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Relatório do Conselho de Administração

Portugal Telecom, SGPS, S.A.
Sociedade Aberta
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa
Capital Social: 395.099.775 Euros
Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa
e de Pessoa Colectiva: 503 215 058

Nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 181º do Código dos Valores Mobiliários, o 
Conselho de Administração da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (de ora em diante abreviadamente 
designada por “PT ou Sociedade”), após uma cuidada análise dos projectos de anúncio de 
lançamento e de prospecto revistos relativos à oferta pública de aquisição das acções da PT 
lançada pela SONAECOM - SGPS, SA, sociedade aberta, com sede no Lugar do Espido, Via 
Norte, Maia, nº de matrícula na Conservatória do Registo Comercial da Maia e de pessoa 
colectiva 502 028 351, capital social 366.246.868 Euros e SONAECOM - BV, com sede em De 
Boelelaan, 7, 1083 HJ, Amesterdão, Holanda, registada junto da Câmara de Comércio de 
Amesterdão sob o n.º 34 243 137, capital social de 100.000 Euros (os Oferentes serão de ora 
em diante abreviada e conjuntamente designados por “Sonaecom”), que foi objecto de anúncio 
preliminar em 6 de Fevereiro de 2006, vem pelo presente apresentar o seu relatório sobre a 
oportunidade e condições da Oferta, nos termos seguintes: 
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Nota Prévia

Nos Estados Unidos da América, a Portugal Telecom, SGPS, S.A. (a "Sociedade“ ou a “PT”) submeterá um Solicitation/Recommendation

Statement on Schedule 14D-9 junto da U.S. Securities and Exchange Commission (a "SEC") na sequência do início ("commencement") de uma

oferta pública de aquisição no sentido previsto na Rule 14d-2 do Securities Exchange Act of 1934 na versão actualizada. Recomenda-se

vivamente que os investidores leiam o Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 da Sociedade quando disponibilizado,

uma vez que conterá informações importantes. O Solicitation/Recommendation Statement e outros documentos regularmente submetidos 

pela Sociedade junto da SEC estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov e na sede da Sociedade em Lisboa, Portugal.

Este Relatório inclui previsões sobre a evolução da situação económica e financeira da PT (“as Previsões”). Estas Previsões foram elaboradas 

com base no melhor conhecimento e convicção do Conselho de Administração da PT (o qual actuou com diligência para o efeito) e basearam-

se na informação disponível à data em que tais Previsões foram preparadas. Consulte as Bases de Cálculo e Fontes de Informação da

informação apresentada.

Esta comunicação também inclui declarações relativas ao futuro ("forward looking statements"). Estas declarações têm por base as convicções 

e pressuposições da administração da Sociedade e a informação a que esta tinha acesso no momento em que tais declarações foram 

preparadas. As declarações relativas ao futuro incluem, mas não se limitam a: (a) informações relativas a eventuais ou presumidos resultados 

futuros das operações da Sociedade, futuros rendimentos e condições relativas à actividade; (b) informações ou declarações relativas a 

possíveis desvantagens da oferta pública de aquisição; e (c) declarações precedidas, seguidas de ou que incluem os termos "acredita", "espera", 

"antecipa", "tenciona", “está confiante”, "planeia", "estima", "pode", "poderá", "poderia", ou através da utilização na negativa desta 

terminologia ou expressões semelhantes. 

Devido à sua natureza, as previsões e declarações relativas ao futuro não constituem garantias de desempenho podendo os resultados 

efectivos divergir substancialmente daqueles aqui mencionados. Implicam riscos e incertezas, uma vez que se referem a acontecimentos e 

dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Não obstante a Sociedade fazer tais previsões e declarações relativas ao 

futuro com base em pressuposições que considera razoáveis, não se pode assegurar que os resultados efectivos não divirjam substancialmente 

das suas expectativas. Muitos dos factores que determinarão estes resultados ultrapassam a sua capacidade de controlo e previsão. A 

Sociedade não pretende rever ou alterar quaisquer previsões e declarações relativas ao futuro referidas nesta comunicação na sequência de 

eventos futuros ou apresentar os motivos pelos quais os resultados efectivos poderão divergir. Adverte-se os investidores de que não deverão 

depositar excessiva confiança em quaisquer previsões e declarações relativas ao futuro.

Adicionalmente, as declarações públicas realizadas pela Sonaecom relativas às sinergias dependem de determinados pressupostos e

informação que não foram tornados públicos. Por exemplo, a PT não teve acesso a diversos termos confidenciais relativamente aos remédios 

acordados entre a Sonaecom e a Autoridade da Concorrência podendo, como tal, a estimativa global de sinergias variar caso esses termos 

venham a ser disponibilizados, tal como foi solicitado pela PT. Deste modo, as declarações realizadas neste documento relativas às sinergias 

estão sujeitas a um grau significativo de imprecisão, e as efectivas sinergias resultantes da Oferta, se concluída, seriam difíceis de determinar e 

poderão divergir significativamente das descritas no presente documento.

Quaisquer dos seguintes factores importantes, e quaisquer dos factores importantes descritos no nosso Relatório Anual no Form 20-F relativo 

ao ano findo em 31 de Dezembro de 2005 ou noutros documentos da Sociedade submetidos junto da SEC, poderão, entre outras coisas,

determinar que os resultados da Sociedade divirjam relativamente a quaisquer resultados que podem ser por si previstos, esperados ou 

estimados em quaisquer declarações relativas ao futuro:

alterações adversas relevantes nas condições económicas em Portugal ou no Brasil;

flutuações na taxa de câmbio do Real brasileiro e do Dólar norte americano;

riscos e incertezas relacionadas com a regulação nacional ou supranacional;

aumento de competitividade devido à liberalização do sector das telecomunicações em Portugal e no Brasil;

desenvolvimento e marketing de novos produtos e serviços e aceitação pelo mercado de tais produtos e serviços; e

resolução adversa de questões objecto de litígio.

Esta comunicação não se destina a publicação, divulgação ou distribuição em qualquer jurisdição onde seria proibida.
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PORTUGAL TELECOM, SGPS, S.A. 
Sociedade Aberta 
Sede: Av. Fontes Pereira de Melo, 40, Lisboa 
Capital social: 395.099.775 Euros 
Número de Matrícula na CRCL e de 
Pessoa Colectiva: 503 215 058 

Carta aos Accionistas da Portugal Telecom 

12 de Janeiro de 2007 

Senhor Accionista,  

Em 6 de Fevereiro de 2006, a Sonaecom, SGPS, S.A. e a Sonaecom, B.V. (doravante conjuntamente designadas ‘‘Sonaecom’’) 
anunciaram uma oferta não solicitada com contrapartida em dinheiro, sobre todas as acções e obrigações convertíveis 
representativas do capital social da Portugal Telecom, SGPS, S.A. (‘‘PT’’ ou ‘‘Empresa’’) a um preço de 9,50 euros por acção (a
‘‘Oferta’’).

Após a revisão do projecto de anúncio de lançamento e do projecto de prospecto da Oferta que lhe foi remetido pela 
Sonaecom, o Conselho de Administração da Portugal Telecom (o “Conselho de Administração”) escreveu uma carta aos 
Senhores Accionistas em 6 de Março de 2006, explicando porque deveriam rejeitar a Oferta.   

Desde essa data, a Sonaecom obteve uma decisão de não oposição da Autoridade da Concorrência e solicitou o registo formal 
da Oferta junto da Comissão do Mercado dos Valores Mobiliários ao inalterado e reduzido preço de 9,50 euros por acção. Após 
o registo da Oferta, a Sonaecom divulgará o anúncio de lançamento e o prospecto da oferta solicitando aos accionistas da PT 
que vendam as suas acções na Oferta. 

Tendo analisado cuidadosamente os projectos revistos do anúncio de lançamento e prospecto da Oferta que lhe foram 
remetidos pela Sonaecom em 29 de Dezembro de 2006 e em 10 de Janeiro de 2007 (o ‘‘Documento da Oferta’’), o Conselho 
de Administração ccontinua a acreditar que a Oferta é inadequada, uma vez que não está a ser oferecido aos accionistas da PT 
um valor justo pelas suas acções, nem um prémio de controlo, nem estão a ser partilhadas as sinergias resultantes da 
combinação proposta e, como tal, não é no melhor interesse dos accionistas da Empresa. Consequentemente, a apresentação 
que junto enviamos reitera os fundamentos com base nos quais o Conselho de Administração rrecomenda aos accionistas da 
PT que rejeitem a Oferta.

O Conselho de Administração recomenda aos accionistas que revejam a sua carta de 6 de Março de 2006 e o relatório que a 
acompanhava, e que leiam na íntegra as páginas que se seguem para mais detalhes sobre os fundamentos para esta rejeição. A 
seguir apresenta-se um resumo das principais razões que suportam a firme convicção do Conselho de Administração de que os 
accionistas da PT não deverão aceitar esta Oferta, mas sim permanecer accionistas da Empresa. 

A Oferta de 9,50 euros por acção não reflecte o valor intrínseco da PT 

A Sonaecom não está a oferecer nenhum prémio para controlar a PT 

O preço da Oferta tem implícito um desconto significativo face a múltiplos de transacções anteriores que envolveram 
mudança de controlo no sector Europeu de telecomunicações  

O preço da Oferta implica a não atribuição de qualquer valor à Vivo e aos outros activos internacionais da PT 

O argumento da Sonaecom relativamente à deterioração da performance da PT é enganador, uma vez que a performance 
da Empresa está em linha com os objectivos comunicados para o Mercado 
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Os accionistas da PT não estão a receber qualquer benefício do valor das sinergias, uma vez que a Sonaecom 
não se propõe pagar aos accionistas da PT qualquer valor das sinergias resultantes da fusão, tal como 
aprovada pela Autoridade da Concorrência 

O controlo da PT daria à Sonaecom um domínio alargado de mercado, com remédios superficiais, criando sinergias 
valiosas

A Sonaecom recusa-se a pagar aos accionistas da PT qualquer valor das sinergias significativas resultantes da operação 
proposta

A Equipa de Gestão da PT tem um historial de eficiência na execução 

Na rede fixa, a Equipa de Gestão da PT continua a sua execução eficiente, tal como demonstraram os resultados do 3º 
trimestre de 2006, liderando o mercado de banda-larga e simultaneamente mantendo o ARPU da rede fixa estável. Também a 
implementação de serviços triple play em Portugal demonstra que a PT continua a estar na vanguarda do desenvolvimento 
tecnológico e de produtos e serviços. 

No negócio móvel, a PT acelerou o desenvolvimento de serviços 3G e a adopção de novas tecnologias, com um enfoque na 
recuperação da quota de mercado em segmentos chave como sejam o segmento empresarial e os jovens. Adicionalmente, 
antecipando as necessidades dos clientes e a evolução do mercado, a PT lançou a sua oferta convergente fixo-móvel, a Casa T, 
oferecendo uma forte proposta de valor para os consumidores portugueses. Ainda mais importante, os resultados recentes da 
PT demonstram que os seus esforços para melhoria da quota de mercado e rentabilidade estão a ser bem sucedidos.

Na área internacional, a forte performance bolsista recente da Vivo demonstra a confiança dos investidores na implementação 
do extenso plano de reestruturação. A cobertura da rede GSM está em linha com os objectivos, e o enfoque na retenção e 
fidelização de clientes está já a mostrar sinais positivos. As operações em África continuam a apresentar uma rentabilidade 
crescente suportada pelos elevados crescimentos da procura por serviços móveis. 

A Equipa de Gestão da PT está a cumprir as suas iniciativas de corte de custos, tendo atingido 32 milhões de euros de 
poupança de custos operacionais nos primeiros nove meses de 2006, mantendo simultaneamente o investimento e o fundo de 
maneio sob um controlo apertado. 

A confiança da PT nos resultados para 2006 e o significativo progresso realizado nas iniciativas de redução de custos são um 
testemunho das competências da Equipa de Gestão da PT para continuar a cumprir os seus compromissos para com o 
mercado.
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A PT irá criar mais valor para os seus accionistas através de uma estratégia e execução de excelência 

A Equipa de Gestão da PT possui uma estratégia claramente definida para a criação de valor para os accionistas. Tal como 
anunciado preliminarmente em Agosto de 2006, a PT planeia: 

Remunerar os accionistas da PT através da distribuição de 3,5 mil milhões de euros em dinheiro entre 2006-2008 

Distribuir aos accionistas da PT acções PTM no valor de 1,8 mil milhões de euros, e 

Continuar a execução da estratégia de maximização de valor da PT. 

A proposta resultará na distribuição aos accionistas de cerca de metade do valor da Oferta da Sonaecom, equivalente a 4,8 
euros por acção PT, no período 2006-2008, que inclui um dividend yield anual de 7,7%, permitindo simultaneamente aos 
accionistas usufruir da oportunidade de valorização disponível na PT, mantendo a totalidade da sua participação na Empresa. 

Recomendação 

A Oferta da Sonaecom subavalia significativamente a Empresa. O Conselho de Administração tem um compromisso de 
maximização do valor accionista e acredita que o plano da Equipa de Gestão da PT continuará a proporcionar, no futuro, um 
valor mais atractivo aos accionistas. 

O Conselho de Administração da PT está firmemente convicto que a Oferta é inadequada e recomenda veementemente aos 
accionistas que rejeitem a Oferta. 

Com os melhores cumprimentos, 

Henrique Granadeiro 
Presidente do Conselho de Administração 
e Presidente da Comissão Executiva 
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A Oferta da Sonaecom não oferece 
aos accionistas da PT o valor justo 
pelas suas acções, não oferece prémio 
de controlo, nem partilha o valor das 
sinergias

Rejeite a Oferta de €9,50

Portugal Telecom
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A Sonaecom quer comprar a PT a um preço baixo

A Oferta da Sonaecom ao preço de €9,50 por acção não reflecte o valor 
intrínseco da PT

As acções da PT têm negociado consistentemente acima dos €9,50

A decisão da Autoridade da Concorrência permite que a Sonaecom se aproprie 
de um valor significativo de sinergias

A Sonaecom recusa-se a pagar qualquer valor por estas sinergias que apenas 
poderão ser obtidas com recurso aos activos da PT

A estratégia da PT é bastante superior à proposta pela Sonaecom que se 
revela pouco clara e deixa dúvidas relativamente à sua capacidade de financiar 
compromissos assumidos, como é o caso dos relacionados com o fundo de 
pensões, e não apresenta quaisquer evidências de ter um acordo estabelecido 
com o Estado

A remuneração accionista proposta de €3,5 mil milhões em dinheiro, entre 
2006-2008 e o spin-off da PTM, que em conjunto correspondem a uma 
remuneração de €4,8 por acção, tem subjacente um grau de flexibilidade 
financeira que permite manter o estatuto de “investment grade” permitindo, 
ao mesmo tempo, uma redução adicional do défice do fundo de pensões

A Equipa de Gestão da PT está empenhada em gerar mais valor e 
compromete-se a remunerar os seus accionistas durante os próximos 3 anos 
em aproximadamente metade do valor da Oferta da Sonaecom

Rejeite a Oferta de €9,50
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A Oferta da Sonaecom é inadequada
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O índice do sector de telecomunicações aumentou aproximadamente 23% desde o anúncio da 
Oferta da Sonaecom

A Oferta subavalia significativamente a PT tendo em 
conta os prémios pagos em transacções anteriores…

A Oferta da Sonaecom não incorpora 
qualquer prémio

39%
43% 45%

16%

(5%)
Telecoms
Europeias

Não
Solicitadas >

$10 mil
milhões na

Europa

Não
Solicitadas >
$500 milhões
em Portugal

Oferta da
Sonaecom
(no anúncio
da oferta)

Oferta da
Sonaecom
(Actual) (1)

Prémios Pagos em Transacções Comparáveis

(1) Desconto da Oferta da Sonaecom face ao valor das acções da PT à data de 10 de Janeiro de 2007.
(2)   Representa a performance do índice Eurostoxx Telecom desde o anúncio da Oferta não solicitada da Sonaecom até 10 de Janeiro de 2007, rebaseado para o 

preço das acções da PT à data de 6 de Fevereiro de 2006.

O preço oferecido pela Sonaecom não foi convincente à data 
do anúncio da oferta, e muito menos o é agora

As acções da PT têm negociado consistentemente acima dos €9,50

Índice Eurostoxx Telecom rebaseado(2)

Preço da Oferta da Sonaecom: €9,50
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9,9x

17,2x

Telecom - Ofertas Anteriores (3) Oferta Sonaecom

...e os múltiplos de transacções anteriores

A Oferta apresenta um desconto 
significativo face aos múltiplos de EBITDA 
de transacções anteriores com mudança de 
controlo no sector europeu de 
telecomunicações...

… e um desconto significativo face aos 
múltiplos de OpFCF do mesmo universo de 
transacções anteriores com mudança de 
controlo

A Oferta não atribui um prémio de controlo aos accionistas 
da PT

(1) A Portugal Telecom utiliza e divulga um EBITDA Ajustado cujo método de cálculo se encontra explicado em anexo (Bases de Cálculo e Fontes de Informação). 
Para obter uma reconciliação do EBITDA Ajustado da PT para o resultado líquido das operações continuadas ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de 
Informação. 

(2) Ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação para uma explicação sobre cálculo do Free Cash Flow Operacional (“OpFCF”).
(3) Os múltiplos de transacções anteriores são calculados através da divisão do Enterprise Value pelo EBITDA e OpFCF dos 12 meses anteriores ao trimestre que 

antecede o anúncio de cada transacção. Os múltiplos de EV/EBITDA Ajustado e EV/OpFCF implícitos à Oferta da Sonaecom são calculados com base no 
EBITDA Ajustado e OpFCF da PT em 2005 (resultados da PT para os últimos 12 meses anteriores à Oferta).

Múltiplos de Transacções Anteriores - Enterprise Value / EBITDA Últimos 12 
Meses(1)

Múltiplos de Transacções Anteriores - Enterprise Value / OpFCF Últimos 12 
Meses (2)

6,3x

7,5x

Telecom - Ofertas Anteriores (3) Oferta Sonaecom
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O cálculo dos múltiplos efectuado pela Sonaecom é
enganador – A aplicação correcta da metodologia 
utilizada pela Sonaecom resultaria num valor por 
acção da PT até €12,7

14,6x15,3x21,5xPortugal Telecom

10,5x11,0x11,4xPortugal Telecom

EV / EBITDA Ajustado(1)

P/E Ajustado (3)

10,0x10,6x11,7xComparáveis usados pela Sonaecom(4)

6,4x6,7x6,8xComparáveis usados pela Sonaecom(4)

15,1x

6,9x

2006E

14,2x

6,9x

2007E

13,8xComparáveis usados pela Sonaecom(4)

EV / OpFCF (2)

6,7xPortugal Telecom

2008E
A €9,50, os múltiplos da PT são:

Os múltiplos apresentados pela Sonaecom implicariam um valor intrínseco da PT superior

€9,9€10,5€9,8Preço implícito por acção PT

15,3x17,3x22,4xP/E Ajustado Apresentado(4)

11,8x13,1x14,2xEV / OpFCF Apresentado(4)

7,4x7,8x8,0xEV / EBITDA Ajustado Apresent.(4)

€12,7

€11,7

2006E

€12,0

€11,4

2007E

€11,2Preço implícito por acção PT

€11,0Preço implícito por acção PT

2008E

(1) Enterprise Value (Valor dos Capitais Próprios + Dívida Líquida mais recentemente divulgada + Défice do Fundo de Pensões após Impostos + Interesses Minoritários 
– Empresas Associadas – Impostos (Activo)) / EBITDA Ajustado (ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação). No caso da PT, o Enterprise Value também 
exclui os equity swaps sobre as acções próprias, a dívida líquida consolidada da PTM e o valor da participação da PTM.

(2) OpFCF definido como EBITDA Ajustado menos Capex adicionado das perdas/(ganhos) com benefícios líquidos de reformas (ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de 
Informação).

(3) Valor dos Capitais Próprios / Resultado Líquido (antes de extraordinários e de projecções de consensus dos custos com curtailment líquidos de impostos e 
excluindo o resultado líquido da PTM na proporção detida pela PT) (ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação).

(4) Múltiplos e universo de empresas apresentados pela Sonaecom nos seus documentos de Oferta.

Se calculados correctamente, os múltiplos da PT estão em 
linha com os múltiplos de empresas comparáveis, que não 

incluem qualquer prémio de controlo

Os custos com curtailment não deveriam ter impacto ao nível do EBITDA, mas sim aumentar as 
responsabilidades do fundo de pensões
Os múltiplos deveriam ser ajustados da PTM uma vez que as empresas comparáveis utilizadas pela Sonaecom 
não detêm activos de cabo
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A afirmação da Sonaecom de uma deterioração da 
performance da PT é enganadora

697

453

9m 05 9m 06

Queda de 35% no FCF de 9 
meses de 2006…

…resulta de itens não 
operacionais…

…o FCF aumentou 10%

(35%)

508(189)

697

9m 05 Encaixe resultante
de alienações nos

9m 05
(Lusomundo,

Intelsat)

9m 05 excl-
alienações

108

561
453

9m 06 Investimento em
aquisições nos

9m 06 (Namíbia)

9m 06 excl-
aquisições

+10%

1.785

1.685

9m 05 9m 06

Queda de 5,6% no 
EBITDA(1) de 9 meses de 
2006…

…na realidade o 
decréscimo do EBITDA(1) 

limitou-se a 2,6%

(5,6%) (2,6%)

A performance da PT está em linha com o guidance para o 
mercado

…resulta principalmente de 
itens não recorrentes…

A Sonaecom afirma… Mas efectivamente

1.685 23
30

1.738

9m 06 Provisão da Vivo Reversão da
Provisão de Angola

9m 06 excl- itens
não recorrentes

1.785

9m 05

(1) Tal como referido nos documentos de Oferta da Sonaecom. O EBITDA apresentado nos documentos da Oferta da Sonaecom é, para efeitos dos 
cálculos apresentados, definido como EBITDA Ajustado neste documento.

(€ milhões) (€ milhões) (€ milhões)

(€ milhões) (€ milhões)
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O consenso de estimativas de mercado dos negócios 
domésticos da PT manteve-se praticamente inalterado 
desde o anúncio preliminar da Oferta da Sonaecom 
realizado no ano passado

1.763
1.768

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

EBITDA Ajustado (1) Doméstico (consenso de estimativas de analistas) (2)

As principais diferenças no consenso de estimativas de 
mercado da PT respeitam à Vivo, que está a ser reestruturada 

com sucesso e que é um activo que a Sonaecom sempre 
considerou alienar

1.764 1.757

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

1.789 1.765

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

2006E 2007E 2008E

1.152
1.183

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

OpFCF (3) Doméstico (consenso de estimativas de analistas) (2)

2006E 2007E 2008E

1.161
1.215

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

1.246 1.235

M ar-06 est imat ivas Dez-06 est imat ivas

0% 0% -1%

+3% +5% -1%

(1) A Portugal Telecom utiliza e divulga um EBITDA Ajustado cujo método de cálculo se encontra explicado no anexo - Bases de Cálculo e Fontes de 
Informação.

(2) Ver o anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação para a lista de entidades utilizadas na determinação do consenso de estimativas.
(3) Ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação para uma explicação do free cash flow operacional (“OpFCF”).

(€ milhões)

(€ milhões)
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1,8

12,7

1,5

4,5

(1,4)

15,3

10,7

1,3

(0,5)
Valor dos Capit ais
Próprios na of ert a

da Sonaecom

Dí vida da PTC,
TMN, Empresas

Inst rument ais e PT
SGPS (1)

Caixa da PTC, TMN,
Empresas

Inst rument ais e PT
SGPS (1)

Responsabilidades
Lí quidas do Fundo

Pensões após
impost os

Ent erpr ise Value
Ajust ado da Of ert a

da Sonaecom

Valor PTC+TMN (2) Part icipação na
PTM (3)

Valor Revist o de
Sinergias

Anunciado pela
Sonaecom (4)

Uma análise através da “soma das partes” reforça o 
argumento de que a Oferta da Sonaecom é
inadequada…

(€ mil milhões)

O preço de €9,50 oferecido pela Sonaecom não atribui qualquer valor à Vivo e 
aos outros activos internacionais da PT

(1) Dívida, caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da PTC, TMN, Empresas Instrumentais e PT S.G.P.S. para o 3º Trimestre de 2006 (i.e. não 
inclui PTM e Vivo).

(2) Baseado na média dos múltiplos de Enterprise Value (EV) / EBITDA, para os últimos 12 meses antes do anúncio, das seguintes empresas: TDC / 
NTC (6,8x), Weather / Wind (7,7x), Cesky Telecom / Telefónica (6,4x) e o múltiplo combinado das transacções FT / Amena e ONO / Auna (9,3x).

(3) Valor de mercado à data de 10 de Janeiro de 2007.
(4) Inicialmente estimado em €2 mil milhões, revisto em baixa para €1,5 mil milhões e novamente revisto em baixa a 2 de Janeiro de 2007 para €1,3 

mil milhões (COO da Sonaecom citado pelo Jornal de Negócios).

A Oferta da Sonaecom é baixa e inadequada, e a Sonaecom 
procura apoderar-se da Vivo e dos outros activos 

internacionais a custo zero

Valor 
implicitamente 
atribuído pela 
Sonaecom aos 

capitais próprios da 
Vivo e dos activos 
internacionais da 

PT

17
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Parte Proporcional do EBITDA Ajustado dos Últimos 12 Meses(1)

(1) De acordo com o divulgado nas contas da PT, com excepção da Vivo. EBITDA Ajustado e dívida líquida da Vivo na proporção da participação da PT de 
31,38%. Últimos 12 meses anteriores ao 3ºT de 2006.

…e que não valoriza adequadamente o portfolio
atractivo de activos internacionais detidos pela PT

Os activos internacionais apresentam um valor significativo

A PT possui um portfolio atractivo de activos internacionais

(€ milhões)

Parte Proporcional da Dívida 
Líquida / (Caixa)(1)

(€28 milhões)

€278 milhões

€1 milhão

(€15 milhões)

(€9 milhões)

(€1 milhão)

(€39 milhões)

€400 milhões

81

60

510

289

221

7

12

15

23

23

Total

Vivo

Sub-Total

Outros

UOL

CVT

M TC

CTM

M edi Telecom

Unitel
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Os accionistas da Sonaecom sabem que o preço da 
Oferta é baixo

Cotação das Acções da Sonaecom desde o Anúncio Preliminar da Oferta

Evolução da cotação das acções de empresas adquirentes após anúncio da oferta

A evolução da cotação das acções de empresas adquirentes 
em transacções anteriores tem sido negativa. No entanto, o 

preço das acções da Sonaecom aumentou cerca de 65% 
desde o anúncio da Oferta não solicitada à PT.

Está a haver transferência de valor?

(1)   Representa a performance do índice Eurostoxx Telecom desde o anúncio da Oferta não solicitada da Sonaecom até 10 de Janeiro de 2007, rebaseado para o 
preço das acções da PT à data de 6 de Fevereiro de 2006.

+63%

Sonaecom Índice Eurostoxx Telecom rebaseado (1)

€
po

r
ac

çã
o

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

Fev-06 Mar-06 Mai-06 Jun-06 Ago-06 Set-06 Nov-06 Dez-06

(6,3%)

(1,0%)
(0,2%)

(1,1%)

1 semana 1 mês 3 meses 6 meses
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Os accionistas da PT não estão a 
beneficiar do valor das sinergias...

... a Sonaecom recusa-se a pagar 
qualquer valor das sinergias permitidas 

com a aprovação da Autoridade da 
Concorrência
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A Sonaecom seria um enorme beneficiado desta 
concentração de mercado sem precedentes...

Fonte: Relatório e Contas dos primeiros nove meses de 2006 da PT, Relatórios e Contas dos primeiros nove meses de 2006 da Sonaecom, Anacom (Serviço 
Telefónico Móvel – 3º Trimestre de 2006)

Quota de Mercado – Actual e Pro-Forma após Concentração (%)

Pro Forma após concentração aprovadaPT antes da operação

A aquisição da PT permitiria à Sonaecom um domínio 
significativo do mercado, com remédios superficiais, e 

fortemente criador de sinergias

67

46

Subscritores Móveis

+21 p.p. Total Acessos Banda 
Larga

+9p.p.

72
81

Acessos ADSL

+15 p.p.

75

90

Acessos Linhas Fixas

+7 p.p

83
90

Total Tráfego de Voz

+20 p.p.

54

73
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...o que, de acordo com a própria Sonaecom, permite 
obter um valor significativo de sinergias, que pretende 
que seja integralmente apropriado pelos seus 
accionistas

“Paulo Azevedo afirmou que aa Sonaecom espera atingir cortes de custo de €1.500 milhões [vs.
os €2 mil milhões iniciais] rresultantes da OPA. Afirmou ainda que as condições impostas à
operação pela Autoridade da Concorrência iriam reduzir as estimativas iniciais de cortes de 
custos em €500 milhões.”

Sonaecom – Entrevista para a Reuters
Lisboa, 17 Outubro 2006 – Paulo Azevedo , CEO da Sonaecom 

“...vvalor estimado de 2 biliões de euros de sinergias móveis, as quais acreditamos conseguir 
extrair a partir da combinação proposta das operações da TMN e da Optimus e consequente 
criação de poupanças de custos de investimento.”

Sonaecom – Apresentação das Contas 1ºT de 2006
Lisboa, 2 Maio 2006 – Paulo Azevedo, CEO da Sonaecom afirmou:

“A este nível, revelou Luis Reis, o plano aponta à CMVM o que a Sonae quer fazer com a PT no 
futuro, assim como que o valor das sinergias esperadas já só ronda os 1,3 mil milhões de 
euros, dos 2 mil milhões iniciais.”

Sonaecom – Jornal de Negócios
Lisboa, 2 Janeiro 2007 – Luis Reis, COO da Sonaecom:

Nos documentos de Oferta não existe nenhuma 
referência ao valor de sinergias

22

O Conselho de Administração da PT acredita, com base em 
informação pública, que o potencial de valor das sinergias 

para a Sonaecom é superior aos € 2 mil milhões inicialmente 
indicados por esta em Fevereiro de 2006
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A Equipa de Gestão da PT tem um 
historial de eficiência na execução
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Evolução do ARPU total (€)

…a impulsionar o ARPU do negócio de TV por subscrição (€)

Penetração crescente do serviço “TV Cabo Funtastic Life”…

Recuperação das adições líquidas de TV por subscrição (‘000)PTM

Melhoria da evolução(3) do EBITDA Ajustado(1)

Receitas de dados impulsionam receitas de serviço

Crescimento sustentado dos minutos de utilização (minutos)

Aumento continuado do ARPU de facturação (€)(2)

Aceleração do ritmo de adições líquidas (‘000)

TMN

Aceleração do programa de redução de efectivos

Manutenção do ARPU no negócio fixo (€)

Melhoria da quota de mercado de adições líquidas ADSL
Rede Fixa

Forte desempenho operacional nas operações 
domésticas…

1ºT 2ºT 3ºT(2006)

39% 40% 45%

30,0 29,9
30,2

7.795 7.723
7.483

+131
+44

+6

16,2 16,5 17,0

117 121 124

12,8% 12,3% 13,2%

0,5%

(1,4%)
(7,8%)

+7

(28)
(7)

11% 14% 15%

23,1 23,8 24,4

28,3 29,2 29,5

Os resultados demonstram o forte desempenho das 
operações domésticas, em linha com o guidance para o 

mercado

(1) A Portugal Telecom utiliza e divulga um EBITDA Ajustado cujo método de cálculo se encontra explicado no anexo - Bases de Cálculo e Fontes de 
Informação.

(2) ARPU de facturação excluindo roamers.
(3) Crescimento do EBITDA Ajustado yoy.
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Resultando numa melhoria do free cash flow (1) (R$ milhões)

Cash flow operacional (1) (R$ milhões)

Despesas G&A beneficiam da integração da Vivo (R$ milhões)

Combinado com controlo dos custos comerciais de angariação (SAC) (R$)

ARPU de facturação em recuperação (R$)

…enquanto que a Vivo apresenta sinais positivos

120

(83)(133)

15,314,415,0

126141137

113146129

A Vivo está em linha com os objectivos de reestruturação, e o 
mercado já está a reconhecê-lo

…que começam a ser reconhecidos pelo mercado...

1ºT 2ºT 3ºT(2006)

499 693
2.170

Evolução da cotação das acções preferenciais (PN)

Evolução da cotação das acções ordinárias (ON)

2ºT 3ºT(2006) 4ºT

(1) Ver anexo Bases de Cálculo e Fontes de Informação para uma reconciliação entre o free cash flow e o cash flow operacional da Vivo.

…enquanto o risco Brasil tem diminuído substancialmente 

(25,1%)

21,8% 22,5%

(44,5%)

30,2% 27,2%

EMBI Brasil Sovereign spread
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1,5%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

Jan-05 Mai-05 Set-05 Jan-06 Mai-06 Set-06 Jan-07
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As iniciativas de redução de custos já implementadas 
estão a produzir resultados visíveis

Custos operacionais: €32 milhões de poupanças atingidos nos primeiros 
9 meses
(€ milhões)

Em linha para atingir objectivo de 
poupança anual de €150 milhões em 
3 anos

Programa de redução de efectivos 
implementado em todas as empresas

Rebalanceamento dos canais de 
distribuição

Renegociação com os fornecedores 
de serviços de manutenção

Redução dos custos de distribuição

Monitorização do credit scoring

Redução dos fringe benefits e custos 
de programas de saúde

2

1.273

(30)

(4)

1.2419m 06

PT SGPS

Empresas
Instrumentais (1)

Operações
Domést icas

9m 05

Capex e variações no fundo de maneio domésticos: €140 milhões de poupanças
atingidos nos primeiros 9 meses
(€ milhões)

(1) Inclui PTSI, PT Inovação, PT Compras, PT PRO, PT Corporate, PT Prime.

A disciplina financeira continua a ser um pilar essencial na 
gestão da PT

396

(140)

536

9m 06

Poupanças domésticas de capex
e de variações no fundo de

maneio

9m 05

Gestão eficiente das existências

Optimização do capex

Renegociação dos prazos médios de 
pagamentos a fornecedores

26



Portugal Telecom | Rejeite a Oferta da Sonaecom

Contribuições para o fundo de pensões permitem 
obter múltiplos benefícios operacionais

A diminuição progressiva do défice do fundo de pensões...

Responsabilidades não financiadas
(€ milhões)

96

43

2.636

(505)

(247)

3

2.026
Valor Bruto Responsabilidades

Não Financ Set. 06

Outros

Ganhos actuariais líq. (1)

Contrib. e Pag.tos

Custos c/  saída de empreg.

PRBs

2005 1.911

1.471

Nota: responsabilidades não financiadas após imposto apresentadas à direita do gráfico.

Líquido de Imposto

... permite obter benefícios significativos no cash flow

A PT está em linha para atingir os seus objectivos financeiros e 
está comprometida a efectuar contribuições adicionais para o 

fundo de pensões durante os próximos 3 anos, obtendo 
melhorias adicionais no free cash flow

Mínimo de €31,5 milhões / ano de 
melhoria do free cash flow

Aumento de 1,8% em ’06 vs. 4-
5% historicamente

€18 milhões / ano

Plano de saúde
Redução de pelo menos €340 
milhões nas responsabilidades 
do fundo de pensões
Adicionalmente poderia ser 
obtida uma poupança de €70-
90 milhões com redução de 
10% nos volumes

Mínimo de €10 
milhões / ano

Melhor enquadramento 
laboral Redução de 600 colaboradores  

vs. 500 da estimativa inicial
€3,5 milhões / ano

Salários

(1)    A Yield das obrigações (ver Bases de Cálculo e Fontes de Informação) relevantes para determinar as taxas de desconto era 4,09% a 31 de Dezembro de 2005, 
4,85% a 30 de Junho de 2006 e 4,60% a 31 de Dezembro de 2006.
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A PT continua a cumprir o guidance apresentado aos 
investidores

Nota: Conference Call de divulgação de resultados de 2005.
(1)   A Portugal Telecom utiliza e divulga um EBITDA Ajustado cujo método de cálculo se encontra explicado no anexo - Bases de Cálculo e Fontes de 

Informação.
(2)   EBITDA Ajustado 2005 normalizado = €1.129 milhões divulgados - €190 milhões de itens não recorrentes (impacto de alterações nas políticas de reformas, 

reversão de uma provisão relativa à Angola Telecom e reversão de outras provisões não recorrentes).

Em Linha
EBITDA Ajustado
2006(1) Guidance

5% – 10%PTM

(2%) – (3%)Móvel

Fixo
Manter vs. 2005 
“normalizado”(2)
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A PT irá oferecer mais valor aos seus 
accionistas através de uma melhor 

estratégia de crescimento e de execução
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A estratégia da PT é bastante superior à proposta pela 
Sonaecom

Necessidade de elevados cash 
flows para fazer face à dívida

Atingir um rating de investment 
grade em 3 anos apesar de 
aquisições no sudeste da 
Europa?

Não evidencia acordo com o 
Estado

Vai financiar o fundo de 
pensões até 2017?

Não se comprometeu a 
financiar o plano de saúde

Qual o papel da FT?

Compromisso para o desenvolvimento da 
sociedade de informação em Portugal

Contribuição extraordinária de €1 mil milhões 
para o fundo de pensões no período 2006-08

Alienação de activos não estratégicos

Outros

Intenção de prosseguir com 
aquisições em África e no 
sudeste da Europa. Como?

Potencial alienação ou 
aquisição da Vivo?

Potencial alienação ou 
aquisição da Medi Telecom?

Único compromisso é o de 
atingir 8 milhões de 
subscritores GSM fora de 
Portugal em 3 anos (dando a 
entender a alienação da Vivo)

Continuar a apostar no Brasil e em África

Enfoque na criação de valor na Vivo e na 
melhoria da performance operacional

Cristalização de valor dos activos em África

Considerar de modo selectivo oportunidades 
criadoras de valor de forma a complementar o 
portfolio nas geografias “naturais” da PT

Parcerias internacionais definidas de forma 
clara

A PT já tem 36 milhões de subscritores móveis 
internacionais

Internacional

Proposta de fusão das redes 
móveis da TMN e Optimus, 
criando um duopólio onde 
detém uma quota de mercado 
dominante

Devolução da licença de 
espectro de um dos operadores 
móveis

Oferta de serviço convergente fixo-móvel: 
lançamento da “Casa T”

Empenho no lançamento rápido de serviços 3G 
e adopção de novas tecnologias (WiFi, WiMax, 
HSDPA)

Aumento da quota de mercado: ganhos 
recentes nos segmentos empresarial e jovem

Disponibilidade para considerar a partilha de 
redes e o outsourcing de operações deverá
resultar em poupanças operacionais

Móvel

A estudar a venda da rede de 
cobre ou da rede de cabo

Lançamento previsto de 
serviços de triple play?

Ainda não está claro se vão 
alienar a rede ou as operações e 
o calendário em que o irão 
fazer

Empenho na separação das redes através do 
spin-off da PTM

Autonomização da área grossista do retalho 
(“PT Rede Aberta”)

A abrir caminho para a oferta de serviços de 
triple play em Portugal

Continuar a implementar medidas de controlo 
de custos

Fixo

SonaecomPortugal Telecom
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PT já se comprometeu com o spin-off 
da PTM

Conteúdos da PTM já são distribuídos a 
terceiros

A TMN já é líder e um forte operador 
nacional

Portfolio de investimentos 
internacionais atractivo mantendo o 
rating de investment grade da dívida

A PT já opera a uma escala global com 
mais de 36 milhões de subscritores e 
está a analisar oportunidades para a 
cristalização de valor

Parceria internacional clara com a 
Telefónica

A PT, em Portugal, investiu mais de 
€200 milhões na sociedade de 
informação, e é o motor da inovação 
nos mercados de banda larga, móvel e 
Pay-TV

Redução do défice do fundo de 
pensões em 3 anos, 
independentemente dos níveis de 
endividamento

Maior concorrência no serviço fixo 
dentro de 3 anos

Fornecer acesso a conteúdos numa 
base grossista

Forte operador móvel nacional

Continuação dos investimentos 
internacionais apesar do rating de sub-
investment grade da dívida após a 
aquisição proposta da PT

Operar a uma escala global com 8 
milhões de subscritores GSM fora de 
Portugal em 3 anos

Afirma ter parcerias internacionais 
claras. Não obstante, o papel da FT é
incerto

Maior investimento em inovação. 
Apesar de tudo, vendeu recentemente 
a Enabler

Redução do défice do fundo de 
pensões até 2017 no caso de a dívida 
superar os 3,5x EBITDA

Historial da PTEstratégia Proposta pela Sonaecom

Que pretende a Sonaecom acrescentar que não seja 
actualmente oferecido pela PT?

A Sonaecom necessita de dimensão e da experiência da PT 
para ter sucesso
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15%

50%17%

18%

Dividendos Ordinários Dividendos Extraordinários Acções PTM Remuneração Total Accionista 

A PT comprometeu-se em distribuir um montante 
significativo de valor aos seus accionistas permitindo-
lhes, contudo, manter a totalidade da sua participação 
na Empresa

1,6

5,3

1,9

1,8

Dividendos Ordinários Dividendos Extraordinários Acções PTM Remuneração Total Accionista

Remuneração Total dos Accionistas 2006–2008 (€ mil milhões, excepto valores 
por acção)

Rentabilidade Total da Acção 2006–2008 (%)

Nota: Rentabilidade Total da Acção 2006-2008 com base no preço de €9,50 por acção.

A PT anunciou que até 2008 distribuirá aos seus accionistas 
aproximadamente metade do valor da Oferta da Sonaecom, 

por oposição ao pagamento a bancos financiadores

Por acção 
da PT (€)

€1,4 €1,8 €1,6 €4,8 
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A Equipa de Gestão da PT tem uma proposta de valor 
mais atractiva para os seus accionistas

Distribuição das acções da PTM aos accionistas da PT, de acordo com o rácio 
de 4 acções PTM por cada 25 acções da PT

Equivalente a €1,8 mil milhões de distribuição de valor, de acordo com a 
cotação actual da PTM(1)

Permite a criação de um grupo nacional forte e autónomo na área das 
telecomunicações e media

A estrutura de mercado resultante desta operação vai ao encontro das 
preocupações concorrenciais na rede fixa e deverá diminuir a pressão 
regulatória a que a restante actividade da PT está sujeita

Corresponde a €1,6 por cada acção da PT

Compromisso de uma remuneração total aos accionistas da PT de €3,5 mil 
milhões durante 2006-08(2)

Dividendo extraordinário de €1,9 mil milhões (ou €1,75 por cada acção da PT)

Dividendo anual por acção de €0,475 traduzindo um dividend yield de 7,7%(3)

Corresponde a €3,2 por cada acção da PT

+

Não venda as suas acções a €9,50

Spin-off da PTM

Remuneração em Dinheiro

=
€4,8 por cada acção da PT

(1) Cotação de €9,86 por cada acção da PTM à data de 10 de Janeiro de 2007.
(2) Inclui dividendos de €536 milhões pagos durante 2006.
(3) Ver anexo - Bases de Cálculo e Fontes de Informação.
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Rejeite
a

Oferta

Não venda as suas acções a 
€9,50
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ANEXO 1 

Bases de Cálculo e Fontes de Informação

1. Geral 

1.1. Excepto referência em contrário neste documento: 

1.1.1. As cotações de fecho e o consenso de estimativas de resultados são à data do fecho do mercado a 10 de Janeiro 
de 2007; 

1.1.2. Os preços das acções têm como fonte a Datastream, a Factset ou a Bloomberg; 

1.1.3. O consenso de estimativas de resultados têm como fonte a Bloomberg ou a Reuters e são ajustadas de itens 
excepcionais e amortização do goodwill, quando aplicável; 

1.1.4. As referências à análise de prémios têm como fonte apresentações da empresa, press releases, SDC e 
MergerMarket; e  

1.1.5. Os cálculos são preparados com base em 1.128.856.500 acções da PT a 30 de Setembro de 2006. 

1.2. Excepto referência em contrário, a informação financeira relativa à PT foi retirada dos Relatórios e Contas da PT para os 
períodos relevantes e outra informação tornada pública pela PT. 

1.3. Excepto referência em contrário, todas as referências a objectivos financeiros da PT, poupanças de custos e retornos 
futuros para os accionistas baseiam-se no plano estratégico do Conselho de Administração da PT.  

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 anteriores, tem como base estimativas e cálculos da 
Equipa de Gestão da PT, que se baseou em informação pública disponível, incluindo 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 outros materiais tornados públicos pela Sonaecom ou outra qualquer entidade mencionada nos Documentos da Oferta. 

2. Referências por Páginas 

As bases de cálculo e as fontes de informação relevantes são apresentadas de seguida na ordem pela qual a informação relevante 
aparece neste documento e com referência ao número da página deste documento. Quando a informação for repetida em 
qualquer um dos documentos, as respectivas bases de cálculo e fontes de informação não o serão. 

Página 7 

a) A empresa anunciou a 3 de Agosto de 2006 o spin-off da PTM e uma remuneração aos accionistas em dinheiro de €3,5 mil 
milhões no período 2006-2008 (€1,6 mil milhões em dividendos ordinários e €1,9 mil milhões em dividendos extraordinários). 

b) A referência a uma remuneração accionista de ”cerca de metade do valor da Oferta da Sonaecom” é baseada no Preço da 
Oferta da Sonaecom de €9,50 por acção da PT, €1,43 por acção da PT relativos a dividendos ordinários, €1,75 por acção da PT 
relativos a dividendos extraordinários e no valor actual de mercado da participação de 58,4% na PTM (€1,60 por acção da PT). 
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c) O dividend yield anual de 7,7% é calculado da seguinte forma: 

 Em € excepto referência em contrário 

Preço da Oferta da Sonaecom 9,50 

menos spin-off da PTM proposto, por acção (a valor de mercado) (1,60) 

menos dividendo extraordinário proposto, por acção (1,75) 

Igual a €6,15 

Dividendo ordinário anual proposto, por acção para 2006-2008 0,475 

Dividend Yield implícito (%) 7,7% 
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Página 12 

a) O prémio de transacções no mercado de telecomunicações Europeu é calculado como a média dos prémios pagos em ofertas 
não solicitadas seleccionadas, ocorridas na Europa desde 1999. Os prémios são calculados relativamente a uma data estimada 
de especulação pré-oferta (i.e., data de fugas de informação para o mercado e data da oferta inicial em ofertas revistas). A 
amostra de transacções anteriores foi seleccionada com base na adequação de comparação das mesmas e é composta pelas 
seguintes transacções:  

Data 

Alvo Comprador Prémio/(desconto) 

 1 dia antes do anúncio (ou antes da 
data de rumores da oferta) 

05/02/2006 eircom Babcock and Brown 11,7% 

30/11/2005 TDC Nordic Telephone Co. 38,9% 

31/10/2005 O2 Telefónica 21,8% 

18/07/2005 Versatel Tele2 46,7% 

07/07/2005 Saunalahti Elisa Comm. 11,4% 

08/11/2004 Infonet BT Group 0,0% 

14/09/2004 Song Networks TDC 100,0% 

01/04/2003 Sense Comm Intl Reitangruppen 62,9% 

02/07/2001 Eircom Valentia Group 31,1% 

21/03/2001 Soon Comm. Elisa Comm. 66,2% 

24/07/2000 SEC Netcom 22,3% 

23/06/2000 NetCom Telia 13,8% 

17/04/2000 Detron Group Landis Group 40,3% 

11/01/2000 Esat Telecom BT 90,9% 

14/11/1999 Mannesmann Vodafone AirTouch 84,0% 

20/10/1999 Orange  Mannesmann 21,7% 

09/07/1999 Debitel Swisscom 3,1% 

20/02/1999 Telecom Italia Ing C Olivetti & Co 26,5% 

  Média  38,5% 
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b) O prémio de transacções anteriores comparáveis não solicitadas no mercado Europeu é calculado como a média dos prémios 
oferecidos em ofertas não solicitadas, seleccionadas, ocorridas na Europa, com um valor de transacção acima dos $10 mil 
milhões desde 1999. Os prémios são calculados relativamente a uma data estimada de especulação pré-oferta oferta (i.e., 
data de fugas de informação para o mercado e data da oferta inicial em ofertas revistas). A amostra de transacções anteriores 
foi seleccionada com base na adequação de comparação das mesmas e é composta pelas seguintes transacções: 

Data Alvo Comprador Prémio/(desconto) 

1 dia antes do anúncio (ou antes da 
data de rumores da oferta)

08/02/2006 BAA Airport Development 45,1% 

27/01/2006 Arcelor  Mittal Steel Co 81,8% 

24/01/2006 BOC Group  Linde  39,0% 

26/01/2004 Aventis Sanofi-Synthelabo 28,1% 

29/11/1999 National Westminster Bank Royal Bank of Scotland  37,5% 

14/11/1999 Mannesmann Vodafone AirTouch 84,0% 

14/09/1999 INA Assicurazioni Generali 16,9% 

05/07/1999 Elf Aquitaine Totalfina 26,2% 

09/03/1999 Paribas BNP 48,6% 

20/02/1999 Telecom Italia Ing C Olivetti & Co 26,5% 

    

  Média 43,4% 

c) O prémio de transacções comparáveis em Portugal é calculado como a média dos prémios pagos em ofertas não solicitadas, 
seleccionadas, ocorridas em Portugal, com um valor de transacção acima dos $500 milhões, desde 1999. Os prémios são 
calculados relativamente a uma data estimada de especulação pré-oferta (i.e., data de fugas de informação para o mercado e 
data da oferta inicial em ofertas revistas). A amostra de transacções anteriores foi seleccionada com base na adequação de 
comparação das mesmas e é composta pelas seguintes transacções: 

Data Alvo Comprador Prémio/(desconto) 

1 dia antes do anúncio (ou antes da 
data de rumores da oferta)

15/06/2000 Cimpor Grupo de Investidores 13,3% 

19/07/1999 BPSM BCP 40,0% 

18/06/1999 Mundial Confiança BCP 80,5% 

  Média 44,6% 

Página 13 

a) A referência a múltiplos de Enterprise Value sobre o EBITDA dos últimos doze meses de transacções precedentes está baseada 
na média das transacções seguintes: NTC/TDC (6,8x), Weather/Wind (7,7x), Telefónica/Cesky Telecom (6,4x), e o múltiplo 
combinado das transacções da France Telecom/Amena e ONO/Auna (9,3x). 
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b) A referência a múltiplos de Enterprise Value sobre o OpFCF dos últimos doze meses de transacções precedentes está baseada 
na média das transacções seguintes: NTC/TDC (11,7x), Weather/Wind (19,2x), Telefónica/Cesky Telecom (8,0x), e o múltiplo 
combinado das transacções da France Telecom/Amena e ONO/Auna (29,9x). O OpFCF é definido como EBITDA menos Capex. 

c) O múltiplo Enterprise Value/EBITDA Ajustado implícito na Oferta da Sonaecom é calculado com base no EBITDA Ajustado de 
2005 da PT (EBITDA Ajustado da PT dos últimos doze meses anteriores à data do anúncio da Oferta) através da multiplicação 
do número de acções da PT pelo Preço da Oferta, excluindo o valor da participação da PT na PTM e a dívida líquida da PTM e 
ajustado pela dívida líquida, responsabilidades líquidas com o fundo de pensões, interesses minoritários, empresas 
participadas não consolidadas e impostos (activo) à data do anúncio. O EBITDA Ajustado de 2005 da PT é calculado com base 
nos resultados de 2005 da PT excluindo o EBITDA Ajustado da PTM de 2005, ajustado dos custos com os benefícios de 
reformas (“PRB”), tal como se encontra apresentado abaixo. 

A tabela seguinte demonstra os cálculos do rácio Enterprise Value/EBITDA Ajustado da PT implícito na Oferta da Sonaecom. 

(€ milhões)

Acções da PT (1.128.856.500) multiplicadas pelo Preço da Oferta  10.724,1

mais endividamento total da PT a 31 de Dezembro de 2005   7.584,2

menos caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da PT a 31 de Dezembro de 2005   (3.911,8)

menos equity swap sobre acções próprias a 31 de Dezembro de 2005 (102,0)

menos valor da participação na PTM a 3 de Março de 2006   (1.869,3)

menos endividamento total da PTM a 31 de Dezembro de 2005    (181,7)

mais caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da PTM a 31 de Dezembro de 2005     41,7

mais impostos (activo) da PTM a 31 de Dezembro de 2005  95,0

mais interesses minoritários no Brasil a 3 de Março de 2006    1.236,0

menos empresas participadas não consolidadas a 31 de Dezembro de 2005    (865,6)

mais défice do fundo de pensões da PT a 31 de Dezembro de 2005 (i.e., responsabilidades com pensões de €2.635,9 deduzidas de impostos, 
assumindo uma taxa de imposto de 27,5%)  1.911,0

menos impostos (activo) da PT a 31 de Dezembro de 2005  (303,0)

Enterprise Value implícito   14.358,8

EBITDA Ajustado da PT relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2005   2.495,6

mais custos (ganhos) com benefícios de reforma relativos ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2005  (21,6)

menos o EBITDA Ajustado da PTM relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2005  (195,3)

EBITDA ajustado da PT excluindo a PTM relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro de 2005  2.278,7

Rácio  implícito Enterprise Value/EBITDA Ajustado  6,3x

A PT e a PTM definem o EBITDA Ajustado como o resultado líquido das operações continuadas antes de (i) juros líquidos, (ii) 
impostos sobre o rendimento, (iii) amortizações, (iv) outros ganhos e perdas financeiras, (v) no caso da PT, custos com o 
programa de redução de efectivos, (vi) perdas líquidas na alienação de activos fixos e (vii) outros custos. O EBITDA Ajustado 
não representa nem deve ser considerado uma alternativa ao resultado líquido ou ao cash flow operacional, tal como 
determinado pelo International Financial Reporting Standards (“IFRS”). A PT e a PTM utilizam o EBITDA Ajustado com o 
objectivo de facilitar a comparação de performance ao longo do tempo. A PT e a PTM acreditam que o EBITDA Ajustado 
facilita a comparação de performance entre empresas através da eliminação do impacto potencial causado por variações na 
estrutura de capitais (que afectam o valor de juros líquidos e outros ganhos e perdas financeiros), impostos, antiguidade e 
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amortização contabilística de imobilizado corpóreo (que afecta o valor relativo do custo com amortizações), custos com o 
programa de redução de efectivos (os quais variam significativamente de período para período e resultam das especificidades 
das relações laborais na PT), perdas líquidas na alienação de activos fixos e outros custos, os quais podem variar entre 
empresas diferentes por razões não relacionadas com a sua performance operacional ou liquidez. Adicionalmente, a PT e a 
PTM acreditam que o EBITDA Ajustado é frequentemente utilizado por analistas do mercado bolsista, investidores e outras 
partes interessadas na avaliação da PT, da PTM e de outras empresas, muitas das quais apresentam um indicador de EBITDA 
quando reportam os seus resultados. Para além disso, o rácio implícito do Enterprise Value/EBITDA é frequentemente utilizado 
por analistas e investidores na comparação de transacções entre empresas com negócios similares. 

O EBITDA Ajustado e o rácio entre o Enterprise Value implícito na Oferta da Sonaecom e o EBITDA Ajustado da PT poderão 
não ser necessariamente comparáveis com indicadores e rácios com designações similares de outras empresas devido a 
diferenças potenciais no método de cálculo utilizado. 

A tabela seguinte demonstra a reconciliação do EBITDA Ajustado da PT para o resultado líquido das operações continuadas, 
que traduz o indicador IFRS mais comparável: 

Exercício findo em 

31 de Dezembro 2005 
(€ milhões) 

Resultado líquido das operações continuadas  667,2 

Juros líquidos  257,6 

Impostos sobre o rendimento  384,3 

Amortizações  1.,059,6 

2.368,7 

Ganhos líquidos em diferenças de câmbio   (41,3) 

Perdas líquidas em activos financeiros   8,8

Ganhos em empresas associadas   (238,2) 

Outras perdas financeiras líquidas   64,5 

Custos com programa de redução de efectivos   314,3 

Menos valias na alienação de activos fixos   1,2

Outros custos   17,7 

EBITDA Ajustado   2.495,6 
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A tabela seguinte demonstra a reconciliação do EBITDA Ajustado da PTM para o resultado líquido das operações continuadas, 
que traduz o indicador IFRS mais comparável: 

Exercício findo em 

31 de Dezembro 2005 

(€ milhões) 

Resultado líquido das operações continuadas  99,0 

Juros líquidos  6,1

Impostos sobre o rendimento  35,2 

Amortizações  61,9 

202,2 

Ganhos líquidos em diferenças de câmbio  0,7

Perdas líquidas em activos financeiros  (0,0) 

Ganhos em empresas associadas  (3,6) 

Outras perdas financeiras líquidas  (2,5) 

Menos valias na alienação de activos fixos 0,1

Outros custos  (1,7) 

EBITDA Ajustado  195,3 

d) O Enterprise Value/OpFCF implícito na Oferta da Sonaecom é calculado com base no OpFCF de 2005 da PT (OpFCF da PT dos 
últimos doze meses anteriores à data do anúncio) através da multiplicação do número de acções da PT pelo Preço da Oferta, 
excluindo o valor da participação da PT na PTM e a dívida líquida da PTM, ajustado pela dívida líquida, responsabilidades 
líquidas com o fundo de pensões, interesses minoritários, empresas participadas não consolidadas e impostos (activo) à data 
do anúncio. O OpFCF de 2005 da PT é calculado com base nos resultados de 2005 da PT. O OpFCF é definido como EBITDA 
Ajustado corrigido dos benefícios de reforma menos Capex. 

A tabela seguinte demonstra os cálculos do rácio Enterprise Value/OpFCF da PT implícito na Oferta da Sonaecom. 

(€ milhões)

Enterprise Value implícito (ver primeira tabela na nota (c) acima) 14.358,8 

EBITDA Ajustado da PT excluindo PTM relativo ao exercício findo em 31 de Dezembro 2005 2.278,7   

menos Capex relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro 2005 (943,1) 

mais Capex da PTM relativo ao exercício findo a 31 de Dezembro 2005 119,9 

OpFCF da PT excluindo PTM 1.455,5 

Rácio implícito Enterprise Value/OpFCF  9,9x 

Tal como acima descrito, a PT define o OpFCF como EBITDA Ajustado corrigido dos benefícios de reforma menos Capex. O 
OpFCF não representa nem deve ser considerado uma alternativa ao cash flow das operações, tal como determinado pelo 
IFRS. A PT recorre ao OpFCF de forma a facilitar a comparação de liquidez e cash flow entre períodos distintos. A PT acredita 
que o OpFCF facilita as referidas comparações através da eliminação de potenciais diferenças causadas por variações no 
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Capex entre períodos distintos e outros factores descritos na nota (c) acima. Adicionalmente, a PT acredita que o OpFCF é 
frequentemente utilizado por analistas do mercado bolsista, investidores e outras partes interessadas na avaliação da PT e 
outras empresas, muitas das quais apresentam indicadores semelhantes quando reportam os seus resultados.  

A tabela seguinte apresenta a reconciliação do OpFCF da PT para o resultado líquido das operações continuadas: 

Exercício findo em 

31 de Dezembro 2005 
(€ milhões)

Resultado líquido das operações continuadas 667,2 

Juros líquidos 257,6 

Impostos sobre o rendimento 384,3 

Amortizações 1.059,6 

2.368,7 

Ganhos líquidos em diferenças de câmbio  (41,3) 

Perdas líquidas em activos financeiros  8,8

Ganhos relativos a empresas associadas   (238,2) 

Outras perdas financeiras líquidas   64,5 

Custos com programa de redução de efectivos   314,3 

Menos valias na alienação de activos fixos  1,2

Outros custos   17,7 

EBITDA Ajustado   2.495,6 

mais perdas (ganhos) com benefícios líquidos de reforma para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2005   (21,6)  

menos Capex   (943,1) 

OpFCF   1.530,9 

No mesmo período, o cash flow das actividades operacionais da PT foi de €1.392,3 milhões. 
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Página 14 

a) A tabela seguinte demonstra o cálculo do Enterprise Value implícito na Oferta da Sonaecom:  

   (€ milhões)

 Enterprise Value Valor do capital accionista + Dívida líquida – Equity swap sobre acções próprias + 
Défice do fundo de pensões após impostos + Custos líquidos com curtailment + 
Minoritários – Empresas associadas – Dívida líquida consolidada da PTM – 
Participação na PTM 

 Valor do Capital accionista 1.128,9 milhões de acções a €9,50 10.724 

+ Dívida líquida Dívida líquida a 30 de Setembro de 2006 (i.e., dívida de €5.772 menos caixa e 
equivalentes de caixa de €1.664) 

4.108 

- Equity swap sobre acções próprias Reportada a 30 de Setembro de 2006 (164) 

- Impostos (activo) da PT A 30 de Setembro de 2006 (154) 

+ Défice do fundo de pensões após 
impostos 

Reportada a 30 de Setembro de 2006 (i.e., acréscimo de responsabilidades com 
pensões de €2.026 deduzidas de impostos, assumindo uma taxa de imposto de 
27,5%) 

1.471 

+ Soma dos custos com curtailment
estimados 2006-2008 

Tal como divulgado no prospecto de Oferta da Sonaecom (a PT não reconhece estes 
valores como sendo seus) 

409 

- Custos incorridos em Setembro de 
2006 

Portugal Telecom (96) 

= Curtailment líquido Custos com curtailment para 2006-2008 menos impostos (assumindo uma taxa de 
imposto de 27,5%) 

227 

+ Minoritários na Vivo 18,6% ao valor actual de mercado 986 

- Empresas associadas Média das avaliações de analistas baseadas na “soma das partes” (1.064) 

- Dívida líquida consolidada da PTM Reportada a 30 de Setembro de 2006 (i.e., dívida bruta de €260 menos dívida 
intragrupo de €22, menos caixa e equivalentes de caixa de €48) 

(190) 

+ Impostos (activo) PTM A 30 de Setembro de 2006 79 

- Participação na PTM 180,6 milhões de acções ao valor actual de mercado (1.781) 

= Enterprise Value  14.407 
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b) Os valores de consenso estimados pelo mercado para o EBITDA Ajustado, o OpFCF e o Capex, bem como os valores de 
consenso para as Empresas Associadas, foram calculados como descrito acima e são baseados na média das seguintes casas de 
research:

Entidade: Datas de publicação relevantes: 

Banif 21/12/2006 

Exane 13/12/2006 

Sanford Bernstein 13/12/2006 

Millennium BCP 01/12/2006 

Deutsche Bank 28/11/2006 

Bear Stearns 20/11/2006 

CDC Ixis 10/11/2006 

Lisbon Brokers 27/10/2006 

Lehman Brothers 15/09/2006 

(€ milhões)

 EBITDA Ajustado EBITDA Ajustado (consenso de mercado) + PRB – EBITDA Ajustado PTM (consenso de mercado) + Intragrupo 
PT/PTM 

  2006E 2007E 2008E 

 EBITDA Ajustado (consenso de 
mercado) 

2.210 2.250 2.320 

+ PRB (segundo o guidance  da PTpara 
o seu mercado) 

64 50 50 

- EBITDA Ajustado PTM (consenso de  
mercado) 

(211) (224) (240) 

+ Intragrupo PT/PTM 24 24 24 

= EBITDA Ajustado 2.087 2.100 2.154 

Nota: Os ajustamentos intragrupo PT/PTM estão relacionados com um acordo celebrado no 4º Trimestre de 2005, o qual não teve impacto nos anos anteriores. 
Os valores 2006E-2008E são baseados em estimativas da PT. 

(€ milhões)

 OpFCF EBITDA Ajustado – Capex consolidado (consenso de mercado) + Capex PTM (consenso de mercado)  

  2006E 2007E 2008E 

EBITDA Ajustado 2.087 2.100 2.154 

- Capex consolidado (consenso de 
mercado) 

(945) (887) (860) 

+ Capex PTM (consenso de mercado) 119 92 79 

= OpFCF 1.260 1.305 1.373 
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A tabela seguinte demonstra o cálculo do P/E Ajustado implícito na Oferta da Sonaecom. 

P/E Ajustado  ((€ milhões) 
(Valor do capital accionista da PT – Valor da participação na PTM) / (Resultados líquidos consolidados (consenso 

de mercado) – 58% x Resultados líquidos PTM (consenso de mercado) ) 

 Valor do capital accionista 1.129 milhões de acções a €9,50 10.724 

- Participação na PTM 180,6 milhões de acções ao valor actual de mercado (€9,86) (1.781) 

= Valor do capital accionista ajustado  8.943 

(€ milhões)

  2006E 2007E 2008E 

 Resultados consolidados (consenso de 
mercado) 

567 515 551 

+ Custos médios com curtailment depois
de imposto 

104 131 123 

- Efeito fiscal extraordinário (195) - - 

- 58% dos resultados PTM (consenso de 
mercado) 

(60) (62) (64) 

= Resultado Ajustado 416 585 611 

Nota: Tal como mencionado na página 16 dos Resultados da PT a 30 de Setembro de 2006, o efeito fiscal extraordinário relaciona-se com (1) o reconhecimento 
de um crédito fiscal no montante de €53 milhões no primeiro trimestre de 2006, resultante da liquidação de uma holding, e (2) um ganho no valor de €142 
milhões no segundo trimestre de 2006, relacionado com a redução de responsabilidades fiscais diferidas resultantes do pagamento voluntário de impostos sobre 
determinados ganhos de capital. 

O consenso de mercado para o Resultado Líquido da PT, bem como para os custos médios com o curtailment após impostos 
são baseados em médias estimadas das casas de research acima referidas. 

O valor do Resultado Líquido de consenso de mercado para a PTM tem como fonte a Reuters à data de 3 de Janeiro de 2007. 
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c) Múltiplos apresentados pela Sonaecom nos documentos entregues no dia 10 de Janeiro de 2007: 

(€ milhões) 

2006E 2007E 2008E 

EV/ EBITDA Ajustado Apresentado 8.0x 7.8x 7.4x 

x EBITDA Ajustado 2.087 2.100 2.154 

= EV Ajustado 16.693  16.378 15.938 

+ EV da PTM (Valor de Mercado + Dívida Líquida) 1.971  1.971 1.971 

+ Empresas Associadas 1.064  1.064  1.064  

- Minoritários na Vivo (986) (986) (986) 

= Enterprise Value 18.816 18.501 18.061 

- Dívida líquida (líquida de equity swaps) (3.944) (3.944) (3.944) 

- Défice do fundo de pensões após impostos (1.471) (1.471) (1.471) 

- Valor do Curtailment após imposto (227) (227) (227) 

= Valor do capital accionista 13.174 12.859 12.419 

÷ Número de acções da PT 1.129  1.129  1.129  

= Preço por acção €11,7 €11,4 €11,0 

EV/ OpFCF Apresentado 14.2x 13.1x 11.8x 

X OpFCF  1.260 1.305 1.373 

= EV Ajustado 17.891  17.094 16.198 

+ EV da PTM (Valor de Mercado + Dívida Líquida) 1.971 1.971 1.971 

+ Empresas Associadas 1.064  1.064  1.064  

- Minoritários na Vivo (986) (986) (986) 

= Enterprise Value 20.014  19.217 18.322 

- Dívida líquida (3.944) (3.944) (3.944) 

- Défice do fundo de pensões após impostos (1.471) (1.471) (1.471) 

- Valor do Curtailment após imposto (227) (227) (227) 

= Valor do capital accionista 14.372 13.576 12.680 

÷ Número de acções da PT 1.129  1.129  1.129  

= Preço por acção €12,7 €12,0 €11,2 

P/E Ajustado Apresentado 22,4x 17,3x 15,3x 

x Resultado líquido ajustado 416 585 611 

= Valor dos capitais próprios excluindo PTM 9.325 10.115 9.342 

+ Valor de mercado da PTM 1.781 1.781 1.781 

= Valor do Capital Accionista 11.105 11.896 11.123 
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÷ Número de acções da PT 1.129 1.129 1.129 

= Preço por acção €9,8 €10,5 €9,9 

As empresas associadas, os interesses minoritários, o défice do fundo de pensões após impostos e o valor de curtailments após 
imposto são calculados como descrito anteriormente. 

Página 15 

a) Os indicadores apresentados têm como fonte de informação o press release e a apresentação dos resultados da PT a 30 de 
Setembro de 2006. 

b) A tabela seguinte demonstra a derivação do Free Cash Flow a partir do EBITDA Ajustado da PT para os períodos indicados:  

 Nove meses findos em 30 de Setembro 

 2005 2006 

 (€ milhões) 

EBITDA Ajustado  1.785,3 1.685,2 

Capex  (582,0) (577,2) 

Custos com PRB  67,0 43,3 

Provisões não recorrentes, provisões para impostos e outros itens não 
monetários  

50,1 13,8 

Variações no fundo de maneio  (373,4) (23,4) 

Investimentos Financeiros (1)  (16,8) (141,9) 

Alienações (2) 189,7 

Juros Pagos  (159,9) (304,5) 

Contribuições e pagamentos relacionados com PRB  (241,1) (205,1) 

Imposto sobre o rendimento pago por algumas subsidiárias  (33,0) (32,4) 

Outros movimentos monetários  11,1 (4,8) 

Free Cash Flow 697,0 453,1 

(1) Nos nove meses findos em 30 de Setembro de 2006, este item inclui principalmente a aquisição de uma participação de 34% do capital social da MTC na 
Namíbia (€108 milhões) e a participação da PT no aumento de capital do BES (€19 milhões). 

(2) Nos nove meses findos em 30 de Setembro de 2005, este item inclui €174 milhões relativos à venda da Lusomundo Serviços e €15 milhões relativos à 
venda da Intelsat. 



Portugal Telecom | Rejeite a Oferta da Sonaecom A-14

c) A PT utiliza o EBITDA Ajustado pelas razões explicadas na nota (c) da página 13 acima. A tabela seguinte apresenta a 
reconciliação do EBITDA Ajustado da PT para o resultado líquido das operações continuadas, que traduz o indicador IFRS mais 
comparável:  

Nove meses findos em 30 de Setembro 

2005 2006 

(€ milhões) 

Resultado líquido das operações continuadas  362,1 526,9 

Juros líquidos  188,1 177,5 

Impostos sobre o rendimento  198,5 13,5 

Amortizações  805,5 899,7 

1.554,2 1.617,6 

Ganhos líquidos em diferenças de câmbio  (47,2) (2,0) 

Perdas líquidas em activos financeiros  35,1 3,3 

Ganhos em empresas associadas  (50,1) (86,1) 

Outras perdas financeiras líquidas  44,0 37,5 

Custos com programa de redução de efectivos  237,4 96,1 

Menos (mais) valias na alienação de activos fixos 0,1 (1,6) 

Outros custos  12,0 20,6 

EBITDA Ajustado  1.785,3 1.685,2 

Tal como se encontra explicado na página 13 da apresentação dos resultados dos primeiros nove meses de 2006 da PT, a 
redução do EBITDA Ajustado dos nove meses findos em 30 de Setembro de 2006 inclui (1) a reversão de uma provisão relativa 
a uma conta a receber da Angola Telecom (€23 milhões) que havia sido contabilizada no primeiro trimestre de 2005 e (2) o 
reconhecimento de uma provisão na Vivo no segundo trimestre de 2006, relativa a facturação em resultado da migração dos 
sistemas para uma plataforma única (€30 milhões). 

Página 16 

a) O EBITDA Ajustado Doméstico é definido como o EBITDA Ajustado consolidado total menos o EBITDA Ajustado da Vivo. O 
Capex Doméstico é definido como o Capex consolidado total menos o Capex da Vivo. 

O EBITDA de consenso de mercado a Março de 2006 e a Dezembro de 2006  é baseado em estimativas divisionais das 
seguintes casas de research, por serem os únicos que continham estimativas detalhadas anteriores ao anúncio da Oferta e 
posteriores ao anúncio dos Resultados da PT a 30 de Setembro de 2006. 

Entidade Datas de publicação relevantes: 

Lehman Brothers 08/03/2006 15/09/2006 

CDC IXIS 07/02/2006 10/11/2006 

Lisbon Brokers 07/03/2006 27/10/2006 

Bear Stearns 07/03/2006 20/11/2006 

Exane 02/02/2006 13/12/2006 

Millennium BCP 07/02/2006 01/12/2006 

Deutsche Bank 07/02/2006 28/11/2006 



Portugal Telecom | Rejeite a Oferta da Sonaecom A-15

O Capex de consenso de mercado a Março de 2006 e a Dezembro de 2006 é baseado em estimativas divisionais das 
seguintes casas de research:
Entidade Datas de publicação relevantes: 

Lehman Brothers 08/03/2006 15/09/2006 

Bear Stearns 07/03/2006 20/11/2006 

Millennium BCP 07/02/2006 01/12/2006 

Página 17 

a) Os valores da dívida, caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis explicitados reportam-se à PTC, à TMN, às empresas 
instrumentais (incluindo PT Sistemas de Informação, PT Inovação, PT PRO, PT Compras e PT Contact) e à própria PT 
(i.e., a dívida existente ao nível da empresa mãe) e não incluem valores da PTM e da Vivo. 

À data de 30 de Setembro 2006 

(€ milhões) 

Endividamento total (excluindo responsabilidades com equity swaps sobre acções próprias) 5.608 

menos dívida da PTM e Vivo  (1.064) 

Dívida da PTC, TMN, empresas instrumentais e da PT SGPS (apresentado no gráfico) 4.544 

À data de 30 de Setembro 2006

(€ milhões) 

Caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis 1.664 

menos caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da PTM e Vivo (241) 

Caixa, equivalentes de caixa e títulos negociáveis da PTC, TMN, empresas instrumentais e da PT SGPS (apresentado no gráfico) 1.423 

b) Valor das responsabilidades líquidas com o fundo de pensões de €1.471 milhões, tal como consta no comunicado dos 
resultados da PT a 30 de Setembro de 2006. Este valor é igual ao acréscimo de responsabilidades com reformas de €2.026 
milhões menos imposto, assumindo uma taxa de imposto de 27,5%. Ver também a página 27 deste documento de resposta.  

c) O valor implícito para o negócio integrado (PTC e TMN) é calculado com base na média dos múltiplos EV/EBITDA dos últimos 
doze meses (anteriores à data do anúncio) para as transacções TDC/NTC (6,8x), Weather/Wind (7,7x), Cesky 
Telecom/Telefónica (6,4x) e no múltiplo combinado das transacções France Telecom/Amena e ONO/Auna (9,3x).  

O valor implícito para o negócio integrado (PTC e TMN) é calculado com base no múltiplo da soma dos EBITDAs Ajustados da 
TMN e da PTC para os últimos doze meses terminados a 30 de Setembro de 2006. A PT utiliza o EBITDA Ajustado para avaliar 
a performance da PTC e da TMN pelas mesmas razões descritas na nota (c) à página 13, utilizando uma definição similar à 
mencionada na mesma nota.  
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d) O EBITDA Ajustado para a TMN e para a PTC é calculado da seguinte forma:  

EBITDA Ajustado PTC UDM     

(€ milhões)

  Rede Fixa PRBs Pre PRBs 

 2005 1.129 (22) 1.108 

- 9M 05 769 67 836 

+ 9M 06 721 43 764 

= UDM 1.081 (45) 1.036 

EBITDA Ajustado TMN UDM  ((€ milhões)

 2005 674 

- 9M 05 507 

+ 9M 06 493 

= UDM 659 

e) O valor implícito da PTM é baseado no valor de mercado a 10 de Janeiro de 2007. 

Página 18 

a) O EBITDA Ajustado para os últimos doze meses terminados a 30 de Setembro de 2006 é apresentado no relatório de gestão 
interno da PT. O EBITDA Ajustado proporcional para os últimos doze meses foi calculado multiplicando o mesmo pela 
participação accionista da PT nestes activos.  

A dívida líquida de cada activo a 30 de Setembro de 2006 é apresentada no relatório de gestão interno da PT. A dívida líquida 
proporcional foi calculada multiplicando a participação accionista da PT nestes activos. 

Activos Internacionais 
EBITDA Ajustado proporcional  a 30 de

Setembro de 2006 UDM 
Dívida Líquida proporcional / (Caixa) a

30 de Setembro de 2006 Participação accionista da PT 

Unitel 81 (28) 25,00% 

Medi Telecom 60 278 32,18% 

CTM 23 1 28,00% 

MTC 23 (15) 34,00% 

CVT 15 (9) 40,00% 

UOL 12 (39) 29,00% 

Outros 7 (1) s.s. 

Sub-Total 221 - - 

Vivo 289 400 31,38% 

Total 510 - - 
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Página 19 

a) A apreciação de 63% da cotação das acções da Sonaecom é calculada com base nas cotações de fecho de mercado das acções 
da Sonaecom entre 6 de Fevereiro de 2006 (anterior ao anúncio da Oferta da Sonaecom) e 10 de Janeiro de 2007. 

b) A análise da performance da cotação das acções dos compradores é baseada nas transacções atrás mencionadas (notas a, b, c 
à página 12), em que os compradores são empresas cotadas. A amostra inclui as seguintes transacções:   

Data Alvo  Comprador 

Mercado Europeu de Telecomunicações  

31/10/2005 O2 Telefónica 

18/07/2005 Versatel Tele2 

07/07/2005 Saunalahti Elisa Comm. 

08/11/2004 Infonet BT Group 

14/09/2004 Song Networks TDC 

21/03/2001 Soon Comm. Elisa Comm. 

23/06/2000 NetCom Telia 

17/04/2000 Detron Group Landis Group 

01/11/2000 Esat Telecom BT 

14/11/1999 Mannesmann Vodafone AirTouch 

09/07/1999 Debitel Swisscom 

20/02/1999 Telecom Itália Ing C Olivetti & Co 

Ofertas Não Solicitadas Ocorridas na Europa +$10 mil milhões  

08/02/2006 BAA Airport Development 

27/01/2006 Arcelor  Mittal Steel Co  

24/01/2006 BOC Linde 

26/01/2004 Aventis Sanofi-Synthelabo 

29/11/1999 National Westminster Bk Royal Bank of Scotland 

14/11/1999 Mannesmann Vodafone AirTouch 

14/09/1999 INA Assicurazioni Generali 

05/07/1999 Elf Aquitaine Totalfina 

09/03/1999 Paribas BNP 

20/02/1999 Telecom Italia Ing C Olivetti & Co 

Ofertas Não Solicitadas Ocorridas em Portugal +$500 milhões  

19/07/1999 BPSM BCP 

18/06/1999 Mundial Confiança BCP 
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Página 21 

As quotas de mercado foram calculadas com base em informação das seguintes entidades: 

Anacom – Serviço Telefónico Móvel – 3º Trimestre de 2006 

Anacom – Serviço de Acesso à Internet – 3º Trimestre de 2006 

Anacom – Serviço Telefónico Fixo – 3º Trimestre de 2006 

Comunicado da PT à imprensa relativo aos resultados a 30 de Setembro de 2006 

Resultados do 3º Trimestre de 2006 da Sonaecom  

Página 22 

Análises internas da PT com base em informação pública. 

A PT não teve acesso a diversos termos confidenciais relativamente aos remédios acordados entre a Sonaecom e a Autoridade da 
Concorrência podendo, como tal, a estimativa global de sinergias variar caso esses termos venham a ser disponibilizados, tal como
foi solicitado pela PT. Deste modo, as declarações realizadas neste documento relativas às sinergias estão sujeitas a um grau 
significativo de imprecisão, e as efectivas sinergias resultantes da Oferta, se concluída, seriam difíceis de determinar e poderão 
divergir significativamente das descritas no presente documento. 

Página 24 

Todos os valores são baseados na apresentação e relatório da PT a 30 de Setembro de 2006. 

a) Rede Fixa 

A quota de mercado de adições líquidas de ADSL baseia-se em estimativas da PT. 

Os dados do programa de redução de efectivos são relativos aos colaboradores da rede fixa. 

b) TMN

Os crescimentos percentuais reflectem o rácio entre o valor das receitas de dados do segmento móvel 
doméstico e o total de receitas de serviços do segmento móvel doméstico. 
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A performance do EBITDA Ajustado do segmento móvel doméstico reflecte o crescimento ano a ano.A PT 
utiliza um EBITDA Ajustado na valorização da performance do segmento móvel doméstico (TMN) pelas 
mesmas razões descritas na nota (c) à página 13 e utiliza uma definição de EBITDA Ajustado similar à 
mencionada na mesma nota. A tabela seguinte apresenta o cálculo das melhorias percentuais no EBITDA 
Ajustado. Na tabela abaixo, o “Resultado Operacional Ajustado” (referido como “Resultado Operacional” nos 
comunicados de resultados da PT) são iguais aos resultados antes de resultados financeiros e impostos mais as 
perdas líquidas nas alienações de activos fixos mais outros custos líquidos.    

Trimestre findo em 31 de 
Março de   

 Trimestre findo em 30 de 
Junho de   

 Trimestre findo em 30 de 
Setembro de   

2005 2006 % 2005 2006 % 2005 2006 %

(€ milhões)  (€ milhões)  (€ milhões)  

Resultado operacional ajustado 118,1 99,8 (15,5%) 114,6 110,7 (3,4%) 121,4 120,5 (0,7%) 

Amortizações 50,8 55,8 9,8% 50,8 52,4 3,1% 51,4 53,2 3,5% 

EBITDA Ajustado 168,8 155,6 (7,8%) 165,4 163,1 (1,4%) 172,8 173,7 0,5% 

Página 25 

a) Os valores da Vivo baseiam-se em relatórios de gestão internos da PT. 

A tabela seguinte apresenta a reconciliação do Free Cash Flow (FCF) da Vivo para o cash flow das actividades operacionais.  

Trimestre findo em 31 de  
Março de 2006 

Trimestre findo em 30 de  
Junho de 2006   

Trimestre findo em 30 de 
Setembro de 2006   

(milhões de Reais brasileiros) 

Cash Flow das actividades operacionais 499,3 692,8 2,169,9 

Capex (281,3) (335,8) (445,1) 

Investimento em fundo de maneio relacionado com o Capex (272,4) (3,6) (1.313,4) 

Cash Flow operacional (54,4) 353,4 411,4 

Juros (53,0) (376,7) (237,1) 

Investimentos financeiros 

Impostos (34,1) (18,0) (33,3) 

Taxas financeiras (12,9) (27,8) (19,0) 

Outros 21,6 (13,4) (1,6) 

Free Cash Flow (132,9) (82,5) 120,4 

b) A performance das acções ordinárias e preferenciais da Vivo e a evolução do EMBI Brazil Sovereign Spread têm como fonte a 
FactSet e a Bloomberg. 
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Página 26 

a) As poupanças de Custos Operacionais são extraídas da apresentação dos resultados da PT a 30 de Setembro de 2006 (página 
4). As empresas instrumentais incluem a PTSI, PT Inovação, PT Compras, PT PRO, PT Corporate e PT Prime. 

b) O valor para o negócio doméstico é definido como o valor do negócio consolidado menos o valor da Vivo (tal como 
consolidado nas contas da PT).  

Página 27 

a) As responsabilidades não financiadas após impostos são calculadas como responsabilidades brutas não financiadas menos 
impostos, assumindo uma taxa de imposto de 27,5%. 

b) O decréscimo nos salários de €18 milhões é calculado como a diferença entre os salários implícitos de 2006, assumindo um 
crescimento anual em relação a 2005 de 4,5%, e os salários implícitos de 2006, assumindo um crescimento anual em relação 
a 2005 de 1,8%. 

c) A redução das obrigações com pensões de cerca de €10 milhões anuais é calculada da seguinte forma:  

(€ milhões) 

Aumento das contribuições do regime geral em 0,6% 2,6 

Aumento das contribuições do regime especial em 23% 0,9 

Redução das comparticipações 6,5 

Total de redução das responsabilidades com o fundo de pensões 10,0 

d) Custos com curtailment de €3,5 milhões é calculado com base na redução adicional de cerca de 100 trabalhadores, assumindo 
uma poupança de custos média anual de € 35 mil por trabalhador. 

e) As taxas de desconto (4,09% a 31 de Dezembro de 2005, 4,85% a 30 de Junho de 2006 e 4,60% a 31 de Dezembro de 2006) 
utilizadas para calcular os ganhos actuariais líquidos têm por base a yield das obrigações relevantes (GSK 2025, Terna Spa 
2024).  

Página 28 

a) O guidance de mercado para 2006 é baseado no anúncio efectuado na conferência telefónica de apresentação dos resultados 
do ano de 2005 da PT, em 6 de Março de 2006. 

Página 32 

a) No dia 3 de Agosto de 2006 a PT anunciou:  

O spin-off da PTM (€1,8 mil milhões para uma participação de 58,43% ao valor actual de mercado). 

A remuneração aos accionistas em dinheiro de €3,5 mil milhões entre 2006 e 2008 (€1,6 mil milhões em 
dividendos ordinários e €1,9 mil milhões em dividendos extraordinários). 

b) Os valores por acção são baseados no número de acções da PT ajustados dos equity swaps sobre acções próprias (20,6 
milhões de acções). 

c) Os retornos são calculados com base no Preço da Oferta da Sonaecom de €9,50 . 
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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 Titular de Acções da PT 

Acções da Portugal Telecom Acções ordinárias emitidas pela PT 

ADSL “Assimetric Digital Subscriber Line”. Tecnologia que permite a transmissão de elevados 
volumes de dados (banda larga) através da linha telefónica tradicional 

Anacom Autoridade Nacional de Comunicações (Entidade Reguladora das telecomunicações em 
Portugal) 

Average Revenue Per User 
(“ARPU”)

Receita média mensal por cliente, i.e., receita média mensal de serviços pelo número médio de 
utilizadores no período  

Capex Montante total de produtos e serviços contratados que serão contabilizados como imobilizado 
tangível e intangível  

Capitalização Bolsista ou Valor 
de Mercado 

Terminologia utilizada para referenciar o valor dos capitais accionistas de uma empresa sendo 
obtido através da multiplicação do número de acções emitidas pelo preço actual das mesmas 

Enterprise Value ou EV 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 resultante de opções, warrants, dívida preferencial e convertível, adicionado 
da dívida financeira remunerada e dos interesses minoritários, deduzido dos investimentos em 
participações não consolidadas, impostos activos, caixa e títulos negociáveis 

Enterprise Value/EBITDA ou EV
/ EBITDA 

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

HSDPA “High-Speed Downlink Packet Access”. Protocolo móvel 3G que permite a transferência de 
dados mais rápida  

Impostos (activo) Valor do imposto (activo) conforme informações divulgadas pela Empresa  
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MOU “Minutes of usage”. Média mensal de minutos de tráfego de entrada e de saída pelo número 
médio de utilizadores no período  

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 da PT indicado pela Empresa 

SAC “Subscriber Acquisition Cost”. Custos comerciais de aquisição  

UDM Últimos Doze Meses  

WiFi Tecnologia que está na base das redes de wireless locais baseada em IEEE 802,11 e que permite
a conectividade de dispositivos electrónicos  

WiMax “Worldwide Interoperability for Microwave Access”  


