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Comunicado  |  Lisboa  | 29 de julho de 2014 

Transações de Dirigentes 
 
A Portugal Telecom, SGPS S.A. (“PT”) informa que o Banco Espírito Santo, S.A. (“BES”) lhe comunicou que este e a 
Avistar, SGPS, S.A. (“Avistar”), sociedade integralmente detida pelo BES, procederam, no dia 16 de julho de 2014, à 
celebração de um acordo relativo à transmissão fora de mercado regulamentado, e ao preço de €1,83 por ação, de 
90.000.000 ações ordinárias representativas de 10,04% do capital social da PT e dos correspondentes direitos de 
voto detidas pela Avistar, a favor do BES. 
 
A PT foi ainda informada de que a presente obrigação de comunicação resulta do facto de, nos termos e para os 
efeitos do disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 248.º-B do Código dos Valores Mobiliários (“Cód. VM”), o BES e a 
Avistar serem consideradas pessoas estreitamente relacionadas com os Administradores Não Executivos da PT 
Joaquim Goes e Amílcar de Morais Pires, desempenhando igualmente o último o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da Avistar. 
 
Este comunicado é efetuado nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 248.º-B do Cód. VM e no artigo 14.º 
do Regulamento da CMVM n.º 5/2008, na sequência de comunicação recebida do BES, com sede na Avenida da 
Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa, Portugal. 


