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PT-Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, SA 
Sociedade Aberta 
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 208, Lisboa 
Pessoa Colectiva N.º: 504 453 513 
Capital Social: 77.274.207 Euros 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 8357   
 
 
Carta aos accionistas da PT Multimedia 

6 de Março de 2006 
 
 
Caro Accionista, 
 
 
Em 7 de Fevereiro de 2006, a Sonaecom - SGPS, S.A. e a Sonaecom, B.V. (de ora em diante abreviada 
e conjuntamente designadas por “Sonaecom”) anunciaram preliminarmente uma Oferta Pública de 
Aquisição não solicitada (de ora em diante abreviadamente designada por “OPA” ou “Oferta”) sobre o 
capital da PT – Multimédia – Serviços de Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (de ora em 
diante abreviadamente designada por “PTM” ou “Empresa”). O Conselho de Administração da PTM, 
tendo analisado cuidadosamente o projecto de anúncio de lançamento e o projecto de prospecto (de ora 
em diante abreviadamente designados por “Documentos da Oferta”), acredita que a OPA subavalia a 
Empresa, e, como tal, não promove o melhor interesse dos accionistas da PTM. Assim, esta carta e a 
apresentação em anexo expõem os principais argumentos em que o Conselho de Administração se 
baseia para recomendar que não aceite a Oferta, nomeadamente no seguinte: 
 

1) A OPA da Sonaecom subavalia a PTM e não propõe aos seus accionistas um valor justo pelas 
suas acções; 

 
2) A Sonaecom qualifica a Oferta como sendo obrigatória, no entanto evita pagar o preço 

mínimo legalmente exigido nos termos do Código dos Valores Mobiliários, o qual é 
expectável que seja mais elevado que o preço da Oferta; e 

 
3) A Sonaecom, nos Documentos da Oferta, não apresenta uma estratégia, nem objectivos e 

metas para a PTM.  
 
 
A OPA da Sonaecom não reflecte a excelente posição estratégica nem as perspectivas 
promissoras da PTM. 
 
Nos Estados Unidos da América, a Portugal Telecom, SGPS, S.A. (a “Portugal Telecom” ou "PT"), a 
sociedade-mãe da PTM, submeterá um Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 
junto do 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 PT quando disponibilizado, uma vez 
que conterá informações importantes. O Solicitation/Recommendation Statement e outros documentos 
regularmente submetidos pela PT junto da SEC estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em 
www.sec.gov e na sede da PT em Lisboa, Portugal. 
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PORQUE DEVE NÃO ACEITAR A OFERTA 
 
A OPA da Sonaecom subavalia a PTM e não propõe aos seus accionistas um valor justo pelas 
suas acções 
 

1) O preço da Oferta representa um desconto de 6% em relação à cotação do dia anterior ao 
anúncio preliminar da Oferta: 

 
OPA da Sonaecom versus performance das acções da PTM nos últimos seis meses 
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2) O preço da Oferta é substancialmente inferior à média dos preços alvo para as acções da PTM 

publicadas pelos analistas financeiros em momento anterior à OPA, as quais não incluem 
qualquer prémio de controlo: 

 
Oferta da Sonaecom versus preço alvo dos analistas financeiros 

 
 

3) A Sonaecom caracteriza a OPA como obrigatória, assumindo que baseou o preço da Oferta no 
preço médio ponderado referente a um período de seis meses anterior ao anúncio preliminar 
da oferta e não numa avaliação justa da PTM. Esta metodologia é claramente inconsistente 
face à utilizada pela Soneacom para as acções da Portugal Telecom na oferta sobre aquela 
sociedade (“Oferta sobre a PT”), o que indicia não estar a Sonaecom a conferir aos accionistas 
minoritários da PTM um tratamento pelo menos equivalente ao prestado aos accionistas da 
Portugal Telecom. 
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A Sonaecom não está a oferecer qualquer prémio de controlo aos accionistas da PTM. É, no entanto, 
prática corrente os adquirentes de sociedades cotadas pagarem um prémio relativamente à cotação da 
sociedade visada, de forma a melhor reflectir os benefícios inerentes à aquisição do respectivo 
controlo. Ao avaliarem o preço oferecido pela Sonaecom, os accionistas da PTM devem comparar o 
prémio inerente à Oferta com os prémios pagos em transacções semelhantes a seguir apresentados: 
 
Comparação do prémio inerente à Oferta com prémios pagos em transacções semelhantes 
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A Sonaecom qualifica a Oferta como sendo obrigatória, no entanto evita pagar o preço mínimo 
legalmente exigido nos termos do Código dos Valores Mobiliários o qual é expectável que seja 
mais elevado que o preço da Oferta 
 
O Conselho de Administração obteve parecer jurídico que confirma que a OPA da Sonaecom não 
cumpre o requisito legal da contrapartida mínima previsto no Código dos Valores Mobiliários. A 
Sonaecom argumenta, infundadamente, que o período de seis meses relevante para efeitos de cálculo 
da contrapartida mínima deve ser considerado desde o anúncio preliminar da Oferta. A obrigatoriedade 
de lançar uma oferta pública de aquisição, assim como a determinação do período de seis meses 
relevante para o cálculo do preço mínimo, só se verificam aquando da aquisição de mais de um terço 
ou metade dos direitos de voto na PTM nos termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, 
tal como passamos a expor: 
 

1) O Código dos Valores Mobiliários prevê a obrigatoriedade de lançar uma oferta pública de 
aquisição apenas e quando forem ultrapassados, directa ou indirectamente, os referidos limites 
de direitos de voto na sociedade em causa. A Sonaecom, que de momento não detém 
quaisquer direitos de voto na PTM ou na Portugal Telecom, não ultrapassou nenhum desses 
limites e como tal não se encontra ainda sujeita ao dever de lançamento de uma oferta pública 
de aquisição obrigatória; 

 
2) A Sonaecom condicionou o lançamento da OPA à detenção de pelo menos 50,01% dos 

direitos de voto da PTM, i.e., a que a Oferta sobre a PT tenha sucesso; 
 

3) Assim sendo, a OPA sobre a PTM não pode neste momento ser qualificada como uma OPA 
obrigatória nos termos do Código dos Valores Mobiliários, apenas podendo ser qualificada 
como tal na sequência do sucesso da Oferta sobre a PT; 

 
4) Numa oferta pública de aquisição obrigatória a contrapartida mínima oferecida não pode ser 

inferior ao mais elevado dos seguintes montantes: (i) o maior preço pago pelo oferente nos 
seis meses anteriores ao momento em que surge o dever de lançamento da oferta pública de 
aquisição, e (ii) o preço médio ponderado das acções apurado em mercado regulamentado 
durante o mesmo período; 

 
5) Logo, o preço mínimo que a Sonaecom se encontraria obrigada a oferecer seria o maior de 

entre o preço médio ponderado da acção nos seis meses anteriores à aquisição de 50,01% dos 
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direitos de voto na PTM (na sequência do sucesso da Oferta sobre a PT), e não à data do 
anúncio duma possível oferta pública de aquisição. A Sonaecom não deve ser autorizada a 
lançar uma oferta pública de aquisição com um preço inferior à contrapartida mínima 
legalmente exigida;  

 
6) A título exemplificativo, se a cotação de fecho da acção da PTM de 3 de Março de 2006 de 

10,35 Euros se mantivesse durante os próximos seis meses e a Sonaecom lançasse a OPA 
obrigatória uma vez decorrido esse período, a contrapartida mínima legalmente exigida para 
tal oferta seria de 10,35 Euros. 

 
Além disso, no caso de a Sonaecom vir a adquirir mais de 90% dos direitos de voto correspondentes ao 
capital social da PTM na Oferta e recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa previsto no Código 
dos Valores Mobiliários relativamente às acções remanescentes da PTM, a Sonaecom será legalmente 
obrigada a pagar um preço não inferior ao mais alto do (i) preço pago pela Sonaecom nos seis meses 
anteriores à aquisição potestativa, e do (ii) preço médio ponderado das acções da PTM no mesmo 
período.  

 
Por último, ao antecipar o lançamento da OPA obrigatória, para um momento em que não está sujeita 
ao dever legal de o fazer, a Sonaecom está a tentar impor limitações à gestão normal da PTM por um 
período injustificadamente prolongado. 

 
 

A Sonaecom, nos Documentos da Oferta, não apresenta uma estratégia, nem objectivos e metas 
para a PTM 
 
Nos Documentos da Oferta a Sonaecom não define uma estratégia para a PTM. Adicionalmente, os 
Documentos da Oferta contêm informação muito limitada sobre como vai ser refinanciada esta 
aquisição. Quaisquer restrições financeiras poderão assim limitar a capacidade da PTM de investir na 
sua rede ou de continuar a desenvolver serviços inovadores para os seus clientes. 
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A PTM É UM ACTIVO DE ELEVADO VALOR ESTRATÉGICO E COM PERFIL DE 
CRESCIMENTO CLARAMENTE DEFINIDO 
 
A PTM é líder em Pay-TV em Portugal e número dois no mercado de Internet de Banda Larga 
 
Através da CATVP – Televisão por Cabo, S.A., a PTM é o operador líder de televisão por subscrição 
em Portugal com 1.479 mil clientes e uma quota de mercado de 83%. Através da sua marca Netcabo, a 
PTM é o segundo ISP em Portugal, com 348 mil assinantes e uma quota de mercado de 29%. 
 
A PTM está bem posicionada para aproveitar o crescimento do mercado de Pay-TV em Portugal 
 
Portugal tem um elevado potencial de crescimento em termos de penetração de Pay-TV. A PTM tem 
vantagens competitivas que a tornam a empresa melhor posicionada para beneficiar desse crescimento. 
A cobertura da sua rede de cabo deverá aumentar dos actuais níveis de 70% de casas passadas para 
mais de 85% em finais de 2007. Adicionalmente, a PTM detém ainda uma plataforma DTH em 
Portugal. Através destas duas plataformas a PTM cobre 100% dos lares portugueses. A PTM tem ainda 
uma forte vantagem competitiva decorrente da sua dimensão, do grande reconhecimento das suas 
marcas e da capilaridade da sua rede de distribuição. 
 
A PTM tem um potencial acrescido para aumentar a sua receita média por subscritor 
 
O ARPU actual da PTM é inferior ao verificado em diversos mercados Europeus. A PTM tem 
potencial para aumentar os níveis de ARPU através da migração de subscritores do pacote básico para 
pacotes de maior valor. A penetração de canais premium nos seus clientes é ainda baixa quando 
comparada com outros mercados Europeus, deixando margem para um crescimento significativo.  
 
A PTM tem a oportunidade de aumentar a sua base de subscritores de serviços de Internet de 
Banda Larga 
 
Não obstante a penetração de Internet Banda Larga nos lares portugueses com PC ser uma das mais 
altas na Europa, o aumento da penetração de PC (uma das mais baixas da Europa) deixa margem para 
um forte crescimento futuro. Acresce que, quando comparada com líderes de televisão por cabo na 
Europa e nos Estados Unidos da América que evidenciam taxas de penetração na sua base de clientes 
que atingem os 53%, a PTM apresenta ainda um considerável potencial de crescimento (actualmente 
com níveis de 32%). 
 
A PTM tem ainda a oportunidade de lançar serviços de voz 
 
A PTM planeia lançar comercialmente no final do terceiro trimestre de 2006 o serviço de voz sobre IP 
VoIP, sujeito à autorização do regulador. Existe um potencial significativo de crescimento, quer em 
receitas adicionais de voz, quer por via de uma maior penetração de serviços de Pay-TV e Internet de 
Banda Larga e da diminuição do churn. 
 
A PTM tem uma infra-estrutura que permite continuar a lançar serviços inovadores de 
qualidade superior a preços competitivos 
 
O contínuo investimento na sua rede e serviços de informação, que nos últimos três anos ascendeu a 
286 milhões de Euros, possibilitam à PTM oferecer hoje serviços de Internet Banda Larga de alta 
velocidade e TV digital em mais de 2,6 milhões de lares. Durante 2006 e 2007, a rede irá ser alargada a 
3,2 milhões de lares e, por sua vez, a implementação da nova arquitectura na rede de fibra irá potenciar 
uma qualidade de serviço ainda superior e o desenvolvimento de novos serviços interactivos. 
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A PTM está bem posicionada para continuar a crescer o seu EBITDA 
 
A PTM tem sistematicamente aumentado as suas receitas, EBITDA e cash flow nos últimos quatro 
anos. A PTM está bem posicionada para continuar este ritmo de crescimento dadas as oportunidades 
para aumentar receitas referidas anteriormente. Um elevado crescimento conduzirá a uma maior 
diluição de custos fixos. Adicionalmente, diversas oportunidades de acréscimo de receitas, tais como o 
aumento do ARPU e da penetração de Internet de Banda Larga e o impacto do “triple play”, incluindo 
as receitas de voz e a redução da taxa de churn, acarretam custos marginais relativamente baixos e 
deverão assim levar à expansão de margem no futuro. 
 
A PTM está empenhada em manter altos níveis de remuneração accionista 
 
A PTM investiu mais de 300 milhões de Euros nos últimos três anos pelo que detém actualmente uma 
excelente plataforma de crescimento em termos de número de clientes e qualidade de serviços. 
Simultaneamente a PTM tem vindo a aumentar o nível de geração de cash flow e já demonstrou o seu 
forte empenho em remunerar os seus accionistas. 
 
Em 2005, a PTM distribuiu um dividendo de 77,3 milhões de Euros (por comparação com 12,6 milhões 
de Euros em 2004) e implementou um programa de recompra de acções próprias de 91,5 milhões de 
Euros, num total de 168,8 milhões de Euros distribuídos aos seus accionistas. Para 2006, a proposta de 
dividendo relativo ao exercício de 2005 é de 85 milhões de Euros (0,275 Euros por acção, 
representando um aumento de 10% face ao dividendo por acção respeitante a 2004), correspondendo a 
2,8% de dividend yield em relação à capitalização bolsista da PTM a 31 de Dezembro de 2005. 
 
Acresce que, tendo em conta os resultados financeiros de 2005 e a existência de reservas distribuíveis, 
o Conselho de Administração deliberou na sua última reunião apresentar na próxima Assembleia Geral 
Anual de Accionistas uma proposta de aumento de capital por incorporação de reservas seguido de uma 
redução de capital. Após a execução destas operações, as reservas distribuíveis deverão aumentar em 
220 milhões de Euros atingindo um total de cerca de 300 milhões de Euros após o pagamento do 
dividendo proposto relativamente ao exercício de 2005. A PTM continua empenhada em remunerar os 
accionistas através da distribuição de resultados gerados pela Empresa e em alinhar a compensação da 
sua equipa de gestão e seus colaboradores com os interesses e retornos accionistas. 
 
Recomendação 
 
O Conselho de Administração entende que a OPA subavalia a PTM e que o Oferente não apresenta 
qualquer estratégia ou plano para o futuro desenvolvimento da Empresa. 
 
O Conselho de Administração continua empenhado em maximizar o valor accionista e entende que 
com a sua clara estratégia de negócio, perspectivas futuras e enfoque na execução, criará ainda maior 
valor accionista. 
 
O Conselho de Administração da PTM está firmemente convicto que a Oferta é inadequada e 
recomenda fortemente aos Accionistas que rejeitem a Oferta.  
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 
Miguel Horta e Costa    Zeinal Bava 
Presidente do Conselho de Administração  Presidente da Comissão Executiva 
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Nos Estados Unidos da América, a Portugal Telecom, a sociedade-mãe da PTM submeterá um 
Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 junto do 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 PT quando disponibilizado, uma vez que conterá informações importantes. O 
Solicitation/Recommendation Statement e outros documentos regularmente submetidos pela PT junto 
da SEC estão disponíveis gratuitamente no site da SEC em www.sec.gov e na sede da PT em Lisboa, 
Portugal. 
 
Esta comunicação inclui declarações relativas ao futuro ("forward looking statements"). Estas 
declarações têm por base as convicções e pressuposições da administração da Empresa 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 Empresa, 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", "planeia", "estima", "pode", "poderá", "poderia", ou através da utilização na negativa desta 
terminologia ou expressões semelhantes. As declarações relativas ao futuro não constituem garantias de 
desempenho. Implicam riscos, incertezas e pressuposições. Não obstante a Empresa fazer tais 
declarações 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 Empresa não 
pretende rever ou alterar quaisquer declarações relativas ao futuro específicas 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 declarações relativas ao futuro.  
 
Quaisquer dos seguintes factores importantes, e quaisquer desses factores importantes descritos noutros 
locais no Relatório Anual da PT no Form 20-F relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2004 ou 
noutros documentos da PT submetidos junto da SEC, poderão, entre outras coisas, determinar que os 
resultados da Empresa 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; 
- riscos e incertezas relacionadas com regulação; 
- actos da concorrência; 
- o desenvolvimento e marketing de novos produtos e serviços e aceitação pelo mercado de tais 
produtos e serviços; e 
- a 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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Anexo: Fontes e Bases de Apresentação 
 
1. Geral 
 
1.1 Excepto referência em contrário os preços das acções referidos têm como fonte o Factset, Datastream ou Bloomberg  
 
1.2. Excepto referência em contrário, toda a informação financeira e operacional relativa à PTM foi retirada do Facto Relevante 
relativo aos Resultados do 4º Trimestre, outros relatórios anuais ou periódicos das contas da PTM para os períodos relevantes e 
outra informação tornada pública pela PTM. 
 
1.3. 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, têm como base estimativas da equipa de gestão da PTM e 
cálculos que têm como fonte informação pública. 
 
2. Referência 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 2 
Os preços alvos dos analistas financeiros têm como fonte relatórios de Equity Research, Bloomberg e Datastream  
 
Página 3 
 
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 de Euros. A amostra de transacções precedentes foi seleccionada de acordo 
com a comparabilidade do tipo de transacção e inclui as seguintes: 
 
Data Alvo Comprador 
06/15/00 Cimpor Investor Group 
07/19/99 BPSM BCP 
07/19/99 Mundial Confiança BCP 

 
O prémio para transacções nos sectores de telecomunicações, TV por cabo e TV por subscrição inclui transacções posteriores a 
01/01/2004 com um valor de transacção acima dos 500 milhões de Euros. A amostra de transacções precedentes foi seleccionada 
de acordo com a comparabilidade do tipo de transacção e inclui as seguintes: 
  
Data Alvo Comprador 
31/10/2005 O2 PLC Telefonica SA 
30/11/2005 TDC A/S Nordic Telephone Co ApS 
03/10/2005 Telewest Global Inc NTL Inc 
05/12/2005 Virgin Mobile Holdings(UK)PLC NTL Inc 
04/04/2005 TIM Hellas Telecommunications Troy GAC Telecom SA 
17/07/2005 Versatel Telecom International Tele2 AB 
14/09/2004 Song Networks Holding AB TDC A/S 
02/11/2005 Sogecable PRISA 
 
Página 5 
 
A quota de mercado da TV Cabo é calculada com base em 1.479 mil subscritores da TV Cabo e um total estimado de 300 mil 
clientes de outros operadores. A quota de mercado da PTM é calculada com base em 348 mil subscritores da PTM e um total 
estimado de 860 mil clientes de outros operadores. A Netcabo é o segundo operador tendo em conta o número de subscritores. 
Todas estas estimativas são da equipa de gestão da PTM. 
 
A cobertura da rede de cabo da PTM é calculada com base em 2.666 mil casas passadas e uma estimativa de número total de 
casas de 3.655 mil. A expansão de cobertura considerada é o plano de expansão da PTM. 
 
A PTM tem ARPUs de € 20.6 e € 26.7 em cabo e satélite, respectivamente. Estes níveis de ARPU foram comparados com 
empresas semelhantes na Europa. As fontes para os ARPUS destas empresas foram: 

 Premiere: € 22.4 (Relatório Equity Research da Oppenheimer de 17/02/2005, página 10) 
 NTL: £18.92 (Relatório Equity Research da UBS de 30/01/2006, página 13) 
 Sky: £32 (Relatório e Contas 2005, página 13) 
 ONO: € 24.2 (Relatório e Contas 2004, página 43) 
 Digital+:  € 46.8 (Relatório Equity Research do Deutsche Bank de 16/02/2006, página 6) 

  
 
A informação sobre penetração de canais Premium na PTM e em outros operadores é baseada em informação pública da PTM e 
estimativas de mercado. 
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A penetração de Internet Banda Larga é baseada numa estimativa do número total de subscritores de 1.207 mil e uma estimativa 
do número total de casas de 3.655 mil. A média de penetração de Banda Larga na Europa Ocidental é uma estimativa da Merrill 
Lynch constante num Relatório de Equity Research de 11/01/2006 “The risks of a low marketshare in Broadband”. 
 
A penetração de computadores em Portugal e na Europa, assim como o aumento do da penetração de computadores são baseadas 
num Relatório de Equity Research de 11/01/2006 “The risks of a low marketshare in Broadband”. 
 
A comparação da penetração de Banda Larga com outros líderes de televisão por cabo na Europa e nos Estados Unidos tem como 
fonte:  

 PTM: 32% (348 mil Subscritores de Banda Larga divididos por uma base de clientes de 1.090 mil) 
 NTL: 52% (1.72,6 Subscritores de Banda Larga divididos por uma base de clientes de 3.315,4 mil, Relatório e Contas 

3ºT/2005, página 54) 
 Telenet: 32% (576 mil Subscritores de Banda Larga divididos por uma base de clientes de 1.810 mil, Relatório e 

Contas 3ºT/2005, página 31) 
 Liberty Global Western Europe: 22% (Relatório de Equity Research da Morgan Stanley sobre Liberty Global 

7/2/2006, página 33 
 Comcast: 38% (Relatório de Equity Research da Morgan Stanley sobre Comcast de 6/2/2006, página 21) 
 Cablevision: 53% (Relatório de Equity Research da Morgan Stanley sobre Cablevision de 13/1/2006, página 39)  

 
Definições: 
 
Pay-TV – Televisão por Subscrição 
 
DTH – Direct to Home ou Satélite; 
 
ARPU – Average Revenue per User ou Receita Média por Subscritor; 
 
PVR – Personal Video Recorder; 
 
HDTV – High Definition Television ou Televisão de Alta Definição; 
 
VoD – Video on demand; 
 
VoIP – Voice over Internet Protocol ou Voz sobre Protocolo de Internet.  
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Oferta subavalia a PTM

Ausência de Prémio

PTM Tem Condições para Continuar a Crescer

Rejeite a Oferta da Sonaecom
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Relatório do Conselho de 
Administração

PT-Multimédia - Serviços de Telecomunicações e
Multimédia, SGPS, SA

Sociedade Aberta
Sede: Av. 5 de Outubro, n.º 208, Lisboa

Pessoa Colectiva N.º: 504 453 513
Capital Social: 77.274.207 Euros

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 
sob o n.º 8357  

Nos termos e para os efeitos do número 1 do artigo 181º do Código dos Valores Mobiliários, o 
Conselho de Administração da PT-Multimédia - Serviços de Telecomunicações e Multimédia, 
SGPS, S.A. (de ora em diante abreviadamente designada por “PTM”), após uma cuidada análise 
do projecto de anúncio de lançamento e do projecto de prospecto relativos à oferta pública de 
aquisição da totalidade das acções da PTM lançada pela SONAECOM - SGPS, S.A., sociedade 
aberta, com sede no Lugar do Espido, Via Norte, Maia, pessoa colectiva n.º 502 028 351, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial da Maia sob o n.º 45 466, capital social 
296.526.868 Euros e SONAECOM, B.V., com sede em De Boelelaan, 7, 1083 HJ, Amesterdão, 
Holanda, matriculada na 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 7 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

Relatório do Conselho de Administração

Consulte as fontes e bases da informação apresentada.

Nos Estados Unidos da América, a Portugal Telecom, SGPS, S.A. (a “Portugal Telecom” ou "PT"), a sociedade-mãe 
da PTM submeterá um Solicitation/Recommendation Statement on Schedule 14D-9 junto do 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 PT quando 
disponibilizado, uma vez que conterá informações importantes. O Solicitation/Recommendation Statement e 
outros documentos depositados regularmente pela PT junto da SEC estão disponíveis gratuitamente no site da SEC 
em www.sec.gov e na sede da PT em Lisboa, Portugal.

Esta comunicação 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", "planeia", "estima", "pode", "poderá", "poderia", ou através da utilização 
na negativa desta terminologia ou expressões semelhantes. As declarações relativas ao futuro não constituem 
garantias de desempenho. Implicam riscos, incertezas e pressuposições. Não obstante a Sociedade fazer tais 
declarações 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 declarações específicas 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 declarações relativas ao futuro. 

Quaisquer dos seguintes factores importantes, e quaisquer desses factores importantes descritos noutros locais no 
Relatório Anual da PT no Form 20-F relativo ao ano findo em 31 de Dezembro de 2004 ou noutros documentos da 
PT depositados 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; 
• riscos e incertezas relacionadas com regulação; 
• actos da concorrência; 
• o desenvolvimento e marketing de novos produtos e serviços e aceitação pelo mercado de tais produtos e 
serviços; e 
• a 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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A Oferta é desajustada

> A Oferta não propõe um valor justo para a PTM e é realizada a 
desconto face ao valor de mercado

> A Sonaecom propõe contornar o preço mínimo legalmente exigido 
com a sua oferta de 9,03€ por acção

> A PTM é um activo de valor estratégico e, consequentemente, deve 
ser avaliado com prémio

> A gestão da PTM está empenhada em promover maior valor 
accionista e proporcionar serviços de maior qualidade aos seus 
clientes

> Como tal, a presente Oferta não serve os interesses dos accionistas

Rejeite a Oferta da Sonaecom
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A Oferta é realizada a desconto 
face ao valor de mercado

Sonaecom propõe um desconto e não oferece um 
prémio aos accionistas minoritários da PTM 

Prémio vs cotação do dia anterior ao anúncio

A Oferta está abaixo dos preços alvo das
avaliações dos analistas

A Oferta não incorpora um 
prémio face ao preço de 
mercado

Desconto face aos
preços alvo dos 
analistas anteriores à
Oferta, que não
incluem qualquer
prémio de controlo

9,83 
10,70 10,06 10,00 10,00 9,90 

9,03 
8,34 

Santander Offer BPI UBS Lisbon
Brokers

Banif M illennium Average

Prémio em
relação à oferta
da Sonaecom (%)

(7.6) - 9.6 10.7 10.7 11.4 18.5 8.9

Nov-05 7-Fev-06 Jan-06 Jan-06 Jan-05 Ago-05 Nov-05

45%
28%

-6%

Ofertas
portuguesas

não solicitadas

Média
europeia do

cabo, Telcos e
TV por

subscrição

Oferta da
Sonaecom
pela PTM
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A Oferta propõe contornar o valor
mínimo legalmente exigido

> Sonaecom caracteriza a sua Oferta como uma oferta pública de 
aquisição obrigatória

> A Oferta não respeita a contrapartida mínima legal para uma 
oferta pública de aquisição obrigatória

> A oferta obrigatória sobre a PTM apenas deverá ser lançada se a 
Sonaecom adquirir pelo menos 50,01% da Portugal Telecom

> O valor da contrapartida da oferta obrigatória apenas poderá ser 
calculado após, e na eventualidade da aquisição pela Sonaecom de 
50,01% da Portugal Telecom 

> Deste modo, a correcta contrapartida legalmente exigida da oferta 
obrigatória deverá ser substancialmente mais elevada do que 
9,03€

> A título ilustrativo, se o dever de lançar a oferta pela Sonaecom se 
concretizar no prazo de seis meses e o preço actual da acção se 
mantiver ao longo desse período, a contrapartida mínima 
legalmente exigida será de 10,35€

A Oferta da Sonaecom propõe contornar os requisitos
legais fixando uma contrapartida inferior à exigida
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A PTM promoverá maior
valor accionista
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PTM com forte historial em serviço
e inovação

> Início das operações em mercado totalmente liberalizado em
1993

> Mais de 2,6 milhões de casas cabladas

> Cobertura de 100% do território nacional através da
plataforma DTH

> Lançamento dos primeiros canais premium de desporto e 
cinema e do primeiro canal de notícias em português

> Investimento considerável em conteúdos nacionais

> Pioneira no lançamento de TV Digital e de serviços
interactivos

> Digitalização total de conteúdos premium no final do 2º
trimestre de 2006

> Primeiro serviço de Internet de Banda Larga em Portugal

> Primeiro serviço pré-pago

> Portal de banda larga com acesso a conteúdos premium de 
elevada qualidade

> VoIP “soft phones” e serviço de “PC helpdesk” remoto

> Infraestrutura de rede preparada para oferta de VoIP

> Teste piloto de “Real VoD” e televisão de alta definição em
curso

> Desenvolvimento de solução PVR com lançamento comercial
previsto para 2006

> Mobile TV será lançado em breve

PTM vai continuar a investir no desenvolvimento de 
serviços inovadores de telecomunicações e 

entretenimento

TV

Internet

Novos
Serviços
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PTM tem apresentado um forte 
desempenho operacional…

2,390

2,666

2002 2005

Casas passadas (‘000)

Clientes de TV 
por subscrição (‘000)

1,479

1,307

2002 2005

12%

Clientes de 
banda larga (‘000)

13%

348

140

2002 2005

148%

… consistente crescimento
de subscritores de TV por
subscrição…

…bem como de 
Internet de banda larga

Forte investimento em
expansão de rede…

Historial de forte crescimento operacional
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628
507

2002 2005

…resultando num assinalável 
desempenho financeiro…

Empenho da gestão da PTM em assegurar crescimento
operacional e remuneração accionista

PTM demonstrou
capacidade de 
crescimento
operacional…

…de expansão de 
margem…

Receitas de exploração (€MM)

EBITDA (€MM)

…e de retorno
accionista

195

76

2002 2005

24%

86%
69% 17%

Valorização da
cotação da

acção

Dividendos +
Buybacks

Retorno total

Retorno accionista total 
dos últimos 3 anos (%)

157%

15% 31%
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…e, com enfoque na execução, 
continuará a criar valor

> Alavancar no nível actual de penetração de TV por subscrição de 48% 
para explorar as oportunidades de crescimento do mercado

> Aumento de ARPU através de uma maior penetração de serviços digitais, 
conteúdos premium e Internet de banda larga

> Beneficiar dos aumentos de capacidade de rede para melhorar a 
qualidade de serviço e aumentar velocidades de Internet de banda larga

> Lançamento de VoIP e ofertas “triple play” para fidelizar clientes de TV 
por subscrição e banda larga, aumentar ARPU e reduzir churn

PTM continua determinada em proporcionar serviços
de melhor qualidade aos seus clientes

> Upgrade da rede para serviços digitais e bi-direccionalidade praticamente
concluída

> Investimento em infraestrutura IP de elevada capacidade para suportar
serviços de banda larga de 16 Mbps a finalizar em 2006

> Expansão adicional de rede para 3,2 milhões de casas cabladas, num total 
de 3,7 milhões de casas com TV, no final de 2007

> Implementação a concluir em 2006 de parte significativa de nova 
arquitectura de rede de fibra, cobrindo cerca de 75% da base actual de 
clientes, irá fornecer uma ainda maior largura de banda

> Actualização de sistemas de informação em fase de conclusão, o que
permitirá gestão centralizada da informação de clientes e um mais rápido
desenvolvimento de novos produtos e serviços

> Analisar e testar lançamento de tecnologias inovadoras como televisão
de alta definição, wideband Docsis, Wimax, entre outros

> Optimização de estrutura de capital e remuneração accionista atractiva

> Crescimento de EBITDA assente em melhoria de receita e rigorosa
disciplina de custos

> Alinhamento de remuneração da equipa de gestão e de colaboradores
com interesses e retornos accionistas
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A PTM tem um futuro promissor

> Empresa melhor posicionada para aproveitar o crescimento
esperado do mercado de TV por subscrição em Portugal 

> Base de clientes de banda larga com elevado potencial de 
crescimento

> Explorar a oportunidade do negócio de voz com o lançamento de 
VoIP no final do terceiro trimestre de 2006

> Capacidade para aumentar significativamente as receitas por
subscritor suportada no crescimento do negócio de TV por
subscrição, produtos premium, serviços interactivos e lançamento
de VoIP

> Continuar a registar um acentuado crescimento, proporcionando
aos seus clientes serviços inovadores, de qualidade superior e a 
preços competitivos

A PTM oferece um elevado potencial de valorização
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Esta Oferta não serve os interesses 
dos accionistas

> Realizada a desconto face ao preço de mercado

> Ausência de prémio de controlo

> Propõe contornar os requisitos legais oferecendo um preço inferior

> Não apresenta uma estratégia nem objectivos e metas para a PTM

> Impõe limitações à gestão da PTM por um período 
injustificadamente prolongado

Rejeite a Oferta da Sonaecom

Através da estratégia definida e rigorosamente
executada, a PTM continuará a criar valor accionista
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Rejeite
a 

Oferta
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Fontes e Bases

Página 5

> Prémio para transacções portuguesas calculado com base no prémio médio de ofertas não 
solicitadas comparáveis em Portugal com um valor superior a 500 milhões de euros entre os anos 
de 1999 e 2004.

> Anteriores transacções Europeias para cabo, telecomunicações e TV por subscrição incluem 
transacções desde 1 de Janeiro de 2004 com um valor superior a 500 milhões de euros: Thomson
Financial/SDC entre os anos de 2004 e 2005.

Página 6

> Preço de acção de 10,35€ correspondente a cotação de fecho de mercado no dia 3 de Março de 
2006 (fonte: Bloomberg)

Página 10

> Valor de receitas e EBITDA exclui a participação nos negócios de Media e da PT Multimédia.com –
Serviços de Acessos à Internet, SGPS, SA, alienados respectivamente em Agosto de 2005 e 
Outubro de 2002

Página 11

> Número de casas com TV em Portugal: Fonte Instituto Nacional de Estatística

Definições:

> DTH – Direct to Home ou Satélite;

> ARPU – Average Revenue per User ou Receita Média por Subscritor;

> PVR – Personal Video Recorder;

> HDTV – High Definition Television ou Televisão de Alta Definição;

> VoD – Video on demand;

> VoIP – Voice over Internet Protocol ou Voz sobre Protocolo de Internet. 


