleccionados designados acima no 3T 2005 A fonte da informação é o Merrill Lynch Research, European Wireless Matrix no 
3T 2005. 
 
(e) A taxa de penetração móvel é calculada com base no número de cartões SIM por pessoa no 3T 2005. A fonte da informação é o 
Merrill Lynch Research, European Wireless Matrix no 3T 2005. 
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(f) Informação do ARPU de Pay-TV e taxas de penetração da PT é baseada na ANACOM e INE e para a cobertura Europeia é baseada 
nas estimativas da Screen Digest para Áustria, França, Alemanha, Grécia, Itália, Espanha e Reino Unido em 2005. 
 
Página x 
(a) Excepto referência em contrário, a média europeia é baseada na média dos incumbentes da Alemanha, Áustria, Bélgica, 
Dinamarca, Espanha, Finlândia, França Grécia, Holanda, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Reino Unido e Suécia. 
 
(b) A fonte informação é a Teligen em Dezembro 2005. Informação não disponível para a Suécia. 
 
(c) Custos de terminação baseados em informação da Cullen e sites de internet das empresas em Janeiro de 2006. 
 
(d) Custo de instalação OLL, mensalidade de OLL e margem de retalho de OLL para concorrentes estão baseados em informação da 
Cullen e sites de internet das empresas.  
 
(e) Mensalidade média da ORLA na Europa baseada na média da Dinamarca, França, Irlanda, Noruega, Reino Unido e Suécia. A 
fonte da informação é a Cullen e os sites das empresas em Março 2006. 
 
Página xi 
(a) O quadro que apresenta quotas de mercado dos operadores alternativos líderes em Portugal diz respeito à quota de acesso no total 
do mercado de telecomunicações alternativo excluindo a Portugal Telecom e está baseado na ANACOM e na informação divulgada 
pela empresa. Todas as quotas de mercado são a Setembro de 2005 excepto para acesso indirecto que se reporta a Dezembro de 2005. 
Para o acesso indirecto, a quota de mercado superior a 50% do Tele2 é baseado no anúncio público. Os 19% de Sonaecom é baseado 
em ANACOM, informação da empresa e estimativas da PT.  
 
(b) O quadro que apresenta quotas de mercado e margens EBITDA para detentores de terceiras licenças está baseado nos relatórios 
das empresas e no Merrill Lynch Research, European Wireless Matrix do 3T 2005. Para Wind está baseado na apresentação a 
investidores em Janeiro 2006. 
 
(c) Os custos de espectro móvel referido e as tarifas de terminação são baseadas na ANACOM. As taxas de terminação fixo-móvel 
reportam-se a Fevereiro de 2006. Em contraste com outros países europeus onde outros operadores têm um custo de espectro fixo, os 
operadores portugueses têm um custo de espectro variável proporcional ao seu número de subscritores, permitindo assim aos 
operadores mais pequenos pagar um valor mais reduzido.  
 
Página xiv 
(a) Todos os valores mostrados nos gráficos estão suportados nos dados financeiros reportados da PT. 
 
(b) Clientes de banda larga, incluindo PTC e PTM. 
 
(c) Clientes do segmento móvel incluem TMN e 50% da Vivo proporcionalmente consolidados.   
 
(d) Clientes Pay-TV incluem cabo e satélite.  

 
Página xv 
(a) Informação para a Vivo, Meditelecom, Unitel, CTM e Cabo Verde suportados em informação das empresas a Dezembro de 2005.  
 
(b) Margem refere-se a margem EBITDA. 
 
Página xvi 
(a) Valorização do preço da acção calculada com base na cotação de fecho da Acção PT no dia 6 de Fevereiro de 2003 (3 anos antes 
da Oferta) e 6 de Fevereiro de 2006 (antes do anúncio da Oferta da Sonaecom). 
 
(b) A referência ao retorno total para o accionista de 36% tem como base a cotação de fecho da Acção PT a 6 de Fevereiro de 2003 (3 
anos antes da Oferta) e os dividendos ordinários distribuídos pela PT entre 6 de Fevereiro de 2003 e 6 de Fevereiro de 2006. O cálculo 
assume que todos os dividendos ordinários distribuídos pelos accionistas da PT são reinvestidos em acções PT desde o dia de 
pagamento até 6 de Fevereiro de 2006. 
  
(c) A referência ao retorno da PT como percentagem da capitalização bolsista tem como base o número de acções da PT e a cotação de 
fecho da acção PT a 6 de Fevereiro de 2003 (3 anos antes da Oferta). A informação relativa ao share buyback e aos dividendos têm 
como base as informações divulgadas pela PT.  
 
Página xix 
(a) O crescimento do EBITDA consolidado considera a taxa de câmbio actual de 1 € = 2,55R$ (Reais Brasileiros). 
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Página 1 
(a) A subavaliação implícita dos prémios de transacções anteriores é calculada como a diferença entre o Preço da Oferta e o preço 
implícito da acção para a PT, aplicando os prémios seleccionados e multiplicando pelo número de acções da PT. 
 
(b) Para detalhes sobre as anteriores ofertas não solicitadas no sector da telecomunicações na Europa e em Portugal, ver as notas (a), 
(b) e (c) da Página v.  
 
Página 2 
 
(a) Para detalhes dos múltiples das transacções precedentes, ver nota (d) da página v. A subavaliação implícita dos múltiplos de 
transacções anteriores é calculada como a diferença entre o Preço da Oferta e o preço implícito por acção PT, aplicando os múltiplos 
seleccionados e multiplicando pelo número de acções da PT. 
 
(b) A concentração no mercado móvel em linha com precedentes europeus tem como base uma selecção de transacções baseada na 
comparabilidade da transacção, incluindo a Deutsche Telekom / Tele.ring, KPN / Telfort, TeliaSonera / Orange Denmark e TIM Helas 
/ Q-Telecom. Deutsche Telekom/Tele.ring ainda em progresso.  
  
(c) A mediana do número de operadores corresponde à mediana do número de operadores que permaneceram após a consolidação em 
cada um dos mercados indicados em (b).   
 
(d) As quotas de mercado resultantes para os precedentes europeus são baseadas em informação divulgada pelas empresas e Merrill 
Lynch Research, European Wireless Matrix, à data do fecho da transacção ou no dia do anúncio da transacção (caso a transacção 
ainda esteja a decorrer). 
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Anexo 2 – Definições 
 
€ A moeda legal em vigor na União Económica Europeia 
$ A moeda legal em vigor nos Estados Unidos da América 
Accionista Um detentor registado de Acções da Portugal Telecom 
Acções da Portugal Telecom Todas as acções ordinárias emitidas pela Portugal Telecom 
Acessos Fixos / Colaborador O número de subscritores do serviço fixo dividido pelo número de colaboradores afectos às 

operações do serviço fixo 
Average Revenue Per User (“ARPU”) Receita média mensal por cliente 
Capex Capital Expenditure. Investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo. 
Capitalização Bolsista Terminologia utilizada para referenciar o valor de uma empresa sendo obtido através da 

multiplicação do número de acções emitidas pelo preço actual das mesmas 
Carrier Pre-Selection Cost (“CPS”) Os CPS permitem aos subscritores de telefonia fixa, que estão directamente conectados a 

uma rede de um operador de telecomunicações, aceder aos serviços de voz de outro 
operador de telecomunicações, directamente ou através de um prefixo  

Cash Flow Operacional (“CF 
Operacional”) 

EBITDA – Capex  

Direct-to-Home  (“DTH”) Sistema de televisão de satélite pelo qual os subscritores recebem o sinal em formato digital 
Documentos da Oferta Os documentos entregues pela Sonaecom, no dia 27 de Fevereiro de 2006, enunciando os 

termos e condições da Oferta da Sonaecom 
EBITDA Resultado antes de Items Financeiros e Impostos + Amortizações + Perdas por Imparidade 

+ Custos com Programa de Redução de Efectivos +/- Perdas e Ganhos na Alienação de 
Activos Fixos + Outros Items Não Recorrentes 

EPS Resultado por acção (Earnings per share) 
Free Cash Flow Operacional (“FCF 
Operacional”) 

EBITDA (antes de custos com reformas antecipadas) – Capex – Investimento em Fundo de 
Maneio – Outros Items non-cash incluídos no EBITDA 

Firm Value ou FV Terminologia utilizada para referenciar o valor de uma empresa, sendo obtido através da 
multiplicação do número de acções emitidas pelo preço actual das mesmas, deduzido do 
encaixe esperado resultantes de opções, warrants, dívida convertível, adicionado da dívida 
financeira remunerada e dos interesses minoritários, deduzido dos investimentos em 
participações não consolidadas, da caixa e depósitos bancários e de títulos negociáveis.  

Firm Value to EBITDA ou FV / 
EBITDA 

Uma medida de análise do valor de uma empresa, calculado através da divisão do Firm 
Value pelo EBITDA anual 

Impostos (Activo) Valor do imposto (activo) conforme informações divulgadas pela empresa. 
Oferta do Lacete Local (“OLL”) Possibilidade de operadores concorrentes acederem à “última milha” da rede fixa detida 

pelo operador de telecomunicações incumbente mediante o pagamento de uma taxa. 
ORLA Oferta de Realuguer da Linha de Assinante  
Portugal Telecom ou PT ou Empresa Portugal Telecom, SGPS, S.A. 
Preço da Oferta O preço oferecido por cada acção da Portugal Telecom tal como se apresenta nos 

Documentos da Oferta 
Responsabilidades com o Fundo de 
Pensões 

Valor actual das responsabilidades com o fundo de pensões declaradas pela Empresa 

Revenue Generating Units (“RGUs”) Número único de clientes 
Subscritores Móveis / Colaborador O número de subscritores do serviço móvel dividido pelo número de colaboradores afectos 

às operações móveis 
TAMC Taxa Anual Média de Crescimento 
Valor da Transacção Preço por acção oferecido, multiplicado pelo número de acções emitidas pela sociedade 

visada à data da transacção, multiplicado pela percentagem de participação accionista 
objecto da oferta 

 
 


