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CAPÍTULO 0 

ADVERTÊNCIAS 

A referência no presente documento (“Prospeto”) a diplomas legais ou outras fontes normativas 

objeto de modificação é sempre efetuada pela identificação do normativo originário, sem 

prejuízo da aplicação da respetiva versão atualizada quando relevante. 

O Prospeto é válido por 12 (doze) meses após a data da sua aprovação pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”), ou seja, até 18 de maio de 2022. A aprovação do 

Prospeto não dispensa a obrigação de o Emitente e Oferente requerer a aprovação de uma 

adenda ao Prospeto nos termos descritos na página 14.  

O Prospeto refere-se à emissão e admissão à negociação de até 1.000.000 (um milhão) de 

obrigações, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e global de até €30.000.000 

(trinta milhões de euros), a emitir pela SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. 

(“SIC”, “Emitente” e/ou “Oferente”) em 11 de junho de 2021, com data de reembolso em 11 de 

junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por cento) ao 

ano e com o ISIN PTSINBOM0002, representativas do empréstimo obrigacionista denominado 

“Obrigações SIC 2021-2025” (“Obrigações SIC 2021-2025”), através de duas ofertas públicas que 

decorrem entre 24 de maio de 2021 e 7 de junho de 2021, inclusive, conforme a seguir se 

descreve:  

1. Uma oferta pública de subscrição (“Oferta Pública de Subscrição”) tendo como objeto até 

1.000.000 (um milhão) de obrigações, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) 

e global de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), a subscrever ao seu valor nominal, 

sendo as ordens de subscrição transmitidas em aceitação da Oferta Pública de Subscrição, 

devidamente validadas, satisfeitas de acordo com os critérios de rateio aplicáveis caso a 

procura no âmbito das Ofertas (tal como definido a seguir) exceda as Obrigações SIC 2021-

2025 disponíveis; e 

2. Uma oferta pública de troca parcial e voluntária (“Oferta Pública de Troca” e, em conjunto 

com a Oferta Pública de Subscrição, as “Ofertas”) tendo como objeto até 1.000.000 (um 

milhão) de obrigações, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e global de até 

€30.000.000 (trinta milhões de euros), emitidas pela SIC em 10 de julho de 2019, com 

reembolso de capital em 11 de julho de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% (quatro 

vírgula cinquenta por cento) ao ano e com o ISIN PTSINAOM0045, representativas do 

empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações SIC 2019-2022” (“Obrigações SIC 
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2019-2022”), sendo as ordens de troca transmitidas em aceitação da Oferta Pública de 

Troca, devidamente validadas, satisfeitas de acordo com os critérios de rateio aplicáveis 

caso a procura no âmbito das Ofertas exceda as Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis. 

Para efeitos de troca, sujeito aos critérios de rateio aplicáveis, a cada Obrigação SIC 2019-

2022 corresponderá, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros 

encargos, 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 e um prémio em numerário no valor de 

€0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros) (correspondente a 1,639% (um vírgula 

seis três nove por cento) do valor nominal unitário das Obrigações SIC 2019-2022). 

Na data de liquidação da Oferta Pública de Troca, ou seja, em 11 de junho de 2021 (“Data 

de Liquidação”), serão também pagos os juros corridos entre a data de início do período 

de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022, ou seja, desde 10 de 

janeiro de 2021, inclusive, e a Data de Liquidação, exclusive, no montante de €0,56625 

(zero vírgula cinco seis seis dois cinco euros) por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a 

impostos, comissões e outros encargos. 

As Obrigações SIC 2021-2025 a emitir para satisfazer ordens de subscrição e/ou de troca terão 

o valor nominal global de até €30.000.000 (trinta milhões de euros). Em conformidade, as 

ordens de subscrição e/ou de troca a satisfazer estarão sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, 

caso a procura no âmbito das Ofertas exceda as Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis. 

Todas as Obrigações SIC 2021-2025 emitidas para satisfazer ordens de subscrição e/ou ordens 

de troca serão, a partir da Data de Liquidação, inclusive, fungíveis entre si. Todas as Obrigações 

SIC 2019-2022 adquiridas pelo Oferente para satisfazer ordens de troca serão objeto de 

amortização e cancelamento na Data de Liquidação. 

Como acima referido, o Prospeto diz ainda respeito, nos termos do artigo 236.º do Código dos 

Valores Mobiliários (“Código dos Valores Mobiliários”), à admissão à negociação das 

Obrigações SIC 2021-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext 

Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”) e foi objeto de 

aprovação, como prospeto de oferta pública e de admissão à negociação de valores mobiliários, 

pela CMVM, como autoridade competente nos termos do Regulamento 2017/1129, do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017 (“Regulamento dos Prospetos”). O 

Prospeto encontra-se disponível para consulta em formato físico na sede do Emitente e 

Oferente e, se um potencial investidor solicitar especificamente uma cópia em suporte papel, o 

Emitente e Oferente entregar-lhe-á uma versão impressa do Prospeto. O Prospeto está ainda 
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disponível sob a forma eletrónica e poderá ser consultado gratuitamente no sítio Web da CMVM 

(www.cmvm.pt), no sítio Web da Euronext (www.euronext.com), no sítio Web do Emitente e 

Oferente (www.sic.pt) e nos sítios Web dos intermediários financeiros contratados pelo 

Emitente e Oferente para prestar os serviços de intermediação necessários no âmbito das 

Ofertas. 

Por conseguinte, a forma e o conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos 

Valores Mobiliários, ao disposto no Regulamento da CMVM n.º 3/2006, relativo a ofertas 

públicas, ao Regulamento dos Prospetos, bem como ao Regulamento Delegado (UE) 2019/980 

da Comissão, de 14 de março de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1129 do 

Parlamento Europeu e do Conselho no que respeita ao formato, ao conteúdo, à verificação e à 

aprovação do prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua 

admissão à negociação num mercado regulamentado, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 

809/2004 da Comissão e o Regulamento Delegado (UE) 2019/979 da Comissão, de 14 de março 

de 2019, que complementa o Regulamento dos Prospetos, e que revoga o Regulamento 

Delegado (UE) n.º 382/2014 da Comissão e o Regulamento Delegado (UE) 2016/301 da 

Comissão (em conjunto, estes Regulamentos Delegados são referidos como “Regulamentos 

Delegados”), no que diz respeito ao prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários 

ao público ou à sua admissão à negociação num mercado regulamentado, e à demais legislação 

e regulamentação aplicáveis, sendo as entidades descritas no Capítulo 3 (Responsáveis pela 

Informação) – no âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos 

artigos 149.º, 150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários – responsáveis pela completude, 

veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação nele contida à data da sua 

publicação. Nos termos do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis pelo 

conteúdo da informação contida no Prospeto, a SIC, na qualidade de Emitente e Oferente, os 

titulares do órgão de administração e os titulares do órgão de fiscalização do Emitente e 

Oferente, a sociedade de revisores oficiais de contas e o auditor externo do Emitente e Oferente, 

o Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”) e o Novo Banco, S.A. (“Novo Banco”) 

(“Organizadores e Coordenadores Globais”), na qualidade de intermediários financeiros 

encarregados da assistência às Ofertas, e outras entidades que aceitem ser nomeadas como 

responsáveis, nomeadamente, a Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

(“Impresa”), em virtude de ser acionista único da SIC, titular da totalidade das ações 

representativas do respetivo capital social e, por conseguinte, encontrar-se em relação de grupo 

por domínio total com o Emitente (a este respeito vide o Capítulo 3 (Responsáveis pela 

Informação)). Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários 

http://www.sic.pt/
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e do artigo 11.º do Regulamento dos Prospetos, ninguém pode ser tido por civilmente 

responsável meramente com base no sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, salvo 

se, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, o sumário (i) contiver menções 

enganosas, inexatas ou incoerentes, ou (ii) não prestar as informações fundamentais para ajudar 

os investidores a decidir se devem ou não investir nas Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito das 

Ofertas. Nos termos do artigo 118.º do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação do Prospeto 

pela CMVM não envolve qualquer garantia por parte da CMVM quanto ao conteúdo da 

informação, à situação económica ou financeira do Emitente e Oferente, à viabilidade das 

Ofertas ou à qualidade dos valores mobiliários visados por qualquer delas e apenas respeita à 

verificação da sua conformidade com as exigências de completude, veracidade, atualidade, 

clareza, objetividade e licitude da informação. 

Nos termos previstos no artigo 145.º-A do Código dos Valores Mobiliários, a CMVM é 

competente para a supervisão da oferta pública de troca tendo como objeto Obrigações SIC 

2019-2022, a qual foi objeto de registo prévio na CMVM, em 18 de maio de 2021, sob o número 

9229. Nos termos do disposto nos n.ºs 6 e 7 do artigo 118.º do Código dos Valores Mobiliários, 

o “registo de oferta pública de aquisição implica a aprovação do respetivo prospeto e baseia-se 

em critérios de legalidade” e “a aprovação do prospeto e o registo não envolvem qualquer 

garantia quanto ao conteúdo da informação, à situação económica ou financeira do oferente, do 

emitente ou do garante, à viabilidade da oferta ou à qualidade dos valores mobiliários”. 

Nos termos do n.º 2 do artigo 234.º do Código dos Valores Mobiliários, a decisão de admissão à 

negociação pela Euronext não envolve qualquer garantia por parte da Euronext quanto ao 

conteúdo da informação, à situação económica e financeira do Emitente e Oferente, à 

viabilidade do Emitente e Oferente ou à qualidade dos valores mobiliários emitidos e a admitir 

à negociação. 

As Obrigações SIC 2021-2025 serão integradas na Central de Valores Mobiliários (“CVM”) 

operada pela Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”). Foi solicitada a admissão à negociação 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon das Obrigações SIC 2021-2025, sendo previsível 

que a mesma venha a ocorrer após o apuramento e divulgação dos resultados das Ofertas. 

O CaixaBI e o Novo Banco, na qualidade de Organizadores e Coordenadores Globais 

responsáveis por assegurar a organização e coordenação global dos serviços a prestar ao 

Emitente e Oferente no âmbito da preparação e do lançamento das Ofertas, são responsáveis, 

nos termos e para os efeitos do disposto nos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores 
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Mobiliários, pela prestação dos serviços de assistência previstos no artigo 337.º do Código dos 

Valores Mobiliários, devendo assegurar o respeito pelos preceitos legais e regulamentares, em 

especial quanto à qualidade da informação, nos termos e para os efeitos previstos na alínea (a) 

do n.º 1 do artigo 113.º do Código dos Valores Mobiliários, bem como pela assessoria no âmbito 

dos processos de admissão à negociação das Obrigações SIC 2021-2025 no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon e de cancelamento das Obrigações SIC 2019-2022 adquiridas 

pela SIC no âmbito da Oferta Pública de Troca. 

Nos termos do Código dos Valores Mobiliários, os intermediários financeiros têm deveres legais 

de prestação de informação aos seus clientes relativamente a si próprios, aos serviços prestados 

e aos produtos objeto desses serviços. Não obstante, para além do Emitente e Oferente, 

nenhuma entidade foi autorizada a dar informação ou prestar qualquer declaração que não 

esteja contida no Prospeto ou que seja contraditória com informação contida no Prospeto. Caso 

um terceiro venha a emitir tal informação ou declaração, a mesma não deverá ser tida como 

autorizada pelo Emitente e Oferente ou feita em nome do Emitente e Oferente e, como tal, não 

deverá ser considerada fidedigna. Nem a publicação do Prospeto, nem a subscrição de 

Obrigações SIC 2021-2025, nem a troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-

2025 deverão ser tomadas como confirmação de que não houve qualquer alteração nas 

atividades do Emitente e Oferente ou das sociedades que de si dependem e com as quais 

consolida contas desde a data do Prospeto, ou de que a informação nele contida, em qualquer 

altura posterior à data do Prospeto, reúne as caraterísticas exigidas por lei quanto à informação 

a prestar aos investidores. 

A existência do Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada 

desde a data da sua aprovação e a SIC não assume qualquer obrigação ou compromisso de 

divulgar atualizações ou revisões a qualquer declaração constante do Prospeto de forma a 

refletir qualquer alteração das suas expectativas decorrente de modificações dos factos, 

condições ou circunstâncias em que os mesmos se basearam. Não obstante, se entre a data de 

aprovação do Prospeto e a data de admissão à negociação das Obrigações SIC 2021-2025 no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon for detetado ou ocorrer qualquer facto novo 

significativo, erro relevante ou inexatidão relevante relativo à informação constante do 

Prospeto que seja suscetível de influenciar a avaliação das Obrigações SIC 2021-2025 e a decisão 

dos destinatários das Ofertas, o Emitente e Oferente deverá requerer imediatamente à CMVM 

a aprovação de adenda ao Prospeto, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 23.º do 

Regulamento dos Prospetos. 
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O Prospeto não constitui uma oferta, convite ou proposta para a subscrição de Obrigações SIC 

2021-2025 por parte dos Organizadores e Coordenadores Globais ou dos intermediários 

financeiros contratados pelo Emitente e Oferente para desenvolver os seus melhores esforços, 

nos termos da legislação aplicável, em ordem à distribuição de Obrigações SIC 2021-2025, nem 

constitui uma oferta de Obrigações SIC 2019-2022, nem um convite ou proposta para a troca de 

Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025, por parte dos Organizadores e 

Coordenadores Globais ou daqueles intermediários financeiros. O Prospeto não configura, 

igualmente, uma análise quanto à qualidade das Obrigações SIC 2021-2025 ou uma 

recomendação quanto à sua subscrição ou detenção no futuro, nem uma análise quanto à 

qualidade das Obrigações SIC 2019-2022 ou uma recomendação quanto à sua detenção ou troca 

por Obrigações SIC 2021-2025. 

Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação que consta do Prospeto no 

seu conjunto e ser efetuada após avaliação independente da condição económica, da situação 

financeira e dos demais elementos relativos ao Emitente e Oferente. Nenhuma decisão de 

investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus 

eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, mesmo que a informação relevante seja 

prestada mediante a remissão para outra parte do Prospeto ou para outros documentos 

inseridos por remissão no mesmo. 

Sempre que uma queixa relativa à informação contida no Prospeto for apresentada em tribunal, 

o investidor queixoso poderá, nos termos da legislação interna dos Estados-Membros da União 

Europeia, ter de suportar os custos de tradução do mesmo antes do início do processo judicial. 

A distribuição do Prospeto ou a aceitação de qualquer das Ofertas, com consequente subscrição 

de Obrigações SIC 2021-2025 e/ou troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-

2025, bem como a detenção ou negociação de Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito da 

subscrição ou troca de Obrigações SIC 2019-2022, poderão ser proibidas ou encontrarem-se 

restringidas em certas jurisdições. Quaisquer potenciais investidores deverão, antes de 

consultar o Prospeto ou qualquer outro documento relativo às Ofertas, informar-se 

previamente e observar essas proibições e restrições. 

O Prospeto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Termos como “antecipa”, 

“acredita”, “perspetiva”, “planeia”, “tem intenção de”, “estima”, “projeta”, “irá”, “poderia”, 

“pode”, “poderá” e/ou expressões semelhantes são utilizados para identificar declarações 

relativas ao futuro. Todas as declarações ou menções constantes deste Prospeto que não 

constituem afirmações relativas a factos pretéritos – incluindo, designadamente, aquelas que 
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respeitam à situação financeira, estratégia empresarial, planos, objetivos de gestão para 

operações futuras e projeções macroeconómicas relativas à economia portuguesa – constituem 

declarações relativas ao futuro. Pela sua natureza, tais declarações relativas ao futuro envolvem 

riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderão determinar que os 

resultados efetivos, o desempenho, a concretização de objetivos ou os resultados do setor sejam 

substancialmente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações 

relativas ao futuro. Tais declarações relativas ao futuro baseiam-se numa multiplicidade de 

pressupostos em relação às atuais e futuras estratégias de negócio e ao contexto em que a SIC 

espera vir a desenvolver a sua atividade no futuro. 

No Prospeto, salvo quando do contexto claramente decorrer sentido diferente, os termos e 

expressões iniciados por letra maiúscula terão o significado que lhes é apontado no Capítulo 29 

(Definições Gerais). No Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar 

inclui as alterações a que a mesma tiver sido e/ou vier a ser sujeita e qualquer referência a uma 

Diretiva inclui o correspondente diploma de transposição no respetivo Estado-Membro da União 

Europeia. 

DMIF II Governação de Produto (Product Governance) / Mercado-Alvo: Investidores Não 

Profissionais, Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis 

Apenas para efeitos do processo de aprovação de produto por parte do produtor, a avaliação do 

mercado-alvo relativamente às Ofertas determinou que: (i) o mercado-alvo das Ofertas 

compreende investidores não profissionais, investidores profissionais e contrapartes elegíveis, 

tal como estes termos se encontram definidos na Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu 

e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que 

altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE, completada pela Diretiva Delegada (UE) 

2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016 (conforme alterada, “DMIF II”), e nos artigos 30.º 

e 317.º-D do Código dos Valores Mobiliários; e (ii) todos os canais de distribuição das Obrigações 

SIC 2021-2025, permitidos por lei, aos investidores não profissionais, aos investidores 

profissionais e às contrapartes elegíveis são apropriados. Nos termos legais aplicáveis, qualquer 

entidade ou pessoa que ofereça, venda ou recomende a subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 

e/ou a troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025 (“distribuidor”) deve 

ter em conta o referido mercado-alvo; contudo, um distribuidor ao qual seja aplicável o artigo 

309.º K do Código dos Valores Mobiliários deverá realizar a sua própria avaliação do mercado-

alvo relativamente às Ofertas (adotando ou alterando a avaliação do produtor sobre o mercado-

alvo) e determinar os canais de distribuição apropriados. 
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Tipo das Ofertas 

A Oferta Pública de Subscrição é uma oferta pública de distribuição de obrigações na modalidade 

de subscrição e a Oferta Pública de Troca é uma oferta pública de aquisição de obrigações na 

modalidade de troca. As Ofertas dirigem-se a investidores indeterminados (embora, no caso da 

Oferta Pública de Troca, apenas se forem titulares de Obrigações SIC 2019-2022), ou seja, ao 

público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas 

residentes ou com estabelecimento em Portugal. Sem prejuízo do que antecede, a subscrição de 

Obrigações SIC 2021-2025 e a troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025 

poderá ser realizada, nos termos acordados entre o Emitente e Oferente e os Organizadores e 

Coordenadores Globais, noutros Estados-Membros da União Europeia através de oferta 

particular, sendo nesse caso o mercado-alvo investidores profissionais e contrapartes elegíveis 

desses Estados-Membros, nos termos e com os limites previstos no Regulamento dos Prospetos 

e nos Regulamentos Delegados, bem como na demais legislação e regulamentação interna 

aplicável. 

As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos em matéria de 

investimentos e/ou à revisão ou regulação por certas autoridades. Cada potencial investidor 

deve recorrer aos seus próprios consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, (i) 

as Obrigações SIC 2021-2025 constituem um investimento que lhe é legalmente permitido, (ii) 

as Obrigações SIC 2021-2025 podem ser usadas como colateral a empréstimos, e (iii) se existem 

outras restrições aplicáveis à subscrição/aquisição das Obrigações SIC 2021-2025. As instituições 

financeiras devem consultar os seus consultores jurídicos, financeiros ou outros, ou as entidades 

regulatórias adequadas, para determinar o tratamento apropriado das Obrigações SIC 2021-

2025 nos termos das regras de gestão de risco de capital aplicáveis ou outras regras similares. 

Nenhuma das Ofertas constitui uma oferta ou promoção de emissão, venda, compra, troca, 

subscrição ou outra forma de negociação de quaisquer valores mobiliários, ou de recolha de 

intenções de investimento nos mesmos, particularmente no que respeita a qualquer pessoa a 

quem estejam legalmente vedadas essas operações, ou em qualquer jurisdição onde seja 

considerada ilegal a subscrição e detenção de Obrigações SIC 2021-2025 e/ou a troca de 

Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025, designadamente os Estados Unidos da 

América, o Reino Unido, o Espaço Económico Europeu (incluindo os Países Baixos), Austrália, 

Canadá, África do Sul e o Japão. 

Em particular, nem as Obrigações SIC 2021-2025, nem as Obrigações SIC 2019-2022, foram ou 

serão registadas ao abrigo do U.S. Securities Act de 1933, ou de qualquer outra legislação sobre 
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valores mobiliários aplicável nos Estados Unidos da América, e não podem ser, direta ou 

indiretamente, promovidas, oferecidas, vendidas, compradas, trocadas ou subscritas nos 

Estados Unidos da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se 

encontrem sujeitas a essa jurisdição, ou a uma “U.S. Person” ou em seu benefício, conforme 

disposto na Rule 902(k), Regulation S do U.S. Securities Act de 1933. 
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CAPÍTULO 1 

SUMÁRIO DAS OFERTAS 

Secção I – Introdução e Advertências 

Advertências 
e introdução 

Emitente e Oferente, valores mobiliários e autoridade competente 

O Emitente e Oferente é a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., com sede na Rua Calvet de Magalhães, n.º 
242, 2770-022 Paço de Arcos (“SIC”) e com os seguintes dados de contacto: Telefone: (+351) 214 544 000; Email: 
pmreis@impresa.pt. O código LEI do Emitente e Oferente é 213800BAIDB3OR1OMA49. 

Às obrigações representativas do presente empréstimo obrigacionista foi atribuído o código ISIN PTSINBOM0002 

(“Obrigações SIC 2021-2025”). O Prospeto foi aprovado em 18 de maio de 2021 pela Comissão do Mercado de Valores 
Mobiliários (“CMVM”), enquanto autoridade competente. Morada: Rua Laura Alves, n.º 4, 1050-124 Lisboa; Telefone: 
213 177 000; Email: cmvm@cmvm.pt. 

Advertências sobre o Sumário e responsabilidade pelo Prospeto  

O Sumário deve ser entendido como uma introdução ao Prospeto. Qualquer decisão de investimento nas Obrigações SIC 
2021-2025 deve basear-se numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor. O investidor pode perder a totalidade 
ou parte do capital investido no caso de insolvência do Emitente e Oferente e da Impresa – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. (“Impresa” ou “Acionista Único”), dado que está exposto ao risco de crédito destes. 

Caso seja apresentada em tribunal uma queixa relativa a informação contida no Prospeto, o investidor queixoso poderá, nos 
termos da legislação interna dos Estados-Membros da União Europeia, ter de suportar os custos de tradução do Prospeto 
antes do início do processo judicial. Ninguém pode ser tido por civilmente responsável meramente com base no Sumário, 
incluindo qualquer tradução do mesmo, salvo se, quando lido em conjunto com as outras partes do Prospeto, o Sumário (i) 
contiver menções enganosas, inexatas ou incoerentes, ou (ii) não prestar as informações fundamentais para ajudar os 
investidores a decidir se devem ou não investir nas Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito das Ofertas. 

Secção II – Informação fundamental sobre o Emitente e Oferente 

Quem é o 
Emitente e 
Oferente dos 
valores 
mobiliários? 

Quem é o Emitente e Oferente? 

O Emitente e Oferente é a SIC, sociedade anónima, constituída ao abrigo da lei portuguesa, com sede na Rua Calvet de 
Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número 
único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 501 940 626, com o capital social integralmente subscrito e realizado 
no valor de €10.328.600 e o código LEI 213800BAIDB3OR1OMA49. 

Qual é a principal legislação aplicável ao Emitente e Oferente? 

A SIC rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais, em especial, pelo Código das Sociedades Comerciais e 
ainda pelos seus estatutos. A atividade do Emitente e Oferente é regulada por legislação específica, em especial, pela Lei da 
Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, conforme alterada, bem como 
pela legislação comunitária aplicável. 

Quais são as principais atividades do Emitente e Oferente? 

O objeto social da SIC é, de acordo com os seus estatutos, “o exercício de atividade no âmbito da televisão, multimédia, 
audiovisual e produção cinematográfica, bem como qualquer outra atividade de comunicação, nomeadamente, Internet, 
vídeos em qualquer suporte e publicações de qualquer género”.  

Quem são os principais acionistas do Emitente e Oferente? 

Na data de aprovação do Prospeto, o acionista único do Emitente e Oferente é a Impresa, a quem são diretamente 
imputáveis 100% dos direitos de voto do Emitente e Oferente.  

Quem são os membros dos órgãos de administração e fiscalização do Emitente e Oferente? 

O Conselho de Administração da SIC, eleito para o quadriénio de 2020/2023, é composto por 7 membros: Dr. Francisco José 
Pereira Pinto de Balsemão (Presidente), Dr. Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente), Dr. Francisco Pedro 
Presas Pinto de Balsemão, Dr. Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira, Dr. Paulo Miguel Gaspar dos Reis, Dr. Nuno Miguel 
Pantoja Nazaret Almeida Conde e Eng.ª Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé (Vogais). 

O Conselho Fiscal da SIC, eleito para o quadriénio de 2020/2023, é composto por 3 membros efetivos: Dr. Joaquim Pereira 
da Silva Camilo (Presidente), Dr. José Manuel Ventura Gonçalves Pereira e Dr. Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Vogais); e 
um membro suplente, Dr. António Marques Dias. 

O Revisor Oficial de Contas e auditor externo da SIC, eleito em 2020 para o quadriénio 2020/2023, é a Deloitte & Associados 
SROC S.A., representada pelo Dr. Tiago Nuno Proença Esgalhado. 



 
 

20 

Quais as 
informações 
financeiras 
fundamentais 
sobre o 
Emitente e 
Oferente? 

As demonstrações financeiras consolidadas da SIC relativas ao exercício de 2020 encontram-se auditadas.  

Dados financeiros selecionados consolidados do Emitente e Oferente: 

Demonstração de Resultados  31 de dezembro 2020 

Resultado líquido do exercício e rendimento integral do exercício  €17.325.398 

 

Balanço 31 de dezembro 2020 

Dívida financeira líquida (dívida de longo prazo mais dívida de curto prazo 
menos caixa) 

€76.349.839 

 

Demonstração dos fluxos de caixa 31 de dezembro 2020 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de exploração €22.025.615 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de financiamento - €26.629.337 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de investimento €10.100.277 

Não existem reservas no relatório de auditoria da SIC relativo ao exercício de 2020. 

Quais são os 
principais 
riscos 
específicos 
do Emitente 
e Oferente? 

A SIC considera que os fatores de risco que a seguir se descrevem sumariamente são os mais relevantes. 

Riscos determinados pelo eventual enfraquecimento substancial das condições económicas 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas poderá ter um impacto negativo nas receitas geradas pelas 
atividades prosseguidas pelo Emitente e Oferente, por via da redução da procura de alguns dos seus serviços que constituem 
fonte de receita. O recurso à gama de numeração “760”, no âmbito de concursos e passatempos televisivos, tem um impacto 
significativo nos resultados do Emitente e Oferente, já que correspondem à terceira maior fonte de receitas do Emitente e 
Oferente. As receitas associadas à gama de numeração “760”, em 31 de dezembro de 2020, cifraram-se em €16.201.650, 
um aumento de 43,7% quando comparado com o ano anterior. Estas receitas são voláteis, pelo que não é possível ao 
Emitente e Oferente garantir o mesmo crescimento ou a respetiva manutenção no exercício de 2021 e nos exercícios 
subsequentes. Um enfraquecimento substancial das condições económicas que tenha qualquer das consequências acima 
descritas, ou uma combinação das mesmas, bem como qualquer alteração das regras atualmente aplicáveis, poderá ter um 
impacto adverso nos negócios do Emitente e Oferente ou nos resultados das suas atividades. 

Riscos decorrentes da redução da publicidade 

Dada a natureza da atividade do Emitente e Oferente, as receitas da publicidade (que registaram uma redução de 5,6%, de 
€105.743.980 em 2019 para €99.829.998 em 2020) assumem um peso muito significativo nas receitas totais. Entre muitos 
outros fatores, a faturação do Emitente e Oferente em publicidade depende da liderança de audiências, da sua capacidade 
para produzir e/ou adquirir direitos de difusão de conteúdos do interesse generalizado do grande público e atrair 
espectadores, bem como da disponibilidade das empresas para, através dos canais SIC, realizar atividades publicitárias das 
suas marcas, produtos e serviços e continuar a efetuar investimentos publicitários utilizando para o efeito canais SIC. Em 
conformidade, o Emitente e Oferente depende em grande medida das suas receitas publicitárias para assegurar o normal 
desenvolvimento das suas atividades e a redução do valor total faturado em publicidade ou a diminuição da respetiva 
margem poderão ter um impacto adverso nos negócios do Emitente e Oferente ou nos resultados das suas atividades. 
Adicionalmente, este risco pode impactar a situação patrimonial do Acionista Único, quer por via da geração de fundos pela 
SIC, quer por via de eventuais imparidades do goodwill registado sobre o Emitente e Oferente. 

Riscos relativos a instalações e infraestruturas 

O Emitente e Oferente desenvolve parte muito relevante da sua atividade no seu edifício sede. Em virtude da natureza 
específica da sua atividade, o Emitente e Oferente depende em grande medida do bom e normal funcionamento das suas 
instalações e infraestruturas, as quais são cruciais para assegurar, nomeadamente, a atividade de televisão. Em 
conformidade, ainda que no passado recente não tenha havido registo de eventos relevantes, qualquer eventual ocorrência 
futura com impacto adverso ao nível das instalações e infraestruturas do Emitente e Oferente, nomeadamente incêndios, 
inundações, outros fenómenos naturais, sísmicos ou outros com efeito ou consequências similares, poderá ter um impacto 
negativo nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Risco de interrupção de emissão dos canais de televisão SIC 

A continuidade da emissão de canais SIC é essencial para o normal desenvolvimento das atividades e do negócio do Emitente 
e Oferente, bem como da geração de receitas, e poderá cessar em caso de avarias imputáveis ou alheias ao Emitente e 
Oferente. No caso de interrupção motivada por avarias de sistemas, determinadas pelas razões mais diversas, de natureza 
técnica (por exemplo, falha sistémica dos sistemas e equipamentos utilizados) ou não técnica com origem em ato humano 
(por exemplo, atos de vandalismo ou terrorismo), incluindo ciberataques, os meios e serviços de informação, continuidade, 
informática e técnica de que o Emitente e Oferente dispõe poderão não conseguir responder de forma rápida e eficaz, 
podendo tais eventos ter um impacto adverso nos negócios do Emitente e Oferente ou nos resultados das suas atividades. 
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Riscos determinados pela atuação num mercado muito concorrencial 

O Emitente e Oferente atua num mercado muito concorrencial, sendo exigível, a todo o tempo, que disponibilize produtos 
diferenciados e inovadores. A liderança de audiências tem uma relevância muito significativa no negócio do Emitente e 
Oferente, nomeadamente como fator gerador de receitas decorrentes de publicidade. Com efeito, a sustentabilidade do 
Emitente e Oferente e o sucesso do seu negócio está muito dependente da sua posição relativa face aos seus concorrentes 
diretos no mercado televisivo e da eventual entrada de novos concorrentes no mercado audiovisual nacional, 
independentemente dos meios e das plataformas de distribuição utilizadas ou da natureza dos serviços em causa. A eventual 
incapacidade do Emitente e Oferente para assegurar a disponibilização de conteúdos com forte diversidade e atratividade e 
níveis de audiência significativos poderá ter um impacto adverso nos seus negócios ou nos resultados das suas atividades. 

Riscos inerentes à existência de um passivo corrente superior ao ativo corrente 

Por referência a 31 de dezembro de 2020, o ativo corrente consolidado do Emitente e Oferente correspondia a €62.957.724, 
enquanto que o passivo corrente consolidado ascendia a €73.706.850. Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente 
consolidado do Emitente e Oferente é superior ao ativo corrente consolidado em €10.749.126.  

As situações acima referidas decorrem, essencialmente, da particularidade do ciclo financeiro de exploração das empresas 
do setor de media, em virtude de o prazo médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos 
pagamentos. 

A existência de um passivo corrente consolidado superior ao ativo corrente consolidado tem consequências adversas no que 
respeita à liquidez financeira do Acionista Único, na medida em que poderá não dispor da liquidez necessária para fazer face 
aos seus compromissos de curto prazo. 

Secção III – Informação fundamental sobre os Valores Mobiliários 

Quais são as 
principais 
caraterísticas 
dos valores 
mobiliários? 

De que tipo são as Obrigações SIC 2021-2025? 

As Obrigações SIC 2021-2025 serão valores mobiliários representativos de dívida emitidos em euros, constituindo 
responsabilidade direta, incondicional e geral do Emitente, que empenhará toda a sua boa-fé no respetivo cumprimento. 
Sem prejuízo do disposto na Secção III sobre a relação de grupo por domínio total existente entre a Impresa e o Emitente, as 
receitas e o património geral do Emitente não onerados e a parte disponível das receitas e do património geral do Emitente 
sobre os quais outros credores não beneficiem de preferência, legal ou contratual, responderão pelo cumprimento de todas 
as obrigações que, para o Emitente, resultam e/ou venham a resultar da emissão das Obrigações SIC 2021-2025 nos termos 
da lei e deste Prospeto. As Obrigações SIC 2021-2025 não terão qualquer direito de preferência face a outros empréstimos, 
presentes ou futuros, não garantidos contraídos pelo Emitente, correspondendo-lhes um tratamento pari passu com as 
restantes obrigações pecuniárias presentes e futuras não condicionais, não subordinadas e não garantidas do Emitente, sem 
prejuízo dos privilégios que resultem da lei e do previsto infra. Enquanto as Obrigações SIC 2021-2025 não forem 
integralmente reembolsadas, o Emitente compromete-se a não dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os 
bens que constam ou venham a constar do seu ativo presente e futuro e que representem mais de 20% do seu ativo líquido 
consolidado, sendo adicionalmente permitidas outras garantias em determinados casos excecionados. 

Qual é a forma e modalidade de representação e as caraterísticas de fungibilidade e transmissibilidade? 

As Obrigações SIC 2021-2025 serão nominativas e escriturais, exclusivamente materializadas pela sua inscrição em contas 
abertas em nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições legais em vigor, e não estão sujeitas a quaisquer 
restrições no que respeita à sua livre transmissão. As Obrigações SIC 2021-2025 emitidas para satisfazer ordens de subscrição 
e ordens de troca serão, a partir de 11 de junho de 2021 (“Data de Emissão”), inclusive, fungíveis entre si. 

Às Obrigações SIC 2021-2025 foram atribuídos o código ISIN PTSINBOM0002 e o código CFI DBFUFR. 

Qual é a data de emissão, o valor nominal e a data de reembolso das Obrigações SIC 2021-2025? 

As Obrigações SIC 2021-2025 serão emitidas na Data de Emissão, após a sessão especial de apuramento dos resultados das 
Ofertas a ocorrer no dia 8 de junho de 2021. 

Serão emitidas até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de €30 e global de até €30.000.000. As Obrigações 
SIC 2021-2025 têm um prazo de 4 anos a contar da Data de Emissão, sendo cada Obrigação SIC 2021-2025 reembolsada ao 
seu valor nominal, de uma só vez, em 11 de junho de 2025. 

Quais são os direitos inerentes às Obrigações SIC 2021-2025? 

A taxa de juro das Obrigações SIC 2021-2025 será fixa e igual a 3,95% ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime 
fiscal em vigor). Os juros, calculados com base em meses de 30 dias e num ano de 360 dias, vencer-se-ão semestral e 
postecipadamente, a 11 de junho e a 11 de dezembro de cada ano até ao reembolso final das Obrigações SIC 2021-2025. Os 
juros estarão sujeitos a retenção na fonte de IRS ou IRC à taxa em vigor, sendo esta liberatória para efeitos de IRS e pagamento 
por conta para efeitos de IRC aquando do pagamento a entidades residentes. Cada investidor poderá solicitar ao 
intermediário financeiro ao qual pretenda transmitir a sua ordem a simulação da rendibilidade líquida do investimento a 
realizar, após impostos, comissões e outros encargos. 

Quais são as situações de reembolso antecipado e de incumprimento e como se decreta o vencimento antecipado? 

Caso se verifique alguma das seguintes situações: 

(i) O Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão, ou os seus sucessores legais, deixar de deter, direta ou indiretamente, 
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a maioria do capital social e dos direitos de voto do Emitente; 

(ii) A ultrapassagem do valor do Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente de 4,75x e de 6,50x, aplicável ao 
Emitente ou ao Acionista Único, respetivamente, por referência a 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023 ou 2024; 

(iii) A aprovação, por qualquer órgão social competente da Impresa, de qualquer distribuição aos seus acionistas (incluindo, 
mas não limitando, pagamentos realizados a título de reembolso ou pagamento de juros referentes a prestações 
acessórias, prestações suplementares ou suprimentos, pagamento de dividendos, distribuição ou pagamento de 
reservas livres, prémios, ou decorrente de reembolso após redução de capital social, empréstimos a acionistas, ou 
qualquer outra forma de remuneração ou pagamento a acionistas ou de quaisquer outros créditos de que os acionistas 
sejam ou venham a ser titulares, bem como compra de ações próprias pela Impresa, que não se destine à respetiva 
atribuição a colaboradores do Grupo Impresa com vista à retenção de talentos, 

cada titular de Obrigações SIC 2021-2025 poderá, no prazo máximo de 45 dias a contar da data em que se considera ter 
ocorrido um evento de reembolso antecipado (tal prazo sendo considerado o “Prazo de Exercício do Direito de Reembolso 
Antecipado”), exigir o reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 de que seja titular, sem necessidade de uma 
deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a receber o capital e os respetivos juros devidos até 
à data em que se efetuar aquele reembolso. Caso se verifique uma situação de reembolso antecipado das Obrigações SIC 
2021-2025 por opção dos Obrigacionistas, o Emitente deverá informar o público, de imediato, através do sistema de difusão 
de informação da CMVM. Os direitos relativos às Obrigações SIC 2021-2025 prescrevem no prazo de 20 anos ou 5 anos, 
consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de juros relativos às Obrigações SIC 2021-
2025, respetivamente. 

Os Obrigacionistas que pretendam exercer a opção de reembolso antecipado deverão comunicar a sua intenção, através de 
carta registada dirigida ao Conselho de Administração do Emitente e endereçada à sua sede social, devendo o Emitente 
proceder ao respetivo reembolso das Obrigações SIC 2021-2025 no prazo de 10 Dias Úteis após o final do Prazo de Exercício 
do Direito de Reembolso Antecipado. 

Caso se verifique alguma das seguintes situações, cada Obrigacionista poderá exigir o reembolso imediato das Obrigações 
SIC 2021-2025 de que seja titular, sem necessidade de uma deliberação prévia da Assembleia Geral, e terá direito a receber 
o capital e os respetivos juros devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso: 

(i) Não pagamento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer montante a título de capital ou juros relativos às 
Obrigações SIC 2021-2025, salvo se sanado no respetivo prazo de sanação; 

(ii) Não cumprimento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer outra obrigação relativa às Obrigações SIC 
2021-2025, salvo se sanado no respetivo prazo de sanação; 

(iii) Incumprimento relativamente a obrigações emergentes de outros financiamentos, desde que o montante em causa 
seja superior a €2.500.000 (ou o seu equivalente noutra moeda), e (i) haja sido decretado o vencimento antecipado 
dos créditos em causa ou (ii) não tenham os montantes devidos sido pagos na sua data de vencimento e a situação 
de incumprimento não tenha sido sanada nos termos contratualmente previstos; 

(iv) Existência de uma ou mais decisões judiciais ou administrativas transitadas em julgado, a respeito do Emitente, do 
Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, desde que dos mesmos decorram responsabilidades superiores a 
€1.500.000 (ou o seu equivalente noutra moeda), com exceções; 

(v) Início de processo executivo incidente sobre a totalidade ou parte substancial dos ativos do Emitente, do Acionista 
Único ou de uma Subsidiária Relevante, com exceções; 

(vi) Insolvência do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, com exceções; 

(vii) A cessação, total ou substancial, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma Subsidiária Relevante, do exercício 
da sua atividade, com exceções; 

(viii) Alienação ou disposição, a qualquer título, da totalidade ou de parte das ações representativas do capital social do 
Emitente de que o Acionista Único é titular; 

(ix) Alienação ou disposição, a qualquer título, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma Subsidiária Relevante, da 
totalidade ou de uma parte substancial dos seus ativos, com exceções. 

Os Obrigacionistas que pretendam exigir o reembolso imediato das suas Obrigações SIC 2021-2025 deverão comunicar essa 
sua intenção através de carta registada dirigida ao Conselho de Administração do Emitente e endereçada à sua sede social. 
No prazo de 10 Dias Úteis após ter recebido essa notificação, o Emitente reembolsará as Obrigações SIC 2021-2025 ao seu 
valor nominal e pagará os juros devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso. Caso o Emitente não proceda ao 
pagamento no referido prazo, os Obrigacionistas que tenham exigido ao Emitente o reembolso antecipado ou imediato das 
Obrigações SIC 2021-2025 de que sejam titulares poderão, a partir de 30 dias sobre a constituição em mora do Emitente, 
comunicar ao Acionista Único o não cumprimento, pelo Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir ao Acionista 
Único que, nessa qualidade e nos termos previstos na Secção III, pague todos os montantes em dívida com relação às 
Obrigações SIC 2021-2025 de que aqueles Obrigacionistas sejam titulares. 

Salvo nos casos acima descritos ou em caso de aquisição pelo Emitente nos termos legais, não existe qualquer opção de 
reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 ao dispor dos Obrigacionistas ou do Emitente. 

Qual é a lei aplicável e a jurisdição das Obrigações SIC 2021-2025? 

As Obrigações SIC 2021-2025 e os seus termos e condições serão regulados pela lei portuguesa e qualquer litígio emergente 



 
 

23 

dos mesmos será dirimido pelo Tribunal da Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Onde serão 
negociados 
os valores 
mobiliários? 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações SIC 2021-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon. Os 
titulares das Obrigações SIC 2021-2025 poderão transacioná-las livremente em mercado regulamentado, uma vez admitidas 
à negociação, ou fora de mercado, após a Data de Emissão. A admissão à negociação não assegurará, por si só, uma efetiva 
liquidez das Obrigações SIC 2021-2025. 

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”) solicitou à Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. (“Euronext”) a celebração de um contrato de liquidez com esta mesma entidade (liquidity provider 
agreement), nos termos standard aplicados pela Euronext e em data anterior à data da admissão das Obrigações SIC 2021-
2025 à negociação no Euronext Lisbon.  

Existe uma 
garantia 
associada 
aos valores 
mobiliários? 

Qual a natureza e âmbito da garantia? 

Uma vez que a Impresa é acionista único do Emitente, titular da totalidade das ações representativas do respetivo capital 
social, existe entre estas duas entidades uma relação de grupo por domínio total, pelo que a Impresa é responsável, nos 
termos previstos no artigo 501.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das 
Sociedades Comerciais, para efeitos da não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações previstos no artigo 349.º, 
n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, nos termos e para os efeitos do artigo 349.º, n.º 3, al. (c) do Código das Sociedades 
Comerciais, pelo cumprimento perante os Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas relativamente à emissão das 
Obrigações SIC 2021-2025, nos termos da lei e do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos 
correspondentes juros. 

Breve descrição do Acionista Único e respetiva atividade 

A Impresa é uma sociedade aberta ao investimento público com ações admitidas à negociação no mercado regulamentado 
Euronext Lisbon, com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa. O seu número de telefone é o (+351) 213 929 
780 e o seu sítio Web é www.impresa.pt. O código LEI do Acionista Único é o 2138004YHORSLQZKAL65. 

A Impresa rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e, em especial, às sociedades gestoras de participações 
sociais, e bem assim pela legislação complementar aplicável às sociedades abertas, como seja o Código dos Valores 
Mobiliários, e ainda pelos seus estatutos. O seu objeto social é, de acordo com os seus estatutos, a “gestão de participações 
sociais de outras sociedades, como forma indireta de exercício de atividades económicas”. 

Quais as informações financeiras fundamentais sobre o Acionista Único? 

As demonstrações financeiras consolidadas do Acionista Único relativas ao exercício de 2020 encontram-se auditadas.  

Dados financeiros selecionados consolidados do Acionista Único: 

Demonstração de Resultados do Acionista Único 2020 

Resultado consolidado líquido do exercício €11.220.238 

 

Balanço do Acionista Único 2020 

Dívida financeira líquida (dívida de longo prazo mais dívida de curto prazo menos caixa) €152.840.822 

 

Demonstração dos fluxos de caixa do Acionista Único 2020 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de exploração €27.546.362 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de financiamento - €16.723.166 

Fluxos de caixa líquidos provenientes de atividades de investimento - €1.925.560 

Não existem reservas no relatório de auditoria do Acionista Único relativo ao exercício de 2020. 

Quais são os riscos específicos do Acionista Único? 

O Acionista Único considera que os fatores de risco que a seguir se descrevem sumariamente são os mais relevantes 

Riscos inerentes à existência de um passivo corrente superior ao ativo corrente 

Por referência a 31 de dezembro de 2020, o ativo corrente consolidado do Acionista Único correspondia a €65.166.484, 
enquanto que o passivo corrente consolidado ascendia a €105.459.854. Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente 
consolidado do Acionista Único é superior ao ativo corrente consolidado em €40.293.370. As situações acima referidas 
decorrem, essencialmente, da particularidade do ciclo financeiro de exploração das empresas do setor de media, em virtude 
de o prazo médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos pagamentos. A existência de um 
passivo corrente consolidado superior ao ativo corrente consolidado tem consequências adversas no que respeita à liquidez 
financeira do Acionista Único, na medida em que poderá não dispor da liquidez necessária para fazer face aos seus 
compromissos de curto prazo. 

Riscos financeiros 

O Acionista Único está sujeito a diversos riscos financeiros na prossecução da sua atividade, tais como riscos de mercado 
(taxa de juro e taxa de câmbio), riscos de crédito e riscos de liquidez. A respetiva ocorrência pode afetar significativamente 
as suas receitas e ter um impacto materialmente adverso nos resultados das suas atividades. Para fazer face a eventuais 
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necessidades financeiras, o Emitente e Oferente e/ou o Acionista Único poderão, no futuro, ter de vir a contratar 
financiamentos e/ou refinanciamentos com condições menos favoráveis do que os atuais, o que, por sua vez, pode ter um 
impacto negativo nos resultados do Emitente e Oferente e/ou do Acionista Único. 

Riscos associados a processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

Como consequência do curso normal da atividade, o Acionista Único e outras empresas do Grupo Impresa são atualmente, e 
poderão vir a ser no futuro, parte em litígios relacionados com a sua atividade e/ou com a atividade do Grupo Impresa. O 
desfecho adverso deste ou de qualquer outro processo judicial, arbitral ou administrativo, em curso no presente ou que 
venha a ser iniciado no futuro, poderá afetar negativamente a sua reputação e ter um impacto adverso nos negócios do 
Emitente e Oferente e/ou do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 

O Acionista Único está sujeito a uma aquisição ou alteração de controlo e o Emitente e Oferente é objeto de domínio total 
pelo Acionista Único 

O Acionista Único é uma sociedade aberta, pelo que uma eventual aquisição ou alteração relevante de controlo do Acionista 
Único por um acionista (atual ou futuro) poderá ter impacto na estratégia societária, nos principais mercados onde atua, e 
nas suas operações, negócios e recursos, podendo ter um efeito adverso nos negócios do Acionista Único ou nos resultados 
das suas atividades. Dado que o Acionista Único detém a totalidade das ações representativas do capital social do Emitente 
e Oferente, a mudança de controlo ao nível do Acionista Único terá impactos ao nível do Emitente e Oferente e poderá 
originar alterações na estratégia societária ou nas suas operações, negócios e recursos, com efeitos adversos nos negócios 
do Emitente e Oferente ou nos resultados das suas atividades. 

Riscos decorrentes da inter-relação entre a performance económica financeira do Emitente e do Acionista Único 

O Emitente e Oferente integra-se no Grupo Impresa e estabelece relações com várias empresas compreendidas no Grupo 
Impresa. Fruto dessa integração, o Emitente e Oferente concedeu dois financiamentos ao Acionista Único, que, por referência 
a 31 de dezembro de 2020, ascendem a €55.000.000 e €30.000.000. O reembolso do capital no âmbito desses financiamentos 
e o pagamento dos correspondentes juros está dependente da capacidade do Acionista Único dispor de valores para o efeito. 
Caso o Acionista Único não tenha possibilidade de honrar tais pagamentos integral e pontualmente, na respetiva data de 
vencimento, ou de refinanciar tais montantes em dívida junto de terceiros, o Emitente e Oferente não verá satisfeitos os seus 
créditos na data prevista para o efeito. Tal situação poderá determinar que o Emitente e Oferente não disponha desses 
montantes atempadamente e, por consequência, não os possa utilizar no normal desenvolvimento das suas atividades, seja 
para cumprir as suas próprias obrigações financeiras ou para realizar novos investimentos. Por outro lado, existe também 
uma dependência do próprio Acionista Único em relação às receitas, resultados e dividendos do Emitente e Oferente. 

Quais são os 
principais 
riscos 
específicos 
dos valores 
mobiliários?  

Riscos gerais relativos às Obrigações SIC 2021-2025 

Risco de inadequação das Obrigações SIC 2021-2025 ao perfil do investidor 

Cada potencial investidor nas Obrigações SIC 2021-2025 deve determinar a adequação do investimento às suas próprias 
circunstâncias devendo, para tal, ter suficiente conhecimento e experiência para avaliar o risco subjacente ao investimento, 
assim como ter recursos financeiros para o suportar. 

Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos pagos aos Obrigacionistas não residentes, no caso 
destes não cumprirem determinados requisitos 

Os rendimentos de capitais pagos aos titulares não residentes das Obrigações SIC 2021-2025 e as mais-valias resultantes da 
alienação de tais Obrigações SIC 2021-2025 estarão isentos de imposto sobre o rendimento em Portugal, caso sejam 
cumpridos determinados requisitos de prova. Na falta de cumprimento desses requisitos, será feita uma retenção na fonte à 
taxa de 25%, 28% ou 35%, consoante aplicável, e, nesse caso, o Emitente e Oferente não assume a obrigação de pagamento 
de montantes brutos se for aplicável qualquer retenção na fonte. 

Riscos relacionados com a Oferta Pública de Troca 

Risco de iliquidez das Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de troca 

Após 11 de junho de 2021 (“Data de Liquidação”), a liquidez das Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de troca 
poderá ser mais reduzida apesar de continuarem a estar admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon. 

As Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de troca poderão vir a transacionar a um preço inferior ao preço de uma 
emissão de valores mobiliários comparável com uma maior liquidez no mercado. Uma liquidez e um valor de mercado mais 
reduzidos poderão ainda tornar mais voláteis as suas cotações. 

Risco de indisponibilidade do Oferente para adquirir Obrigações SIC 2019-2022 não trocadas 

Ao realizar a Oferta Pública de Troca, a SIC apresenta aos respetivos destinatários uma proposta para a aquisição, mediante 
troca, de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025 nos termos que se encontram previstos na lei e no 
Prospeto e não se obriga a realizar no futuro qualquer proposta de aquisição, a qualquer título, de Obrigações SIC 2019-2022 
ou, em qualquer momento, de outro valor mobiliário por si emitido, embora possa fazê-lo nos termos da legislação e 
regulamentação aplicáveis. O Emitente e Oferente poderá também, a todo o tempo até à respetiva data de vencimento, se 
aplicável, adquirir Obrigações SIC 2019-2022 ou outro valor mobiliário por si emitido, em bolsa ou fora de bolsa, nos termos 
que entender convenientes e desde que respeitados os termos e condições das Obrigações SIC 2019-2022, bem como a 
legislação e regulamentação aplicáveis. Tais aquisições poderão ter uma contrapartida em dinheiro ou em valores mobiliários 
e poderão adotar termos mais favoráveis do que aqueles previstos no âmbito da Oferta Pública de Troca. 
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Secção IV – Informação fundamental sobre a oferta de Valores Mobiliários ao público e admissão à 
negociação num mercado regulamentado 

Em que 
condições e 
calendário 
posso 
investir 
neste valor 
mobiliário?  

Oferta Pública de Subscrição 

Qual é o tipo e quais os destinatários desta oferta? 

A Oferta Pública de Subscrição dirige-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, tendo especificamente 
como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal. 

Qual é o objeto desta oferta? 

Até 1.000.000 de obrigações, com o valor nominal unitário de €30 e global de até €30.000.000. As ordens de subscrição e/ou 
de troca a satisfazer estarão sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, caso a procura no âmbito das Ofertas exceda as 
Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis. 

Quem aprovou e quando foi aprovado o prospeto desta oferta? 

A CMVM, como autoridade competente, aprovou o Prospeto em 18 de maio de 2021. 

Qual é o calendário aplicável a esta oferta? 

O prazo da Oferta Pública de Subscrição tem início no dia 24 de maio de 2021 às 8h30 e termina no dia 7 de junho de 2021 às 
15h00. Cada destinatário da Oferta Pública de Subscrição tem o direito de revogar ou alterar uma ordem de subscrição já 
transmitida, a todo o tempo, até às 15h00 de 2 de junho de 2021, através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro 
que a recebeu.  

Como se processa a subscrição e liquidação desta oferta? 

O preço de subscrição é de €30 por cada Obrigação SIC 2021-2025. Cada ordem de subscrição deve referir-se, pelo menos, a 
50 Obrigações SIC 2021-2025, para um montante de investimento de €1.500, e, a partir desse montante mínimo, cada ordem 
de subscrição deverá referir-se a múltiplos de 1 Obrigação SIC 2021-2025 (€30). O número máximo de Obrigações SIC 2021-
2025 que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à quantidade de Obrigações SIC 2021-2025 oferecidas à 
subscrição e ao processo de rateio descrito abaixo. O pagamento do preço de subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 que, 
de acordo com o apuramento dos resultados, forem atribuídas a cada subscritor está previsto ser efetuado na Data de 
Liquidação. Porém, os intermediários financeiros podem exigir aos seus clientes o provisionamento das respetivas contas no 
momento da transmissão da ordem de subscrição. 

Quais são as despesas inerentes à subscrição de Obrigações SIC 2021-2025? 

À subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 poderão estar associadas despesas, nomeadamente comissões bancárias. Dado 
que as Obrigações SIC 2021-2025 serão representadas exclusivamente sob a forma escritural, poderão existir custos de 
manutenção das contas de registo das Obrigações SIC 2021-2025 que sejam adquiridas no âmbito desta Oferta Pública de 
Subscrição, bem como comissões de pagamento de juros e de reembolso de capital das Obrigações SIC 2021-2025. 

Antes de transmitir a sua ordem, cada subscritor poderá solicitar ao respetivo intermediário financeiro a simulação dos custos, 
por forma a obter a taxa interna de rendibilidade do investimento que pretende realizar. O investidor deve ter em conta essa 
informação antes de investir, nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário 
financeiro podem ter na rendibilidade do investimento, estando o preçário das comissões cobradas pelos intermediários 
financeiros disponível no sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt). A rendibilidade efetiva do investimento depende ainda da 
situação concreta do investidor, incluindo a sua situação fiscal, e das comissões cobradas pelo intermediário financeiro 
(considerando a generalidade dos preçários dos intermediários financeiros, o investimento poderá não ter rendibilidade 
positiva para investidores que subscrevam apenas 50 Obrigações SIC 2021-2025 e queiram mantê-las até à maturidade se não 
tiverem outros valores mobiliários registados na mesma conta de registo).  

Qual a estimativa dos custos totais das Ofertas, incluindo os custos estimados a cobrar ao investidor pelo Emitente e Oferente? 

Ao valor nominal global das Ofertas será deduzido o valor das comissões de organização e coordenação global e de colocação 
e respetivos impostos no montante máximo de €1.092.000, bem como custos com consultores, auditores e publicidade, no 
montante agregado de aproximadamente €293.000, e ainda os custos com a CMVM, a Interbolsa - Sociedade Gestora de 
Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”) e a Euronext, que se estimam 
em cerca de €46.950*. O Emitente e Oferente terá ainda de pagar a título de contrapartida em numerário o montante máximo 
de €491.700. A SIC não cobrará despesas aos subscritores. *A subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 por via da aceitação da Oferta 
Pública de Troca implicará um acréscimo de 0,03% em custos com a Euronext. 

Quais são as regras sobre procura e oferta e os critérios de rateio aplicáveis a esta oferta? 

Caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e na Oferta Pública de Troca não atinja, em conjunto, o montante máximo de 
Obrigações SIC 2021-2025 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas: 

(a) A Oferta Pública de Subscrição será eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de 
resultados, procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 objeto dessas ordens; e 

(b) A Oferta Pública de Troca será eficaz relativamente a todas as ordens de troca transmitidas pelos titulares de Obrigações 
SIC 2019-2022 a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à troca das Obrigações SIC 2019-2022 pelas 
Obrigações SIC 2021-2025 objeto dessas ordens. 

Caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e na Oferta Pública de Troca, em conjunto, supere o montante máximo de 
Obrigações SIC 2021-2025 disponível para satisfazer as ordens de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á 
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a rateio dessas ordens, de acordo com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações SIC 2021-2025 por atribuir, dos 
seguintes critérios: 

(a) Para satisfazer ordens de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025, até à atribuição de Obrigações SIC 2021-2025 cujo 
valor nominal global corresponda a €15.000.000: 

(i) Atribuição de €3.000 em Obrigações SIC 2021-2025 (correspondentes a 100 Obrigações SIC 2021-2025) a cada 
ordem de subscrição (ou do montante solicitado de Obrigações SIC 2021-2025 no caso de este ser inferior a €3.000). 
No caso de o montante de €15.000.000 disponibilizado para subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 ser insuficiente 
para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no 
sistema de centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as 
ordens de subscrição que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em 
sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de €15.000.000 de Obrigações SIC 2021-2025 
disponíveis para atribuição ao abrigo da alínea (a), serão sorteadas as ordens a satisfazer; 

(ii) Atribuição das restantes Obrigações SIC 2021-2025 solicitadas em cada ordem de subscrição de acordo com a 
respetiva data em que tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada 
preferência às ordens de subscrição que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de 
circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de 
subscrição que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de €15.000.000 de 
Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis para atribuição ao abrigo da alínea (a), será atribuído um montante de 
Obrigações SIC 2021-2025 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de subscrição, e não 
satisfeita pela aplicação da subalínea (a)(i), em lotes de €30 (correspondentes a 1 Obrigação SIC 2021-2025), com 
arredondamento por defeito;  

(iii) Atribuição sucessiva de mais 1 Obrigação SIC 2021-2025 às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios 
anteriores, mais próximas ficarem da atribuição de €30 (correspondentes a 1 Obrigação SIC 2021-2025). No caso de 
os €15.000.000 de Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis para atribuição ao abrigo da alínea (a) serem insuficientes 
para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer. 

(b) Para satisfazer ordens de troca de Obrigações SIC 2019-2022, até alocação de todas as Obrigações SIC 2021-2025 não 
atribuídas ao abrigo da alínea (a): 

(i) Atribuição de €6.000 em Obrigações SIC 2021-2025 (correspondentes a 200 Obrigações SIC 2021-2025) a cada 
ordem de troca (ou do montante solicitado de Obrigações SIC 2021-2025 no caso de este ser inferior a €6.000). No 
caso de o montante de Obrigações SIC 2021-2025 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as 
ordens de troca que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext (estando, 
para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). 
Relativamente às ordens de troca que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o 
montante máximo da Emissão, serão sorteadas as ordens de troca a satisfazer; 

(ii) Atribuição das restantes Obrigações SIC 2021-2025 solicitadas em cada ordem de troca de acordo com a respetiva 
data em que tiverem dado entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às 
ordens de troca que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as 
ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de troca que entrarem em sistema 
no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da Emissão, será atribuído um montante de 
Obrigações SIC 2021-2025 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem de troca, e não 
satisfeita pela aplicação da subalínea (b)(i), em lotes de €30 (correspondentes a 1 Obrigação SIC 2021-2025), com 
arredondamento por defeito; 

(iii) Atribuição sucessiva de mais 1 Obrigação SIC 2021-2025 às ordens de troca que, após a aplicação dos critérios 
anteriores, mais próximas ficarem da atribuição de €30 (correspondentes a 1 Obrigação SIC 2021-2025). No caso de 
o montante de Obrigações SIC 2021-2025 disponível ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas 
as ordens de troca a satisfazer. 

(c) Para satisfazer as ordens de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025, até alocação de todas as Obrigações SIC 2021-2025 
não atribuídas ao abrigo das alíneas (a) e (b) aplicam-se os critérios indicados na alínea (a), sem aplicação do limite dos 
€15.000.000 de Obrigações SIC 2021-2025 referido nessa alínea. 

Oferta Pública de Troca 

Qual é o tipo e quais os destinatários desta oferta? 

A Oferta Pública de Troca é parcial e voluntária, tem como objeto Obrigações SIC 2019-2022 e dirige-se a investidores 
indeterminados, ou seja, ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas 
residentes ou com estabelecimento em Portugal que sejam titulares de Obrigações SIC 2019-2022. 

Qual é o objeto desta oferta? 

Até 1.000.000 de Obrigações SIC 2019-2022, com o valor nominal unitário de €30 e global de até €30.000.000. 

Quem atribuiu e quando foi atribuído o registo prévio? 

A CMVM, enquanto autoridade competente, concedeu o registo prévio à Oferta Pública de Troca sobre as Obrigações SIC 
2019-2022 em 18 de maio de 2021 e atribuiu-lhe o número 9229. 
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Qual é o calendário aplicável a esta oferta? 

O prazo da Oferta Pública de Troca tem início no dia 24 de maio de 2021 às 8h30 e termina no dia 7 de junho de 2021 às 
15h00. Nos termos do disposto na lei, o prazo da Oferta Pública de Troca poderá ser prorrogado por decisão da CMVM, a 
pedido do Oferente ou por sua própria iniciativa, em caso de revisão da Oferta Pública de Troca ou quando a proteção dos 
interesses dos destinatários da Oferta Pública de Troca o justifique. 

Enquanto o prazo da Oferta Pública de Troca estiver a decorrer e nos termos referidos no parágrafo seguinte, cada destinatário 
da Oferta Pública de Troca pode (i) revogar uma ordem de troca já transmitida, podendo o ordenante após a revogação 
transmitir uma nova ordem de troca, ou (ii) alterar uma ordem de troca já transmitida. Para efeitos de aplicação dos critérios 
de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição e/ou de troca é equiparada à revogação da mesma e à transmissão 
de uma nova ordem de subscrição e/ou de troca (ou seja, a ordem de subscrição e/ou de troca inicialmente dada, por via da 
sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da 
sua alteração). Cada destinatário da Oferta Pública de Troca tem o direito de revogar ou alterar uma ordem de troca já 
transmitida, através de comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, tendo, se vier a revogar uma ordem 
de troca já transmitida, direito a que sejam desbloqueadas as Obrigações SIC 2019-2022, conforme aplicável, que se 
encontrem bloqueadas para efeito da aceitação da respetiva Oferta Pública de Troca. 

Como se processa a troca e liquidação desta oferta? 

As Obrigações SIC 2021-2025 a emitir para satisfazer ordens de troca terão, juntamente com as Obrigações SIC 2021-2025 a 
emitir para satisfazer ordens de subscrição, o valor nominal global de até €30.000.000. 

Sujeito às regras de rateio aplicáveis, o Oferente entregará aos titulares de Obrigações SIC 2019-2022 que transmitam a um 
intermediário financeiro habilitado uma ordem de troca a satisfazer, assim expressando a sua declaração de aceitação da 
Oferta Pública de Troca, a título de contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, 1 Obrigação SIC 2021-2025 
e um prémio em numerário no valor de €0,4917 por cada Obrigação SIC 2019-2022. 

Na Data de Liquidação serão pagos os juros corridos entre a data de início do período de contagem de juros em curso das 
Obrigações SIC 2019-2022, ou seja, desde 10 de janeiro de 2021, inclusive, e a Data de Liquidação, exclusive, no montante de 
€0,56625 por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a impostos, comissões e outros encargos. 

Os destinatários da Oferta Pública de Troca que a pretendam aceitar deverão proceder, previamente à transmissão das 
correspondentes ordens de troca, ao bloqueio das respetivas Obrigações SIC 2019-2022 oferecidas para troca nas contas junto 
de cada intermediário financeiro onde as mesmas se encontram registadas, com indicação de que o bloqueio se manterá até 
(i) à Data de Liquidação; (ii) à data em que a respetiva Oferta Pública de Troca seja revogada pelo Oferente, quando tal seja 
legalmente admissível; ou (iii) à data da válida revogação da correspondente ordem de troca, conforme o facto que ocorrer 
primeiro. 

Quais são as regras sobre procura e oferta e os critérios de rateio aplicáveis a esta oferta? 

As regras sobre procura e oferta e os critérios de rateio aplicáveis no âmbito da Oferta Pública de Troca encontram-se descritos 
na secção acima sobre as condições da Oferta Pública de Subscrição. 

Por que 
razão está a 
ser 
elaborado 
este 
Prospeto? 

Quais são as finalidades das Ofertas? 

Através da Oferta Pública de Subscrição e da Oferta Pública de Troca, a SIC visa diversificar as fontes de financiamento bem 
como dar prosseguimento à estratégia de alongamento da maturidade média da sua dívida, não estando prevista a utilização 
para determinada finalidade específica dos proveitos que, eventualmente, resultem para a SIC da emissão das Obrigações SIC 
2021-2025 e, por isso, não existe uma ordem de prioridade de utilizações definida. A Oferta Pública de Troca visa permitir à 
SIC substituir parte da sua dívida com vencimento em 2022 por dívida com reembolsos de capital em 2025. 

Qual é a receita das Ofertas? 

A receita global líquida da SIC ascenderá, considerando um montante global das Obrigações SIC 2021-2025 correspondente a 
€30.000.000, a um valor estimado de €28.568.050, uma vez deduzidas as comissões e custos aplicáveis. 

Quais são as entidades contratadas para colocar as Obrigações SIC 2021-2025? 

O Banco Activobank, S.A., o Banco BIC Português, S.A., o Banco Comercial Português, S.A., o Banco de Investimento Global, 
S.A., o Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, o BEST - Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., o CaixaBI, a Caixa Económica 
Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., a Caixa Geral de Depósitos, S.A. e o Novo Banco, S.A. (“Novo Banco”) 
(“Colocadores”) foram contratados pelo Emitente e Oferente para desenvolver os seus melhores esforços, nos termos da 
legislação aplicável, em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2021-2025. 

Quais são os conflitos de interesses mais relevantes envolvidos nas Ofertas? 

O CaixaBI e o Novo Banco, enquanto intermediários financeiros responsáveis pela assistência no âmbito das Ofertas, e os 
Colocadores, enquanto intermediários financeiros contratados pelo Emitente e Oferente para desenvolver os seus melhores 
esforços, nos termos da lei, em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2021-2025, têm um interesse direto de cariz financeiro 
nas Ofertas a título de remuneração pela prestação daqueles serviços. Dada a natureza das Ofertas, não existem situações de 
conflito de interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas nas Ofertas. 

Nos termos legalmente permitidos, o Emitente e Oferente, qualquer Organizador e Coordenador Global ou Colocador poderá, 
direta ou indiretamente, negociar valores mobiliários emitidos pela SIC, incluindo as obrigações objeto das Ofertas. 
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CAPÍTULO 2 

FATORES DE RISCO 

Previamente a qualquer decisão de investimento, os potenciais investidores deverão ponderar 

cuidadosamente os fatores de risco a seguir enunciados e demais informação e advertências contidas 

neste Prospeto.  

Os fatores de risco apresentados neste Prospeto limitam-se aos riscos específicos do Emitente e Oferente, 

do Acionista Único ou dos valores mobiliários objeto das Ofertas que são relevantes para tomar uma 

decisão de investimento informada. 

Os potenciais investidores nas Obrigações SIC 2021-2025 devem ter em conta que os riscos identificados 

no Prospeto são os riscos que o Emitente e Oferente e o Acionista Único consideram mais relevantes com 

base na probabilidade da sua ocorrência e na dimensão prevista do seu impacto negativo, considerando 

a avaliação que por si foi efetuada. Não obstante estes serem os riscos específicos que o Emitente e 

Oferente e o Acionista Único entendem ser mais significativos e suscetíveis de afetar o Emitente e 

Oferente, o Acionista Único e/ou o Grupo Impresa e/ou a capacidade de o Emitente cumprir as suas 

obrigações relativamente às Obrigações SIC 2021-2025, poderão não ser os únicos a que o Emitente, o 

Acionista Único e/ ou o Grupo Impresa se encontram sujeitos. Por conseguinte, poderão existir outros 

riscos desconhecidos à data deste Prospeto ou que o Emitente e Oferente e o Acionista Único atualmente 

não considere relevantes e que poderão ter um efeito negativo nas suas atividades, na evolução dos 

negócios, nos resultados operacionais, na situação financeira, nos proveitos, no património e na liquidez, 

nas perspetivas futuras do Emitente e/ou do Acionista Único ou na sua capacidade de atingir os objetivos 

visados. 

A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir apresentados dentro de cada categoria tem em conta 

a sua relevância, sendo apresentados em primeiro lugar dentro de cada categoria os fatores de risco de 

maior potencial de impacto negativo.  

2.1 Riscos relativos à SIC e à sua atividade 

2.1.1. Riscos determinados pelo eventual enfraquecimento substancial das condições 

económicas 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas poderá ter um impacto negativo 

nas receitas geradas pelas atividades prosseguidas pelo Emitente, por via da redução da procura 

dirigida a alguns dos seus serviços que constituem fonte de receita. Nomeadamente, a redução 

do rendimento disponível das empresas poderá dar origem à redução da procura de serviços de 

publicidade (principal fonte de receita do Emitente conforme referido no ponto 2.1.2), tais como 

a produção e a exibição de conteúdos publicitários nos media. O aumento da taxa de 

desemprego e correspondente redução do rendimento das famílias poderá resultar numa 
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redução da procura de assinaturas de canais de televisão e de serviços conexos, bem como uma 

quebra nas participações nos concursos televisivos e iniciativas com participação telefónica 

geradoras de receitas.  

Nos seus concursos e programas televisivos, o Emitente não utiliza serviços de valor 

acrescentado baseados no envio de mensagens através da gama de numeração 6X mas antes o 

serviço de tarifa única por chamada, através da gama de numeração “760”, de acordo com o 

Plano Nacional de Numeração da Autoridade Nacional de Comunicações (“Anacom”)1. 

O recurso à gama de numeração “760”, no âmbito de concursos e passatempos televisivos, tem 

um impacto significativo nos resultados do Emitente, já que correspondem à terceira maior 

fonte de receitas do Emitente. A este propósito, cabe referir que as receitas associadas à gama 

de numeração “760”, em 31 de dezembro de 2020, cifraram-se em €16.201.650, um aumento 

de 43,7% quando comparado com o ano anterior. As receitas associadas à gama de numeração 

“760” são voláteis, pelo que não é possível ao Emitente garantir o mesmo crescimento ou a 

respetiva manutenção em 2021 e nos exercícios subsequentes. 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas que tenha qualquer das 

consequências acima descritas, ou uma combinação das mesmas, bem como qualquer alteração 

das regras atualmente aplicáveis, poderá ter um impacto adverso nos negócios do Emitente ou 

nos resultados das suas atividades. 

2.1.2. Riscos decorrentes da redução da publicidade 

Em 2020, os proveitos operacionais consolidados do Emitente ascenderam a €152.168.537, que 

comparam com €155.249.404 em 2019, o que corresponde a uma diminuição de 2%. Tal 

diminuição deve-se, sobretudo, a uma redução de 5,6% nas receitas de publicidade (de 

€105.743.980 em 2019 para €99.829.998 em 2020) que representam 66% dos proveitos 

 

 
1  Os serviços de valor acrescentado baseados no envio de mensagens têm um enquadramento específico distinto do regime dos 

serviços de tarifa única (artigo 1.º, n.º 3 do Decreto-Lei n.º 175/99 e artigo 2.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 177/99). As mensagens 
de valor acrescentado são conteúdos informativos, de entretenimento ou outros, prestados através de SMS ou MMS. A 
utilização destes serviços implica o pagamento de um valor adicional sobre o preço da mensagem, que equivale ao custo do 
conteúdo recebido. Ao invés, os serviços de tarifa única por chamada consubstanciam-se num modo de acesso a bens, serviços 
ou conteúdos cujo pagamento é efetuado por via do estabelecimento de uma chamada telefónica cuja tarifa é definida pelo 
código de acesso ao serviço, nos termos e condições definidos pela Anacom: 

• 760: identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de 60 cêntimos (sem IVA), 
independentemente da duração e hora da chamada; 

• 761:  identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de €1 (sem IVA), independentemente da 
duração e hora da chamada; e 

• 762:  identificam serviços de tarifa única em que o preço máximo por chamada é de €2 (sem IVA), independentemente da 
duração e hora da chamada.  

Cf. https://www.anacom-consumidor.pt/outros-numeros-de-tarifa-especial e https://www.anacom-
consumidor.pt/mensagens-de-valor-acrescentado. 

https://www.anacom-consumidor.pt/outros-numeros-de-tarifa-especial
https://www.anacom-consumidor.pt/mensagens-de-valor-acrescentado
https://www.anacom-consumidor.pt/mensagens-de-valor-acrescentado
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operacionais consolidados do Emitente2. Os restantes 34% dos proveitos operacionais 

consolidados do Emitente em 2020 decorrem, maioritariamente, da venda de conteúdos e 

recurso ao serviço de tarifa única por chamada através da gama de numeração de “760”, no 

âmbito de concursos e passatempos televisivos, e assinaturas de canais via distribuidores, tendo 

o Emitente a preocupação em diversificar as suas fontes de receita, ainda que seja incontestável, 

dada a natureza da atividade do Emitente, o peso muito significativo das receitas da publicidade 

nas receitas totais. Entre muitos outros fatores, a faturação do Emitente em publicidade 

depende da liderança de audiências (as quais, por sua vez, poderão resultar do sucesso ou 

insucesso dos conteúdos transmitidos, ou de alterações nos sistemas de medição de audiências 

ou da amostra utilizada para a sua medição), da capacidade do Emitente para produzir e/ou 

adquirir direitos de difusão de conteúdos do interesse generalizado do grande público e atrair 

espectadores, bem como da disponibilidade das empresas que procuram o Emitente para, 

através dos canais SIC, realizar atividades publicitárias das suas marcas, produtos e serviços e 

continuar a efetuar investimentos publicitários utilizando para o efeito canais SIC. 

Em conformidade, o Emitente depende em grande medida das suas receitas publicitárias para 

assegurar o normal desenvolvimento das suas atividades, pelo que a redução do valor total 

faturado em publicidade ou a diminuição da respetiva margem poderão ter um impacto adverso 

nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Adicionalmente, este risco pode impactar a situação patrimonial do Acionista Único, quer por 

via da geração de fundos pela SIC, quer por via de eventuais imparidades do goodwil3 registado 

sobre o Emitente. 

2.1.3. Riscos relativos a instalações e infraestruturas 

O Emitente desenvolve parte muito relevante da sua atividade no seu edifício sede em Paço de 

Arcos, que funciona sete dias por semana, vinte e quatro horas por dia. Em virtude da natureza 

 

 
2  Fonte: Relatório e contas consolidadas da SIC relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
3  No cumprimento das disposições da IAS 36, o Grupo Impresa procede anualmente a análises de imparidade do goodwill, 

reportadas a 31 de dezembro de cada ano, ou sempre que existam indícios de imparidade. No decurso dos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019, o Grupo Impresa procedeu à avaliação do valor recuperável do goodwill, não tendo identificado 
perdas por imparidade. Para efeito do teste de imparidade, e como melhor descrito na nota 12 e na nota 17 do Anexo às 
Demonstrações Financeiras consolidadas do Emitente e do Acionista Único, respetivamente, em 31 de Dezembro de 2020, o 
goodwill foi, entre outros, afeto à unidade geradora de caixa Televisão, sendo o valor recuperável desta unidade geradora de 
caixa determinado tendo em conta as projeções financeiras da SIC para um período de cinco anos, uma taxa de desconto de 
7,4% (7,5% em 31 de dezembro de 2019) e uma taxa de crescimento na perpetuidade de 1% (sem alteração face a 2019), com 
base nos principais pressupostos de atividade: mercado publicitário, quota de mercado de publicidade e de audiências, custos 
de grelha, renovação automática das licenças de exploração da atividade televisiva no final do respetivo prazo, manutenção dos 
atuais gastos associados à transmissão, em sinal aberto, do canal SIC generalista, assim como a continuidade operativa dos 
atuais canais temáticos e, adicionalmente, a manutenção do atual número de canais televisivos emitidos em sinal aberto, assim 
como do atual limite de espaço publicitário em cada um desses canais, e demais regulação do sector. As análise de sensibilidade 
efetuadas pela SIC, cujas variações a SIC e a Impresa tem por razoáveis considerando a evolução atual e perspetiva do mercado, 
o desempenho da SIC, a evolução dos diversos parâmetros considerados nas projeções e a atual conjuntura económica 
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específica da sua atividade, o Emitente depende em grande medida do bom e normal 

funcionamento das suas instalações e infraestruturas, as quais são cruciais para assegurar, 

nomeadamente, a atividade de televisão. Em conformidade, ainda que no passado recente não 

tenha havido registo de eventos relevantes, qualquer eventual ocorrência futura com impacto 

adverso ao nível das instalações e infraestruturas do Emitente, nomeadamente incêndios, 

inundações, outros fenómenos naturais, sísmicos ou outros com efeito ou consequências 

similares, poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas 

atividades. 

2.1.4. Risco de interrupção de emissão dos canais de televisão SIC 

A continuidade da emissão de canais SIC é essencial para o normal desenvolvimento das 

atividades e do negócio do Emitente, bem como da geração de receitas. A emissão de canais SIC 

poderá cessar ou ser alvo de uma suspensão temporária no caso de interrupção motivada por 

avarias de vários sistemas, determinadas pelas razões mais diversas, de natureza técnica (por 

exemplo, falha sistémica dos sistemas e equipamentos utilizados) ou não técnica com origem 

em ato humano (por exemplo, atos de vandalismo ou terrorismo), incluindo ciberataques. 

Historicamente, não foram registadas interrupções de emissão imputáveis ao Emitente, ainda 

que o Emitente não possa garantir que tais interrupções não venham a ocorrer no futuro por 

razões que lhe sejam imputáveis. O Emitente também não pode garantir que tais interrupções 

de emissão dos canais SIC não tenham ocorrido no passado ou possam ocorrer no futuro por 

razões que lhe são alheias, nomeadamente em virtude de eventos associados a falhas 

imputáveis aos distribuidores de serviços de televisão ou à rede por estes utilizada. 

O Emitente dispõe de meios e serviços de informação, continuidade, informática e técnica que 

se encontram preparados para agir em situação de emergência após a interrupção da emissão 

de canais SIC por razões imputáveis ao Emitente, mas cuja eficácia e rapidez de atuação poderão 

não ser suficientes para evitar impactos negativos caso exista uma avaria que determine a 

interrupção de qualquer desses canais. Em todo o caso, a interrupção da emissão de canais SIC 

por razões de natureza técnica ou não técnica com origem em ato humano, imputáveis ao 

Emitente ou que lhe sejam alheias, poderá ter um impacto adverso nos negócios do Emitente 

ou nos resultados das suas atividades. 

 

 
portuguesa, determinaram, em especial no que se refere às receitas publicitárias, que uma redução de tais receitas de 1% da 
unidade geradora de caixa ao longo do período da projeção não implicaria a necessidade de registar uma perda por imparidade 
em 31 de dezembro de 2020. 
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2.1.5. Riscos determinados pela atuação num mercado muito concorrencial 

O Emitente atua num mercado muito concorrencial, sendo exigível, a todo o tempo, que 

disponibilize produtos diferenciados e inovadores face aos que são oferecidos pelas empresas 

concorrentes, para, assim, garantir a posição de líder de audiências4. Embora o Emitente não 

possa garantir uma performance futura, à data do Prospeto é líder de audiências há vinte e sete 

meses consecutivos. A SIC foi líder no ano de 2020, no universo dos canais generalistas, com 

20,1% de share, em dados consolidados5. 

A liderança de audiências tem uma relevância muito significativa no negócio do Emitente, 

nomeadamente como fator gerador de receitas decorrentes de publicidade. Desta forma, a 

sustentabilidade do Emitente e o sucesso do seu negócio está, por conseguinte, muito 

dependente da sua posição face aos seus concorrentes diretos no mercado televisivo, bem como 

da eventual entrada de novos concorrentes no mercado audiovisual nacional, 

independentemente dos meios e das plataformas de distribuição utilizadas, ou da natureza dos 

serviços em causa. A disponibilização de conteúdos por meios não lineares audiovisuais também 

pode condicionar a atratividade da oferta linear do Emitente, na medida em que a captura de 

mercado por parte desses meios não lineares audiovisuais poderá resultar na redução da 

principal atividade do Emitente. No entanto, cabe relevar que o Emitente já tem uma oferta 

comercial (OPTO) no segmento audiovisual não linear, lançada no final de 2020. A eventual 

incapacidade do Emitente para assegurar a disponibilização de conteúdos com forte diversidade 

e atratividade e níveis de audiência significativos poderá ter um impacto adverso nos seus 

negócios ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.6. Riscos suscitados pelo ambiente digital de comunicação 

De acordo com os dados disponibilizados pelo Observatório Europeu do Audiovisual, em 2010 

existiam 28,7 milhões de subscritores europeus de serviços video on demand (VOD), sendo que, 

uma década depois, o valor passou para 140 milhões de subscritores. O mesmo estudo informa 

que os três operadores VOD com maior relevância no mercado português são a Netflix (47%), a 

AppleTV (21%) e a Amazon (13%). O surgimento de serviços de video on demand colocam 

desafios crescentes à televisão linear, ainda que as receitas provenientes dos serviços de video 

on demand (VOD) em Portugal representassem, em 2019, apenas 1,1% do total do mercado 

 

 
4  Fonte: A informação, que não é pública dirigindo-se apenas aos operadores televisivos, está disponível no âmbito da CAEM, da 

qual fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado português, sendo que a informação aí 
vinculada é reproduzida em comunicados oficiais do Emitente e demais empresas concorrentes. 

5  Fonte: GFK/CAEM – dados consolidados. 
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audiovisual nacional6. Em conformidade, o modelo de negócio da televisão linear poderá ter que 

se adaptar a esta tendência e assegurar a conveniência do consumidor - quer a nível de tempo, 

localização, formato ou modo de acesso - assegurando as melhores condições possíveis para 

competir num novo cenário digital, com operadores com serviços agregadores de conteúdo 

audiovisual. No final de 2020, para ir ao encontro das novas tendências de consumo audiovisual, 

o Emitente lançou no mercado a OPTO, uma plataforma de streaming pioneira na venda de 

subscrições de conteúdos audiovisuais exclusivos7 cujo sucesso depende da diversidade e 

atratividade dos conteúdos a divulgar. Atendendo ao estado inicial de implementação da 

plataforma OPTO o Emitente não dispõe, na presente data, de informação suficiente que 

permita aferir o seu impacto. 

O Emitente, para além do serviço de programas televisivo generalista SIC, é ainda titular dos 

serviços de programas televisivos temáticos SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC 

Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO (Canais SIC). No mercado nacional, a oferta temática do 

Emitente, com exceção do serviço de programas TXILLO, está disponível nas ofertas comerciais 

dos distribuidores de televisão por subscrição. 

No final de 2020, 93,2% das famílias portuguesas dispunham do serviço de distribuição de sinais 

de televisão por subscrição, mais 5,4% do que em 2019. O número de assinantes do serviço de 

distribuição de sinais de TV por subscrição atingiu os 4,2 milhões, mais 163 mil (+4%) do que no 

ano anterior. O crescimento ocorrido foi superior ao verificado no ano anterior (147 mil ou 

+3,7%)8. 

Por outro lado, as empresas do setor enfrentam um desafio de adaptação aos diferentes meios 

de consumo (crescentemente móvel e multimédia) e aos tempos de consumo (em direto / 

streaming, online / offline, em diferido / podcast). Segundo a Marktest, são cerca de 1 milhão e 

672 mil os portugueses que costumam ver televisão online, de acordo com os resultados do 

estudo Bareme Internet 2020. De acordo com o referido estudo, “este valor representa 19,5% 

do universo composto pelos residentes em Portugal continental com 15 e mais anos e 25,8% 

dos internautas nacionais nesta faixa etária”9. Deste modo, e atendendo a essa faixa etária 

específica, a concorrência dos meios digitais poderá, por isso, ter um impacto adverso no 

 

 
6  Fonte: European Audiovisual Observatory (2021). Trends in the VOD market in the EU28, disponível em: 

https://rm.coe.int/trends-in-the-vod-market-in-eu28-final-version/1680a1511a. 
7  Fonte: Comunicados ao mercado relativos aos resultados do exercício 2020 da Impresa e da SIC, disponíveis em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf e https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf, 
respetivamente. 

8  Fonte: Anacom (2020). Serviço de distribuição de sinais de televisão por subscrição - ano de 2020, disponível em: 
https://www.anacom.pt/streaming/TVS2020.pdf?contentId=1603681&field=ATTACHED_FILE. 

9  Fonte: Marktest, Bareme Internet 2020, disponível em: https://www.marktest.com/wap/a/n/id~26e0.aspx.  

https://rm.coe.int/trends-in-the-vod-market-in-eu28-final-version/1680a1511a
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.anacom.pt%2Fstreaming%2FTVS2020.pdf%3FcontentId%3D1603681%26field%3DATTACHED_FILE&data=04%7C01%7CHFB%40vda.pt%7C941a7a1b20e04c151ea808d914ab7bb4%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0%7C0%7C637563549053942838%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=aFijvzbY%2Brlfnw4sDC3ekVa%2F8rxNRABFgrdYqlhyRYo%3D&reserved=0
https://www.marktest.com/wap/a/n/id~26e0.aspx
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principal negócio, a atividade televisiva linear, atualmente desenvolvido pelo Emitente, pese 

embora, como referido, este tenha já uma oferta comercial (OPTO) para tal segmento de 

mercado.  

2.1.7. Riscos inerentes à retenção de talentos 

O sucesso e a sustentabilidade do negócio desenvolvido pela SIC dependem da sua capacidade 

de reter colaboradores-chave e personalidades do entretenimento e da área informativa. 

A SIC emprega ou tem contratos de exclusividade com várias personalidades da área 

informativa, do entretenimento e atores que potenciam a capacidade da SIC obter receitas 

publicitárias, criar conteúdos de qualidade, difundir programas exclusivos e prosseguir uma 

estratégia no sentido de alcançar e se manter na liderança do mercado. À semelhança do que já 

se verificou anteriormente (inclusivamente, no passado recente), em que colaboradores-chave 

e personalidades do entretenimento e da área informação não foram retidos pelo Emitente, não 

existe garantia de que a SIC consiga, a todo o tempo, atrair e reter todos esses colaboradores-

chave e personalidades (quer durante a vigência do contrato, quer após a sua cessação), nem 

que tais colaboradores-chave consigam, a todo o tempo, assegurar as audiências da SIC, 

situações que, a ocorrer, poderão ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

2.1.8. Riscos inerentes às variações de preferências dos consumidores e às mudanças 

demográficas 

As preferências dos espectadores são bastante voláteis e a capacidade do Emitente para se 

adaptar às mesmas e, a todo o tempo, proporcionar conteúdos que mereçam a escolha dos 

espectadores são determinantes para que o Emitente mantenha a posição de líder de audiências 

na média do ano de 2021 (janeiro a abril) com 19,5% de share10, tendo obtido no mês de abril o 

melhor resultado do ano com 20,2% de share11, que compara com 20,1% de share em abril de 

2020. Não obstante, tendo em atenção que o Emitente se dirige a um universo de espectadores 

que compreendam a língua portuguesa, a sua atividade e o desenvolvimento do seu negócio 

estão circunscritos a um mercado limitado por esse fator. 

O Emitente adquire parte significativa dos seus conteúdos a diversos fornecedores / produtores. 

A eventual incapacidade para produzir e/ou adquirir direitos de difusão de conteúdos que sejam 

 

 
10  Share de Audiência (sr%) – relação entre o tempo total despendido a ver um determinado programa/canal/suporte relativo ao 

tempo total despendido a ver televisão num dado período de tempo (ex. hora, dia, semana, mês). Fonte: CAEM, disponível em: 
http://caem.pt/glossario. 

11  Fonte: GFK/CAEM – dados Live+Vosdal. 

http://caem.pt/glossario
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do interesse generalizado do grande público, a par das variações de preferências (decorrentes, 

entre outros fatores, de mudanças demográficas, da inovação tecnológica ou de fatores 

subjetivos, que são voláteis e nem sempre previsíveis) e comportamentos dos consumidores, 

podem implicar uma quebra das audiências televisivas, com o consequente impacto negativo 

nas contas do Emitente. Por outro lado, existe o risco de aumento dos custos de aquisição de 

conteúdos, com o consequente impacto na margem do Emitente, reduzindo a sua rentabilidade 

e geração de cash flow. 

O desvio de espectadores de televisão dos canais SIC para empresas concorrentes ou para 

outros meios (designadamente serviços não lineares audiovisuais) ou a redução da relevância 

da televisão como plataforma publicitária, em geral, implicará uma redução das receitas 

publicitárias, o que poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos resultados 

das suas atividades. 

2.1.9. Riscos associados aos contratos de distribuição 

Em 2020, os proveitos operacionais consolidados do Emitente ascenderam a €152.168.537, que 

comparam com €155.249.404 em 2019, o que corresponde a uma diminuição de 2%. 

Os proveitos provenientes de contratos com operadores de distribuição de serviços de televisão 

por subscrição, que disponibilizam os canais SIC ao público através das suas plataformas, 

decresceram 4% em 2020, para €32.939.603,00. Os contratos são celebrados com cada 

operador de distribuição, cabendo referir em Portugal os operadores MEO, NOS, NOWO e 

Vodafone, por um determinado período de tempo, usualmente com uma duração igual ou 

superior a três anos. Os principais contratos com operadores terminam a sua vigência durante 

o prazo das Obrigações SIC 2021-2025 mas o Emitente não tem atualmente conhecimento de 

qualquer facto ou circunstância que determine ou possa vir a determinar condicionalismos na 

renovação dos referidos contratos. 

Existe o risco de incumprimento pelos operadores de telecomunicações, sem prejuízo de o 

Emitente poder mitigar os efeitos de tal incumprimento pelos meios legais e contratuais 

adequados ao efeito, ou de não renovação dos contratos com esses operadores, ou renovação 

em condições desfavoráveis, situações em que as receitas do Emitente seriam afetadas 

negativamente. 



 
 

36 

Este risco pode impactar a situação patrimonial do Acionista Único, quer por via da geração de 

fundos pela SIC, quer por via de eventuais imparidades do goodwill12 registado sobre o Emitente. 

2.1.10. Riscos inerentes à utilização abusiva e ilegal dos conteúdos do Emitente 

A proliferação de atos de pirataria dos conteúdos e serviços do Emitente podem ter um impacto 

adverso nos seus resultados e atividade, na medida em que permitem o acesso e exploração 

não autorizados por parte de terceiros sem que o Emitente obtenha a correspondente 

remuneração, nos termos previstos no ordenamento jurídico. Os avanços tecnológicos podem 

potenciar os atos de pirataria de conteúdo e limitar a capacidade da SIC de proteger os seus 

direitos de propriedade intelectual a todo o tempo e da forma mais adequada possível. Se tais 

atos vierem a ter lugar e o Emitente não for capaz de atuar de forma expedita e obviar a sua 

ocorrência ou os respetivos efeitos, tal poderá ter um impacto negativo nos negócios do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.11. Riscos legais e regulatórios incluindo riscos determinados pela atuação das autoridades 

competentes 

O Emitente rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais, em especial, pelo 

Código das Sociedades Comerciais, por toda a demais legislação que lhe é aplicável (v.g. 

legislação laboral, fiscal, de proteção de dados) e ainda pelos seus estatutos. 

Tal como os outros operadores de televisão em Portugal, a SIC está sujeita a uma série de leis, 

regulamentos e diretivas que limitam a forma como pode conduzir as suas operações, em 

particular pela Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 

27/2007, de 30 de julho. As leis, regulamentos e diretivas presentemente em vigor disciplinam, 

entre outros aspetos, a emissão, renovação, transferência e propriedade de licenças de difusão 

televisiva, a calendarização e o conteúdo da programação televisiva, a calendarização e o 

volume de publicidade comercial que pode ser transmitida num dado período e o conteúdo da 

publicidade comercial que pode ser transmitida ou exibida. 

No exercício da sua atividade, o Emitente encontra-se sujeito à supervisão das autoridades 

competentes, designadamente a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (“ERC”), a 

 

 
12  No cumprimento das disposições da IAS 36, o Grupo Impresa procede anualmente a análises de imparidade do goodwill, 

reportadas a 31 de dezembro de cada ano, ou sempre que existam indícios de imparidade. No decurso dos exercícios findos em 
31 de dezembro de 2020 e 2019, o Grupo Impresa procedeu à avaliação do valor recuperável do goodwill, não tendo identificado 
perdas por imparidade. 
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Anacom e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”), bem como à fiscalização 

promovida pela Direção-Geral do Consumidor. 

Não existe histórico de falhas graves do Emitente no cumprimento de leis, regulamentos e 

diretivas que lhe são aplicáveis, tendo já ocorrido a renovação da licença da SIC em 2007 e 

posteriormente uma avaliação intercalar em 2018 sem registo de tais falhas graves, pelo que o 

Emitente não identifica razões objetivas para que a licença, válida até 22 de fevereiro de 2022, 

não seja renovada. A ocorrência de tais falhas ou a tomada de decisão por parte de qualquer 

autoridade competente em virtude do não cumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, 

em especial no domínio da atividade televisiva, poderá ter um impacto adverso nos negócios do 

Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Apesar de, historicamente, o Emitente não ter um acervo relevante de litígios com a ERC 

(atendendo ao respetivo impacto nas receitas e na atividade do Emitente), não pode ser excluída 

a possibilidade de tais litígios (e correspondentes sanções) virem a ocorrer e a afetar 

adversamente o Emitente. A este respeito, é de singularizar a particular atenção que a ERC 

atribui ao cumprimento de regras sobre publicidade, nomeadamente a observância dos limites 

quantitativos de inserção de publicidade. 

A emissão de canais SIC poderá cessar por imposição da autoridade competente (ERC) 

decorrente de eventual incumprimento grave e reiterado de obrigações legais e/ou regulatórias, 

em especial no domínio da atividade televisiva, sendo que o Emitente dispõe de meios legais de 

reação para o efeito. 

Na sequência do acompanhamento dispensado à verificação do cumprimento das obrigações 

relativas à acessibilidade dos serviços de programas televisivos e dos serviços audiovisuais a 

pedido por pessoas com necessidades especiais, a ERC deliberou, em 2019, a abertura de um 

procedimento contraordenacional por ausência de intérprete de língua gestual portuguesa em 

debate a ato eleitoral em período de pré-campanha. Ainda que o Emitente tenha apresentado 

a sua defesa, existe a possibilidade de ser aplicada ao Emitente uma coima, que, em todo o caso, 

o Emitente considera não vir a ter impacto relevante adverso no normal desenvolvimento das 

suas atividades. Acresce o papel fiscalizador da Direção-Geral do Consumidor, que realiza ações 

de investigação/fiscalização perspetivando prevenir, detetar e combater a prática de infrações 

em matéria de publicidade, o que poderá originar a aplicação de coimas em sede de processos 

contra-ordenacionais, com eventual impacto adverso no negócio do Emitente. 
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Uma alteração significativa ao nível do quadro legal e regulatório aplicável à SIC e à sua 

atividade, em particular da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela 

Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, bem como a aplicação de sanções relevantes por parte da ERC, 

da Anacom, da CNPD ou da Direção-Geral do Consumidor, podem afetar negativamente a 

atividade do Emitente, podendo inclusive resultar numa redução da sua rentabilidade.  

2.1.12. Riscos relativos à não renovação de licença 

A atividade da SIC depende da obtenção e manutenção de uma licença que tem um prazo de 

vigência limitado no tempo. A continuidade das operações da SIC depende, por isso, da sua 

capacidade para reunir continuamente todos os requisitos que se mostrem necessários para 

manter e renovar essa licença13. A atual licença da SIC, o título habilitador do exercício da 

atividade televisiva, concedido por um prazo de 15 anos, contado a partir de 22 de fevereiro de 

1992, é passível de renovação por idênticos períodos. A primeira renovação da licença foi 

concedida mediante a Deliberação 1-L/2006 do Conselho Regulador da Entidade Reguladora 

para a Comunicação Social, proferida a 20 de junho de 2006, e expirará a 22 de fevereiro de 

2022, ou seja, em data prévia à data prevista para o reembolso quer das Obrigações SIC 2019-

2022, quer das Obrigações SIC 2021-2025. À semelhança do que se verificou aquando da 

primeira renovação da licença, a SIC, nos termos da legislação em vigor, requererá junto da ERC 

a segunda renovação da licença, por idêntico período de 15 anos. 

Entre as obrigações cujo cumprimento se mostra relevante para que a referida licença venha a 

ser renovada encontram-se, nomeadamente, as seguintes: respeito pelo anúncio da 

programação e cumprimento de horários, cumprimento de regras de inserção de publicidade 

televisiva, em especial no que se refere a identificação e separação, televendas, telepromoções, 

patrocínios, colocação de produto, ajuda à produção, cumprimento de regras quanto à defesa 

da língua portuguesa e quotas de programas originariamente em língua portuguesa, programas 

criativos de produção originária em língua portuguesa, de produção europeia e de produção 

independente, cumprimento das métricas definidas para a acessibilidade de públicos com 

necessidades especiais, bem como o respeito pelas normas éticas em matéria de programação 

suscetível de influenciar a livre formação da personalidade de crianças e adolescentes e, por 

último, a promoção da diversidade cultural e dos interesses de grupos minoritários. 

 

 
13  Licença atribuída à SIC pela Resolução n.º 6/92, publicada no DR, II Série, de 22 de fevereiro, tendo o respetivo alvará sido 

emitido em 2 de outubro de 1992. 
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Atualmente, a SIC não tem conhecimento de qualquer facto ou circunstância que determine ou 

possa vir a determinar condicionalismos na renovação da licença, a conceder pela ERC, 

atendendo ao regime legal aplicável, o que a ocorrer, poderia ter impacto no modelo de negócio 

do Emitente e, consequentemente, nas respetivas receitas. O Emitente, ponderando a forma 

com tem vindo a cumprir as suas obrigações e as condições necessárias para a renovação da 

licença, não identifica razões objetivas para que a mesma não seja renovada ou aprovada em 

termos substancialmente diferentes dos existentes.  

2.1.13. Riscos inerentes às mudanças na tecnologia 

As mudanças na tecnologia inerente à produção e divulgação de conteúdos multimédia podem 

aumentar o custo de produção ou distribuição de produtos. Mudanças tais como a alteração de 

difusão de standard definition - SD para high definition - HD (alta definição), ocorrida em outubro 

de 2016, fazem parte da evolução normal da indústria audiovisual, que o Emitente procura 

acompanhar de forma a manter uma posição competitiva no mercado em que atua. Tais 

mudanças implicam custos que, quando não compensados com receitas em montante 

proporcional, terão um impacto adverso na rentabilidade do Emitente e, em consequência, 

poderão condicionar o desenvolvimento da sua atividade. 

Atualmente, a SIC não tem conhecimento de qualquer facto ou circunstância que determine ou 

possa vir a determinar condicionalismos tecnológicos durante o prazo das Obrigações SIC 2021-

2025. 

2.2 Outros riscos relacionados com o Emitente, o Acionista Único e as suas atividades 

2.2.1. Riscos inerentes à existência de um passivo corrente superior ao ativo corrente 

A 31 de dezembro de 2020, o Emitente e o Acionista Único registaram um passivo corrente 

superior ao seu ativo corrente.  

De acordo com as demonstrações financeiras consolidadas constantes dos Relatórios e Contas 

relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, ao nível do Emitente, por referência a 

31 de dezembro de 2020, o respetivo ativo corrente correspondia a €62.957.724, enquanto que 

o passivo corrente ascendia a €73.706.850; ao nível do Acionista Único, por referência a 31 de 

dezembro de 2020, o respetivo ativo corrente correspondia a €65.166.484, enquanto que o 

passivo corrente ascendia a €105.459.854. 

Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente consolidado do Emitente é superior ao ativo 

corrente consolidado em €10.749.126. Esta situação decorre, essencialmente, da 

particularidade do ciclo financeiro de exploração das empresas do setor de media, em virtude 
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do prazo médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos 

pagamentos.  

Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente consolidado do Acionista Único é superior ao 

ativo corrente consolidado em €40.293.370. Esta situação decorre, essencialmente, da 

particularidade do ciclo financeiro de exploração das empresas do setor de media, em virtude 

do prazo médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos 

pagamentos. Esta situação tem sido permanente ao Acionista Único, assim como às restantes 

entidades do setor, permitindo operarem estruturalmente e em continuidade com fundo de 

maneio negativo. Acresce referir que parte significativa do passivo corrente respeita a contas 

correntes caucionadas e descobertos bancários (20,6% em 2020), automaticamente renováveis, 

não obstante poderem ser canceladas ou denunciadas pelos bancos. 

De referir ainda que, contrariamente a anos anteriores, a 31 de dezembro de 2020, todos os 

covenants constantes de contratos de financiamento celebrados pelo Emitente e pelo Acionista 

Único com diversos bancos foram devidamente cumpridos. Estes covenants voltarão a ser 

aferidos por referência a 31 de dezembro de 2021. 

A existência de um passivo corrente superior ao ativo corrente tem consequências adversas no 

que respeita à liquidez financeira do Emitente e do Acionista Único, na medida em que qualquer 

destas entidades poderá não dispor da liquidez necessária para fazer face aos seus 

compromissos de curto prazo. 

2.2.2. Riscos financeiros 

O Emitente está sujeito a diversos riscos financeiros na prossecução da sua atividade, tais como 

riscos de mercado (taxa de juro e taxa de câmbio), riscos de crédito e riscos de liquidez. A 

ocorrência de qualquer destes riscos pode afetar significativamente as suas receitas e ter um 

impacto materialmente adverso nos resultados das suas atividades. 

(a) Taxa de Juro 

Os riscos de taxa de juro estão essencialmente relacionados com os juros suportados com 

a contratação de diversos financiamentos com taxas de juro variáveis (por referência a 31 

de dezembro de 2020, todos os financiamentos contratados têm taxas de juro variáveis, 

exceto quanto ao empréstimo obrigacionista Obrigações SIC 2019-2022 que tem taxa 
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fixa). Os empréstimos contraídos encontram-se expostos a alterações nas taxas de juro 

de mercado. 

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores ou inferiores em 0,5% durante 

os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020, o resultado líquido daqueles exercícios 

teria diminuído ou aumentado em aproximadamente €427.562, não considerando o 

respetivo efeito fiscal. 

(b) Taxa de Câmbio 

Os riscos de taxa de câmbio estão essencialmente relacionados com contratos de 

aquisição de direitos de transmissão de programas de televisão celebrados com diversas 

produtoras estrangeiras. Com o objetivo de reduzir o nível de risco a que o Emitente está 

exposto, foi contraído um empréstimo que, em 31 de dezembro de 2020, ascendia a 

€2.702.829, o qual foi convertido num depósito a prazo em USD, cujo contravalor, em 31 

de dezembro de 2020, ascendia a €3.667.183. 

Os saldos a pagar em moeda estrangeira, expressos em Euros, ao câmbio de 31 de 

dezembro de 2020 e 2019 são conforme segue: 

 

(c) Risco de Crédito 

O risco de crédito está essencialmente relacionado com as contas a receber resultantes 

das operações do Emitente, no elenco das quais se incluem empréstimos concedidos a 

outras participadas do Grupo Impresa. Os termos e condições dos empréstimos 

contratados intra grupo entre a SIC, a Impresa e/ou outras participadas da Impresa são 

substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e 

praticados entre entidades independentes em operações comparáveis. Em especial, 

existe risco de crédito em relação ao empréstimo concedido à Impresa, conforme referido 

no ponto 2.2.6. 

As perdas por imparidade para as contas a receber são calculadas considerando: 

• a análise da antiguidade das contas a receber; 

2020 2019

Dólar americano (USD) 2.667.330 1.213.121

Franco Suiço (CHF) 60.260 39.880

Libra Esterlina (GBP) 6.885 7.345

Dólar Australiano (AUD) 4.320 4.320

Dólar Canadiano (CAD) 422 422

2.739.217 1.265.088
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• perdas de crédito esperadas; 

• o perfil de risco do cliente; 

• o histórico de relacionamento comercial e financeiro com o cliente; 

• acordos de pagamento existentes; 

• as condições financeiras dos clientes. 

O Conselho de Administração considera que as perdas por imparidade estimadas em 

contas a receber se encontram adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras, 

não existindo necessidade de reforçar as perdas por imparidade de contas a receber.  

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as contas a receber de terceiros incluem saldos 

vencidos conforme segue, para os quais não foram registadas perdas por imparidade, por 

o Conselho de Administração considerar que as mesmas são realizáveis: 

 

Para reduzir o risco de crédito, o Emitente procede regularmente à respetiva 

monitorização, tem definidas políticas de concessão de crédito, correspondentes às 

políticas vigentes para todas as entidades do Grupo Impresa, e políticas de descontos 

financeiros de antecipação ou pronto pagamento. 

(d) Risco de Liquidez 

Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente consolidado é superior ao ativo corrente 

consolidado, no valor de €10.749.126, conforme referido no ponto 2.2.1. 

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de 

caixa operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos 

de operações de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, 

como sejam as saídas de caixa para atividades operacionais e de financiamento, os 

investimentos, a remuneração dos acionistas e o reembolso de dívida. 

Em 31 de dezembro de 2020, o valor de disponibilidades de caixa e os plafonds de crédito 

aprovados e não utilizados ascende a, aproximadamente, €25.413.000, que, no 

entendimento do Conselho de Administração, tendo também em consideração as 

Saldos vencidos de clientes 2020 2019

Até 90 dias 3.873.324 3.999.763

De 90 dias a 180 dias 120.316 782.637

Mais de 180 dias 368.343 686.193

4.361.983 5.468.594
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principais projeções de cash flow para 2021, serão suficientes para o Emitente liquidar as 

suas responsabilidades financeiras correntes. Os passivos financeiros em 31 de dezembro 

de 2020 e 2019 apresentaram um crescimento de €2.732.623,00 e vencem-se como 

segue: 

 

 

Para reduzir este risco, o Emitente procura manter uma posição líquida e uma maturidade média 

da dívida que lhe permita a amortização da sua dívida em prazos adequados. 

À semelhança do Emitente, o Acionista Único está sujeito a diversos riscos financeiros na 

prossecução da sua atividade, tais como riscos de mercado (taxa de juro e taxa de câmbio), riscos 

de crédito e riscos de liquidez. A ocorrência de qualquer destes riscos pode afetar 

significativamente as suas receitas e ter um impacto materialmente adverso nos resultados das 

suas atividades. 

(a) Taxa de Juro 

Os riscos de taxa de juro estão essencialmente relacionados com os juros suportados com 

a contratação de diversos financiamentos (por referência a 31 de dezembro de 2020, 56% 

Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Remunerados:

Empréstimos 1.955.400 52.225.647 2.058.700 20.056.962 76.296.709

Credores por locações financeiras 2.310.158 2.218.122 1.676.413 471.775 6.676.468

Antecipação de créditos de 

    contrato de cedência de sinal 6.000.000 - - - 6.000.000

Créditos de fornecedores 

    garantidos por terceiros 4.833.868 - - - 4.833.868

15.099.426 54.443.768 3.735.113 20.528.738 93.807.045

Não remunerados:

Fornecedores, conta corrente 14.964.766 - - - 14.964.766

Fornecedores de programas 1.934.345 - - - 1.934.345

Fornecedores de investimento 773.753 735.913 - - 1.509.666

Outros passivos correntes 38.703.667 - - - 38.703.667

56.376.531 735.913 - - 57.112.444

71.475.956 55.179.681 3.735.113 20.528.738 150.919.488

2020

Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Remunerados:

Empréstimos 13.358.032 2.110.183 50.484.900 15.005.821 80.958.937

Credores por locações financeiras 2.267.661 2.027.186 1.603.171 1.194.785 7.092.803

Créditos de fornecedores 

    garantidos por terceiros 5.602.747 - - - 5.602.747

21.228.441 4.137.369 52.088.071 16.200.606 93.654.487

Não remunerados:

Fornecedores, conta corrente 15.886.365 - - - 15.886.365

Fornecedores de programas 1.850.449 - - - 1.850.449

Fornecedores de investimento 798.268 1.423.989 - - 2.222.257

Outros passivos correntes 34.573.307 - - - 34.573.307

53.108.389 1.423.989 - - 54.532.378

74.336.830 5.561.358 52.088.071 16.200.606 148.186.865

2019
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dos contratos de financiamento contratados têm taxas de juro variáveis). Os empréstimos 

contratados encontram-se expostos a alterações nas taxas de juro de mercado. 

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores ou inferiores em 0,5% durante 

o exercício findo em 31 de dezembro de 2020, o resultado líquido consolidado do Grupo 

Impresa naqueles exercícios teria diminuído ou aumentado em, aproximadamente, 

€826.000, não considerando o respetivo efeito fiscal. 

(b) Taxa de Câmbio 

Os riscos de taxa de câmbio referem-se a dívidas denominadas em moeda estrangeira. 

Em 31 de dezembro de 2020, os riscos de taxa de câmbio do Acionista Único 

correspondem aos riscos assumidos pelo Emitente, sendo este a única participada a 

assumir este tipo de riscos na prossecução da sua atividade, pelo que se remete para a 

correspondente secção “Taxa de Câmbio” relativa ao Emitente. 

(c) Risco de Crédito 

O risco de crédito está essencialmente relacionado com as contas a receber resultantes 

das operações das diversas empresas do Grupo Impresa.  

As perdas por imparidade para as contas a receber são calculadas considerando: 

• a análise da antiguidade das contas a receber; 

• perdas de crédito esperadas; 

• o perfil de risco do cliente; 

• o histórico de relacionamento comercial e financeiro com o cliente; 

• acordos de pagamento existentes; 

• as condições financeiras dos clientes. 

Os Conselhos de Administração do Emitente e do Acionista Único consideram que as 

perdas por imparidade estimadas em contas a receber se encontram adequadamente 

refletidas nas demonstrações financeiras consolidadas, não existindo necessidade de 

reforçar as perdas por imparidade de contas a receber. 

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, as contas a receber de terceiros consolidadas do 

Acionista Único incluem saldos vencidos conforme segue, para os quais não foram 
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registadas perdas por imparidade, por o respetivo Conselho de Administração considerar 

que as mesmas são realizáveis: 

 

Em 31 de março de 2021, o Acionista Único tinha contas a receber da TIN (Trust in News, 

Unipessoal, Lda.) referente à alienação do portfólio de revistas, no montante de 

€4.430.000 (valor nominal), cuja amortização integral deverá ocorrer até junho de 2023, 

nos termos da renegociação do seu calendário de pagamento ocorrida em 2020. 

Para reduzir o risco de crédito, as empresas do Grupo Impresa procedem regularmente à 

respetiva monitorização, têm definidas políticas de concessão de crédito e políticas de 

descontos financeiros de antecipação ou pronto pagamento. 

(d) Risco de Liquidez 

Em 31 de dezembro de 2020, o passivo corrente consolidado é superior ao ativo corrente 

consolidado, no valor de, aproximadamente, €40.293.370, conforme referido no ponto 

2.2.1. 

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de 

caixa operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos 

de operações de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, 

como sejam as saídas de caixa para atividades operacionais e de financiamento, os 

investimentos, a remuneração dos acionistas e o reembolso de dívida perspetivado no 

curto prazo. 

Em 31 de dezembro de 2020, o valor dos plafonds de crédito aprovados e não utilizados 

ascende a, aproximadamente, €29.312.000, que, no entendimento do Conselho de 

Administração, tendo também em consideração as principais projeções de cash flow para 

2021 e a capacidade do Grupo Impresa em renovar as linhas correntes utilizadas, serão 

suficientes para o Grupo Impresa liquidar as suas responsabilidades financeiras correntes 

e manter as suas operações em continuidade. 

Em 31 de dezembro de 2020, os empréstimos remunerados que se vencem até um ano 

incorporam €19.450.000, respetivamente, referentes a contas correntes caucionadas 

cujos contratos preveem a renovação automática dos mesmos. Adicionalmente, em 31 

2020 2019

Outros ativos correntes Outros ativos correntes

Saldos vencidos Clientes e não correntes Total Clientes e não correntes Total

Até 90 dias 4.247.626 - 4.247.626 5.072.716 - 5.072.716

De 90 dias a 180 dias 164.255 - 164.255 840.900 - 840.900

Mais de 180 dias 455.846 - 455.846 1.696.146 - 1.696.146

4.867.727 - 4.867.727 7.609.762 - 7.609.762
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de dezembro de 2020, os empréstimos remunerados incluem €1.401.294 referentes a 

contratos de factoring. 

Os passivos financeiros em 31 de dezembro de 2020 e 2019 apresentaram um decréscimo 

de €55.605 e vencem-se como segue: 

 

 

A Impresa Serviços e Multimédia, Lda. (“ISM”) contraiu, em 8 de março de 2005, um 

empréstimo junto do Banco BPI, S.A.. Em 1 de janeiro de 2015, a ISM foi integrada por 

fusão no Acionista Único, tendo por essa via sido transferida para esta entidade a 

totalidade da responsabilidade emergente do referido empréstimo, que à data de 31 de 

dezembro de 2020, ascendia a €29.022.979,00. Para garantir o integral cumprimento pelo 

Acionista Único das obrigações emergentes deste empréstimo, o Acionista Único 

subscreveu uma livrança em branco e foi adicionalmente constituído penhor sobre as 

ações representativas de 100% do capital social da SIC. Nos termos deste contrato, o 

Acionista Único deve manter, pelo menos, 51% do capital social da SIC. Adicionalmente, 

a Impreger não deve reduzir a sua participação no Acionista Único abaixo de 50,01% do 

seu capital social. 

Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Remunerados:

Empréstimos (a) 23.004.618 58.728.135 9.490.750 59.208.297 150.431.800

Credores por locações 2.656.596 2.876.847 2.269.828 1.046.241 8.849.512

Créditos de fornecedores 

    garantidos por terceiros 4.833.868 - - - 4.833.868

30.495.081 61.604.983 11.760.578 60.254.538 164.115.179

Não remunerados:

Fornecedores, conta corrente 20.485.979 - - - 20.485.979

Fornecedores de imobilizado 918.799 960.331 - - 1.879.130

Outros passivos correntes 48.246.702 - - - 48.246.702

69.651.480 960.331 - - 70.611.812

100.146.562 62.565.314 11.760.578 60.254.538 234.726.991

2020

Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Remunerados:

Empréstimos (a) 42.352.939 6.431.834 57.527.260 48.650.067 154.962.101

Credores por locações 2.955.212 2.551.797 2.054.613 1.411.588 8.973.210

Créditos de fornecedores 

    garantidos por terceiros 5.602.747 - - - 5.602.747

50.910.897 8.983.631 59.581.874 50.061.655 169.538.057

Não remunerados:

Fornecedores, conta corrente 22.102.125 - - - 22.102.125

Fornecedores de imobilizado 1.080.549 1.760.617 - - 2.841.166

Outros passivos correntes 40.301.248 - - - 40.301.248

63.483.922 1.760.617 - - 65.244.539

114.394.819 10.744.248 59.581.874 50.061.655 234.782.596

2019
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Nos termos (i) do contrato de empréstimo acima referido, (ii) do contrato de empréstimo 

celebrado pelo Emitente, em junho de 2013, com o Banco BPI, S.A. para apoio à 

tesouraria, (iii) do contrato de mútuo celebrado pelo Acionista Único com o EuroBIC para 

apoio à tesouraria, e (iv) do contrato de conta corrente caucionada celebrado pelo 

Acionista Único com o Banco BPI, S.A., em 12 de janeiro de 2016, para apoio à tesouraria, 

os bancos poderão resolver os contratos, ou declarar o vencimento antecipado e imediato 

das obrigações de reembolso dos fundos mutuados, se a participação da Impreger no 

Acionista Único se tornar inferior a 50,01 % do capital social e/ou dos direitos de voto 

deste. 

Adicionalmente, o empréstimo obrigacionista Obrigações SIC 2019-2022, no valor de 

€51.000.000, emitido em junho de 2019 pelo Emitente, obriga à manutenção, direta ou 

indireta, pela Família Balsemão, de uma participação de controlo (correspondente a, pelo 

menos, 50,01% do capital social e/ou dos direitos de voto) no Emitente. 

Acresce que, para fazer face a eventuais necessidades financeiras, o Emitente e/ou o 

Acionista Único poderão, no futuro, ter de vir a contratar financiamentos e/ou 

refinanciamentos com condições menos favoráveis do que as atuais, o que, por sua vez, 

pode ter um impacto negativo nos resultados do Emitente e/ou do Acionista Único. 

Para reduzir este risco, o Grupo Impresa procura manter uma posição líquida e uma 

maturidade média da dívida que lhe permita a amortização da sua dívida em prazos 

adequados. 

2.2.3. Riscos decorrentes de alterações da legislação e regulamentação fiscais ou da sua 

interpretação pelas autoridades fiscais 

O Emitente e o Acionista Único poderão ser afetados adversamente por alterações fiscais em 

Portugal, na União Europeia e em outros países onde desenvolvam as suas atividades. O 

Emitente e o Acionista Único não controlam alterações fiscais nem alterações de interpretação 

das leis fiscais por parte de qualquer autoridade fiscal ou dos tribunais. Alterações significativas 

na legislação fiscal em Portugal, na União Europeia ou nos países onde o Emitente e o Acionista 

Único desenvolvam as suas atividades, ou dificuldades na implementação ou no cumprimento 

de novas leis e regulamentação fiscais, poderão ter um impacto adverso nos negócios do 

Emitente e/ou do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 
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2.2.4. Riscos associados a processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

Como consequência do curso normal da atividade, o Emitente, o Acionista Único e outras 

empresas do Grupo Impresa são atualmente, e poderão vir a ser no futuro, parte em litígios 

relacionados com a sua atividade e/ou com a atividade do Grupo Impresa. 

Tais litígios podem estar relacionados, em especial, com processos judiciais, arbitrais ou 

administrativos iniciados por entidades públicas, entidades de gestão coletiva, operadores, 

trabalhadores ou consumidores, associados ao incumprimento de regras e/ou compromissos 

vigentes, não podendo o Emitente e o Acionista Único garantir que serão bem sucedidos em 

qualquer dos litígios de que são parte, que se precaveram adequadamente, ou que contratam 

seguro adequado contra quaisquer eventuais prejuízos resultantes desses ou de outros litígios, 

atuais ou potenciais. Qualquer destes litígios poderá ter consequências adversas para o 

Emitente e/ou o Acionista Único, em particular se não estiver coberto por seguro. 

Relativamente aos processos judiciais em curso, a GDA – Cooperativa de Gestão dos Direitos dos 

Artistas, Intérpretes ou Executantes, CRL (“GDA”) intentou uma ação com processo ordinário 

contra a SIC mediante a qual a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração anual devida 

aos artistas, intérpretes ou executantes, fixada em 1,5% do valor anual das receitas publicitárias 

auferidas, com efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. Este pedido 

não foi aceite pelo Tribunal que, na sentença produzida e em linha com a metodologia indicada 

pelo Emitente, determinou que o valor a pagar a título de direitos videográficos tomasse em 

consideração o apuramento da participação dos atores intervenientes, remetendo a decisão 

final para julgamento de incidente de liquidação. Em dezembro de 2015, a GDA apresentou um 

incidente de liquidação no qual foi solicitado o pagamento pela SIC de, aproximadamente, 

€20.057.000. Em julho de 2020, o Tribunal da Propriedade Intelectual proferiu sentença 

condenando a SIC ao pagamento de €909.082,24 a título de remuneração equitativa pela 

reexibição de direitos videográficos com intervenção de atores, dando, assim, razão aos 

argumentos por si apresentados nas sessões de julgamento. Este processo encontra-se melhor 

descrito na secção 14.4 (Ações judiciais e arbitrais) para a qual se remete.  

Algumas sociedades do Grupo Impresa são parte em reclamações, ações judiciais e arbitrais 

relacionadas com a sua atividade, nomeadamente litígios relacionados com reclamações perante 

autoridades fiscais, que se encontram devidamente descritas nas notas às demonstrações 

financeiras consolidadas constantes do relatório e contas anual da Impresa relativo ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2020, nomeadamente na nota 28.4 para a qual se remete. 
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Encontra-se, nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020, um 

montante provisionado para fazer face aos riscos e encargos respeitantes aos processos judiciais 

em curso, que no entendimento do Conselho de Administração, com base na opinião dos seus 

advogados e técnicos, é suficiente, conforme se enuncia na Nota 24.2 do Anexo às 

Demonstrações Financeiras Consolidadas do Emitente em 31 de dezembro de 2020. 

O desfecho adverso de qualquer processo judicial, arbitral ou administrativo, em curso no 

presente ou que venha a ser iniciado no futuro, poderá afetar negativamente a sua reputação e 

ter um impacto adverso nos negócios do Emitente e/ou do Acionista Único ou nos resultados 

das suas atividades. 

2.2.5. O Acionista Único está sujeito a uma aquisição ou alteração de controlo e o Emitente é 

objeto de domínio total pelo Acionista Único 

O Acionista Único é uma sociedade aberta, tendo como principais acionistas os referidos no 

Capítulo 22 (Principais Acionistas do Acionista Único). Uma eventual aquisição ou alteração 

relevante de controlo do Acionista Único por um acionista (atual ou futuro) poderá ter impacto 

na estratégia societária, nos principais mercados onde atua, e nas suas operações, negócios e 

recursos, podendo ter um efeito adverso nos negócios do Acionista Único ou nos resultados das 

suas atividades. 

Uma vez que o Acionista Único detém a totalidade das ações representativas do capital social 

do Emitente, a mudança de controlo ao nível do Acionista Único poderá ter impactos ao nível 

do Emitente, nomeadamente no que concerne à composição dos seus órgãos sociais, e poderá 

dar igualmente origem a alterações na estratégia societária, nos principais mercados onde o 

Emitente atua, e nas suas operações, negócios e recursos, podendo ter um efeito adverso nos 

negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

2.2.6. Riscos decorrentes da inter-relação entre a performance económica e financeira do 

Emitente e do Acionista Único 

O Emitente integra-se no Grupo Impresa e estabelece relações com várias empresas 

compreendidas no Grupo Impresa. Fruto dessa integração, e da consequente relação de grupo 

ou de domínio estabelecida entre o Emitente e outras sociedades com a Impresa, o Emitente 

concedeu dois financiamentos ao Acionista Único que, por referência a 31 de dezembro de 2020, 

ascendem a €55.000.000 e €30.000.000, e que se vencem em 31 de maio e 31 de dezembro de 

2029, respetivamente. O total dos dois financiamentos ascende a €85.000.000, equivalente a 

cerca de 2,82 vezes o valor dos capitais próprios do Emitente. 



 
 

50 

O reembolso do capital no âmbito desses financiamentos e o pagamento dos correspondentes 

juros está dependente da capacidade do Acionista Único de dispor de valores para o efeito. Caso 

o Acionista Único não tenha possibilidade de honrar tais pagamentos integral e pontualmente 

na respetiva data de vencimento ou de refinanciar tais montantes em dívida junto de terceiros, 

o Emitente não verá satisfeitos os seus créditos na data prevista para o efeito. 

Tal situação poderá determinar que o Emitente não disponha desses montantes 

atempadamente e, por consequência, não os possa utilizar no normal desenvolvimento das suas 

atividades, seja para cumprir as suas próprias obrigações financeiras ou para realizar novos 

investimentos. Por outro lado, existe também uma dependência do próprio Acionista Único em 

relação às receitas, resultados e dividendos do Emitente, conforme referido no ponto 2.2.7. 

2.2.7. O Acionista Único não desenvolve diretamente atividades operacionais 

O Acionista Único, enquanto sociedade gestora de participações sociais (SGPS), desenvolve 

direta e indiretamente atividades de gestão sobre as suas participadas e não desenvolve 

diretamente atividades operacionais, pelo que o cumprimento das obrigações por si assumidas 

depende dos cash flows gerados pelas suas participadas. O Acionista Único depende, assim, da 

distribuição de dividendos pelas sociedades suas participadas, do pagamento de juros, do 

reembolso de empréstimos concedidos e de outros cash flows gerados por essas sociedades, 

bem como de financiamentos concedidos pelas suas participadas, pelo que a verificação de 

qualquer um dos riscos identificados em 2.1. com impacto na capacidade financeira do Emitente 

poderá impactar também a situação patrimonial do Acionista Único, quer por via da geração de 

fundos pela SIC, quer por via de eventuais imparidades do goodwill registado sobre o Emitente14. 

À data deste Prospeto, há financiamentos concedidos pelo Emitente ao Acionista Único no valor 

de €55.000.000 e €30.000.000, e que vencem em 31 de maio e 31 de dezembro de 2029, 

respetivamente. 

Das suas várias sociedades participadas, nos anos mais recentes, o Acionista Único recebeu 

apenas os dividendos gerados pelo Emitente e pela Vasp, sendo que os dividendos gerados pelo 

Emitente no exercício de 2019 ascenderam a cerca de €15.319.909, o que representou a 

totalidade dos dividendos recebidos pelo Acionista Único, já em 2020, por referência ao 

exercício de 201914. Os dividendos gerados pelo Emitente no exercício de 2020, para pagamento 

em 2021, ascenderam a cerca de €17.325.398 e serão pagos ao Acionista Único após aprovação 

em Assembleia Geral. 

 

 
14  Fonte: Relatório e contas da Impresa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. 
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A capacidade das sociedades participadas pelo Acionista Único disponibilizarem/repagarem 

fundos ao Acionista Único dependerá, em parte, da sua capacidade de gerar cash flows positivos 

no âmbito das suas atividades operacionais. A capacidade destas sociedades de, por um lado, 

distribuírem dividendos e, por outro, pagarem juros e reembolsarem empréstimos concedidos 

pelo Acionista Único, está sujeita, em particular, a restrições legais, estatutárias e fiscais, aos 

respetivos resultados, às reservas disponíveis e à sua estrutura financeira, fatores que poderão 

ter um impacto adverso nos negócios do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 

Cerca de 13,1% dos proveitos operacionais consolidados do exercício de 2020 foram gerados 

pelo segmento publishing, particularmente pelo Jornal Expresso. Existe o risco de diminuição 

das receitas neste segmento, provenientes da venda em banca e assinaturas, bem como das 

receitas publicitárias, o que poderá ter um impacto adverso na situação financeira e patrimonial 

do Acionista Único. 

2.2.8. Riscos de fraude 

Nenhuma organização está isenta do risco de fraude. Tem-se verificado no mercado que casos 

graves de fraude podem conduzir a perdas massivas de investidores, a custos legais muito 

elevados, a processos criminais e à erosão da confiança no próprio mercado de capitais. O 

comportamento fraudulento de executivos-chave tem tido um impacto negativo na reputação, 

na marca e na imagem de muitas organizações. O Emitente e o Acionista Único, tal como 

qualquer organização, estão sujeitos ao risco de fraude, especialmente ao nível de negócios que 

envolvem elevada rotação de pessoal, prestadores de serviços e movimentações de dinheiro. 

Sem prejuízo de o Emitente e o Acionista Único implementarem programas de prevenção, não 

se pode excluir a possibilidade de virem a ser vítimas de fraude e de tal facto ter um impacto 

negativo nos seus resultados e atividade. 

2.2.9. Riscos associados a reservas ou ênfases nas contas do Emitente e do Acionista Único 

A existência de reservas ou ênfases nas respetivas contas não poderá ser afastada pelo Emitente 

e, caso existam, poderão ter um impacto adverso para o mesmo. No que se refere ao ano de 

2020, a certificação legal das contas e o relatório de auditoria sobre as demonstrações 

financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020 do Emitente não contém qualquer reserva 

ou ênfase. 

A certificação legal de contas e relatório de auditoria relativo às contas consolidadas do exercício 

findo em 31 de dezembro 2020 do Acionista Único contém a seguinte ênfase: “Conforme 

referido no relatório de gestão e na nota 37 anexa às demonstrações financeiras, o Grupo não 
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sofreu impactos relevantes não expectáveis na sua atividade decorrentes do prolongamento do 

Estado de Emergência. Atendendo às disponibilidades de tesouraria do Grupo, à disponibilidade 

de fundos para cumprir com os seus compromissos no ano corrente e à possibilidade de recurso 

a linhas de crédito, encontram-se asseguradas as condições para a continuidade das operações. 

A atividade do Grupo desempenha um papel particularmente importante neste tipo de situações, 

em que a procura de informação atualizada, rigorosa e credível ganha ainda maior 

preponderância. O Grupo monitorizará as implicações económicas da COVID-19 e, em particular, 

a identificação de potenciais fontes de risco para a sua atividade. A nossa opinião não é 

modificada em relação a esta matéria”. 

2.3 Riscos relacionados com as Obrigações SIC 2021-2025 

2.3.1. Riscos gerais relativos às Obrigações SIC 2021-2025 

Risco de inadequação das Obrigações SIC 2021-2025 ao perfil do investidor 

Cada potencial investidor nas Obrigações SIC 2021-2025 deve determinar a adequação do 

investimento às suas próprias circunstâncias. Em particular, cada potencial investidor deverá: 

(a) Ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação ponderada das 

Obrigações SIC 2021-2025, das vantagens e dos riscos de um investimento nas Obrigações 

SIC 2021-2025 e da informação contida ou inserida por remissão neste Prospeto ou em 

qualquer adenda ao mesmo; 

(b) Ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no contexto da 

sua particular condição financeira, um investimento nas Obrigações SIC 2021-2025 e o 

impacto das mesmas na sua carteira de investimentos; 

(c) Ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos 

inerentes a um investimento nas Obrigações SIC 2021-2025; 

(d) Perceber aprofundadamente as Condições das Obrigações SIC 2021-2025 e estar 

familiarizado com os mercados financeiros relevantes, mediante assessoria de um 

consultor financeiro ou outro adequado, bem como cenários possíveis relativamente a 

fatores económicos, de taxas de juro ou outros que possam afetar o seu investimento e a 

sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis. 
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Risco de a Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou o representante comum dos Obrigacionistas 

poder tomar decisões que vinculam todos os Obrigacionistas, com base em determinadas 

maiorias, e que podem afetar os interesses em geral dos Obrigacionistas 

As Condições das Obrigações SIC 2021-2025 constantes do Capítulo 7 (Condições das Obrigações 

SIC 2021-2025), bem como a legislação e regulamentação aplicáveis, contêm regras sobre a 

convocação de assembleias de Obrigacionistas para deliberar acerca de matérias que afetem os 

seus interesses em geral. Aquelas regras preveem que a tomada de decisões, com base em 

determinadas maiorias, vincule todos os Obrigacionistas, incluindo aqueles que não tenham 

participado nem votado numa determinada assembleia e aqueles que tenham votado em 

sentido contrário à deliberação aprovada. 

As Condições das Obrigações SIC 2021-2025 também preveem que o representante comum 

(caso exista) possa acordar determinadas modificações às Condições das Obrigações SIC 2021-

2025, que sejam de natureza menor e ainda de natureza formal ou técnica, ou efetuadas para 

corrigir um erro manifesto ou cumprir disposições legais imperativas, nos termos que vierem a 

ser previstos no regulamento de funções do representante comum. 

Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos pagos aos 

Obrigacionistas não residentes, no caso destes não cumprirem determinados requisitos 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, os rendimentos de capitais pagos 

aos titulares não residentes das Obrigações SIC 2021-2025 e as mais-valias resultantes da 

alienação de tais Obrigações SIC 2021-2025 estarão isentos de imposto sobre o rendimento em 

Portugal, caso determinados requisitos de prova, que atestem a não residência em Portugal do 

respetivo beneficiário dos rendimentos, enquadrável no âmbito das referidas isenções, estejam 

devidamente cumpridos. 

Na falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente 

exigíveis, as entidades registadoras diretas (isto é, os intermediários financeiros com contas de 

controlo na CVM) terão de proceder à retenção na fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), 

28% (vinte e oito por cento) ou 35% (trinta e cinco por cento), consoante os casos (vide o 

Capítulo 27 (Informações de Natureza Fiscal)). Os Obrigacionistas não residentes deverão obter 

o seu próprio aconselhamento fiscal de modo a garantir que cumprem todos os procedimentos 

relativos ao tratamento fiscal adequado dos pagamentos recebidos no âmbito da detenção das 

Obrigações SIC 2021-2025. O Emitente não assume a obrigação de pagamento de montantes 
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brutos, caso seja aplicável qualquer retenção na fonte nos pagamentos devidos por falta de 

entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis. 

Risco de alterações no enquadramento jurídico-fiscal aplicável às Obrigações 

Os direitos dos investidores enquanto Obrigacionistas serão regidos pelo direito português, 

podendo alguns aspetos diferir dos direitos usualmente reconhecidos a obrigacionistas de 

sociedades regidas por sistemas legais que não o português. 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo 

fiscal), regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis que possa 

ter algum tipo de efeito adverso nos direitos e obrigações do Emitente e/ou dos investidores ou 

nas Obrigações 2021-2025. 

Risco de crédito do Emitente e do Acionista Único 

O investimento em Obrigações SIC 2021-2025 comporta ainda o risco de crédito do Emitente, 

pelo que o pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações SIC 2021-2025 

encontra-se dependente da capacidade do Emitente para realizar esses pagamentos na data em 

que os mesmos sejam devidos. 

Uma vez que a Impresa é acionista único do Emitente, titular da totalidade das ações 

representativas do respetivo capital social, existe entre estas duas entidades uma relação de 

grupo por domínio total, pelo que a Impresa é responsável, nos termos previstos no artigo 501.º 

do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das 

Sociedades Comerciais (o qual estabelece que o artigo 501.º se aplica a sociedades em relação 

de grupo constituído por domínio total, como acontece na relação entre a Impresa e a SIC), para 

efeitos da não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações previstos no artigo 349.º, 

n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, nos termos e para os efeitos do artigo 349.º, n.º 4, 

alínea (c) do Código das Sociedades Comerciais, pelo cumprimento perante os Obrigacionistas 

de todas as obrigações constituídas relativamente à emissão das Obrigações SIC 2021-2025, nos 

termos da lei e do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos 

correspondentes juros. Caso o Emitente incumpra alguma destas obrigações no seu prazo de 

vencimento, os Obrigacionistas que tenham exigido ao Emitente o reembolso imediato das 

Obrigações SIC 2021-2025 de que sejam titulares poderão, a partir de 30 (trinta) dias sobre a 

constituição em mora do Emitente, comunicar ao Acionista Único o não cumprimento, pelo 

Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir ao Acionista Único o respetivo 

cumprimento.  
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Por conseguinte, o investimento em Obrigações SIC 2021-2025 comporta também o risco de 

crédito do Acionista Único, pelo que o pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às 

Obrigações SIC 2021-2025 encontra-se dependente, para além da capacidade do Emitente para 

realizar esses pagamentos na data em que os mesmos sejam devidos, também da capacidade 

do Acionista Único para assegurar esse cumprimento se o Emitente não o fizer. 

Tendo em consideração a relação de grupo por domínio total existente entre o Acionista Único 

e o Emitente, o facto de o Acionista Único estar dependente das receitas e resultados do 

Emitente, conforme referido no ponto 2.2.7, e o empréstimo concedido pelo Emitente ao 

Acionista Único, conforme referido no ponto 2.2.6, todos os riscos que afetam o Emitente 

repercutem-se diretamente no próprio Acionista Único e vice-versa. 

2.3.2. Riscos gerais do mercado 

Risco de inexistência de liquidez ou de pouca liquidez do mercado no qual as Obrigações SIC 

2021-2025 estarão admitidas à negociação 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações SIC 2021-2025 no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon, pelo que os investidores poderão transacioná-las em mercado 

após a respetiva data de admissão. Porém, a admissão não garante, por si só, uma efetiva 

liquidez das Obrigações SIC 2021-2025. 

Assim, as Obrigações SIC 2021-2025 não têm um mercado estabelecido na Data de Emissão e tal 

mercado poderá não vir a desenvolver-se. Se um mercado se vier a desenvolver, poderá não ter 

um elevado nível de liquidez, pelo que os investidores poderão não ter a possibilidade de alienar 

as Obrigações SIC 2021-2025 com facilidade ou a preços que lhes possibilitem recuperar os 

valores investidos ou realizar um ganho comparável com aquele que obteriam através de outros 

investimentos similares em mercado secundário. A falta de liquidez poderá ter um efeito 

negativo no valor de mercado das Obrigações SIC 2021-2025. 

Os investidores devem estar preparados para manter as Obrigações SIC 2021-2025 até à 

respetiva data de reembolso. 

Risco de variações cambiais no caso dos investimentos financeiros de um investidor estarem 

denominados noutra moeda, na medida em que o pagamento do capital e juros das Obrigações 

SIC 2021-2025 será realizado em Euros 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações SIC 2021-2025 em euros (a 

“Moeda Selecionada”), o que coloca certos riscos relativamente às conversões cambiais, caso 

os investimentos financeiros de um investidor sejam essencialmente denominados numa 
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moeda (a “Moeda do Investidor”) diversa da Moeda Selecionada. Tais riscos incluem o risco de 

que as taxas de câmbio possam sofrer alterações significativas (incluindo devido à depreciação 

da Moeda Selecionada ou à reavaliação da Moeda do Investidor) e o risco de as autoridades com 

jurisdição sobre a Moeda do Investidor ou sobre a Moeda Selecionada poderem impor ou 

modificar controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do Investidor relativamente à Moeda 

Selecionada fará decrescer (i) o rendimento equivalente das Obrigações SIC 2021-2025 na 

Moeda Selecionada, (ii) o capital equivalente das Obrigações SIC 2021-2025 na Moeda 

Selecionada e (iii) o valor de mercado equivalente das Obrigações SIC 2021-2025 na Moeda 

Selecionada. 

Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em causa poderão impor, como já 

aconteceu no passado, controlos cambiais suscetíveis de afetar adversamente uma taxa de 

câmbio aplicável. Em consequência, os investidores poderão vir a receber um montante a título 

de capital ou juro inferior ao esperado ou não vir a receber qualquer montante a título de capital 

ou juro. 

Risco relacionado com eventuais alterações nas taxas de juro de mercado que poderão afetar 

negativamente o valor das Obrigações SIC 2021-2025 

O juro a que as Obrigações SIC 2021-2025 conferem direito é calculado com referência a uma 

taxa fixa. Em conformidade, o investimento nas Obrigações SIC 2021-2025 envolve o risco de 

modificações subsequentes nas taxas de juro de mercado poderem afetar negativamente o 

valor das Obrigações SIC 2021-2025. Em particular, se as taxas de juro de mercado subirem, 

então será expectável que o valor de mercado das Obrigações SIC 2021-2025 desça. 

As Obrigações SIC 2021-2025 poderão acarretar custos para os investidores, nomeadamente 

custos de manutenção das contas onde aquelas estarão registadas 

Dado que as Obrigações SIC 2021-2025 são representadas exclusivamente sob a forma 

escritural, podem existir custos de manutenção das contas de registo de valores mobiliários nas 

quais estarão registadas as Obrigações SIC 2021-2025 subscritas no âmbito da Oferta. À 

subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 estarão associadas outras despesas e comissões, pelo 

que cada potencial investidor poderá, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao 

intermediário financeiro junto do qual pretender transmitir a sua ordem a simulação dos custos 

do investimento que pondera efetuar, por forma a obter a taxa interna de rentabilidade do 

mesmo. O investidor deve ter em consideração essa informação antes de investir, 

nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário 
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financeiro custodiante podem ter na rendibilidade do investimento que pretende realizar (para 

investidores que subscrevam apenas 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2021-2025, designadamente 

se não tiverem outros valores mobiliários registados em conta de valores mobiliários no 

intermediário financeiro onde serão registadas as Obrigações SIC 2021-2025 e as pretendam 

manter até à maturidade, o investimento poderá nem sequer ter rendibilidade positiva, tendo 

em consideração a generalidade dos preçários dos intermediários financeiros disponíveis no 

sítio Web da CMVM à presente data). A rendibilidade efetiva do investimento está condicionada 

pela situação concreta do investidor, incluindo a sua situação fiscal, e pelas comissões que lhe 

sejam cobradas pelo respetivo intermediário financeiro. 

Risco relacionado com o reembolso antecipado ou reembolso imediato das Obrigações SIC 2021-

2025 

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o reembolso imediato 

das Obrigações SIC 2021-2025, nos termos das Condições das Obrigações SIC 2021-2025, o 

Obrigacionista poderá estar exposto ao risco de, na data de vencimento da respetiva obrigação 

de pagamento, o Emitente e o Acionista Único não disporem de fundos imediatamente 

disponíveis para o efeito. Não pode ser excluída a possibilidade de a verificação de uma situação 

de reembolso imediato ou reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 originar uma 

ou mais situações de incumprimento ou o vencimento antecipado de outras obrigações, 

nomeadamente resultantes de contratos de financiamento, contraídas pelo Emitente e/ou pelo 

Acionista Único.  

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o reembolso imediato, o 

Obrigacionista que exerça o direito de solicitar ao Emitente o reembolso antecipado ou imediato 

das suas Obrigações SIC 2021-2025 auferirá um montante de juros inferior àquele a que teria 

direito se as Obrigações SIC 2021-2025 apenas fossem reembolsadas na Data de Reembolso. 

No que respeita, em especial, às situações de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas associadas ao não cumprimento do Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA 

Recorrente, o Emitente (por referência a 31 de dezembro de 2020) e o Acionista Único (por 

referência a 31 de dezembro de 2020) registavam, caso o referido rácio tivesse sido calculado 

por referência àquelas datas, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior 

àquele que deverá ser observado por referência a 31 de dezembro de cada um dos exercícios 

em questão, ou seja, 4,75x para o Emitente e 6,50x para o Acionista Único. 
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O Acionista Único e o Emitente consideram que o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA 

Recorrente poderá ser melhorado, nomeadamente através de um impacto positivo ao nível do 

EBITDA consolidado do Grupo Impresa gerado, por exemplo, pela renovação tecnológica da SIC, 

pelo desenvolvimento do negócio e pelas sinergias decorrentes da concentração da SIC na sua 

sede social e/ou da redução da dívida consolidada do Grupo Impresa. 

Caso o mencionado Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente não seja observado 

por referência a 31 de dezembro de cada um dos exercícios em questão e não seja regularizado 

no prazo previsto na secção 7.9.3, alíneas (ii) e (iii), ocorrerá no decurso do ano em questão uma 

situação de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas, com as consequências acima 

referidas. 

2.3.3. Riscos relacionados com a Oferta Pública de Troca 

Risco de iliquidez das Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de troca 

Após a Data de Liquidação, a liquidez das Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de 

troca poderá ser mais reduzida apesar de continuarem a estar admitidas à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon. 

As Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto de troca poderão vir a transacionar a um 

preço inferior ao preço de uma emissão de valores mobiliários comparável com uma maior 

liquidez no mercado. Uma liquidez e um valor de mercado mais reduzidos poderão ainda tornar 

mais voláteis as suas cotações. 

Consequentemente, o preço de mercado das Obrigações SIC 2019-2022 que não sejam objeto 

de troca poderá sofrer efeitos adversos decorrentes desta Oferta Pública de Troca. 

Risco de indisponibilidade do Oferente para adquirir Obrigações SIC 2019-2022 não trocadas 

Ao realizar a Oferta Pública de Troca, a SIC apresenta aos respetivos destinatários uma proposta 

para a aquisição, mediante troca, de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025 

nos termos que se encontram previstos na lei e no Prospeto (v. Capítulo 6 “Descrição da Oferta 

Pública de Troca”) e não se obriga a realizar no futuro qualquer proposta de aquisição, a 

qualquer título, de Obrigações SIC 2019-2022 ou, em qualquer momento, de outro valor 

mobiliário por si emitido, embora possa fazê-lo nos termos da legislação e regulamentação 

aplicáveis.  

Sem prejuízo do exposto, o Oferente poderá também, a todo o tempo até à respetiva data de 

vencimento, se aplicável, adquirir Obrigações SIC 2019-2022 ou outro valor mobiliário por si 
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emitido, em bolsa ou fora de bolsa, nos termos que entender convenientes e desde que 

respeitados os termos e condições das Obrigações SIC 2019-2022, bem como a legislação e 

regulamentação aplicáveis.  

Tais aquisições poderão ter uma contrapartida em dinheiro ou em valores mobiliários e poderão 

adotar termos mais favoráveis do que aqueles previstos no âmbito da Oferta Pública de Troca. 

Risco de inadequação das Obrigações SIC 2019-2022 face às Obrigações SIC 2021-2025 tendo 

em conta a diferença de maturidade 

As Obrigações SIC 2021-2025 terão uma maturidade superior à das Obrigações SIC 2019-2022. 

Cada destinatário da Oferta Pública de Troca deve por isso avaliar a adequação às suas próprias 

circunstâncias da diferença de maturidade entre as Obrigações SIC 2019-2022 e as Obrigações 

SIC 2021-2025. 

Risco associado à variação dos termos de troca no mercado secundário 

Com referência ao período compreendido entre 27 de abril e 10 de maio de 2021 (10 (dez) Dias 

Úteis), a contrapartida oferecida na Oferta Pública de Troca tem implícita (i) uma valorização de 

cada Obrigação SIC 2019-2022 para fins de troca num montante superior ao seu preço médio de 

fecho em mercado secundário naquele período (i.e. em 101,639% (cento e um vírgula seis três 

nove por cento) do seu valor nominal de €30 (trinta euros)) e (ii) um diferencial positivo entre 

as taxas de rentabilidade das Obrigações SIC 2021-2025 e das Obrigações SIC 2019-2022, 

superior ao diferencial observado, em mercado secundário, entre as taxas de rentabilidade de 

obrigações com reembolso final no ano de 2025 e no ano de 2022 de outros emitentes 

selecionados (i.e. um diferencial de 1,00% (um por cento)). 

Contudo, o Oferente não pode assegurar (i) que a valorização de cada Obrigação SIC 2019-2022 

para fins de troca permaneça superior ao seu preço médio de fecho em mercado secundário 

naquele período e/ou que o diferencial entre as taxas de rentabilidade das Obrigações SIC 2021-

2025 e das Obrigações SIC 2019-2022 permaneça superior ao diferencial observado, em 

mercado secundário, entre as taxas de rentabilidade de obrigações com reembolso final no ano 

de 2025 e no ano de 2022, desses outros emitentes selecionados; (ii) que o diferencial positivo 

entre as taxas de rentabilidade das Obrigações SIC 2021-2025 e das Obrigações 2019-2022 reflita 

o valor de mercado e/ou seja adequado às caraterísticas específicas do Emitente; e/ou (iii) que 

a cotação de mercado das Obrigações SIC 2021-2025, no momento e/ou após a sua admissão à 
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negociação, não seja inferior ao valor considerado nos termos de troca, ou seja, ao seu valor 

nominal. 
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CAPÍTULO 3 

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 

3.1 Responsáveis pela informação contida no Prospeto 

A forma e o conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores 

Mobiliários, ao disposto no Regulamento dos Prospetos e nos Regulamentos Delegados, e à 

demais legislação e regulamentação aplicáveis. 

No âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º, 

150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários (este último, apenas aplicável às pessoas 

descritas em (i), (ii) e (iv)), são responsáveis pela completude, veracidade, atualidade, clareza, 

objetividade e licitude da informação contida no Prospeto as seguintes entidades que, tendo 

efetuado todas as diligências razoáveis para o efeito e, tanto quanto é do seu melhor 

conhecimento, declaram que as informações constantes do Prospeto ou da(s) parte(s) do 

Prospeto pelas quais são responsáveis são conformes com os factos a que se referem e não 

contêm omissões suscetíveis de afetar o seu contributo: 

(i) Emitente e Oferente: a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., com sede 

na Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, registada na Conservatória 

do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de identificação de 

pessoa coletiva 501 940 626 e com o capital social integralmente subscrito e realizado no 

valor de €10.328.600 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), na 

qualidade de entidade emitente e oferente. 

(a) Conselho de Administração do Emitente e Oferente: 

Composição do Conselho de Administração da SIC à data do Prospeto e da 

aprovação das contas relativas ao exercício de 2020, eleito para o quadriénio 

2020/2023 

• Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente) 

• Dr. Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente) 

• Dr. Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal) 

• Dr. Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira (Vogal) 

• Dr. Paulo Miguel Gaspar dos Reis (Vogal) 

• Dr. Nuno Miguel Pantoja Nazaret Almeida Conde (Vogal) 
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• Eng.ª Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé (Vogal) 

(b) Conselho Fiscal do Emitente e Oferente: 

Composição do Conselho Fiscal da SIC à data do Prospeto e da aprovação das 

contas relativas ao exercício de 2020, eleito para o quadriénio 2020/2023 

• Dr. Joaquim Pereira da Silva Camilo (Presidente) 

• Dr. José Manuel Ventura Gonçalves Pereira (Vogal) 

• Dr. Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Vogal)  

(c) Revisor Oficial de Contas do Emitente e Oferente e Auditor Externo: 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da SIC para o mandato em curso é a 

Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede na Avenida Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, 

1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 43 e 

registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Tiago Nuno Proença 

Esgalhado, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150, que 

foi responsável pela certificação legal de contas e relatório de auditoria relativos à 

informação financeira consolidada do Emitente e Oferente referente ao exercício 

de 2020. 

(ii) Acionista Único: Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com sede na 

Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, com o capital social de €84.000.000 (oitenta 

e quatro milhões de euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

com o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 502 437 464, na 

qualidade de Acionista Único. 

(a) Conselho de Administração do Acionista Único: 

Composição do Conselho de Administração da Impresa à data do Prospeto e da 

aprovação das contas relativas ao exercício de 2020, eleito para o quadriénio 

2019/2022 

• Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente) 

• Dr. Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente) 

• Dr. Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal) 

• Dr. Manuel Guilherme Oliveira da Costa (Vogal) 
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• Dra. Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal) 

• Dr. João Nuno Lopes de Castro (Vogal) 

• Dra. Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes (Vogal) 

(b) Comissão de Auditoria do Acionista Único: 

Composição da Comissão de Auditoria da Impresa à data do Prospeto e da 

aprovação das contas relativas ao exercício de 2020, eleita para o quadriénio 

2019/2022  

• Dr. Manuel Guilherme Oliveira da Costa (Presidente) 

• Dra. Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal) 

• Dra. Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes (Vogal) 

(c) Revisor Oficial de Contas do Acionista Único e Auditor Externo: 

A sociedade de revisores oficiais de contas da Impresa para o mandato em curso é 

a BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., com sede na 

Avenida da República 50, 1050-196 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais 

de Contas sob o n.º 29 e registada na CMVM sob o n.º 20161384, representada por 

Rui Lourenço Helena, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 

923, que foi responsável pela certificação legal de contas e relatório de auditoria 

relativos à informação financeira consolidada do Acionista Único referente ao 

exercício de 2020. 

(iii) Intermediários Financeiros encarregues de organizar e coordenar as Ofertas: 

• CaixaBI, com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 1000-300 Lisboa; e 

• Novo Banco, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa,  

enquanto intermediários financeiros responsáveis por prestar os serviços de assistência 

no âmbito das Ofertas nos termos legalmente previstos. 

(iv) Consultores jurídicos: Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, S.P. R.L., 

com escritório na Rua D. Luís I, n.º 28, 1200-151 Lisboa, na qualidade de consultor jurídico 

do Emitente e Oferente e do Acionista Único é responsável pela informação constante 

do Capítulo 27 (Informações de Natureza Fiscal). 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários (este último, apenas 
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aplicável às pessoas descritas em (i), (ii) e (iv)), as entidades acima referidas são responsáveis 

pelos eventuais danos causados pela desconformidade do Prospeto com o disposto nos 

artigos 7.º e 135.º do Código dos Valores Mobiliários. 

3.2 Declarações sobre a informação constante do Prospeto 

A SIC e as demais entidades que, nos termos do ponto 3.1 (Responsáveis pela informação 

contida no Prospeto), são responsáveis pela informação ou parte da informação nele contida, 

declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, as informações constantes do Prospeto ou 

da(s) parte(s) do Prospeto pelas quais são responsáveis são conformes com os factos a que se 

referem e não contêm omissões suscetíveis de afetar o seu alcance. 

Nos termos dos n.ºs 1 e 2 do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, as referidas 

entidades podem afastar a sua responsabilidade, provando que agiram sem culpa, apreciada de 

acordo com elevados padrões de diligência profissional. Nos termos do n.º 3 do artigo 149.º do 

Código dos Valores Mobiliários, a responsabilidade das entidades acima referidas é excluída se 

provarem que “o destinatário tinha ou devia ter conhecimento da deficiência de conteúdo do 

prospeto à data da emissão da sua declaração contratual ou em momento em que a respetiva 

revogação ainda era possível”. 

Por força do disposto nas alíneas (a) e (b) do artigo 150.º do Código dos Valores Mobiliários, o 

Emitente e Oferente responde, independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos 

membros do seu Conselho de Administração ou do seu Conselho Fiscal, dos intermediários 

financeiros encarregues da assistência às Ofertas, dos revisores oficiais de contas e auditores 

externos ou do consultor jurídico, no âmbito das Ofertas, acima mencionados. 

Em conformidade com o artigo 153.º do Código dos Valores Mobiliários, o direito à 

indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do 

conteúdo do Prospeto e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos desde o termo de 

vigência do Prospeto.  

Nos termos da alínea (b) do artigo 243.º do Código dos Valores Mobiliários, “o direito à 

indemnização deve ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do 

prospeto ou da sua alteração e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da 

divulgação do prospeto de admissão ou da alteração que contém a informação ou previsão 

desconforme”. 

Este Prospeto foi elaborado ao abrigo do regime simplificado, em conformidade com o artigo 

14.º do Regulamento dos Prospetos, e aprovado pela CMVM em 18 de maio de 2021, na 
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qualidade de autoridade competente ao abrigo do Regulamento dos Prospetos. A CMVM só 

aprova o Prospeto como satisfazendo as normas de completude, compreensibilidade e 

coerência impostas pelo Regulamento dos Prospetos, não devendo essa aprovação ser 

considerada como um aval da qualidade dos valores mobiliários nem do Emitente e Oferente 

que são objeto do presente Prospeto. Os investidores devem fazer a sua própria avaliação 

quanto à adequação do investimento nas Obrigações SIC 2021-2025. 

3.3 Informação obtida junto de terceiros 

O Emitente e Oferente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no 

Prospeto, foi rigorosamente reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde 

se pode verificar com base em documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram 

omitidos quaisquer factos cuja omissão possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível 

de induzir em erro. 
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CAPÍTULO 4 

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS E AUDITORES DO EMITENTE E OFERENTE E DO ACIONISTA 

ÚNICO 

Informação já inserida no ponto 3.1.(i) (c) (Revisor Oficial de Contas do Emitente e Auditor 

Externo) e no ponto 3.1.(ii) (c) (Revisor Oficial de Contas do Acionista Único e Auditor Externo). 
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CAPÍTULO 5 

DESCRIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO 

5.1 Condições a que a Oferta Pública de Subscrição está subordinada 

5.1.1. Organização e coordenação global 

O processo de organização e coordenação global da Oferta Pública de Subscrição foi conduzido 

pelo CaixaBI e pelo Novo Banco, tendo os serviços de assistência a essa oferta sido por si 

assegurados. 

5.1.2. Natureza e objeto da Oferta Pública de Subscrição 

A Oferta Pública de Subscrição diz respeito a até 1.000.000 (um milhão) de obrigações, com o 

valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e global de até €30.000.000 (trinta milhões de 

euros).  

Todas as Obrigações SIC 2021-2025 emitidas para satisfazer ordens de subscrição e/ou ordens 

de troca serão, a partir da Data de Liquidação, inclusive, fungíveis entre si. 

Cada ordem de subscrição deve ser apresentada em montante e referir-se, pelo menos, a 50 

(cinquenta) Obrigações SIC 2021-2025 para um montante mínimo de investimento de €1.500 

(mil e quinhentos euros) e, a partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá 

referir-se a múltiplos de 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 (€30 (trinta euros)). 

Cada investidor pode dar uma ordem de subscrição para o valor que pretende subscrever, desde 

que não exceda o montante máximo das Obrigações SIC 2021-2025 oferecidas à subscrição, ou 

seja, €30.000.000 (trinta milhões de euros). Porém, uma vez que as Obrigações SIC 2021-2025 a 

emitir para satisfazer ordens de subscrição ou de troca terão o valor nominal global de até 

€30.000.000 (trinta milhões de euros), as ordens de subscrição a satisfazer estarão, tal como as 

ordens de troca a satisfazer, sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, caso a procura no âmbito 

das Ofertas exceda as Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis. 

À subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 poderão estar associadas despesas, nomeadamente 

comissões bancárias. Dado que as Obrigações SIC 2021-2025 serão representadas 

exclusivamente sob a forma escritural, poderão existir custos de manutenção das contas onde 

estarão registadas as Obrigações SIC 2021-2025 que sejam adquiridas no âmbito desta Oferta 

Pública de Subscrição, bem como comissões de pagamento de juros e de reembolso de capital 

das Obrigações SIC 2021-2025. 

Cada subscritor poderá, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário 
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financeiro ao qual pretenda transmitir a sua ordem a simulação dos custos do investimento que 

pretende efetuar, por forma a obter a taxa interna de rendibilidade do mesmo. O preçário das 

comissões cobradas pelos intermediários financeiros está disponível no sítio Web da CMVM 

(www.cmvm.pt). O investidor deve tomar em consideração essa informação antes de investir, 

nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário 

financeiro podem ter na rendibilidade do investimento (para investidores que subscrevam 

apenas 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2021-2025, designadamente se não tiverem outros 

valores mobiliários registados em conta de valores mobiliários no intermediário financeiro onde 

serão registadas as Obrigações SIC 2021-2025 e as pretenda manter até à maturidade, o 

investimento poderá não ter rendibilidade positiva, tendo em consideração a generalidade dos 

preçários dos intermediários financeiros). A rendibilidade efetiva do investimento está assim 

condicionada pela situação concreta do investidor, incluindo a sua situação fiscal, e pelas 

comissões que lhe sejam cobradas pelo seu intermediário financeiro.  

5.1.3. Prazo da oferta e processo de subscrição 

O prazo da Oferta Pública de Subscrição é de 10 (dez) Dias Úteis e decorre entre as 8h30 do dia 

24 de maio de 2021 e as 15h00 do dia 7 de junho de 2021, podendo as ordens de subscrição ser 

recebidas até ao termo deste prazo. 

A aceitação da Oferta Pública de Subscrição por parte dos seus destinatários deverá manifestar-

se mediante a transmissão de uma ordem de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 durante 

o período acima identificado. As ordens de subscrição deverão ser transmitidas a qualquer 

intermediário financeiro autorizado a receber ordens de subscrição de valores mobiliários 

escriturais. 

Cada destinatário da Oferta Pública de Subscrição apenas pode ter associada uma ordem de 

subscrição, sem prejuízo de poder, enquanto o prazo da Oferta Pública de Subscrição estiver a 

decorrer e nos termos referidos no parágrafo seguinte, (i) revogar uma ordem de subscrição já 

transmitida, podendo o ordenante, após a revogação, transmitir uma nova ordem de subscrição 

se o período das Ofertas ainda estiver a decorrer, ou (ii) alterar uma ordem de subscrição já 

transmitida. Se, enquanto o prazo da Oferta Pública de Subscrição estiver a decorrer, o mesmo 

destinatário transmitir várias ordens de subscrição sem indicar que pretende revogar ou alterar 

uma ordem de subscrição já transmitida, apenas será considerada válida a ordem de subscrição 

que tenha sido apresentada em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de 

circunstâncias, a ordem de subscrição que vise maior número de Obrigações SIC 2021-2025 

prevalecerá sobre as outras. 
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Tendo em atenção o disposto no n.º 2 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 133.º do Código dos 

Valores Mobiliários, cada destinatário da Oferta Pública de Subscrição tem o direito de revogar 

ou alterar uma ordem de subscrição já transmitida, através de comunicação dirigida ao 

intermediário financeiro que a recebeu: 

(a) Em qualquer momento até às 15h00 do dia 2 de junho de 2021, inclusive, limite a partir 

do qual a ordem de subscrição se tornará irrevogável; 

(b) No caso de suspensão da Oferta Pública de Subscrição pela CMVM, até ao quinto dia após 

o termo da suspensão. 

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição 

é equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem de subscrição (ou seja, 

a ordem de subscrição inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva 

antiguidade, passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a data da sua 

alteração). Em caso de revogação de uma ordem de subscrição, o respetivo ordenante poderá 

decidir, posteriormente à revogação, dar uma nova ordem de subscrição, se o prazo das Ofertas 

ainda estiver a decorrer. 

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 que, de acordo com o 

apuramento dos resultados, forem atribuídas a cada subscritor está previsto ser efetuado na 

Data de Liquidação, na qual está previsto ocorrer a liquidação física e financeira das Obrigações 

SIC 2021-2025, sendo o preço de subscrição pago por débito em conta. Porém, os intermediários 

financeiros podem exigir aos seus clientes o provisionamento das respetivas contas no 

momento da transmissão da ordem de subscrição pelo correspondente montante. 

5.1.4. Critérios de alocação de ordens e de rateio 

Caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e na Oferta Pública de Troca não atinja, em 

conjunto, o montante máximo de Obrigações SIC 2021-2025 disponível para satisfazer as ordens 

de subscrição e de troca recebidas e validadas: 

(a) A Oferta Pública de Subscrição será eficaz relativamente a todas as ordens de subscrição 

a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à emissão e subscrição das 

Obrigações SIC 2021-2025 objeto dessas ordens; e 

(b) A Oferta Pública de Troca será eficaz relativamente a todas as ordens de troca 

transmitidas pelos titulares de Obrigações SIC 2019-2022 a satisfazer após apuramento 

de resultados, procedendo-se à troca das Obrigações SIC 2019-2022 pelas Obrigações SIC 

2021-2025 objeto dessas ordens. 
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Caso a procura na Oferta Pública de Subscrição e na Oferta Pública de Troca, em conjunto, 

supere o montante máximo de Obrigações SIC 2021-2025 disponível para satisfazer as ordens 

de subscrição e de troca recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens, de acordo 

com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações SIC 2021-2025 por atribuir, dos 

seguintes critérios: 

(a) Para satisfazer ordens de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025, até à atribuição de 

Obrigações SIC 2021-2025 cujo valor nominal global corresponda a €15.000.000 (quinze 

milhões de euros): 

(i) Atribuição de €3.000 (três mil euros) em Obrigações SIC 2021-2025 

(correspondentes a 100 (cem) Obrigações SIC 2021-2025) a cada ordem de 

subscrição (ou do montante solicitado de Obrigações SIC 2021-2025 no caso de 

este ser inferior a €3.000 (três mil euros)). No caso de o montante de €15.000.000 

(quinze milhões de euros) disponibilizado para subscrição de Obrigações SIC 

2021-2025 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as 

ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de 

centralização de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de 

circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num mesmo Dia Útil). 

Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema no Dia Útil em 

que for atingido e ultrapassado o montante de €15.000.000 (quinze milhões de 

euros) de Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis para atribuição ao abrigo da 

alínea (a), serão sorteadas as ordens a satisfazer; 

(ii) Atribuição das restantes Obrigações SIC 2021-2025 solicitadas em cada ordem de 

subscrição de acordo com a respetiva data em que tiverem dado entrada no 

sistema de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às 

ordens de subscrição que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em 

igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição que entrarem num 

mesmo Dia Útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em 

sistema no Dia Útil em que for atingido e ultrapassado o montante de 

€15.000.000 (quinze milhões de euros) de Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis 

para atribuição ao abrigo da alínea (a), será atribuído um montante de Obrigações 

SIC 2021-2025 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva ordem 

de subscrição, e não satisfeita pela aplicação da subalínea (a)(i), em lotes de €30 

(trinta euros) (correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025), com 
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arredondamento por defeito;  

(iii) Atribuição sucessiva de mais 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 às ordens de 

subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximas ficarem 

da atribuição de €30 (trinta euros) (correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 

2021-2025). No caso de os €15.000.000 (quinze milhões de euros) de Obrigações 

SIC 2021-2025 disponíveis para atribuição ao abrigo da alínea (a) serem 

insuficientes para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de 

subscrição a satisfazer. 

(b) Para satisfazer ordens de troca de Obrigações SIC 2019-2022, até alocação de todas as 

Obrigações SIC 2021-2025 não atribuídas ao abrigo da alínea (a): 

(i) Atribuição de €6.000 (seis mil euros) em Obrigações SIC 2021-2025 

(correspondentes a 200 (duzentas) Obrigações SIC 2021-2025) a cada ordem de 

troca (ou do montante solicitado de Obrigações SIC 2021-2025 no caso de este 

ser inferior a €6.000 (seis mil euros)). No caso de o montante de Obrigações SIC 

2021-2025 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão satisfeitas as 

ordens de troca que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização 

de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias 

todas as ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). Relativamente às 

ordens de troca que entrarem em sistema no Dia Útil em que for atingido e 

ultrapassado o montante máximo da Emissão, serão sorteadas as ordens de troca 

a satisfazer; 

(ii) Atribuição das restantes Obrigações SIC 2021-2025 solicitadas em cada ordem de 

troca de acordo com a respetiva data em que tiverem dado entrada no sistema 

de centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às ordens de 

troca que primeiro tenham entrado (estando, para este efeito, em igualdade de 

circunstâncias todas as ordens de troca que entrarem num mesmo Dia Útil). 

Relativamente às ordens de troca que entrarem em sistema no Dia Útil em que 

for atingido e ultrapassado o montante máximo da Emissão, será atribuído um 

montante de Obrigações SIC 2021-2025 adicional proporcional ao montante 

solicitado na respetiva ordem de troca, e não satisfeita pela aplicação da 

subalínea (b)(i), em lotes de €30 (trinta euros) (correspondentes a 1 (uma) 

Obrigação SIC 2021-2025), com arredondamento por defeito; 
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(iii) Atribuição sucessiva de mais 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 às ordens de troca 

que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais próximas ficarem da 

atribuição de €30 (trinta euros) (correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 2021-

2025). No caso de o montante de Obrigações SIC 2021-2025 disponível ser 

insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens de troca a 

satisfazer. 

(c) Para satisfazer as ordens de subscrição de Obrigações SIC 2021-2025, até alocação de 

todas as Obrigações SIC 2021-2025 não atribuídas ao abrigo das alíneas (a) e (b) aplicam-

se os critérios indicados na alínea (a), sem aplicação do limite dos €15.000.000 (quinze 

milhões de euros) de Obrigações SIC 2021-2025 referido nessa alínea. 

5.1.5. Preço da Oferta Pública de Subscrição 

O preço de subscrição das Obrigações SIC 2021-2025 a emitir no âmbito da Oferta Pública de 

Subscrição é de €30 (trinta euros), montante esse que corresponde ao preço por cada Obrigação 

SIC 2021-2025, sendo o pagamento efetuado integralmente na Data de Liquidação. Contudo, os 

subscritores poderão ter que pagar aos intermediários financeiros comissões ou outros 

encargos sobre o preço de subscrição das Obrigações SIC 2021-2025, os quais constam dos 

preçários destes, que se encontram disponíveis no sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt), 

devendo tais comissões ou outros encargos ser indicados pelo intermediário financeiro recetor 

da ordem de subscrição. 

5.1.6. Calendário da Oferta Pública de Subscrição 

Apresenta-se de seguida o calendário da Oferta Pública de Subscrição: 

Data e hora Evento 

24 de maio de 2021 às 8h30 Início do prazo da Oferta Pública de Subscrição 

2 de junho de 2021 às 15h00 Limite para alterar ou revogar ordens de subscrição 

transmitidas no âmbito da Oferta Pública de 

Subscrição, a partir do qual as ordens de subscrição 

não poderão ser alteradas e serão irrevogáveis, 

inclusive 
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7 de junho de 2021 às 15h0015 Fim do prazo da Oferta Pública de Subscrição  

8 de junho de 2021 às 17h00 Sessão especial de apuramento dos resultados da 

Oferta Pública de Subscrição e divulgação dos 

resultados 

11 de junho de 2021 às 9h0016 Liquidação física e financeira da Oferta Pública de 

Subscrição, emissão e subscrição das Obrigações SIC 

2021-2025 

11 de junho de 2021 Data prevista para admissão à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando 

sujeita a decisão da Euronext 

Este é um calendário indicativo e está sujeito a alterações acordadas entre o Emitente e 

Oferente e os Organizadores e Coordenadores Globais. Todas as referências a horas neste 

Prospeto devem ser entendidas como referências à hora de Lisboa.  

5.1.7. Divulgação de resultados da Oferta Pública de Subscrição 

Os resultados da Oferta Pública de Subscrição, bem como o eventual rateio, serão processados 

e apurados numa sessão especial de apuramento de resultados da Oferta Pública de Subscrição 

da Euronext, a realizar pela Euronext, que se espera que venha a ocorrer no dia 8 de junho de 

2021, e tornados públicos na mesma data através de um anúncio publicado pelo Emitente e 

Oferente no seu sítio Web (www.sic.pt) e no sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt), salvo 

eventuais alterações ao calendário da Oferta que sejam comunicados ao público. 

A liquidação da Oferta Pública de Subscrição, prevista ocorrer no dia 11 de junho de 2021, terá 

lugar após a referida sessão especial, nos termos do sistema de liquidação e compensação 

previsto no Regulamento da Interbolsa n.º 2/2016, conforme alterado e atualmente em vigor, e 

de acordo com o que for previsto no Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado. 

5.1.8. Exercício de direitos de preferência e direitos de subscrição 

Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência no âmbito da Oferta Pública 

 

 
15  Horário previsto embora passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso da Euronext. 
16  A hora indicada para a liquidação física e financeira da Oferta Pública de Subscrição corresponde à hora a que se prevê que a 

mesma seja concluída, pelo que a negociação das Obrigações SIC 2021-2025 só ocorrerá após a liquidação física e financeira da 
Oferta Pública de Subscrição. Em todo o caso, o horário poderá ser passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso 
da Euronext. 
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de Subscrição. 

Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para o Acionista Único. 

As Obrigações SIC 2021-2025 são oferecidas para subscrição pelo público em geral, tendo 

especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com 

estabelecimento em Portugal, incluindo, para evitar quaisquer dúvidas, aquelas que sejam 

titulares de Obrigações SIC 2019-2022. 

Por outro lado, uma vez admitidas à negociação em mercado regulamentado, as Obrigações SIC 

2021-2025, tanto as que tenham sido subscritas no âmbito da Oferta Pública de Subscrição como 

as que tenham sido subscritas no âmbito da Oferta Pública de Troca, serão livremente 

negociáveis nos termos da lei geral. 

5.2 Plano de distribuição 

5.2.1. Categorias de investidores 

Não existem restrições relativamente às categorias de investidores que poderão transmitir 

ordens de subscrição no âmbito da Oferta Pública de Subscrição, sendo a Oferta Pública de 

Subscrição especificamente dirigida a pessoas singulares ou coletivas residentes ou com 

estabelecimento em Portugal, incluindo, para evitar quaisquer dúvidas, aquelas que sejam 

titulares de Obrigações SIC 2019-2022. 

5.2.2. Notificação aos investidores acerca das Obrigações SIC 2021-2025 que lhes foram 

atribuídas 

Após o apuramento dos resultados da Oferta Pública de Subscrição, cada investidor será 

notificado pelo intermediário financeiro junto do qual transmitiu a sua ordem de subscrição 

quanto às Obrigações SIC 2021-2025 que lhe foram atribuídas. 

5.3 Colocação e acordo de colocação 

5.3.1. Partes da Oferta Pública de Subscrição 

A Oferta Pública de Subscrição é uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários na 

modalidade de subscrição e dirige-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em 

geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou 

com estabelecimento em Portugal, incluindo, para evitar quaisquer dúvidas, aquelas que sejam 

titulares de Obrigações SIC 2019-2022, sem qualquer tipo de diferenciação. 

O ActivoBank, o BiG, o Banco Best, o Bankinter, a CGD, o CaixaBI, o EuroBIC, o Millennium bcp, 
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o Montepio e o Novo Banco são os intermediários financeiros contratados pelo Emitente e 

Oferente para desenvolverem os seus melhores esforços, nos termos da legislação aplicável, em 

ordem à distribuição das Obrigações SIC 2021-2025. 

5.3.2. Agente Pagador 

O Agente Pagador responsável por assegurar o serviço financeiro relativo às Obrigações SIC 

2021-2025 é o Novo Banco, S.A.. 

5.4 Deliberações, autorizações e aprovações da Oferta Pública de Subscrição 

O Conselho de Administração do Emitente e Oferente deliberou, nos termos do artigo 5.º dos 

respetivos estatutos, no dia 20 de abril de 2021, autorizar a emissão das Obrigações SIC 2021-

2025, a sua colocação através de oferta pública de subscrição e admissão à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon. 

O Conselho de Administração do Acionista Único deliberou, no dia 20 de abril de 2021, aprovar 

a presente emissão de obrigações pela SIC, a Oferta Pública de Subscrição e a inclusão no 

Prospeto de informação sobre a Impresa, na qualidade de acionista único do Emitente.  
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CAPÍTULO 6 

DESCRIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE TROCA 

6.1 Condições a que a Oferta Pública de Troca está subordinada 

6.1.1. Organização e coordenação global 

O processo de organização e coordenação global da Oferta Pública de Troca foi conduzido de 

acordo com o disposto na secção 5.1.1 (Organização e Coordenação Global) a respeito da Oferta 

Pública de Subscrição. 

6.1.2. Natureza e objeto da Oferta Pública de Troca 

A Oferta Pública de Troca é parcial e voluntária e tem como objeto a troca de Obrigações SIC 

2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025.  

A Oferta Pública de Troca tem como objeto até 1.000.000 (um milhão) de Obrigações SIC 2019-

2022, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e global de até €30.000.000 (trinta 

milhões euros).  

As Obrigações SIC 2021-2025 a emitir para satisfazer ordens de troca terão, juntamente com as 

Obrigações SIC 2021-2025 a emitir para satisfazer ordens de subscrição, o valor nominal global 

de até €30.000.000 (trinta milhões de euros). Em conformidade, as ordens de subscrição e/ou 

de troca a satisfazer estarão sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, caso a procura no âmbito 

das Ofertas exceda as Obrigações SIC 2021-2025 disponíveis. 

Cada ordem de troca está limitada à quantidade de Obrigações SIC 2019-2022 (i) de que cada 

destinatário seja titular, e (ii) que são objeto da Oferta Pública de Troca, e encontra-se sujeita 

ao processo de rateio descrito na secção 6.1.4 (Critérios de alocação de ordens e de rateio).  

Sujeito às regras de rateio aplicáveis, o Oferente entregará aos titulares de Obrigações SIC 2019-

2022 que transmitam a um intermediário financeiro habilitado uma ordem de troca a satisfazer, 

assim expressando a sua declaração de aceitação da Oferta Pública de Troca, a título de 

contrapartida, sujeito a impostos, comissões e outros encargos, 1 (uma) Obrigação SIC 2021-

2025 e um prémio em numerário no valor de €0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros) 

por cada Obrigação SIC 2019-2022 (correspondente a 1,639% (um vírgula seis três nove por 

cento) do valor nominal unitário das Obrigações SIC 2019-2022). 

Na Data de Liquidação serão também pagos os juros corridos entre a data de início do período 

de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022, ou seja, desde o dia 10 de janeiro 

de 2021, inclusive, e a Data de Liquidação, exclusive, no montante de €0,56625 (zero vírgula 
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cinco seis seis dois cinco euros) por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a impostos, comissões 

e outros encargos. 

Uma ordem de troca apenas será considerada válida e a respetiva declaração de aceitação da 

Oferta Pública de Troca apenas será considerada válida se as Obrigações SIC 2019-2022 a 

entregar ao Oferente tiverem todos os seus direitos inerentes e estiverem livres de quaisquer 

ónus, encargos e responsabilidades, de qualquer natureza, bem como de quaisquer limitações 

ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à 

sua transmissibilidade. A Oferta Pública de Troca não se encontra subordinada a quaisquer 

condições que não estejam mencionadas neste Prospeto. 

A emissão de uma ordem de troca, e correspondente declaração de aceitação da Oferta Pública 

de Troca, por destinatários sujeitos a lei estrangeira fica subordinada ao cumprimento de todos 

os requisitos legais ou regulamentares aplicáveis. 

As Obrigações SIC 2019-2022 que sejam adquiridas pelo Oferente no âmbito da Oferta Pública 

de Troca serão objeto de amortização e cancelamento na Data de Liquidação. 

A comissão de realização de operações em sessão especial de bolsa que incidirá sobre a 

subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 por via da aceitação da Oferta Pública de Troca será 

suportada pelo Oferente, tanto na parte compradora como na parte vendedora. Quaisquer 

outros custos e despesas aplicáveis, bem como os respetivos encargos fiscais, que devam ser 

suportados pelos destinatários da Oferta Pública de Troca, caso a ordem de troca por si dirigida 

seja satisfeita, deverão ser indicados pelo intermediário financeiro que a receber no momento 

da transmissão dessa ordem de troca. Adicionalmente, poderão existir despesas de custódia e 

comissões sobre o pagamento de juros e reembolso relativos às Obrigações SIC 2021-2025, as 

quais lhe deverão ser comunicadas pelo intermediário financeiro. Poderá, em qualquer 

momento prévio à troca, solicitar a simulação dos custos do investimento que pretende efetuar, 

junto de qualquer intermediário financeiro, bem como consultar o preçário dos intermediários 

financeiros disponível o sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt). 

6.1.3. Prazo da oferta e declarações de aceitação 

O prazo da Oferta Pública de Troca é de 10 (dez) Dias Úteis e decorre entre as 8h30 do dia 24 de 

maio de 2021 e as 15h00 do dia 7 de junho de 2021, podendo as ordens de troca ser recebidas 

até ao termo deste prazo. 

Nos termos do disposto na lei, designadamente no n.º 2 do artigo 183.º do Código dos Valores 

Mobiliários, o prazo da Oferta Pública de Troca poderá ser prorrogado por decisão da CMVM, a 
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pedido do Oferente ou por sua própria iniciativa, em caso de revisão da Oferta Pública de Troca 

ou quando a proteção dos interesses dos destinatários da Oferta Pública de Troca o justifique. 

A operação será executada na Euronext, devendo a aceitação da Oferta Pública de Troca por 

parte dos seus destinatários manifestar-se durante o prazo da Oferta Pública de Troca, acima 

indicado, através da transmissão de uma ordem de troca ao intermediário financeiro junto do 

qual se encontram registadas as Obrigações SIC 2019-2022 que pretenda trocar (nas respetivas 

sucursais, por telefone ou por internet, consoante os canais disponibilizados por cada um dos 

intermediários financeiros). 

Nos termos do n.º 2 do artigo 72.º do Código dos Valores Mobiliários, os destinatários da Oferta 

Pública de Troca que a pretendam aceitar deverão proceder, previamente, à transmissão das 

correspondentes ordens de troca e ao bloqueio das respetivas Obrigações SIC 2019-2022 

oferecidas para troca nas contas junto de cada intermediário financeiro onde as mesmas se 

encontram registadas, com indicação de que o bloqueio se manterá até (i) à Data de Liquidação; 

(ii) à data em que a Oferta Pública de Troca seja revogada pelo Oferente, quando tal seja 

legalmente admissível nos termos dos artigos 128.º e 130.º do Código dos Valores Mobiliários; 

ou (iii) à data da válida revogação da correspondente ordem de troca, conforme o facto que 

ocorrer primeiro. 

Cada conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais apenas poderá ter 

associada uma ordem de troca, sem prejuízo de o respetivo titular poder, enquanto o prazo da 

Oferta Pública de Troca estiver a decorrer e nos termos referidos no parágrafo seguinte, (i) 

revogar uma ordem de troca já transmitida, podendo o ordenante, após a revogação, transmitir 

uma nova ordem de troca, se o período das Ofertas ainda estiver a decorrer, ou (ii) alterar uma 

ordem de troca já transmitida. Note-se que, para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a 

alteração efetuada a uma ordem de troca é equiparada à revogação da mesma e à transmissão 

de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente dada, por via da sua alteração, perderá a 

respetiva antiguidade, passando a relevar, para efeitos da aplicação dos critérios de rateio, a 

data da sua alteração). Em caso de revogação de uma ordem de troca, o respetivo ordenante 

poderá decidir, posteriormente à revogação, dar nova ordem de troca, se o período da Oferta 

Pública de Troca ainda estiver a decorrer.  

Tendo em atenção o disposto no n.º 2 do artigo 126.º e no n.º 3 do artigo 133.º do Código dos 

Valores Mobiliários, cada destinatário da Oferta Pública de Troca tem o direito de revogar ou 

alterar uma ordem de troca já transmitida, através de comunicação dirigida ao intermediário 

financeiro que a recebeu: 
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(a) Em qualquer momento até às 15h00 do dia 2 de junho de 2021, inclusive, limite a partir 

do qual a ordem de troca se tornará irrevogável; e 

(b) No caso de suspensão da Oferta Pública de Troca pela CMVM, até ao quinto dia após o 

termo da suspensão, 

tendo, em qualquer destes casos, se vier a revogar uma ordem de troca já transmitida, direito a 

que sejam desbloqueadas as Obrigações SIC 2019-2022 que se encontrem bloqueadas para 

efeito da aceitação da Oferta Pública de Troca. 

6.1.4. Critérios de alocação de ordens e de rateio 

À Oferta Pública de Troca aplicam-se os critérios de alocação de ordens e de rateio descritos na 

secção 5.1.4. (Critérios de alocação de ordens e de rateio). 

6.1.5. Contrapartida oferecida e sua justificação 

Contrapartida oferecida 

A contrapartida oferecida a cada titular de Obrigações SIC 2019-2022 que dirija a um 

intermediário financeiro habilitado uma ordem de troca a satisfazer, assim expressando a sua 

declaração de aceitação da Oferta Pública de Troca, por cada Obrigação SIC 2019-2022 adquirida 

pelo Oferente, compreende, sujeito a impostos, comissões e outros encargos: 

(a) 1 (uma) Obrigação SIC 2021-2025 com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros); e 

(b) Um prémio em numerário no valor de €0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros), 

correspondente a 1,639% (um vírgula seis três nove por cento) do valor nominal unitário 

das Obrigações SIC 2019-2022. 

Na Data de Liquidação, serão também pagos os juros corridos entre a data de início do período 

de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022, ou seja, desde 10 de janeiro de 

2021, inclusive, e a referida data de liquidação, exclusive. 

Justificação da contrapartida 

A contrapartida oferecida tem subjacente uma valorização de 101,639% (cento e um vírgula seis 

três nove por cento) de cada Obrigação SIC 2019-2022 face ao seu valor nominal de €30 (trinta 

euros), o que equivale ao montante de €30,4917 (trinta vírgula quatro nove um sete euros) por 

cada Obrigação SIC 2019-2022, sendo esse valor liquidado na Data de Liquidação através de duas 

componentes, sujeito a impostos, comissões e outros encargos: (i) €30 (trinta euros), 

correspondendo a 100% (cem por cento) do valor nominal, pela entrega de 1 (uma) Obrigação 
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SIC 2021-2025 com valor nominal de €30 (trinta euros) e (ii) €0,4917 (zero vírgula quatro nove 

um sete euros), correspondendo a 1,639% (um vírgula seis três nove por cento) do valor 

nominal, pagos em numerário. 

Relativamente a cada Obrigação SIC 2019-2022 trocada, além da mencionada contrapartida, na 

Data de Liquidação serão ainda pagos em numerário os juros corridos entre a data de início do 

período de contagem de juros em curso das Obrigações SIC 2019-2022 (10 de janeiro de 2021), 

inclusive, e a Data de Liquidação, exclusive, no montante de €0,56625 (zero vírgula cinco seis 

seis dois cinco euros) por cada Obrigação SIC 2019-2022, sujeito a impostos, comissões e outros 

encargos. 

Cada Obrigação SIC 2019-2022, valorizada ao preço de €30,4917 (trinta vírgula quatro nove um 

sete euros) e com referência à Data de Liquidação, tem implícita uma taxa de rentabilidade de 

2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento) (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor) para o 

período entre a Data de Liquidação (11 de junho de 2021) e a data de reembolso das Obrigações 

SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022). 

Esta taxa de rentabilidade de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento) (TANB, sujeita ao 

regime fiscal em vigor) das Obrigações SIC 2019-2022, a qual é inferior à sua taxa de juro de 

4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor), decorre da 

valorização das Obrigações SIC 2019-2022 a 101,639% (cento e um vírgula seis três nove por 

cento) do seu valor nominal e equivale àquela taxa de juro de 4,50% (quatro vírgula cinquenta 

por cento) (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor) deduzida do valor do prémio de 1,639% (um 

vírgula seis três nove por cento), pago na Data de Liquidação, anualizado pelo período entre esta 

mesma data e a data de reembolso das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022). 

Cada Obrigação SIC 2021-2025, ao seu valor nominal unitário de €30 (trinta euros), tem 

associada uma taxa de rentabilidade de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por cento) (TANB, 

sujeita ao regime fiscal em vigor) para o período entre a Data de Liquidação (11 de junho de 

2021) e a Data de Reembolso (11 de junho de 2025).  

A Oferta Pública de Troca relativa a Obrigações SIC 2019-2022 visa, primordialmente, permitir 

aos titulares dessas obrigações investir em Obrigações SIC 2021-2025 sem desembolsar o capital 

correspondente, na medida em que o investimento será efetuado por troca. 

Considerando os termos de troca propostos, a Tabela 1 sintetiza, para as Obrigações SIC 2019-

2022 e para as Obrigações SIC 2021-2025, as respetivas valorizações e correspondentes taxas 

de rentabilidade (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor), bem como os respetivos prazos de 
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investimento até à maturidade subjacentes àquelas taxas de rentabilidade. 

Tabela 1 – Valorizações e correspondentes taxas de rentabilidade das Obrigações SIC 2019-

2022 e das Obrigações SIC 2021-2025 implícitas nos termos da Oferta Pública de Troca 

Obrigações Valorização 

Taxa de Rentabilidade (TANB, 

sujeita ao regime fiscal em 

vigor) 

Período de Investimento 

Obrigações SIC 2019-

2022 
€30,4917 2,95% 

11 de junho de 2021 – 11 

de julho de 2022 

Obrigações SIC 2021-

2025 
€30 3,95% 

11 de junho de 2021 – 11 

de junho de 2025 

Considerando os termos de troca propostos, a Tabela 2 resume os impactos, em termos de taxa 

de rentabilidade, da aceitação ou não da Oferta Pública de Troca relativa a Obrigações SIC 2019-

2022. 

Tabela 2 – Impactos, em termos de taxa de rentabilidade, da aceitação ou não da Oferta 

Pública de Troca relativa a Obrigações SIC 2019-2022 

Oferta Pública de Troca Impactos em termos de taxa de rentabilidade 

Aceitação da Oferta Pública de Troca relativa a 

Obrigações SIC 2019-2022 

Troca, na Data de Liquidação, de: 

• uma taxa de rentabilidade de 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por 

cento) (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor) até à data de 

maturidade das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022), 

implícita por força da valorização destas obrigações ao valor unitário 

de €30,4917 (trinta vírgula quatro nove um sete euros); 

por 

• uma taxa de rentabilidade de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por 

cento) (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor) até à Data de 

Reembolso das Obrigações SIC 2021-2025 (11 de junho de 2025), 

implícita na valorização destas obrigações ao seu valor nominal. 

Não aceitação da Oferta Pública de Troca relativa 

a Obrigações SIC 2019-2022 

O titular de Obrigações SIC 2019-2022 que opte por manter o seu 

investimento pelo período entre a Data de Liquidação e a data de 

maturidade daquelas obrigações (11 de julho de 2022) continuará, em cada 

uma daquelas obrigações, a auferir juros calculados à taxa de juro de 4,50% 

(quatro vírgula cinquenta por cento), ou seja, à taxa de juro das Obrigações 

SIC 2019-2022, sobre o respetivo valor nominal unitário de €30 (trinta 

euros). 
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A taxa de rentabilidade dependerá das condições em que o titular das 

Obrigações SIC 2019-2021 as tenha adquirido, nomeadamente a data e o 

preço de aquisição. A taxa de rentabilidade será igual à taxa de juro das 

Obrigações SIC 2019-2021, ou seja, 4,50% (quatro vírgula cinquenta por 

cento), apenas caso o titular tenha adquirido as Obrigações SIC 2019-2022 

ao seu valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e as mantenha até a sua 

data de reembolso (11 de julho de 2022).  

 

A contrapartida oferecida tem assim implícito um diferencial positivo entre as taxas de 

rentabilidade (TANB, sujeita ao regime fiscal em vigor) das Obrigações SIC 2021-2025 face às 

Obrigações SIC 2019-2022 de 1,00% (um por cento) (3,95% (três vírgula noventa e cinco por 

cento) – 2,95% (dois vírgula noventa e cinco por cento)), sendo o prazo de reembolso das 

Obrigações SIC 2021-2025 (11 de junho de 2025) superior ao das Obrigações SIC 2019-2022 (11 

de julho de 2022). 

Do ponto de vista financeiro, aquando da tomada de decisão de aceitar ou não a Oferta Pública 

de Troca relativa às Obrigações SIC 2019-2022, cada titular de Obrigações SIC 2019-2022 poderá 

ponderar dois aspetos principais: 

1) Se o diferencial positivo de taxa de rentabilidade (TANB) entre as Obrigações SIC 2021-

2025 e as Obrigações SIC 2019-2022 proposto, ou seja, 1,00% (um por cento), é vantajoso, 

designadamente face a alternativas de investimento com caraterísticas de prazo 

semelhantes que tenha disponíveis, tendo em conta os respetivos riscos; 

2) Se os termos de troca propostos na Oferta Pública de Troca são vantajosos face à 

alternativa de alienação das Obrigações SIC 2019-2022 em mercado secundário, 

designadamente em bolsa, e aplicação dos fundos na subscrição das Obrigações SIC 2021-

2025 na Oferta Pública de Subscrição ao preço unitário de €30 (trinta euros), ou seja, ao 

seu valor nominal. 

No que respeita ao primeiro ponto de análise, entende-se que, para a avaliação das alternativas, 

poderão ser considerados: 

• outros emitentes maioritariamente dedicados ao mesmo setor económico da SIC, que 

tenham realizado emissões de obrigações com maturidade próxima da data de maturidade 

das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022) e das Obrigações SIC 2021-2025 (11 de 

junho de 2025), embora essencialmente destinadas a investidores profissionais;  

• sendo a SIC um emitente de base portuguesa: 
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(i) outros emitentes nacionais que tenham realizado emissões de obrigações com 

maturidade próxima da data de maturidade das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de 

julho de 2022) e das Obrigações SIC 2021-2025 (11 de junho de 2025) colocadas no 

mercado português junto do público em geral através de oferta pública de 

subscrição, designadamente a Mota Engil, SGPS, S.A. e a TAP – Transportes Aéreos 

Portugueses, S.A., esta última, apenas relativamente à sua emissão com maturidade 

em junho de 202317; 

(ii) outros emitentes nacionais, designadamente o Estado e empresas, que tenham 

realizado emissões de obrigações com maturidade próxima da data de maturidade 

das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022) e das Obrigações SIC 2021-2025 

(11 de junho de 2025), embora essencialmente destinadas a investidores 

profissionais. 

Neste quadro, para os outros emitentes selecionados de emissões de obrigações colocadas em 

mercado com maturidade em 2022 ou 2023 (consideradas, para esta análise, maturidades 

próximas da data de maturidade das Obrigações SIC 2019-2022) e em 2024 ou 2025 ou 2026 

(consideradas, para esta análise, maturidades próximas da data de maturidade das Obrigações 

SIC 2021-2025), e tomando como referência o período compreendido entre 27 de abril e 10 de 

maio de 2021 (10 (dez) Dias Úteis), a Tabela 3 apresenta o diferencial, para cada um desses 

emitentes, entre as médias das taxas de rentabilidade (TANB) de fecho diárias em mercado 

secundário das respetivas obrigações com maturidade em 2024 ou 2025 ou 2026 e em 2022 ou 

2023. 

 

 
17  Existem outros emitentes nacionais, designadamente a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, a Sport Lisboa e Benfica – 

Futebol, SAD e a Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD, que, embora possuam emissões colocadas no mercado português 
junto do público em geral através de oferta pública de subscrição, não foram selecionados para análise, uma vez que essas suas 
emissões não têm maturidades próximas da data de maturidade das Obrigações SIC 2019-2022 (11 de julho de 2022) e das 
Obrigações SIC 2021-2025 (11 de junho de 2025). 
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Tabela 3 – Diferencial de Taxas de Rentabilidade entre maturidades em 2024 ou 2025 ou 2026 

e em 2022 ou 2023 para emitentes selecionados, tendo por referência o período entre 27 de 

abril de 2021 e 10 de maio de 2021 (10 (dez) Dias Úteis) 

Emitente(1) Rating Emitente(2) 

Emissão de Referência para o Ano 2022 ou 
2023(3) 

Emissão de Referência para o Ano 2024 ou 2025 
ou 2026(3) 

Diferencial de Taxas 
de Rentabilidade 
(2024 ou 2025 ou 

2026 – 2022 ou 2023) Emissão (ISIN)(5) 
Taxa de 

Rentabilidade(4) 
Emissão (ISIN)(5) 

Taxa de 
Rentabilidade(4) 

ITV Plc BBB- / Baa3 / n.a. 
ITVLN 2,125% set 2022 

(XS1292425664) 
0,33% 

ITVLN 1,375% set 2026 
(XS2050543839) 

0,54% 0,21% 

Bertelsmann SE 
Co. KGaA 

BBB / Baa2 / n.a. 
BERTEL 2,625% ago 2022 

(XS0811690550) 
-0,36% 

BERTEL 1,25% set 2025 
(XS1888229249) 

-0,07% 0,29% 

Sky Limited A- / A3 / A- 
CMCSA 1,875% nov 2023 

(XS1141969912) 
-0,24% 

CMCSA 2,25% nov 2025 
(XS1321424670) 

-0,06% 0,18% 

Vivendi, S.E. n.a. / Baa2 / BBB 
VIVFP 0% jun 2022 
(FR0013424850) 

-0,25% 
VIVFP 0,625% jun 2025 

(FR0013424868) 
0,15% 0,40% 

Mota-Engil, SGPS, 
S.A. 

n.a. / n.a. / n.a. 
EGLPL 4,5% nov 2022 
(PTMENWOM0007) 

4,41% 
EGLPL 4,375% out 2024 

(PTMENXOM0006) 
4,59% 0,18% 

TAP – Transportes 
Aéreos 

Portugueses, S.A. 
B- / Caa2 / n.a. 

TAPTRA 4,375% jun 2023 
(PTTAPBOM0007) 

10,49% 
TAPTRA 5,625% dez 2024 

(PTTAPDOM0005) 
11,22% 0,73% 

EDP Finance B.V. BBB / Baa3 / BBB 
EDPPL 2,625% jan 2022 

(XS1111324700) 
-0,38% 

EDPPL 2% abr 2025 
(XS1222590488) 

-0,01% 0,38% 

REN Finance B.V. BBB / Baa3 / BBB 
RENEPL 1,75% jun 2023 

(XS1423826798) 
-0,13% 

RENEPL 2,5% fev 2025 
(XS1189286286) 

-0,07% 0,06% 

Brisa Concessão 
Rodoviária, S.A. 

n.a./ Baa2 / A- 
BRCORO 2% mar 2023 

(PTBSSJOM0014) 
-0,18% 

BRCORO 1,875% abr 2025 
(PTBSSIOM0015) 

-0,06% 0,12% 

Galp Energia, 
SGPS, S.A.  

n.a. / n.a. / n.a. 
GALPPL 1% fev 2023 

(PTGALLOM0004) 
0,08% 

GALPPL 2% jan 2026 
(PTGALCOM0013) 

0,81% 0,73% 

República 
Portuguesa 

BBB / Baa3 / BBB 
OT 2,2% out 2022 
(PTOTESOE0013) 

-0,63% 
OT 2,875% out 2025 

(PTOTEKOE0011) 
-0,32% 0,31% 

   

   Média Total 0,33% 

   Média Emitentes dedicados, maioritariamente, ao mesmo setor 0,27% 

   Média Emitentes Portugueses 0,36% 

 

(1)  Os emitentes foram selecionados por terem realizado emissões de obrigações colocadas em mercado com maturidade nos anos 

de 2022 ou 2023 e de 2024 ou 2025 ou 2026. Nos casos da ITV Plc, Bertelsmann SE Co. KGaA, Sky Limited, e Vivendi, S.E., estes 

emitentes foram selecionados tendo em conta o setor em que maioritariamente operam, tendo os demais emitentes sido 

selecionados por serem portugueses. Estes emitentes não são, contudo, totalmente comparáveis com a SIC, sendo de salientar 

as seguintes diferenças: (i) ITV Plc, Bertelsmann SE Co. KGaA, Sky Limited, e Vivendi, S.E., embora operando maioritariamente 

no setor de media, são emitentes sediados noutros países (Reino Unido nos casos da ITV Plc e Sky Limited, França no caso da 
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Vivendi, S.E. e Alemanha no caso da Bertelsmann SE Co. KGaA) e têm notações de risco atribuídas por sociedades de notação 

de risco internacionais; (ii) a República Portuguesa é um emitente soberano; (iii) a Mota-Engil, SGPS, S.A., TAP – Transportes 

Aéreos Portugueses, S.A., EDP Finance B.V., REN Finance B.V., Brisa Concessão Rodoviária, S.A. e Galp Energia, SGPS, S.A. 

desenvolvem as suas atividades em setores distintos daqueles em que a SIC está focada, tendo ainda a TAP – Transportes Aéreos 

Portugueses, S.A., EDP Finance B.V., REN Finance B.V. e Brisa Concessão Rodoviária, S.A. notação de risco atribuída por 

sociedades de notação de risco internacionais.  

(2)  Rating S&P / Moody’s / Fitch. 

(3)  Para cada emitente, foram consideradas a emissão com maturidade mais próxima da data de maturidade das Obrigações SIC 

2019-2022, i.e., 11 de julho de 2022, e a emissão com maturidade mais próxima da data de maturidade das Obrigações SIC 

2021-2025, i.e., 11 de junho de 2025. 

(4)  Média das taxas de rentabilidade (TANB) de fecho diárias em mercado secundário, sendo a fonte daquelas taxas a Bloomberg 

e tendo por base preços mid CBBT (Composite Bloomberg Bond Trader), com exceção das taxas indicadas para as emissões da 

Mota Engil, SGPS, S.A. e a emissão da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, S.A. com maturidade em junho de 2023, as quais 

têm por base preços mid de fecho diário do Euronext Lisbon, por terem sido emissões destinadas ao público em geral via oferta 

pública de subscrição. 

(5)  Emissões essencialmente destinadas a investidores profissionais com exceção das emissões da Mota Engil, SGPS, S.A. e a 

emissão da TAP – Transportes Aéreos Portugueses, S.A. com maturidade em junho de 2023 que foram colocadas junto do 

público em geral. 

A definição do diferencial de 1,00% (um por cento) entre as taxas de rentabilidade (TANB, sujeita 

ao regime fiscal em vigor) das Obrigações SIC 2021-2025 e das Obrigações SIC 2019-2022 

implícito na contrapartida teve como referência os níveis dos diferenciais evidenciados na 

Tabela 3 acrescidos de um prémio definido pelo Oferente, com o objetivo de conferir um 

incentivo adicional à troca pelos titulares das Obrigações SIC 2019-2022. 

Relativamente ao segundo ponto de análise, a Tabela 4 apresenta informação sobre as 

transações relativas às Obrigações SIC 2019-2022 ocorridas no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon, tomando como referência o período compreendido entre 27 de abril e 10 de 

maio de 2021 (10 (dez) Dias Úteis). 

Tabela 4 – Transações em bolsa de Obrigações SIC 2019-2022 no período entre 27 de abril de 

2021 e 10 de maio de 2021 (10 (dez) Dias Úteis) 

Preço Máximo Preço Mínimo Preço Médio (1) 
Quantidade Total 

Transacionada 

101,50% 100,58% 101,14% 3714 

Fonte: Euronext 

(1)  Preço médio ponderado pelas quantidades transacionadas 

O montante de valorização de cada Obrigação SIC 2019-2022 para efeitos de troca implícito na 

contrapartida, ou seja, 101,639% (cento e um vírgula seis três nove por cento) do valor nominal, 

é superior em cerca de 0,539% (zero vírgula cinco três nove por cento), ou seja, €0,1617 (zero 
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vírgula um seis um sete euros), ao preço médio ponderado de transação evidenciado na Tabela 

4.  

A Tabela 5 apresenta informação sobre as transações de Obrigações SIC 2019-2022 efetuadas 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon desde 1 de outubro de 2020 até 10 de maio de 

2021. 

Tabela 5 – Transações em bolsa de Obrigações SIC 2019-2022 no período entre 1 de outubro 

de 2020 e 10 de maio de 2021 

Fonte: Euronext 

(1)  Até 10 de maio de 2021, inclusive. 

(2)  Preço médio ponderado pelas quantidades transacionadas. 

Modo de pagamento da contrapartida 

As Obrigações SIC 2021-2025 que integram a contrapartida e que um destinatário da Oferta 

Pública de Troca deva receber em virtude da transmissão de uma ordem de troca a satisfazer 

serão creditadas, na Data de Liquidação, na conta de registo individualizado de valores 

mobiliários escriturais, aberta junto do respetivo intermediário financeiro legalmente 

habilitado, na qual se encontravam registadas as Obrigações SIC 2019-2022 alienadas no âmbito 

da Oferta Pública de Troca. 

O valor do prémio que integra a contrapartida e que qualquer destinatário da Oferta Pública de 

Troca deva receber em virtude da transmissão de uma ordem de troca a satisfazer será 

creditado, na Data de Liquidação, juntamente com o montante dos juros corridos, na conta à 

ordem associada à conta de registo individualizado de valores mobiliários escriturais acima 

referida. 

Caução ou garantia da contrapartida 

Nos termos do n.º 2 do artigo 177.º do Código dos Valores Mobiliários, dado que parte da 

contrapartida da Oferta Pública de Troca consiste num pagamento em dinheiro, o Oferente 

 
Outubro 

2020 
Novembro 

2020 
Dezembro 

2020 
Janeiro 

2021 
Fevereiro 

2021 
Março 
2021 

Abril 
2021 

Maio 
2021(1) 

Preço Máximo 101,85% 101,96% 101,50% 101,23% 101,99% 101,98% 101,39% 101,50% 

Preço Mínimo 100,00% 100,00% 100,80% 100,50% 100,01% 100,01% 100,50% 100,62% 

Preço Médio(2) 100,68% 100,39% 100,89% 100,86% 100,77% 100,75% 100,89% 101,14% 

Quantidade 
Total 

Transacionada 
9000 10470 2536 5725 17487 12346 8777 1862 
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apresentou comprovativo de depósito em conta bancária da titularidade da SIC junto do Novo 

Banco no valor total a pagar no âmbito da Oferta Pública de Troca, i.e. no valor de €491.700,00 

(quatrocentos e noventa e um mil e setecentos euros), o que corresponde ao valor máximo da 

contrapartida, assumindo um cenário em que a totalidade das Obrigações SIC 2021-2025 

emitidas seja para satisfazer ordens de troca no âmbito da Oferta Pública de Troca. 

Liquidez da contrapartida 

Nos termos do n.º 3 do artigo 177.º do Código dos Valores Mobiliários, os valores mobiliários 

que integram a contrapartida de quaisquer ofertas públicas de troca devem ter adequada 

liquidez e ser de fácil avaliação. Em linha com a prática usual em operações desta natureza 

quando em causa estão valores mobiliários a emitir, como é o caso das Obrigações SIC 2021-

2025, na sequência da Oferta Pública de Troca e para dar cumprimento ao mencionado requisito 

legal, o CaixaBI solicitou à Euronext a celebração de um contrato de liquidez com esta mesma 

entidade (liquidity provider agreement), nos termos standard aplicados pela Euronext e em data 

anterior à data da admissão das Obrigações SIC 2021-2025 à negociação no Euronext Lisbon, 

destinado a implementar mecanismos fomentadores de liquidez durante três meses após a data 

de admissão à negociação, tendo por referência as Obrigações SIC 2021-2025. 

6.1.6. Calendário da Oferta Pública de Troca 

Apresenta-se de seguida o calendário da Oferta Pública de Troca: 

Data e hora Evento 

24 de maio de 2021 às 8h30 Início do prazo da Oferta Pública de Troca 

2 de junho de 2021 às 15h00 Limite para alterar ou revogar ordens de troca 

transmitidas no âmbito da Oferta Pública de Troca, a 

partir do qual as ordens de troca não poderão ser 

alteradas e serão irrevogáveis, inclusive 

7 de junho de 2021 às 15h00 Fim do prazo da Oferta Pública de Troca, inclusive 

8 de junho de 2021 às 17h0018 Sessão especial de apuramento dos resultados da 

Oferta Pública de Troca e divulgação dos seus 

resultados  

 

 
18  Horário previsto embora passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso da Euronext. 
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11 de junho de 2021 às 9h0019 Liquidação física e financeira da Oferta Pública de 

Troca, emissão e subscrição das Obrigações SIC 2021-

2025 trocadas neste contexto, e pagamento do 

prémio e dos juros corridos relativos às Obrigações 

SIC 2019-2022 objeto de troca 

11 de junho de 2021 Data prevista para admissão à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon, estando 

sujeita a decisão da Euronext 

Este é um calendário indicativo e está sujeito a alterações acordadas entre o Oferente e os 

Organizadores e Coordenadores Globais. Todas as referências a horas neste Prospeto devem ser 

entendidas como referências à hora de Lisboa.  

6.1.7. Divulgação de resultados da Oferta Pública de Troca 

Quanto à divulgação dos resultados da Oferta Pública de Troca, aplica-se o disposto na secção 

5.1.7. (Divulgação de resultados da Oferta Pública de Subscrição) por referência à Oferta Pública 

de Subscrição. 

6.1.8. Exercício de direitos de preferência e direitos de subscrição 

Ao exercício de direitos de preferência e direitos de subscrição no âmbito da Oferta Pública de 

Troca aplica-se o disposto na secção 5.1.8. (Exercício de direitos de preferência e direitos de 

subscrição) por referência à Oferta Pública de Subscrição. 

6.2 Plano de distribuição 

6.2.1. Categorias de investidores 

Não existem restrições relativamente às categorias de investidores que poderão transmitir 

ordens de troca no âmbito da Oferta Pública de Troca, tendo a Oferta Pública de Troca 

especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com 

estabelecimento em Portugal que sejam titulares de Obrigações SIC 2019-2022. 

 

 
19  A hora indicada para a liquidação física e financeira da Oferta Pública de Troca corresponde à hora a que se prevê que a mesma 

seja concluída, pelo que a negociação das Obrigações SIC 2021-2025 só ocorrerá após a liquidação física e financeira da Oferta 
Pública de Troca. Em todo o caso, o horário poderá ser passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso da Euronext. 
O Emitente, por referência a 31 de dezembro de 2020, registou um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente 
inferior àquele que deverá ser observado. 
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6.2.2. Notificação aos investidores acerca das Obrigações SIC 2021-2025 que lhes foram 

atribuídas 

Após o apuramento dos resultados da Oferta Pública de Troca, os investidores serão notificados 

pelos respetivos intermediários financeiros, junto dos quais transmitiram as suas ordens de 

troca, relativamente às Obrigações SIC 2021-2025 que lhes foram atribuídas. 

6.3 Procura de declarações de aceitação e receção de ordens de troca 

6.3.1. Partes da Oferta Pública de Troca 

O ActivoBank, o BiG, o Banco Best, o Bankinter, a CGD, o CaixaBI, o EuroBIC, o Millennium bcp, 

o Montepio e o Novo Banco são os Colocadores contratados pelo Oferente para, junto de 

pessoas com residência ou estabelecimento em Portugal, desenvolverem os seus melhores 

esforços, nos termos da legislação aplicável, com vista à aceitação e receção das respetivas 

ordens de troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025. 

A Oferta Pública de Troca é uma oferta pública de aquisição de valores mobiliários na modalidade 

de troca e dirige-se a investidores indeterminados titulares de Obrigações SIC 2019-2022, ou 

seja, ao público em geral, tendo especificamente como destinatários pessoas singulares ou 

coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal. 

6.3.2. Agente Pagador 

O Agente Pagador responsável por assegurar o serviço financeiro relativo às Obrigações SIC 

2021-2025 é o Novo Banco, S.A.. 

6.4 Objetivos do Oferente em relação à Oferta Pública de Troca 

O acesso ao mercado através de ofertas públicas constitui um mecanismo alternativo às fontes 

de financiamento bancário tradicionais, no qual o Oferente pretende manter-se ativo.  

Com a Oferta Pública de Troca, o Oferente pretende dar prosseguimento à sua estratégia de 

alongamento da sua dívida, de modo a alinhá-la melhor com a geração de cash flow, bem como 

de redução do custo dessa mesma dívida, substituindo desde já parte da sua dívida com 

vencimento em 2022 por dívida com vencimento em 2025. 

6.5 Deliberações, autorizações e aprovações da Oferta Pública de Troca 

O Conselho de Administração do Oferente deliberou, nos termos do artigo 5.º dos respetivos 

estatutos, no dia 20 de abril de 2021, autorizar a Oferta Pública de Troca. 
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O Conselho de Administração do Acionista Único deliberou, no dia 20 de abril de 2021, aprovar 

a Oferta Pública de Troca e a inclusão no Prospeto de informação sobre a Impresa, na qualidade 

de acionista único do Oferente. 

  



 
 

91 

CAPÍTULO 7 

CONDIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES SIC 2021-2025 

7.1 Montante e divisa das Obrigações SIC 2021-2025 

Para satisfazer as ordens de subscrição e/ou de troca transmitidas no âmbito das Ofertas e 

devidamente validadas, sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, serão emitidas até 1.000.000 

(um milhão) de Obrigações SIC 2021-2025, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e 

global de até €30.000.000 (trinta milhões de euros). 

As Obrigações SIC 2021-2025 são denominadas em euros. 

7.2 Categoria, forma de representação das Obrigações SIC 2021-2025 e Códigos 

As Obrigações SIC 2021-2025 são valores mobiliários escriturais, nominativos, exclusivamente 

materializadas pela inscrição em contas individualizadas abertas em nome dos respetivos 

titulares junto de intermediários financeiros legalmente habilitados a receber ordens relativas a 

valores mobiliários escriturais, de acordo com as disposições legais em vigor. A entidade 

responsável pela manutenção dos registos é a Central de Valores Mobiliários gerida pela 

Interbolsa, com morada na Avenida da Boavista, n.º 3433, 4100-138 Porto, Portugal. 

Às Obrigações SIC 2021-2025 foram atribuídos o código ISIN PTSINBOM0002 e o código CFI 

DBFUFR. 

7.3 Legislação aplicável às Obrigações SIC 2021-2025 

A emissão das Obrigações SIC 2021-2025 está sujeita ao disposto no Código dos Valores 

Mobiliários, no Código das Sociedades Comerciais e na demais legislação e regulamentação 

aplicável. 

7.4 Direitos de preferência 

Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência na subscrição das 

Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito quer da Oferta Pública de Subscrição, quer da Oferta 

Pública de Troca.  

Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para o Acionista Único.  

As Obrigações SIC 2021-2025 são oferecidas para subscrição pelo público em geral, tendo 

especificamente como destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com 

estabelecimento em Portugal, incluindo, para evitar quaisquer dúvidas, aos titulares de 

Obrigações SIC 2019-2022, sem qualquer tipo de diferenciação, sujeito aos limites de valores 
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objeto das Ofertas. 

Não existem restrições relativas aos investidores que poderão transmitir ordens de troca no 

âmbito da Oferta Pública de Troca, embora esta oferta seja dirigida apenas a titulares de 

Obrigações SIC 2019-2022. 

7.5 Direitos atribuídos 

À exceção do disposto na secção 7.9 (Amortizações e reembolso antecipado) e na secção 7.13 

(Representação dos Obrigacionistas e assembleias de Obrigacionistas), não existem direitos 

especiais atribuídos às Obrigações SIC 2021-2025 senão os conferidos nos termos da lei e deste 

Prospeto, nomeadamente o direito a receber o pagamento de juros e o reembolso do capital. 

7.6 Grau de subordinação das Obrigações SIC 2021-2025 

As obrigações que para o Emitente resultam da emissão das Obrigações SIC 2021-2025 serão 

comuns, pelo que não beneficiarão de qualquer garantia prestada pelo Emitente, nem estarão 

sujeitas a subordinação. Assim, tais obrigações constituem responsabilidades diretas, 

incondicionais e gerais do Emitente, que empenhará toda a sua boa fé no respetivo 

cumprimento, sem prejuízo do disposto na secção 7.7.2 (Relação de grupo por domínio total 

entre a Impresa e a SIC). 

Às Obrigações SIC 2021-2025 corresponderá um tratamento pari passu com as restantes 

obrigações pecuniárias presentes e futuras não condicionais, não subordinadas e não garantidas 

do Emitente, sem prejuízo dos privilégios que resultem da lei e do disposto na secção 7.7.2 

(Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e a SIC). 

7.7 Garantias das Obrigações SIC 2021-2025 

7.7.1. Património do Emitente 

Sem prejuízo do disposto na secção 7.7.2 (Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e 

a SIC), as receitas e o património geral do Emitente não onerados e a parte disponível das 

receitas e do património geral do Emitente sobre os quais outros credores não beneficiem de 

preferência, legal ou contratual, responderão pelo cumprimento de todas as obrigações que, 

para o Emitente, resultam e/ou venham a resultar da emissão das Obrigações SIC 2021-2025 

nos termos da lei e deste Prospeto.  

Foram dadas garantias aos financiamentos do Grupo Impresa que representam 31% (trinta e um 

por cento) do ativo líquido total do Emitente e 72% (setenta e dois por cento) do ativo líquido 

total do Acionista Único. Deste universo, mantêm-se à data deste Prospeto:  
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• Penhor sobre ações representativas da totalidade do capital social da SIC; 

• O edifício de Paço de Arcos está dado como garantia do financiamento suportado no 

mesmo; 

• Encontram-se ainda subscritas diversas livranças em branco; e 

• Contratos de financiamento em regime de factoring da SIC que estão suportados na 

antecipação de receitas futuras relativas a contratos específicos de cedência de direitos 

de transmissão dos canais SIC. 

7.7.2. Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e a SIC 

Uma vez que a Impresa é acionista único da SIC, titular da totalidade das ações representativas 

do respetivo capital social, existe entre estas duas entidades uma relação de grupo por domínio 

total, pelo que a Impresa é responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do Código das 

Sociedades Comerciais (aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades 

Comerciais), pelo cumprimento perante os Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas 

relativamente à emissão das Obrigações SIC 2021-2025, nos termos da lei e do Prospeto, 

nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos correspondentes juros. 

7.7.3. Não oneração 

Enquanto as Obrigações SIC 2021-2025 não forem integralmente reembolsadas, o Emitente 

compromete-se a não dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os bens que 

constam ou venham a constar do seu ativo presente e futuro e que representem mais de 20% 

(vinte por cento) do seu ativo líquido consolidado. Adicionalmente, são permitidas as seguintes 

garantias a bens ou direitos do Emitente: 

(a) Garantias existentes à presente data (referidas na secção 7.7.1), bem como aquelas que 

sejam ou venham a ser constituídas para garantia das obrigações decorrentes da Emissão; 

(b) Garantias constituídas com o acordo prévio dos Obrigacionistas, obtido por maioria 

simples nos termos previstos no n.º 7 do artigo 355.º do Código das Sociedades 

Comerciais;  

(c) Garantias constituídas sobre bens a adquirir pelo Emitente ou para seu benefício, desde 

que (i) a aquisição em causa não se configure como uma mera substituição de ativos, 

sendo que o investimento nos bens do ativo imobilizado do Emitente que se encontrem 

obsoletos ou deteriorados não constituirá uma mera substituição de ativos, e (ii) a 
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garantia seja constituída em caução do respetivo preço de aquisição ou associada ao 

crédito concedido para o efeito; ou 

(d) Garantias constituídas por imperativo legal. 

Para este efeito, por “ativo líquido consolidado” entende-se o total do ativo determinado de 

acordo com as IFRS, tal como publicado nas últimas contas consolidadas auditadas e objeto de 

certificação legal de contas do Emitente aprovadas à data da constituição dessa(s) garantia(s). 

7.8 Juros e outras remunerações 

7.8.1. Taxa de juro 

As Obrigações SIC 2021-2025 vencem juros até ao seu reembolso à taxa de juro fixa anual 

nominal bruta de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por cento) ao ano (taxa anual nominal 

bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor). Cada investidor poderá solicitar ao intermediário 

financeiro ao qual pretenda transmitir a sua ordem a simulação da rentabilidade líquida, após 

impostos, comissões e outros encargos. 

7.8.2. Datas de pagamento 

A liquidação financeira das Obrigações SIC 2021-2025 está prevista ocorrer no dia 11 de junho 

de 2021, data a partir da qual, inclusive, se iniciará a contagem do primeiro período de juros 

relativo às Obrigações SIC 2021-2025. 

Os juros das Obrigações SIC 2021-2025 vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com 

pagamento a 11 de junho e a 11 de dezembro de cada ano até à Data de Reembolso das 

Obrigações SIC 2021-2025. 

Os juros das Obrigações SIC 2021-2025 serão calculados tendo por base meses de 30 (trinta) 

dias cada, num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

7.8.3. Processamento de pagamentos 

Em cada Data de Pagamento de Juros serão movimentadas a crédito as contas correntes das 

entidades registadoras junto do TARGET2 indicadas para o efeito à Interbolsa, com base em 

informação recebida das mesmas. Após receção dos montantes devidos, as entidades 

registadoras procederão à respetiva distribuição pelas contas de pagamento correntes, 

associadas às contas de registo individualizado de valores mobiliários escriturais de cada um dos 

Obrigacionistas seus clientes. 
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7.8.4. Pagamentos em Dias Úteis 

Se a data prevista para o pagamento de qualquer montante relativo às Obrigações SIC 2021-

2025 não for um Dia Útil, a data de pagamento será ajustada e o respetivo titular não terá direito 

ao pagamento até ao Dia Útil imediatamente seguinte nem direito a receber juros adicionais ou 

qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em causa para o Dia Útil 

imediatamente seguinte. 

7.9 Amortizações e reembolso antecipado 

7.9.1. Reembolso 

As Obrigações SIC 2021-2025 têm um prazo de 4 (quatro) anos a contar da Data de Emissão, 

sendo cada Obrigação SIC 2021-2025 reembolsada ao seu valor nominal na Data de Reembolso, 

ou seja, em 11 de junho de 2025, salvo o previsto nos termos das secções 7.9.3 (Situações de 

reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas) e 7.9.5 (Situações de Incumprimento), ou 

a sua aquisição pelo Emitente nos termos legalmente permitidos. 

7.9.2. Reembolso antecipado por opção do Emitente 

Sem prejuízo do disposto nas secções 7.9.3 (Situações de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas) e 7.9.5 (Situações de Incumprimento), ou aquisição pelo Emitente nos termos 

legais, não existe nenhuma opção de reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 ao 

dispor do Emitente. 

7.9.3. Situações de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas 

A ocorrência de qualquer uma das seguintes situações (cada uma delas uma “Situação de 

Reembolso Antecipado”) constitui uma situação de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas: 

(i) O Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão, ou os seus sucessores legais, deixar de 

deter, direta ou indiretamente, a maioria do capital social e dos direitos de voto do 

Emitente; 

(ii) Caso, (a) tendo em consideração a informação constante dos relatórios e contas anuais 

consolidadas do Emitente preparados em IFRS, auditados e objeto de certificação legal de 

contas, o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente do Emitente ultrapasse, 

por referência a 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023 ou 2024, 4,75x20 e tal ultrapassagem 

 

 
20  O Emitente, por referência a 31 de dezembro de 2020, registou um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente 

inferior àquele que deverá ser observado. 
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não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados desde a data de aprovação dos 

relatórios e contas anuais relevantes (se os relatórios e contas forem aprovados dentro 

do prazo legalmente previsto) ou contados desde o termo do prazo legalmente previsto 

para tal aprovação (se os relatórios e contas não forem aprovados dentro do prazo 

legalmente previsto), conforme aplicável. O cálculo, de forma discriminada, e o valor do 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente por referência a 31 de dezembro 

de cada um dos exercícios em questão e, sendo aplicável e ocorrendo a mencionada 

sanação dentro do prazo definido, também por referência à data da sanação, será 

evidenciado por certificado assinado por dois Administradores e auditado (cada um 

desses certificados constituindo um “Certificado”), do qual o Emitente dará 

conhecimento ao público através do sistema de difusão de informação da CMVM (sendo 

que esta obrigação de comunicação do Emitente ficará cumprida caso o referido 

Certificado (assinado e auditado) esteja integrado no relatório e contas do Emitente e 

este seja objeto de divulgação através do sistema de difusão de informação da CMVM), 

ou (b) não seja emitido um Certificado ou o Emitente não dê conhecimento dele ao 

público nos termos aqui previstos; 

(iii) Caso, (a) tendo em consideração a informação constante dos relatórios e contas anuais 

consolidadas do Acionista Único preparados em IFRS, auditados e objeto de certificação 

legal de contas, o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente do Acionista 

Único ultrapasse, por referência a 31 de dezembro de 2021, 2022, 2023 ou 2024, 6,50x21 

e tal ultrapassagem não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados desde a data 

de aprovação dos relatórios e contas anuais relevantes (se os relatórios e contas forem 

aprovados dentro do prazo legalmente previsto) ou contados desde o termo do prazo 

legalmente previsto para tal aprovação (se os relatórios e contas não forem aprovados 

dentro do prazo legalmente previsto), conforme aplicável. O cálculo, de forma 

discriminada, e o valor do Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente por 

referência a 31 de dezembro de cada um dos exercícios em questão e, sendo aplicável e 

ocorrendo a mencionada sanação dentro do prazo definido, também por referência à data 

da sanação será evidenciado por certificado assinado por dois Administradores e auditado 

(cada um desses certificados constituindo um “Certificado”), do qual o Acionista Único 

dará conhecimento ao público através do sistema de difusão de informação da CMVM 

 

 
21  O Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2020, registou um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente 

inferior àquele que deverá ser observado. 
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(sendo que esta obrigação de comunicação do Acionista Único ficará cumprida caso o 

referido Certificado (assinado e auditado) esteja integrado no relatório e contas do 

Acionista Único e este seja objeto de divulgação através do sistema de difusão de 

informação da CMVM), ou (b) não seja emitido um Certificado ou o Acionista Único não 

dê conhecimento dele ao público nos termos aqui previstos; 

(iv) Caso a Impresa, através de qualquer órgão social competente, aprove qualquer 

distribuição aos acionistas, incluindo, mas se não limitando a, pagamentos realizados a 

título de reembolso ou pagamento de juros referentes a prestações acessórias, 

prestações suplementares ou suprimentos, pagamento de dividendos, distribuição ou 

pagamento de reservas livres, prémios, ou decorrente de reembolso após redução de 

capital social, empréstimos a acionistas, ou qualquer outra forma de remuneração ou 

pagamento a acionistas ou de quaisquer outros créditos de que os acionistas sejam ou 

venham a ser titulares, bem como a compra de ações próprias pela Impresa que não se 

destine à respetiva atribuição a colaboradores do Grupo Impresa com vista à retenção de 

talentos. 

Caso se verifique qualquer situação de reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 por 

opção dos Obrigacionistas prevista nas alíneas anteriores, o Emitente deverá informar o público, 

de imediato após ter conhecimento da mesma, através do sistema de difusão de informação da 

CMVM. 

Para efeito desta secção, considera-se que as situações acima referidas ocorrerão nas seguintes 

datas: 

(a) Para a situação prevista na secção 7.9.3 (i), na data de divulgação ao mercado, através do 

sistema de difusão de informação da CMVM, pelo Emitente ou por quem tenha o dever 

legal de proceder à comunicação em causa, ou (ii) na data da ocorrência da situação em 

causa quando diga respeito diretamente ao Emitente ou ao Acionista Único, ou na data 

em que o Emitente ou o Acionista Único tenha conhecimento da mesma, nomeadamente 

por efeito da atualização do respetivo livro de registo de ações ou exercício de quaisquer 

direitos sociais, quando não lhes diga diretamente respeito, consoante a data que 

primeiro ocorrer; 

(b) Para as situações previstas nas secções 7.9.3 (ii) e (iii), no termo do prazo de sanação 

previsto; 
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(c) Para a situação prevista na secção 7.9.3 (iv), na data em que a aprovação da distribuição 

aos acionistas da Impresa for comunicada ao mercado através do sistema de difusão de 

informação da CMVM (www.cmvm.pt), 

tais datas constituindo uma (“Data do Evento de Reembolso Antecipado”). 

7.9.4. Reembolso antecipado 

Caso se verifique qualquer uma das Situações de Reembolso Antecipado, cada Obrigacionista 

poderá, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da Data do Evento de 

Reembolso Antecipado (tal prazo sendo considerado o “Prazo de Exercício do Direito de 

Reembolso Antecipado”), exigir o reembolso antecipado das Obrigações SIC 2021-2025 de que 

seja titular, sem necessidade de uma deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, 

e terá direito a receber o capital e os respetivos juros devidos até à data em que se efetuar 

aquele reembolso. 

Os Obrigacionistas que pretendam exercer a opção de reembolso antecipado deverão 

comunicar a sua intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração do 

Emitente e endereçada à sua sede social, devendo o Emitente proceder ao respetivo reembolso 

das Obrigações SIC 2021-2025 no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após o final do Prazo de Exercício 

do Direito de Reembolso Antecipado. 

7.9.5. Situações de Incumprimento 

A ocorrência e manutenção de qualquer uma das seguintes situações constitui uma situação de 

incumprimento (“Situação de Incumprimento”): 

(i) Não pagamento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer montante a título de 

capital ou juros respeitante às Obrigações SIC 2021-2025, salvo se o incumprimento em 

causa for sanado, no caso de capital, no prazo de 3 (três) Dias Úteis após a respetiva data 

de vencimento ou, no caso de juros, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após a respetiva data 

de vencimento; 

(ii) Não cumprimento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer outra obrigação 

relativa às Obrigações SIC 2021-2025, salvo se o incumprimento em causa, sendo sanável, 

for sanado no prazo de 30 (trinta) dias (ou em qualquer outro prazo superior concedido 

pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso exista) ou pelos Obrigacionistas) a 

contar da data de vencimento da obrigação em causa ou, na inexistência de data de 

vencimento, da data em que o Emitente e/ou o Acionista Único for interpelado para o 

cumprimento da obrigação em causa, conforme aplicável; 
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(iii) Ocorrência de uma situação de incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, 

facilidade de crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, contraído 

pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma Subsidiária Relevante junto do sistema 

financeiro português ou estrangeiro, ou relativa a obrigações decorrentes da emissão de 

valores mobiliários ou monetários de qualquer natureza, desde que o montante em causa 

seja superior a €2.500.000 (dois milhões e quinhentos mil euros) (ou o seu equivalente 

noutra moeda), considerado de forma individual ou agregada, e (i) haja sido decretado o 

vencimento antecipado dos créditos em causa ou (ii) não tenham os montantes devidos 

sido pagos na sua data de vencimento e a situação de incumprimento não tenha sido 

sanada nos termos contratualmente previstos; 

(iv) Existência de uma ou mais decisões judiciais ou administrativas transitadas em julgado, a 

respeito do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, ou de processo 

de execução fiscal ou de dívidas à Segurança Social, relativamente ao qual não tenha sido 

apresentada reclamação ou contestação no prazo legalmente aplicável, que determinem, 

para o Emitente, o Acionista Único ou para a Subsidiária Relevante em causa, 

responsabilidades de montante superior a €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) 

(ou o seu equivalente noutra moeda), considerado de forma individual ou agregada, salvo 

se o Emitente, o Acionista Único ou a Subsidiária Relevante em causa liquidar 

integralmente o valor em dívida no prazo de 90 (noventa) dias a contar do trânsito em 

julgado ou da notificação da liquidação da dívida fiscal ou da dívida à Segurança Social; 

(v) Início de processo executivo incidente sobre a totalidade ou parte substancial dos ativos 

do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, salvo se o Emitente, o 

Acionista Único ou a Subsidiária Relevante em causa apresentar, de boa fé, contestação 

dentro do prazo legalmente aplicável ou prestar garantia idónea à suspensão do processo 

em curso; 

(vi) (a) O Emitente, o Acionista Único ou uma Subsidiária Relevante reconhecer 

expressamente a impossibilidade de liquidar integral e pontualmente as suas dívidas à 

medida que estas se forem vencendo ou o Emitente, o Acionista Único ou uma Subsidiária 

Relevante cessar pagamentos em geral; (b) o Emitente, o Acionista Único ou uma 

Subsidiária Relevante requerer a sua declaração de insolvência ou a sua apresentação a 

plano especial de recuperação (“PER”) ou a medida de efeito equivalente, ou se a 

declaração de insolvência, a apresentação a PER ou medida de efeito equivalente do 

Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante for requerida por terceiro, 
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neste caso salvo se o Emitente, o Acionista Único ou a Subsidiária Relevante apresentar, 

de boa fé, contestação dentro do prazo legalmente aplicável; (c) o Emitente, o Acionista 

Único ou uma Subsidiária Relevante ser declarada insolvente pelo tribunal competente 

ou, no âmbito de processo de insolvência, ser celebrado um acordo com, ou cessão a 

benefício de, credores gerais do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária 

Relevante; ou (d) ser nomeado um administrador da insolvência ou outra entidade 

equivalente para o Emitente, para o Acionista Único ou para uma Subsidiária Relevante; 

(vii) A cessação, total ou substancial, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma 

Subsidiária Relevante, do exercício da sua atividade ou a ocorrência de qualquer evento 

(incluindo a aprovação de deliberações sociais ou a perda ou suspensão de qualquer 

licença ou autorização relevante para o exercício da sua atividade) que (a) nos termos da 

lei aplicável determine a dissolução ou liquidação do Emitente, do Acionista Único ou da 

Subsidiária Relevante, salvo se o evento em causa ocorrer no âmbito de uma 

reestruturação societária solvente, ou que (b) provoque uma modificação materialmente 

adversa para o normal desenvolvimento das atividades do Emitente, do Acionista Único 

ou da Subsidiária Relevante; 

(viii) Alienação ou disposição, a qualquer título, da totalidade ou de parte das ações 

representativas do capital social do Emitente de que o Acionista Único é titular ou se, por 

qualquer outra forma, cessar a relação de grupo por domínio total existente entre o 

Emitente e o Acionista Único; ou  

(ix) Alienação ou disposição, a qualquer título, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por 

uma Subsidiária Relevante, da totalidade ou de uma parte substancial dos seus ativos e 

desde que tal alienação ou disposição produza um impacto substancial nos ativos do 

Emitente, do Acionista Único ou da Subsidiária Relevante. Não é, todavia, considerada 

situação de incumprimento para os presentes efeitos a alienação ou disposição efetuada 

a preços de mercado ou que integre uma operação de reorganização de ativos – sem 

prejuízo da forma jurídica que tal reorganização venha a revestir – realizada entre 

sociedades que integrem o Grupo Impresa e contanto que não afete a capacidade do 

Emitente e do Acionista Único para cumprir integral e pontualmente as obrigações que 

para si decorrem das Obrigações SIC 2021-2025. 

Para este efeito, por “parte substancial dos ativos” entende-se pelo menos 30% (trinta por 

cento) do ativo da entidade em causa; por “preços de mercado” entende-se a operação que seja 

considerada como tal por entidade independente designada pelo Emitente. 



 
 

101 

7.9.6. Reembolso imediato 

Caso se verifique uma Situação de Incumprimento, ou seja, na data de ocorrência da situação 

em causa se não existir prazo de sanação aplicável ou, caso exista prazo de sanação aplicável, 

no termo deste sem que a situação em causa tenha sido sanada, o Emitente deverá informar o 

público, de imediato, através do sistema de difusão de informação da CMVM. 

Caso se verifique qualquer das Situações de Incumprimento previstas supra, cada Obrigacionista 

poderá exigir o reembolso imediato das Obrigações SIC 2021-2025 de que seja titular, sem 

necessidade de ser previamente tomada uma deliberação da Assembleia Geral de 

Obrigacionistas para o efeito, e terá direito a receber o capital e os respetivos juros devidos até 

à data em que se efetuar aquele reembolso. 

Os Obrigacionistas que pretendam exigir o reembolso imediato das Obrigações SIC 2021-2025 

de que sejam titulares deverão comunicar essa sua intenção através de carta registada dirigida 

ao Conselho de Administração do Emitente e endereçada à sua sede social, devendo o Emitente 

proceder ao reembolso das Obrigações SIC 2021-2025, ao seu valor nominal, e pagar os juros 

devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após 

ter recebido a referida notificação. 

Caso o Emitente não proceda ao pagamento no referido prazo, os Obrigacionistas que tenham 

exigido ao Emitente o reembolso imediato das Obrigações SIC 2021-2025 de que sejam titulares 

poderão, a partir de 30 (trinta) dias sobre a constituição em mora do Emitente, comunicar ao 

Acionista Único, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração do Acionista Único e 

endereçada à sua sede social, o não cumprimento, pelo Emitente, daquela obrigação de 

pagamento e exigir ao Acionista Único que, nessa qualidade, ao abrigo do disposto no artigo 

501.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais (aplicável por remissão do artigo 491.º do 

Código das Sociedades Comerciais), pague todos os montantes em dívida com relação às 

Obrigações SIC 2021-2025 de que aqueles Obrigacionistas sejam titulares. 

7.10 Taxa de rendibilidade efetiva 

7.10.1. Pressupostos 

A taxa de rendibilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados 

por cada Obrigação SIC 2021-2025 ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com 

idêntico rendimento. A taxa de rendibilidade efetiva utilizada nos cálculos apresentados 

depende dos seguintes pressupostos: 

(i) O preço de compra de cada Obrigação SIC 2021-2025 é igual ao seu valor de subscrição; 
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(ii) A taxa anual nominal bruta fixa das Obrigações SIC 2021-2025 é de 3,95% (três vírgula 

noventa e cinco por cento), sendo os juros pagos semestralmente; 

(iii) O reembolso de cada Obrigação SIC 2021-2025 é efetuado ao seu valor nominal na Data 

de Reembolso; 

(iv) A convenção de cálculo de juros das Obrigações SIC 2021-2025 é 30/360; e 

(v) A taxa de imposto considerada sobre os juros das Obrigações SIC 2021-2025 é de 28% 

(vinte e oito por cento). 

Será utilizada a seguinte fórmula de cálculo da taxa de rendibilidade efetiva anual (“TRE”): 

 

 

Em que: 

Pc: preço de compra da Obrigação SIC 2021-2025; 

Juros: cupão semestral; 

t: data de pagamento de juros (expressa em semestres); 

n: maturidade (expressa em semestres); 

i: taxa de rendibilidade nominal anual; 

TRE: taxa de rendibilidade efetiva anual; 

VR: valor de reembolso; e 

T: taxa de imposto. 

7.10.2. Taxa 

Assumindo os pressupostos enunciados na secção 7.10.1 (Pressupostos), a taxa de rendibilidade 

efetiva anual bruta das Obrigações SIC 2021-2025 é 3,989% (três vírgula nove oito nove por 

cento), enquanto que a taxa de rendibilidade efetiva anual líquida das Obrigações SIC 2021-2025 

é 2,8642% (dois vírgula oito seis quatro dois por cento). 

7.10.3. Alterações 

A taxa de rendibilidade efetiva poderá vir a ser afetada por eventuais taxas e comissões a pagar 
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pelos subscritores de Obrigações SIC 2021-2025 pela prestação de serviços financeiros 

relativamente às mesmas (incluindo comissões de subscrição, de troca, de custódia e outras 

aplicáveis).  

Os preçários destes serviços financeiros podem variar de intermediário para intermediário 

financeiro e podem ser consultados no sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt). 

7.11 Prescrição 

Os direitos relativos às Obrigações SIC 2021-2025 prescrevem no prazo de 20 (vinte) anos ou 5 

(cinco) anos, consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de 

juros relativos às Obrigações SIC 2021-2025, respetivamente. 

7.12 Agente Pagador 

7.12.1. Agente Pagador 

O serviço financeiro da presente Emissão, nomeadamente o pagamento dos juros e o reembolso 

de capital, será assegurado pelo Agente Pagador, enquanto entidade nomeada pelo Emitente 

para o efeito. 

7.12.2. Substituição 

O Emitente poderá substituir o Agente Pagador designado e/ou nomear agentes pagadores 

adicionais desde que, até ao momento em que forem pagos todos os montantes devidos com 

relação às Obrigações SIC 2021-2025, o Emitente assegure que: 

(i) enquanto as Obrigações SIC 2021-2025 se encontrarem admitidas à negociação em 

mercado regulamentado, esteja mandatado um agente pagador com morada no local ou 

locais que sejam exigidos pelas regras da autoridade de supervisão competente; e 

(ii) existe um agente pagador em Portugal capaz de realizar os pagamentos relativos às 

Obrigações SIC 2021-2025, tal como contemplados nas Condições das Obrigações e na lei 

portuguesa e regulamentos aplicáveis. 

7.12.3. Comunicação de substituição 

Qualquer alteração, cessação de funções ou nomeação relativa a um agente pagador produzirá 

efeitos decorridos 30 (trinta) dias após comunicação da mesma aos Obrigacionistas nos termos 

da secção 7.16 (Comunicações). 
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7.13 Representação dos Obrigacionistas e assembleias de Obrigacionistas 

7.13.1. Designação, destituição e substituição do representante comum 

Os Obrigacionistas poderão ser representados por um representante comum, o qual deve ser 

uma sociedade de advogados, uma sociedade de revisores oficiais de contas, um intermediário 

financeiro, uma entidade autorizada a prestar serviços de representação de investidores em 

algum Estado-Membro da União Europeia ou uma pessoa singular dotada de capacidade jurídica 

plena, ainda que não seja obrigacionista. 

O representante comum dos Obrigacionistas deve ser independente, não podendo estar 

associado a qualquer grupo de interesses no Emitente, nem encontrar-se em alguma 

circunstância suscetível de afetar a sua isenção, nos termos previstos no artigo 357.º do Código 

das Sociedades Comerciais. 

Os Obrigacionistas poderão, a todo o tempo, tomar as diligências necessárias para proceder à 

eleição do representante comum dos Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor. 

Adicionalmente, os Obrigacionistas terão ainda competência para a destituição ou substituição 

do representante comum. 

7.13.2. Convocação de assembleias 

As assembleias de Obrigacionistas poderão ser convocadas para deliberar sobre qualquer 

matéria que afete os interesses daqueles, incluindo a aprovação, por deliberação extraordinária, 

de uma modificação às Condições das Obrigações SIC 2021-2025 ou da nomeação ou destituição 

de representante comum dos Obrigacionistas, caso exista, e tanto as respetivas convocatórias 

como o seu funcionamento serão reguladas pelo Código das Sociedades Comerciais. As 

assembleias de Obrigacionistas podem ser convocadas pelo representante comum dos 

Obrigacionistas (caso exista) ou, se não tiver sido nomeado nenhum representante comum dos 

Obrigacionistas, ou o representante comum dos Obrigacionistas não tenha convocado a 

assembleia de Obrigacionistas, pelo presidente da mesa da assembleia geral do Emitente 

(quando exista), e deverão ser convocadas se requeridas pelos Obrigacionistas que detenham 

pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das Obrigações SIC 2021-2025 em dívida a 

cada momento. Os Obrigacionistas que detenham pelo menos 5% (cinco por cento) do 

montante global das Obrigações SIC 2021-2025 em dívida a cada momento podem ainda 

requerer a convocação judicial da assembleia de Obrigacionistas, quando a mesma não seja 

convocada pelo representante comum ou pelo presidente da mesa da assembleia geral. 
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7.13.3. Quórum constitutivo 

O quórum necessário para que numa assembleia de Obrigacionistas seja aprovada uma 

deliberação que não seja uma deliberação extraordinária será de uma pessoa ou pessoas que 

detenham ou representem quaisquer Obrigações SIC 2021-2025 então em dívida, 

independentemente do montante global em causa. O quórum exigido para que numa 

assembleia de Obrigacionistas convocada se aprove uma deliberação extraordinária será de uma 

pessoa ou pessoas que detenham ou representem pelo menos metade das Obrigações SIC 2021-

2025 então em dívida ou, numa assembleia realizada em segunda convocatória, qualquer 

pessoa ou pessoas que detenham ou representem quaisquer Obrigações SIC 2021-2025 então 

em dívida, independentemente do montante global em causa. 

7.13.4. Quórum deliberativo 

O número de votos necessários para aprovar uma deliberação que não seja uma deliberação 

extraordinária é a maioria dos votos recolhidos na assembleia de Obrigacionistas em causa. A 

maioria necessária para aprovar uma deliberação extraordinária é de pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) do montante global das Obrigações SIC 2021-2025 então em dívida ou, 

numa assembleia realizada em segunda convocatória, dois terços dos votos recolhidos na 

assembleia em causa. 

7.13.5. Deliberações vinculativas 

As deliberações aprovadas em qualquer assembleia de Obrigacionistas serão vinculativas para 

todos os Obrigacionistas, independentemente de terem estado, ou não, presentes nessa 

assembleia de Obrigacionistas e de terem, ou não, votado contra as deliberações em causa. 

Quer em primeira quer em segunda convocatória, é vedado à assembleia deliberar o aumento 

de encargos dos Obrigacionistas, salvo se o mesmo for por si unanimemente aprovado, ou a 

adoção de medidas que impliquem o tratamento desigual dos Obrigacionistas. 

7.13.6. Modificações 

O representante comum (caso exista) pode, sem o consentimento dos Obrigacionistas, acordar 

determinadas modificações às Condições das Obrigações SIC 2021-2025, desde que as mesmas: 

(i) Sejam de natureza menor e ainda de natureza formal ou técnica; 

(ii) Sejam efetuadas para corrigir um erro manifesto ou cumprir disposições legais 

imperativas. 



 
 

106 

7.13.7. Notificação 

Qualquer modificação, renúncia ou autorização ao abrigo das secções 7.13.5 (Deliberações 

vinculativas) ou 7.13.6 (Modificações) é vinculativa para todos os Obrigacionistas, incluindo os 

ausentes e os que tenham votado contra, e deverá ser notificada pelo Emitente aos 

Obrigacionistas assim que possível, de acordo com a secção 7.16 (Comunicações).  

7.13.8. Matérias que devem ser aprovadas por deliberação extraordinária 

Será exigida uma deliberação extraordinária dos Obrigacionistas para aprovar: 

(i) A modificação de qualquer data fixada para pagamento de capital ou juros em relação às 

Obrigações SIC 2021-2025, a redução do montante de capital ou juros devido em qualquer 

data em relação às Obrigações SIC 2021-2025, ou a alteração do método de cálculo do 

montante de qualquer pagamento em relação às Obrigações SIC 2021-2025 na Data de 

Reembolso; 

(ii) A modificação ou revogação de quaisquer disposições previstas nas Condições das 

Obrigações SIC 2021-2025; 

(iii) A renúncia a qualquer direito decorrente de qualquer uma das Condições das Obrigações 

SIC 2021-2025; 

(iv) Deliberações sobre quaisquer outras matérias relativamente às quais as presentes 

Condições das Obrigações SIC 2021-2025 exigem a aprovação de uma deliberação 

extraordinária; 

(v) Qualquer alteração às situações que exigem uma deliberação extraordinária dos 

Obrigacionistas. 

7.14 Regime fiscal 

O regime fiscal respeitante aos rendimentos das Obrigações encontra-se descrito no Capítulo 27 

(Informações de Natureza Fiscal), sem prejuízo do disposto na secção 7.11 (Prescrição). 

7.15 Regime de transmissão das Obrigações 

Não existem restrições à livre transmissão das Obrigações SIC 2021-2025, sendo que as mesmas 

poderão também ser transacionadas no mercado regulamentado Euronext Lisbon quando 

estiverem admitidas à negociação nesse mercado. 
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7.16 Comunicações 

7.16.1. Local de publicação 

Todas as notificações relativas às Obrigações SIC 2021-2025 serão publicadas, se e enquanto as 

Obrigações SIC 2021-2025 estiverem admitidas à negociação no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon, no sistema de difusão de informação da CMVM disponível no seu sítio Web 

(www.cmvm.pt) e no sítio Web do Emitente (www.sic.pt) ou por qualquer outra forma que se 

mostre de acordo com o previsto no Código dos Valores Mobiliários, no Regulamento dos 

Prospetos e Regulamentos Delegados e com as regras da Interbolsa e da Euronext relativamente 

à divulgação de informação a investidores. 

7.16.2. Requisitos adicionais 

O Emitente assegurará a realização de todas as comunicações de forma a cumprir com outras 

regras e regulamentos em vigor. 

7.16.3. Comunicações pelos Obrigacionistas 

As comunicações efetuadas pelos Obrigacionistas deverão revestir a forma escrita e ser 

entregues ou dirigidas ao Conselho de Administração do Emitente, sendo, nos casos 

mencionados neste Prospeto, exigido o respetivo envio mediante correio registado. 

7.17 Notação de risco 

Ao Emitente ou às Obrigações SIC 2021-2025 não se encontram atribuídas, a pedido do Emitente 

ou com a sua cooperação no processo de notação, notações de risco.  

7.18 Admissão à negociação 

7.18.1. Admissão 

Foi solicitada a admissão das Obrigações SIC 2021-2025 à negociação no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon. Não será requerida pelo Emitente a admissão à negociação das 

Obrigações SIC 2021-2025 noutro mercado regulamentado ou equivalente. 

7.18.2. Data efetiva de admissão 

Após a publicação do Prospeto será publicado um anúncio no boletim de cotações da Euronext, 

indicando a data efetiva da admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon 

das Obrigações SIC 2021-2025, cuja admissão à negociação é solicitada.  

Prevê-se que as Obrigações SIC 2021-2025 sejam admitidas à negociação no mercado 

regulamentado Euronext Lisbon no dia 11 de junho de 2021. 
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7.19 Outros empréstimos obrigacionistas 

Para além das Obrigações SIC 2019-2022, a SIC não emitiu outros empréstimos obrigacionistas 

que não tenham sido reembolsados.  

7.20 Lei aplicável e Jurisdição 

7.20.1. Lei aplicável 

As Obrigações SIC 2021-2025 e as Condições das Obrigações SIC 2021-2025 serão regidas pela 

lei portuguesa. 

7.20.2. Jurisdição 

Para dirimir qualquer litígio emergente das Obrigações SIC 2021-2025 será competente o 

Tribunal da Comarca de Lisboa com renúncia expressa a qualquer outro.  
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CAPÍTULO 8 

INFORMAÇÕES SOBRE O EMITENTE E OFERENTE 

8.1. Denominação jurídica e comercial do Emitente e Oferente  

A denominação jurídica do Emitente e Oferente é SIC – Sociedade Independente de 

Comunicação, S.A. e a denominação comercial mais frequente é SIC. Para efeitos do Prospeto, 

a denominação utilizada, conforme as Definições Gerais, é SIC. 

8.2. Sede, forma jurídica, identificador de entidade jurídica (“LEI”), legislação que regula a 

atividade do Emitente e Oferente, país de constituição, número de telefone e sítio Web 

A SIC é uma sociedade anónima fechada ao investimento público com sede na Rua Calvet de 

Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. O seu número de telefone é o (+351) 214 544 000 

e o seu sítio Web é www.sic.pt. O código LEI do Emitente e Oferente é o 

213800BAIDB3OR1OMA49. 

A SIC tem por objeto o exercício de atividade no âmbito da televisão, multimédia, audiovisual e 

produção cinematográfica, bem como qualquer outra atividade de comunicação, 

nomeadamente, Internet, vídeos em qualquer suporte e publicações de qualquer género, 

encontrando-se sujeita à supervisão e regulamentação da Entidade Reguladora para a 

Comunicação Social (“ERC”). 

A SIC rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e, em especial, pelo Código 

das Sociedades Comerciais e ainda pelos seus estatutos. A atividade do Emitente é regulada por 

legislação específica, em especial, pela Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, 

aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho, conforme sucessivamente alterada, bem como 

pela legislação comunitária aplicável. 

A SIC foi constituída a 23 de julho de 1987, em Lisboa, Portugal, por tempo indeterminado. 
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CAPÍTULO 9 

PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO EMITENTE E OFERENTE 

9.1. Principais atividades 

Conforme infra se descreve com maior detalhe, a SIC iniciou a sua atividade em 1992, tornando-

se o primeiro canal de televisão privado em Portugal. Volvidos 5 anos, em 1997, foi lançada a 

SIC Internacional com o objetivo de chegar à vasta comunidade portuguesa espalhada por todo 

o mundo. Mais tarde, já em 2001, nasce a SIC Notícias, o primeiro canal de notícias em direto 

durante 24 horas e em português. Segue-se o surgimento da SIC Mulher, em 2003. 

O ano de 2011 foi marcado pela novela “Laços de Sangue”, premiada com um Emmy 

Internacional, e o ano de 2016 pelas novelas “Coração d’Ouro” e “Mar Salgado” que 

conquistaram, respetivamente, medalhas de ouro e bronze no New York Festivals World’s Best 

TV & Films, em Las Vegas. Em 2020, duas novelas da SIC, produzidas pela SP Televisão, foram 

galardoadas na 21.ª edição do World Media Festivals - Television & Corporate Media Awards. 

“Terra Brava” e “Nazaré” venceram a Medalha de Ouro e a Medalha de Prata, respetivamente, 

na categoria “Telenovela”. 

A SIC é titular da licença de exploração da Rede 3 de televisão, correspondente ao serviço de 

programas SIC, bem como de autorizações para a exploração dos serviços de programas SIC 

Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO (que em conjunto 

formam o “Universo SIC”), conforme o quadro que se segue: 

Serviço de programas da SIC 

Serviço de programas Tipologia Cobertura Início emissão 

SIC Generalista Nacional 06.10.1992 

SIC INTERNACIONAL Generalista Internacional 17.09.1997 

SIC NOTÍCIAS Temático Informação Nacional 08.01.2001 

SIC RADICAL Temático Entretenimento Nacional 23.04.2001 

SIC MULHER Temático Mulher Nacional 08.03.2003 

SIC K Temático Infantojuvenil Nacional 18.12.2009 
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SIC CARAS Temático Entretenimento Nacional 06.12.2013 

TXILLO Temático Infantojuvenil Internacional 17.11.2014 

Fonte: Alta Autoridade para a Comunicação Social (“AACS”); ERC. 

O serviço de programas SIC iniciou as suas emissões a 6 de outubro de 1992, como canal aberto 

e generalista, de cobertura nacional. Foi o primeiro canal de televisão privado a operar em 

Portugal, com um decisivo contributo para a pluralidade e independência editorial. Em maio de 

1995, volvidos menos de 3 anos do seu arranque, a SIC alcançou a liderança nas audiências22 

através de uma forte aposta em programas de informação, entretenimento, documentários e 

programas de ficção, falados em português. Uma das grandes apostas da SIC, que se destacou 

claramente no panorama televisivo, foi a informação, aliada aos valores e princípios de 

independência, proximidade, rigor e qualidade.  

A 17 de setembro de 1997, ocorre a primeira emissão do serviço de programas SIC 

Internacional. Um canal generalista de cobertura internacional e acesso não condicionado com 

assinatura, via satélite, dedicado aos países de língua portuguesa e aos portugueses que se 

encontram fora de Portugal, podendo atualmente ser visto na Alemanha, Andorra, Austrália, 

Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Canadá, Estados Unidos da América, França, Luxemburgo, 

Moçambique e Suíça. 

O serviço de programas SIC Notícias surge no ecrã a 8 de janeiro de 2001. Caracteriza-se por ser 

um canal temático de informação em língua portuguesa produzido por portugueses e para 

portugueses, tendo sido o primeiro canal informativo nacional no cabo. Do estatuto editorial da 

SIC Notícias resulta que este canal se pauta pela verdade, pluralismo e independência como 

princípios quotidianos do seu desempenho jornalístico. Em 2020, a SIC Notícias manteve o 

primeiro lugar dos canais de informação, com 2,2% de share, tendo registado uma subida de 0,4 

p.p. em relação ao período homólogo23. 

O serviço de programas SIC Radical iniciou a sua emissão a 23 de abril de 2001. Começou por 

ser um canal generalista, tendo a 9 de janeiro de 2013 sido autorizada a modificação do 

conteúdo da sua programação, de generalista para temático. Atualmente, a SIC Radical destina-

 

 
22  Fonte: A informação, que não é pública dirigindo-se apenas aos operadores televisivos, está disponível no âmbito da CAEM, da 

qual fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado Português, sendo que a informação aí 

vinculada é reproduzida em comunicados oficiais do Emitente e demais empresas concorrentes.  
23  Fonte: Comunicados ao mercado relativos aos resultados do exercício de 2020 da Impresa e da SIC, disponíveis em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf e https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf, 
respetivamente. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf
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se a um público maioritariamente jovem, com programação nacional e internacional de géneros 

diversos dirigidos ao respetivo target etário, tais como música, desportos radicais, moda e 

animação. 

As emissões do serviço de programas SIC Mulher tiveram início a 8 de março de 2003. O formato 

base de programação é composto por conteúdos destinados ao público feminino, integrando 

essencialmente programas de divulgação informativa, formativa e educacional e focando as 

principais questões relacionadas com o tema “A Mulher”. 

A 18 de dezembro de 2009, surge o serviço de programas SIC K, com um modelo de programação 

centrado em conteúdos dirigidos a um público infanto-juvenil, em particular séries e filmes de 

animação e entretenimento. 

O serviço de programas SIC Caras iniciou as suas emissões a 6 de dezembro de 2013. Apresenta 

um modelo de programação predominantemente centrado em conteúdos de entretenimento e 

ficção, dirigido a um público tendencialmente feminino, tendencialmente urbano, com especial 

enfoque em assuntos relacionados com lifestyle e a vida social das celebridades, nacionais e 

internacionais.  

A 17 de novembro de 2014, verifica-se a emissão do serviço de programas DStv Kids, atualmente 

denominado Txillo, sendo o mesmo distribuído em Angola e Moçambique. O canal Txillo tem 

por objeto a emissão de programação destinada ao público infanto-juvenil entre os 5 e os 15 

anos, assumindo-se como um canal de família. Este serviço de programas pretende contribuir 

de forma positiva e inovadora para o entretenimento e formação do público-alvo e para o 

desenvolvimento da sua personalidade, através de uma programação diversificada. 

Em 2020, as audiências da SIC alcançaram o seu melhor resultado anual desde 2013. No seu 

conjunto, a SIC generalista e os canais temáticos fecharam 2020 com uma quota de mercado de 

23,9%, o que reflete um crescimento de 0,6 p.p. em comparação com 2019. Os canais por 

subscrição da SIC alcançaram uma quota de mercado de 3,8%, no acumulado do ano24. No total, 

os canais SIC chegam a 13 países, através de 43 operadores. 

No final de 2020, a SIC avançou com dois projetos inovadores na área do digital em Portugal, 

nomeadamente a OPTO e a ADVNCE. 

 

 
24  Fonte: Comunicados ao mercado relativos aos resultados do exercício de 2020 da Impresa e da SIC, disponíveis em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf e https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf, 
respetivamente. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf
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A SIC detém ainda a GMTS (Global Media e Technology Solutions) Serviços Técnicos e Produção 

Multimédia, Sociedade Unipessoal, Lda. (“GMTS”), empresa constituída em 2001, que tem como 

principal finalidade a prestação de serviços de natureza técnica no âmbito de qualquer atividade 

de comunicação social, audiovisual e produção cinematográfica, televisão digital, transmissão 

de sinais de radiotelevisão, quer seja por via terrestre (hertziana), cabo ou satélite, internet, 

UMTS ou qualquer outra atividade “multimédia”. 

9.2. Evolução da atividade em 2020  

9.2.1. Nota Prévia 

Desde 1 de março de 2012, o sistema de medição de audiências em Portugal Continental passou 

a ser da responsabilidade da empresa GfK25. 

O universo de consumo de televisão, habitualmente designado como o conjunto de indivíduos 

com 4 e mais anos residentes em lares unifamiliares de Portugal Continental, com pelo menos 

um aparelho de televisão, foi estimado em 9 milhões, 465 mil e 964 indivíduos, distribuídos 

numa referência teórica de 3 milhões, 869 mil e 188 lares. A medição de audiência é efetuada 

através da recolha eletrónica de comportamento dos indivíduos constantes de um painel de 

1100 lares representativo do universo acima referido. O comportamento individual é 

segmentado e agregado de acordo com algumas características sócio-demográficas de base, 

habitualmente usadas para o dimensionamento e valorização da comunicação publicitária. 

Entre outras variáveis individuais, são discriminadas o género, o grupo de idade de pertença, o 

status social presumido, o status de atividade e a residência em lares com Televisão Digital 

Terrestre (“TDT”) ou outro tipo de distribuição de oferta (Cabo, Internet Protocol TV, Satélite, 

etc.). 

A representatividade do painel relativamente à população é assegurada por várias fontes: 

Censos do Instituto Nacional de Estatística (INE) de 2011, as Estimativas Anuais da População do 

INE e pelos resultados obtidos regularmente por estudos de base realizados pela GfK. 

 

 
25  Fonte: A informação, que não é pública dirigindo-se apenas aos operadores televisivos, está disponível no âmbito da CAEM, da 

qual fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado Português, sendo que a informação aí 
vinculada é reproduzida em comunicados oficiais do Emitente e demais empresas concorrentes. 
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9.2.2. Audiências televisivas 

A SIC é líder de audiências desde fevereiro de 201926. O serviço de programas televisivo SIC 

terminou 2020 com uma média de 20,1% de share, conforme informação inscrita na tabela 

abaixo.  

Share (%) Total Dia - Ano 2020 - Dados Consolidados    

  SIC RTP1 RTP Outros TVI Subscrição TV Outros 

Universo 20,1 12,0 2,7 15,4 38,6 11,1 

Fonte: GfK 

      

Legenda:  

Share de Audiência (Shr %) – Relação entre o tempo total despendido a ver um determinado 

programa/canal/suporte relativo ao tempo total despendido a ver televisão no mesmo período do 

tempo (ex: hora, dia, semana, mês). 

Dados Consolidados – acumulado do consumo da emissão do dia, tanto em direto como em diferido, no 

próprio dia da emissão (VOSDAL) e nos 7 dias seguintes (TSV 7 dias) e outros consumos não identificados 

ou utilizações do televisor no mesmo dia (“Outros/Not Set”). Este consolidado conclui a medição oficial 

da audiência dos programas de televisão.  

RTP Outros – RTP2 + RTP Memória TDT + RTP3 TDT (a partir de 1 de janeiro de 2017). 

A SIC manteve a liderança em ambos os targets comerciais27 (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no 

horário nobre, com 22,4% e 22,5% de share, respetivamente.  

 

 
26  Fonte: GFK. 
27  Para o efeito, deve entender-se por target comercial o grupo de indivíduos, constituindo um subconjunto de elementos de um 

dado universo (indivíduos com 4 ou + anos, residentes em Portugal Continental em lares unifamiliares equipados com pelo 
menos uma televisão – não contabilizando para o universo a população institucionalizada, tal como residentes em hotéis, lares, 
centros universitários e prisões) que é definido por caraterísticas sociodemográficas e/ou posse de bens, em função do objetivo 
de comunicação de cada anunciante para a sua marca/produto, nos termos de Nota Técnica emitida pela Comissão de Análise 
de Estudos de Meios (“CAEM”). 
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Share (%) Prime Time - Ano 2020 - Dados Consolidados     

  SIC RTP1 RTP Outros TVI Subscrição TV Outros 

A/B C D 15/54 22,4 8,3 1,9 14,4 39,5 13,5 

A/B C D 25/54 22,5 8,3 2,0 14,2 39,7 13,3 

Fonte: GfK 

      

A universalidade dos serviços de programas televisivos sob a marca SIC, ou seja, o canal 

generalista SIC e os serviços de programas temáticos descritos na tabela inicial da secção 9.1. 

(Principais Atividades) deste Capítulo, terminaram o ano com uma quota de mercado de 23,9% 

e a liderar nos targets comerciais (A/B C D 15/5428e A/B C D 25/5429), com 22,9% e 23,1% de 

share, respetivamente.  

Share (%) Total Dia - Ano 2020 - Dados Consolidados  

  Universo SIC Universo RTP Universo TVI 

Universo 23,9 15,8 18,5 

A/B C D 15/54 22,9 9,7 14,3 

A/B C D 25/54 23,1 9,9 14,2 

Fonte: GfK 

   

Os serviços de programas temáticos da SIC alcançaram uma quota de mercado de 3,8%, no 

acumulado do ano, uma subida de 0,1 p.p. relativamente a 2019. A SIC Notícias manteve o 

primeiro lugar dos canais de informação, com 2,2% de share, tendo registado uma subida de 0,4 

p.p. em relação ao período homólogo. O canal alcançou o seu melhor resultado de sempre em 

número de telespetadores (50.400), além do melhor resultado em share e a maior diferença 

relativamente à concorrência direta, desde que existe o painel de medição de audiências da GfK 

 

 
28  Grupo de indivíduos que constituem um subconjunto de elementos do target comercial e que pertencem às classes sociais A, 

B, C e D e com idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos. 
29  Grupo de indivíduos que constituem um subconjunto de elementos do target comercial e que pertencem às classes sociais A, 

B, C e D e com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos. 
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(março 2012). No que concerne aos restantes canais temáticos, a SIC Mulher alcançou uma 

quota de mercado de 0,8%, a SIC K de 0,4%, a SIC Radical de 0,3% e a SIC Caras de 0,2%. 

Share (%) Total Dia - Ano 2020 - Dados Consolidados 

  Universo dos canais temáticos SIC 

SIC Notícias 2,2 

SIC Mulher 0,8 

SIC Radical 0,3 

SIC Caras 0,2 

SIC K 0,4 

Canais temáticos SIC 3,8 

Fonte: GfK  

A SIC melhorou os seus resultados no último ano. O programa humorístico, Isto é Gozar Com 

Quem Trabalha, apresentado por Ricardo Araújo Pereira, estreou em março a liderar com 

resultados históricos, tendo a edição do dia 26 de abril de 2020 sido o programa de 

entretenimento com maior audiência nesse ano. 

Em 2020, as audiências da SIC alcançaram o seu melhor resultado anual desde 2013, tendo a SIC 

terminado o ano de 2020 na liderança das audiências, no universo dos canais generalistas, com 

uma média de 20,1% de share, em dados consolidados. Este valor foi superior em 0,6 p.p. ao 

valor do período homólogo, tendo a SIC sido o único canal FTA (Free To Air)30 a subir no total de 

televisão. 

9.2.3. A oferta digital da SIC 

A SIC, ao longo da sua história, tem sido um dos canais pioneiros na inovação tecnológica e na 

oferta de conteúdos em ambiente digital, tornando-se a primeira televisão nacional a 

disponibilizar todo o seu universo de canais em Alta Definição (desde 2016) e a adotar, desde 

 

 
30 Canais de televisão difundidos de forma gratuita e universal. Fonte: Glossário CAEM, disponível em: http://caem.pt/glossario. 

http://caem.pt/glossario
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janeiro de 2019, um avançado sistema tecnológico multiplataforma exclusivo em Portugal: 

“Media Backbone Hive”31. 

O sítio Web www.sic.pt, lançado a 23 de maio de 2001, contém toda a informação referente ao 

canal de televisão SIC, onde é também possível assistir em direto à emissão do canal, assistir aos 

episódios completos de programas, ou ainda consultar a grelha de programação da estação.  

O sítio Web www.sicnoticias.pt, autonomizado em novembro de 2011, é um espaço online 

dedicado em exclusivo à informação. Visa dar resposta aos interesses de um público exigente 

que procura estar sempre informado, contribuindo para o esclarecimento da opinião pública em 

várias áreas como País, Mundo, Economia, Desporto, Cultura e Bem-Estar.  

O sítio Web www.sicmulher.pt, lançado em março de 2003 e reformulado em maio de 2018, 

destina-se ao público feminino. Em sicmulher.pt é possível encontrar dicas de beleza, tutoriais, 

sugestões de moda e todas as notícias que interessam ao universo feminino. Pode ainda 

encontrar-se toda a programação do canal e os episódios completos dos melhores programas 

presentes em grelha. 

O sítio Web www.siccaras.pt, lançado em dezembro de 2013, disponibiliza informação sobre o 

canal de televisão SIC Caras, grelha de programação e permite o acesso aos episódios completos 

dos melhores programas do canal. 

O sítio Web www.sickapa.pt, lançado a 18 de dezembro 2009, destinado a um público mais 

jovem, disponibiliza toda a informação relativa ao canal de televisão SIC K. Permite a visualização 

dos episódios completos dos programas preferidos, bem como a consulta da grelha de 

programação da estação e ainda toda a informação associada a passatempos. 

O sítio Web www.sicradical.pt, lançado a 23 de maio 2001 e autonomizado em março de 2009, 

contém informação referente ao canal de televisão SIC Radical, para além de diversos conteúdos 

exclusivos relacionados com os programas da estação. Permite a visualização de episódios 

completos, bem como a consulta da grelha de programação do canal. De destacar ainda o acesso 

a conteúdos exclusivos relacionados com grandes eventos, nomeadamente, festivais de verão. 

O sítio Web www.famashow.pt, lançado em fevereiro de 2018, deriva do programa de televisão 

líder de audiências “Fama Show”. Mais do que um website de famosos e celebridades, nacionais 

e internacionais, é um canal digital da SIC dedicado a estas temáticas, com produção própria de 

 

 
31  Fonte: Comunicado SONY, disponível em: https://pro.sony/en_CY/press/sic-selects-ip-based-tv-production-centre-cloud-

based-multiplatform-delivery. 
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conteúdos e forte presença nas redes sociais. O website disponibiliza ainda os episódios 

completos e todos os segmentos do programa Fama Show. 

O sítio Web www.volantesic.pt, lançado em fevereiro de 2019, possibilita a consulta dos preços 

de automóveis novos e usados, a par de informação sobre as novidades do mercado automóvel. 

No website pode também assistir-se aos vídeos do programa “Volante’”, da SIC Notícias.  

No final de 2020, a SIC avançou com dois projetos inovadores em Portugal32:  

• A OPTO, lançada em novembro, é a plataforma de streaming pioneira na venda de 

subscrições de conteúdos audiovisuais exclusivos. A plataforma conta com duas versões: 

uma versão gratuita e uma versão premium. Na OPTO Premium, além dos conteúdos e de 

todas as funcionalidades da versão gratuita, o utilizador tem acesso a programas e séries 

exclusivas, antestreias de episódios de telenovelas que passam na SIC, 30 dias de 

gravações automáticas da SIC generalista, e a conteúdos de informação, como noticiários 

diários com a duração de 10, 15 ou 20 minutos; e 

• A ADVNCE, lançada em dezembro, está disponível nas plataformas de distribuição e é um 

projeto em multiformatos que pretende albergar a comunidade de eSports. 

9.2.4. Audiências digitais 

De acordo com os relatórios do estudo netAudience, disponibilizados pela Marktest, no ano de 

2020 o agregado de sítios Web da marca SIC conseguiu alcançar a média mensal de Visitantes 

Únicos mais elevada de sempre: 2.317.452. Este valor representa um crescimento de 27,6% em 

relação ao período entre janeiro e dezembro de 2019 e é fruto do aumento de Visitantes Únicos 

em todas as plataformas estudadas: PC, Phone e Tablet. Este crescimento de Visitantes Únicos 

é justificado pelo forte investimento interno levado a cabo em toda a oferta digital da SIC. 

Reach – Ano 2020 

  Média Mensal de Visitantes Únicos 

SIC 2.317.452 

Fonte: netAudience, Alvo Universo 

 

 
32  Fonte: Comunicados ao mercado relativos aos resultados do exercício de 2020 da Impresa e da SIC, disponíveis em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf e https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf., 
respetivamente. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78574.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/FR78568.pdf
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9.2.5. Evolução das receitas da atividade 

O exercício de 2020 foi condicionado pelos efeitos da pandemia COVID-19 e pelas medidas de 

contenção adotadas. Apesar de todos os constrangimentos verificados e da conjuntura 

macroeconómica adversa, o desempenho da SIC em 2020 revelou-se, no global, positivo.  

Os proveitos operacionais consolidados em 2020 foram de €152.168.537, que comparam com 

€155.249.404 em 2019, o que corresponde a uma diminuição de 2%. Tal diminuição deve-se, 

sobretudo, a uma redução de 5,6% (de €105.743.980 em 2019 para €99.829.998 em 2020) na 

principal fonte de receita do Emitente, a publicidade, em virtude da pandemia COVID-19. Até 

março de 2020, as receitas publicitárias estavam com comportamento positivo (no primeiro 

trimestre, a SIC teve um crescimento de 9% na receita publicitária face ao período homólogo), 

tendo-se verificado entre final de março de 2020 e junho de 2020 reduções significativas. A 

partir de julho de 2020, a SIC começou a assistir a uma recuperação na receita publicitária, sendo 

de destacar que o último trimestre do ano teve um comportamento muito positivo, permitindo 

recuperar parte da redução verificada no segundo trimestre. 

Ao nível das receitas de multimédia (recurso ao serviço de tarifa única por chamada através da 

gama de numeração de “760”, no âmbito de concursos e passatempos televisivos), verificou-se 

um crescimento significativo, de 43,7% para €16.201.650 (que comparam com €11.278.342 em 

2019).  

Importa, por fim, notar que foram adotadas um conjunto de medidas com vista à redução de 

gastos. Desta forma, o efeito dos impactos do COVID-19 e de outras situações ao nível das 

receitas, conjugado com as medidas adotadas do lado dos custos, conduziram a um 

desempenho global positivo, tendo o resultado líquido consolidado crescido 13% para 

€17.325.398 (que compara com €15.139.909 em 2019).  

9.2.6. Atividade internacional do Emitente 

A atividade internacional do Emitente tem historicamente assumido um peso residual no total 

das suas receitas e de tendência decrescente ao longo dos últimos quatro anos. 

O seu peso passou de 7,2%, registados em 2015, para 3,60% registados em 2020, sendo que a 

quase totalidade da atividade desenvolvida no estrangeiro refere-se a venda de conteúdos e 

distribuição dos canais SIC Internacional. 
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CAPÍTULO 10 

INFORMAÇÕES SOBRE TENDÊNCIAS RELATIVAMENTE AO EMITENTE E OFERENTE 

10.1 Alterações significativas 

A SIC atesta que não tem conhecimento de alterações significativas adversas nas suas 

perspetivas desde a data de publicação das suas últimas demonstrações financeiras auditadas 

publicadas (reportadas a 31 de dezembro de 2020) e até à data do Prospeto. 

A SIC atesta que não tem conhecimento de alterações significativas a nível do desempenho 

financeiro do Grupo Impresa desde a data de publicação das suas últimas demonstrações 

financeiras auditadas publicadas (reportadas a 31 de dezembro de 2020) até à data do Prospeto. 

10.2 Tendências, incertezas, pedidos, compromissos ou outras ocorrências suscetíveis de 

afetar significativamente as perspetivas do Emitente e Oferente 

A SIC não tem conhecimento de qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou 

ocorrência conhecidos que sejam razoavelmente suscetíveis de afetar significativamente as 

perspetivas do Emitente e Oferente para o exercício em curso. 

No dia 1 de janeiro de 2021, foi aprovado pelo Parlamento a renovação do Estado de Emergência 

em Portugal, obrigando a um novo confinamento geral com restrições de circulação. Entretanto, 

no dia 27 de abril de 2021, o Presidente da República comunicou ao país que não iria renovar o 

Estado de Emergência33. Até à data de aprovação das demonstrações financeiras pelo Conselho 

de Administração, a SIC não sofreu impactos relevantes não expectáveis na sua atividade, 

decorrentes do prolongamento da crise pandémica. Atendendo às disponibilidades de 

tesouraria à data da aprovação daquelas, a SIC continua a dispor de fundos para cumprir com 

os seus compromissos no ano corrente, podendo também recorrer a linhas de crédito. Entende-

se, assim, estarem asseguradas as condições para a continuidade das operações.  

A SIC monitorizará as implicações económicas do vírus COVID-19 e das medidas extraordinárias 

tomadas com vista à sua contenção e, em particular, a identificação de potenciais fontes de risco 

para a sua atividade. 

 

 
33 Fonte: https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-

sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/.  

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/
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CAPÍTULO 11 

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS DO EMITENTE E OFERENTE 

Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros. 
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CAPÍTULO 12  

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE E OFERENTE 

A SIC adota um modelo de governo nos termos do qual a sua administração e fiscalização 

competem, respetivamente, a um Conselho de Administração (“Conselho de Administração”), 

a um Conselho Fiscal (“Conselho Fiscal”) e a um Revisor Oficial de Contas (“ROC”) ou Sociedade 

de Revisores Oficiais de Contas, em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 

278.º do Código das Sociedades Comerciais e com o previsto nos seus estatutos. 

Assim, são órgãos sociais da SIC: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, o Conselho 

Fiscal e o Revisor Oficial de Contas. 

12.1 Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela gestão das atividades do Emitente, nos 

termos previstos no Código das Sociedades Comerciais e no contrato de sociedade, competindo-

lhe nomeadamente: 

a) a representação do Emitente, ativa e passivamente, em juízo e fora dele; 

b) a negociação e outorga de todos os contratos, incluindo convenções de arbitragem, seja 

qual for o seu alcance e natureza, bem como a forma que revistam, em que o Emitente 

seja parte; 

c) a compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposição dos bens sociais; 

d) a obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessárias garantias, seja qual for 

a sua extensão e natureza;  

e) a confissão, desistência ou transação em qualquer processo judicial; 

f) a constituição de mandatários sociais, com os poderes que julgue convenientes, nos 

termos e limites previstos na lei e nos estatutos; 

g) a delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito que for fixado na 

respetiva deliberação, em qualquer dos administradores;  

h) a constituição de comissões especializadas; 

i) fixar os objetivos e as políticas de gestão do Emitente; 

j) elaborar os planos de atividade e financeiros anuais;  

k) estabelecer a organização técnico-administrativa do Emitente e as normas de 

funcionamento interno, designadamente sobre pessoal e a sua remuneração;  



 
 

123 

l) gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social 

que não caibam na competência atribuída a outros órgãos do Emitente; e 

m) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei, pelos estatutos ou pela 

Assembleia Geral. 

O Conselho de Administração reunirá trimestralmente e sempre que for convocado pelo 

presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração não pode deliberar 

sem que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo que as 

deliberações serão tomadas à pluralidade de votos dos administradores presentes ou 

representados, tendo, em caso de empate, o presidente, ou quem o substitua na reunião, voto 

de qualidade.  

De acordo com os estatutos do Emitente e Oferente, o Conselho de Administração é composto 

por um número mínimo de 3 (três) membros e um máximo de 11 (onze) membros, que poderão 

ser, ou não, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. O mandato do Conselho de Administração 

é de 4 (quatro) anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem qualquer 

limitação. O atual mandato do Conselho de Administração corresponde ao quadriénio 

2020/2023. A Assembleia Geral procede à designação, de entre os administradores eleitos, do 

presidente e do vice-presidente. 

Atualmente, a SIC tem um Conselho de Administração composto por 7 (sete) membros: 1 (um) 

presidente, 1 (um) vice-presidente e 5 (cinco) vogais, a seguir identificados: 

Presidente: Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

Vice-Presidente: Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 

Vogais: Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão 

 Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira 

 Paulo Miguel Gaspar dos Reis 

 Nuno Miguel Pantoja Nazaret Almeida Conde 

 Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé 

Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções como membros do Conselho de 

Administração da SIC, o respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da SIC, ou seja, 
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Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. 

As principais atividades exercidas pelos membros do Conselho de Administração no momento 

da sua nomeação em sociedades fora do Grupo Impresa detalham-se de seguida: 

- Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

• Presidente do Conselho de Administração Executivo da BALSEGER-SGPS, S.A. 

• Presidente do Conselho de Administração da IMPREGER – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. 

• Gerente da Sociedade Francisco Pinto Balsemão, S.G.P.S., Lda. 

• Gerente da Sociedade Turística da Carrapateira, Lda. 

• Gerente da Estrelícia – Investimentos Imobiliários, Unipessoal, Lda.  

- Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 

• Presidente do Conselho da Administração da SPECTACOLOR Portugal, S.A. 

• Vice-Presidente do Conselho de Administração da COMPTA – Equipamentos e Serviços 

de Informática, S.A. 

• Administrador da IMPREGER – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 

• Administrador da BROADLOOP – INVESTMENTS, S.A. 

• Administrador da EUROTEMPUS, S.A. 

• Administrador da LIFETIME VALUE, S.A. 

• Gerente da SEGMENTABILITY, Lda. 

• Gerente da ENCOREXPERT – INVESTMENTS, S.G.P.S., Lda. 

• Gerente da BORN TO RUN – Consultoria Empresarial, Lda. 

• Gerente da INCLUDES EVERYONE, Lda. 

• Gerente da CASUAL PORTION, Lda. 

• Membro do Conselho Geral e de Supervisão da BALSEGER – SGPS, S.A. 

- Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão 

• Membro do Conselho Geral e de Supervisão da BALSEGER – SGPS, S.A.  

- Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira 

• Vice-Presidente do Conselho de Administração da BALSEGER – SGPS, S.A. 

- Paulo Miguel Gaspar dos Reis 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa.  
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- Nuno Miguel Pantoja Nazaret Almeida Conde 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa.  

- Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa.  

Tanto quanto é do conhecimento da SIC, nenhum membro do Conselho de Administração 

exerce qualquer atividade externa da qual resultem conflitos de interesses para a SIC. 

12.2 Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização da SIC compete a um Conselho Fiscal e a uma Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, os quais exercem as funções que resultam da legislação aplicável e dos estatutos. O 

Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por 3 (três) membros efetivos 

e 1 (um) suplente, um dos quais será presidente, devendo a maioria, incluindo o presidente, ser 

independente. 

Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, 

nomeadamente, fiscalizar a administração da SIC e verificar a exatidão dos documentos de 

prestação de contas, observando o cumprimento rigoroso da lei e dos estatutos. Em resultado, 

o Conselho Fiscal elabora, com periodicidade anual, um relatório sobre a atividade de 

fiscalização desenvolvida, referindo eventuais constrangimentos detetados, e emite um parecer 

sobre os documentos de prestação de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados, 

apresentados pelo Conselho de Administração à Assembleia Geral. 

O Conselho Fiscal da SIC eleito em Assembleia Geral de 22 de junho de 2020 para o quadriénio 

2020/2023 é composto pelos 4 (quatro) membros a seguir identificados: 

Presidente   Joaquim Pereira da Silva Camilo   

Vogais:   José Manuel Ventura Gonçalves Pereira   

   Alexandre de Azeredo Vaz Pinto   

Suplente:   António Marques Dias   

Para os efeitos decorrentes do exercício das funções dos membros do Conselho Fiscal da SIC, o 

respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da SIC, ou seja, Rua Calvet de 

Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. 
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As principais atividades exercidas pelos membros do Conselho Fiscal no momento da sua 

nomeação em sociedades fora do Grupo Impresa detalham-se de seguida:  

- Dr. Joaquim Pereira da Silva Camilo: 

• ROC e Administrador da IDF – Investimentos e Gestão, S.A. 

- José Manuel Ventura Gonçalves Pereira 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa. 

 - Alexandre de Azeredo Vaz Pinto 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa. 

- António Marques Dias 

• Não exerce funções em sociedades fora do Grupo Impresa. 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é designada pela Assembleia Geral sob proposta do 

Conselho Fiscal.  

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da SIC eleita para o quadriénio 2020/2023 é a 

seguinte: Deloitte & Associados, SROC S.A., representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, 

com domicílio profissional na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa. 

O Revisor Oficial de Contas suplente para o quadriénio 2020/2023 é o seguinte: João Carlos 

Henriques Gomes Ferreira, com domicílio profissional na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, 

n.º 7, 1070-100 Lisboa. 

O Auditor Externo da SIC registado na CMVM é o seguinte: Deloitte & Associados, SROC S.A., 

representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, com domicílio profissional na Avenida 

Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa. 

Tanto quanto é do conhecimento da SIC, nenhum membro do Conselho Fiscal, nem a Sociedade 

Revisora de Oficiais de Contas, nem o Auditor Externo, exercem qualquer atividade externa da 

qual resultem conflitos de interesses para a SIC. 

12.3 Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de 

fiscalização 

Tanto quanto é do conhecimento da SIC, não existem conflitos de interesses potenciais entre as 

obrigações de qualquer uma das pessoas que integram os órgãos de administração e de 

fiscalização da SIC e os seus interesses e obrigações pessoais. 
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12.4 Assembleia Geral 

A Assembleia Geral da SIC é o órgão social que reúne todos os acionistas cujas ações, pelo menos 

5 (cinco) dias antes da reunião, se encontrem averbadas ou registadas em seu nome, ou 

depositadas nos cofres da sociedade ou de qualquer instituição de crédito. A mesa da 

Assembleia Geral da SIC eleita para o quadriénio 2020/2023 tem a seguinte constituição: 

Presidente   António de Almeida Ferreira Soares    

Secretário/a:   Vera Duarte Silva Ferreira de Lima Falcão Nogueira    

 

12.5 Representante para as Relações com o Mercado 

O Representante para as Relações com o Mercado é Paulo Miguel Gaspar dos Reis, e os seus 

contactos são os seguintes: 

Morada: Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos 

Telefone: 214 544 000 

Email: pmreis@impresa.pt 
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CAPÍTULO 13 

PRINCIPAIS ACIONISTAS DO EMITENTE E OFERENTE 

13.1 Estrutura acionista 

O capital social da SIC é de €10.328.600 (dez milhões, trezentos e vinte e oito mil e seiscentos 

euros), totalmente subscrito e realizado, encontrando-se representado por 6.005.000 (seis 

milhões e cinco mil) ações ordinárias, nominativas com o valor nominal de €1,72 (um euro e 

setenta e dois cêntimos) cada.  

A estrutura acionista da SIC é a seguinte (relativamente à estrutura acionista da Impresa, 

remete-se para o Capítulo 22 (Principais Acionistas do Acionista Único)): 

Acionista Percentagem 

Impresa 100% 

13.2 Acordos com impacto na estrutura acionista 

A SIC não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos 

mencionados no artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente ao exercício de 

direitos sociais na SIC, nem tem conhecimento da celebração de quaisquer acordos que possam 

dar origem a uma mudança ulterior do controlo exercido por parte do seu Acionista Único, a 

Impresa. 

Tendo em vista assegurar que o Acionista Único não exerce o controlo de forma abusiva, são 

aplicáveis, em geral, as regras que se encontram previstas no Código das Sociedades Comerciais 

relativas às competências de fiscalização do órgão de fiscalização (no caso da SIC, o Conselho 

Fiscal e o Revisor Oficial de Contas) e do auditor externo da SIC no âmbito do exercício das 

funções de fiscalização societária. 
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CAPÍTULO 14 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

DOS RESULTADOS DO EMITENTE E OFERENTE 

14.1. Historial Financeiro 

A SIC apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão (integralmente) e que 

fazem parte deste Prospeto, por forma a cumprir com os requisitos mínimos de 

informação contidos no artigo 19.º do Regulamento dos Prospetos, com a redação em 

vigor: 

• Relatório e Contas Anual referente ao exercício de 2020 (reportado em base 

consolidada a 31 de dezembro de 2020 e objeto de relatório de auditoria) em 

IFRS, incluindo a demonstração consolidada da posição financeira, a 

demonstração consolidada dos resultados e de outro rendimento integral, a 

demonstração consolidada dos fluxos de caixa, a demonstração consolidada das 

alterações no capital próprio, as notas explicativas e políticas contabilísticas, bem 

como a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria e o Relatório e 

Parecer do Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho de Administração da SIC no 

dia 20 de abril de 2021 e sujeito à aprovação da Assembleia Geral em reunião 

convocada para o dia 25 de maio de 2021; e 

• Estatutos da SIC. 

14.2. Outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além 

das que se encontram referidas no Prospeto. 

14.3. Período coberto pelas informações financeiras mais recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras auditadas, quer consolidadas quer 

individuais, à data do Prospeto, reporta-se a 31 de dezembro de 2020.  

14.4. Ações judiciais e arbitrais  

Em 31 de dezembro de 2020, decorriam contra a SIC diversas ações propostas por terceiros, 

cujos montantes e desfechos não são conhecidos à data de preparação das demonstrações 

financeiras, dos quais se releva o seguinte: 

Em exercícios anteriores, a GDA interpôs uma ação com processo ordinário à SIC, no Tribunal 

Judicial de Oeiras, onde a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração anual devida aos 
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artistas, intérpretes ou executantes, fixada em 1,5% do valor anual das receitas publicitárias 

auferidas, com efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. Esta ação foi 

contestada pela SIC, tendo-lhe sido proferida uma decisão favorável, julgando a petição inicial 

inepta, por falta de causa de pedir e, em consequência, anulou-se todo o processo. Desta 

decisão foi interposto recurso, tendo a ação seguido em primeira instância. O Tribunal julgou 

improcedente a pretensão da GDA e fixou como critério da remuneração equitativa anual um 

valor por minuto de prestações exibidas, sendo o valor de cada minuto a apurar em incidente 

de liquidação. Em dezembro de 2015, a GDA apresentou um incidente de liquidação no qual foi 

solicitado o pagamento pela SIC de, aproximadamente, €17.700.000, tendo o montante 

solicitado sofrido um aumento de, aproximadamente, €2.357.000, em virtude de terem sido 

arrolados ao processo os direitos conexos videográficos referentes aos anos de 2015 e 2016, 

ascendendo à data de 31 de dezembro de 2020 o montante total reclamado a, 

aproximadamente, €20.057.000. 

A determinação deste montante foi fundamentada num estudo efetuado por um terceiro, tendo 

como um dos pressupostos a aproximação de atividade das televisões a uma atividade de uma 

qualquer empresa e sua produção. A SIC contestou este pedido requerido pela GDA, com base 

na incompetência do tribunal, na falta de capacidade judiciária da GDA que só representa 

artistas, intérpretes e executantes nacionais, tendo-se contestado ainda a metodologia 

apresentada e, em sede de recurso, estimou a sua responsabilidade com base na utilização 

efetiva das prestações dos artistas, tal como a sentença que se pretende liquidar determina, 

bem como por um cálculo de um valor por minuto dessas prestações, aproximado ao que a SIC 

paga à Sociedade Portuguesa de Autores, mas com um montante mais reduzido nos termos da 

lei e da prática. No dia 6 de julho de 2020, foi proferida pelo Tribunal da Propriedade Intelectual 

a sentença relativa ao processo da GDA, que sentenciou a SIC ao pagamento de €909.082,24, 

referente aos anos de 2004 a 2016. Esta sentença é passível de recurso por ambas as partes. No 

exercício de 2020, foi apresentado recurso por parte da GDA. Encontra-se nas demonstrações 

financeiras consolidadas relativas a 31 de dezembro de 2020 um montante provisionado para 

fazer face àquela responsabilidade, que no entendimento do Conselho de Administração, com 

base na opinião dos seus advogados e técnicos, é suficiente. 

14.5. Alterações significativas na situação financeira ou comercial do Emitente e Oferente 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial da SIC 

desde o final do último período financeiro em relação ao qual foram publicadas informações 

financeiras auditadas (reportadas a 31 de dezembro de 2020). 
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CAPÍTULO 15 

DIVULGAÇÃO REGULAMENTAR DE INFORMAÇÕES PELO EMITENTE E OFERENTE 

A informação divulgada pelo Emitente, nos termos do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado 

(“Regulamento Abuso de Mercado”) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu 

e do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão, durante os 

últimos 12 (doze) meses que antecedem a data do Prospeto e que sejam relevantes para este 

pode ser sumarizada da seguinte forma: 

Informação sobre o calendário de reporte financeiro 

• A 19 de maio de 2020, o Emitente e Oferente comunicou ao mercado a alteração da data 

de divulgação dos resultados do 1.º semestre de 2020, anteriormente comunicada; 

• A 17 de dezembro de 2020, o Emitente e Oferente informou o mercado sobre as seguintes 

datas do calendário financeiro para 2021: (i) 18-03-2021: Resultados Anuais de 2020; (ii) 

28-07-2021: Resultados do 1.º semestre de 2021. 

Informação financeira 

• A 30 de julho de 2020, o Emitente e Oferente informou o mercado sobre os resultados 

relativos ao 1.º semestre de 2020, dos quais se destacam os seguintes: (i) resultados 

líquidos consolidados superiores a 4 milhões de euros, apesar da COVID-19; (ii) EBITDA 

consolidado do semestre atinge os 8,996 milhões de euros; (iii) SIC Generalista lidera as 

audiências, com uma média de 20,6% de share; (iv) SIC Generalista representa 53,2% de 

quota de mercado do investimento publicitário; 

• A 18 de março de 2021, o Emitente e Oferente informou o mercado sobre os resultados 

relativos ao exercício findo em 2020, dos quais se destacam os seguintes: (i) resultados 

líquidos superiores a 17,3 milhões de euros; (ii) crescimento do EBITDA em 12,9%, 

alcançando os 30,5 milhões de euros; (iii) SIC lidera as audiências com share de 20,1%, 

obtendo o melhor resultado desde 2013; (iv) SIC atingiu 51,3% de quota de mercado do 

investimento publicitário entre canais generalistas; (v) lançamento dos projetos OPTO e 

ADVNCE. 

Informação sobre deliberações sociais 

• A 22 de junho de 2020, o Emitente e Oferente comunicou as deliberações tomadas pelo 

Acionista Único na Assembleia Geral Universal realizada no mesmo dia: (i) aprovação do 



 
 

132 

relatório único de gestão a que se refere o número 6 do artigo 508.º-C do Código das 

Sociedades Comerciais, o balanço e contas individuais e consolidadas, os relatórios do 

Revisor Oficial de Contas e os demais documentos de prestação de contas individuais e 

consolidadas relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019; (ii) aprovação da 

proposta de aplicação de resultados do exercício de 2019, elaborada e apresentada pelo 

Conselho de Administração no relatório único de gestão, o qual propôs a distribuição do 

resultado líquido positivo apurado sob a forma de dividendos ao Acionista Único; (iii) 

aprovação de um voto de louvor e confiança à administração e à fiscalização do Emitente e 

Oferente pela forma como conduziram os negócios sociais no exercício de 2019; (iv) 

aprovação da declaração sobre a política de remunerações dos membros dos órgãos de 

administração e fiscalização do Emitente, elaborada pelo Conselho de Administração; (v) 

aprovação da proposta de eleição de corpos sociais para o quadriénio 2020/2023; (vi) 

aprovação da proposta de eleição do revisor oficial de contas para o quadriénio 2020/2023. 
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CAPÍTULO 16 

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DO EMITENTE E OFERENTE 

Para além dos contratos celebrados no âmbito do normal decurso da sua atividade, ou de 

contratos que são públicos, a SIC não é parte noutros contratos significativos que possam afetar 

a capacidade de cumprimento das suas obrigações perante os Obrigacionistas. 
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CAPÍTULO 17 

INFORMAÇÕES SOBRE O ACIONISTA ÚNICO 

17.1. Denominação jurídica e comercial do Acionista Único  

A denominação jurídica do Acionista Único é Impresa – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A. e a sua denominação comercial mais frequente é Impresa. Para efeitos do Prospeto, 

a denominação utilizada, conforme as Definições Gerais, é Impresa. 

17.2. Sede, forma jurídica, identificador de entidade jurídica (“LEI”), legislação que regula a 

atividade do Acionista Único, país de constituição, número de telefone e sítio Web 

A Impresa é uma sociedade aberta ao investimento público com ações admitidas à negociação 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon, com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-

787 Lisboa. O seu número de telefone é o (+351) 213 929 780 e o seu sítio Web é www. 

impresa.pt. O código LEI do Acionista Único é o 2138004YHORSLQZKAL65. 

A Impresa tem por objeto o exercício da atividade de gestão de participações sociais noutras 

sociedades, como forma indireta do exercício de atividades económicas. 

A Impresa rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e, em especial, pelo 

Código das Sociedades Comerciais e ainda pelos seus estatutos, encontrando-se ainda sujeita a 

um amplo conjunto de deveres nos termos do Código dos Valores Mobiliários. 

A Impresa foi constituída em Lisboa, Portugal, em 18 de outubro de 1990, por tempo 

indeterminado. 
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CAPÍTULO 18 

PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO ACIONISTA ÚNICO 

18.1. Principais atividades 

A Impresa, enquanto sociedade gestora de participações sociais, não desenvolve diretamente 

qualquer atividade de caráter operacional, gerindo as participações das sociedades do Grupo 

Impresa, sendo a sua principal fonte de receita os dividendos gerados pelas suas participadas. 

Em complemento da descrição da atividade da SIC, a principal participada da Impresa, no 

Capítulo 9 (Panorâmica Geral das Atividades do Emitente e Oferente), importa destacar os 

diferentes segmentos de atividade do Grupo Impresa.  

18.1.1. Televisão 

O Grupo Impresa detém uma participação de 100% na SIC, que é titular da licença de exploração 

da Rede 3 de televisão, correspondente ao serviço de programas SIC, bem como de autorizações 

para a exploração dos serviços de programas SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC 

Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO. Neste segmento da atividade as receitas são maioritariamente 

provenientes da publicidade, da subscrição de canais e do recurso ao serviço de tarifa única por 

chamada através da gama de numeração de “760”, no âmbito de concursos e passatempos 

televisivos. Uma descrição pormenorizada desta vertente do negócio do Grupo Impresa consta do 

Capítulo 9 deste Prospeto.  

Inclui-se também neste segmento a GMTS, empresa constituída em 2001, detida integralmente 

pela SIC e que tem como principal finalidade a prestação de serviços de natureza técnica no 

âmbito de qualquer atividade de comunicação social, audiovisual e produção cinematográfica, 

televisão digital, transmissão de sinais de radiotelevisão, quer seja por via terrestre (hertziana), 

cabo ou satélite, internet, UMTS ou qualquer outra atividade “multimédia”. 

18.1.2. Publishing 

O Grupo Impresa publica jornais, livros e outras publicações, designadamente o jornal semanário 

“Expresso”. Neste segmento de atividade as receitas são essencialmente provenientes da 

publicidade e da circulação. No início de 2018, o Grupo Impresa procedeu à venda de um portfolio 

de doze publicações e respetivas marcas, pelo que o segmento do publishing passou a 

compreender apenas as seguintes publicações: o Expresso, o Blitz (que passou a ter apenas 

presença digital, com edições especiais em papel), o guia Boa Cama Boa Mesa, as publicações 

produzidas pela área de Novas Soluções de Media (B2B) e os livros da biblioteca Expresso. Este 

segmento de atividade compreende ainda a gestão comercial de propriedades digitais não detidas 
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pela Impresa, incluindo, desde 2018, os sítios Web do Notícias ao Minuto e Zero Zero, para além 

do LinkedIn em Portugal. 

18.1.3. SIC Esperança 

A SIC Esperança - Associação de Solidariedade (“SIC Esperança”) foi fundada em 6 de outubro de 

2003, tendo como associadas beneméritas todas as sociedades detidas maioritariamente pelo 

Grupo Impresa, incluindo a SIC. Em janeiro de 2007, a SIC Esperança foi reconhecida como 

entidade de superior interesse público e adquiriu o estatuto de Instituição Particular de 

Solidariedade Social (“IPSS”).  

A SIC Esperança é uma IPSS de utilidade pública, transversal a todas as empresas do Grupo 

Impresa, cujo principal objetivo é sensibilizar a sociedade civil para os problemas sociais existentes 

em Portugal e contribuir para a sua resolução. 

A SIC Esperança definiu como áreas prioritárias de intervenção: a inovação social, a sensibilização 

e a emergência social. 

18.1.4. SIC Ventures 

No final de 2018, o Grupo Impresa lançou a iniciativa SIC Ventures, uma área de negócio que tem 

por propósito a diversificação de fontes de receitas. O objetivo da SIC Ventures é apoiar empresas 

focadas em projetos de “Business to Consumer”, com modelos de negócio diferenciadores em 

áreas como o e-commerce, turismo e lazer, classificados, saúde e bem-estar, entre outros. 

O Grupo Impresa pretende desta forma promover publicitariamente o negócio de startups com 

potencial de crescimento, obtendo como contrapartida a aquisição de participações nessas 

empresas. 

18.1.5. IOSS 

A Impresa Office & Service Share – Gestão de Imóveis e Serviços, S.A. (“IOSS”) é a participada do 

Grupo Impresa responsável por prestar serviços partilhados às restantes participadas do Grupo 

Impresa, incluindo serviços contabilísticos, financeiros, logísticos, de recursos humanos e, entre 

outros, serviços de natureza técnica no âmbito de qualquer atividade de comunicação social e 

audiovisual, incluindo televisão. 

18.1.6. InfoPortugal 

A InfoPortugal – Sistemas de Informação e Conteúdos, S.A. (“InfoPortugal”) atua na área de 

sistemas de informação geográfica, prestando serviços de cartografia digital mediante a produção 
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de conteúdos, designadamente fotografia aérea, cartografia e conteúdos georreferenciados. A 

InfoPortugal explora, ainda, o sítio Web de fotografia Olhares. 

18.2. Evolução da atividade em 2020  

18.2.1. Televisão 

Para a evolução da atividade do segmento televisão, remete-se para a Secção 9.2 do Capítulo 9 

deste Prospeto, relativo à evolução da atividade do Emitente em 2020. 

18.2.2. Publishing 

Dentro das publicações do Grupo Impresa, o Expresso foi a publicação mais vendida em 

Portugal, com uma média de circulação paga (vendas em banca e digital) de 99 mil exemplares 

por edição, segundo os dados da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação 

relativos ao período janeiro-dezembro de 2020, sendo também a publicação portuguesa líder 

na circulação digital paga, vendendo, em média, mais de 42 mil exemplares por edição. 

Destacam-se pela positiva os proveitos relativos à subscrição digital desta publicação, que 

aumentaram em 42% face ao ano anterior. 

A Impresa Publishing, S.A. alcançou, em 2020, €23.272.833 em proveitos operacionais, o 

equivalente a um decréscimo de 3,8% (€24.188.391 em 2019) que refletiu os efeitos da 

pandemia na economia portuguesa e no setor. 

Detalhando por fonte, as receitas de circulação cresceram 9,5% para €10.615.794 (€9.691.888 

em 2019) destacando-se, pela positiva, os proveitos relativos à subscrição digital do Expresso, 

os quais aumentaram em 42%, em termos homólogos. Também as receitas de vendas do 

Expresso em papel cresceram 3,6%, algo que não acontecia desde 2006. As receitas de 

publicidade atingiram €11.483.285, com uma queda de 10,1% quando comparadas com os 

valores de 2019 (€12.767.743). 

A redução de receitas, aliada à diminuição dos custos operacionais em 15,4%, resultou num 

EBITDA positivo de €3.035.176, que compara com €274.654 registado nas contas de 2019. 

18.2.3. SIC Esperança 

Principais projetos desenvolvidos pela SIC Esperança em 2020: 

• No contexto da pandemia da COVID-19, a SIC Esperança e a SIC, em parceria com a 

Federação Portuguesa de Futebol, lançaram a campanha de angariação de fundos “Unidos 

Por Portugal”, que alcançou um total de €598.156,37. Em simultâneo, a SIC Esperança 

estabeleceu uma parceria com o Project Open Air para o desenvolvimento de um kit 
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reutilizável, o primeiro em Portugal, com todo o equipamento de proteção necessário para 

os profissionais de saúde que se encontram na linha da frente na luta contra a COVID-19; 

• A SIC Esperança estabeleceu uma parceria com o Rock in Rio e com a Curseria que permitiu 

a oferta de 146 cursos de formação “How to Rock in Rio: gestão de eventos e negócios” 

destinados a profissionais da indústria do espetáculo em situação de desemprego ou com 

perdas substanciais de rendimento nos meses que sucederam o início da pandemia; 

• A verba angariada no Expresso BPI Golf Cup 2020 contribuiu para a doação de fatos 

reutilizáveis a funcionários de Instituições Particulares de Solidariedade Social que prestam 

apoio à população de risco; 

• No âmbito da segunda edição do projeto GEN10S Portugal, até ao final do ano de 2020 

foram formados 4.063 alunos; 

• Pelo 8.º ano consecutivo, a SIC Esperança e a Porto Editora lançaram uma campanha de 

Natal com vista à criação de bolsas de terapia para crianças e jovens com perturbações do 

desenvolvimento e/ou necessidades educativas especiais oriundas de agregados 

economicamente vulneráveis; 

• A SIC Esperança e a Associação Terra Amarela lançaram a segunda edição do projeto Bolsas 

de Criação Artística, com o intuito de fomentar a criação artística inclusiva, apoiando 

criadores e intérpretes com deficiência que desenvolvem o seu trabalho em torno das artes 

performativas, artes visuais, música, cinema e escrita; e 

• No mês de dezembro, a SIC lançou, em conjunto com a Staples, uma campanha de Natal 

que teve como objetivo doar material de escritório a Instituições Particulares de 

Solidariedade Social de norte a sul do país. 

18.2.4.  InfoPortugal e outros 

Em 2020 manteve-se um forte crescimento na área da cartografia em virtude da modernização 

do processo de produção de cartografia. 

Os efeitos do COVID-19 na economia impactaram a atividade da fotografia áerea uma vez que, 

durante grande parte do ano de 2020, os aeroportos estiverem fechados e, consequentemente, 

a InfoPortugal esteve impedida de realizar coberturas aerofotográficas. 

Os efeitos da pandemia sentiram-se também na área editorial da InfoPortugal e no Projeto 

Olhares. Por forma a minimizar o impacto do COVID-19 no Projeto Olhares, a InfoPortugal 

implementou um serviço de formação e-learning. 
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A área de I&D duplicou a faturação face ao ano anterior. Trata-se de uma área cuja atividade se 

divide entre projetos externos de clientes e suporte interno das restantes atividades, pelo que 

os resultados da faturação direta são muito irregulares e a comparação de crescimento é feita 

com um ano anterior particularmente baixo. 

18.2.5. Evolução das receitas da atividade 

O exercício de 2020 foi condicionado pelos efeitos da pandemia COVID-19 e pelas medidas de 

contenção adotadas. Apesar de todos os constrangimentos verificados, e da conjuntura macro-

económica adversa, o desempenho do Grupo Impresa em 2020 revelou-se, no global, positivo. 

Os proveitos operacionais consolidados em 2020 foram de €178.089.666, que comparam com 

€181.870.149 em 2019. Por segmento, verificou-se uma diminuição de 2% na televisão (para 

€152.168.537), de 3,8% no publishing (para €23.272.833) e 4,2% no segmento outras. Tal 

diminuição deve-se, sobretudo, a uma redução na receita publicitária (redução de 6,1% para 

€111.322.421), sendo que a publicidade em televisão reduziu 5,6% (para €99.829.998) e a 

publicidade no publishing reduziu 10,1% (para €11.483.285). Até março de 2020, as receitas 

publicitárias estavam com comportamento positivo (no primeiro trimestre, a SIC teve um 

crescimento de 9% na receita publicitária face ao período homólogo), tendo-se verificado entre 

final de março de 2020 e junho de 2020 reduções significativas. A partir de julho de 2020, o 

Grupo Impresa começou a assistir a uma recuperação na receita publicitária, sendo de destacar 

que o último trimestre do ano teve um comportamento muito positivo, permitindo recuperar 

parte da redução verificada no segundo trimestre. Paralelamente, ocorreu uma subida 

significativa das receitas de circulação (9,5% para €10.615.794), em particular da venda das 

edições digitais do Expresso, evolução esta que o Grupo Impresa entende resultar parcialmente 

da pandemia. Ao nível das receitas de multimédia (recurso ao serviço de tarifa única por 

chamada através da gama de numeração “760”), verificou-se um crescimento significativo, de 

43,7% para €16.201.650. Importa, por fim, notar que foram adotadas um conjunto de medidas 

com vista à redução de gastos. Desta forma, o efeito dos impactos do COVID-19, e de outras 

situações ao nível das receitas, conjugado com as medidas adotadas do lado dos custos 

conduziram a um resultado global positivo, tendo o resultado líquido consolidado crescido 

43,2% (para €11.220.238). 
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18.2.6. Atividade internacional do Acionista Único 

A presença internacional do Grupo Impresa está concentrada no segmento de televisão e 

corresponde essencialmente à atividade internacional desenvolvida pela SIC, à qual se refere a 

Secção 9.2.6. do Capítulo 9 deste Prospeto. 
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CAPÍTULO 19 

INFORMAÇÕES SOBRE TENDÊNCIAS RELATIVAMENTE AO ACIONISTA ÚNICO 

19.1 Alterações significativas  

O Acionista Único atesta que não tem conhecimento de alterações significativas adversas nas 

suas perspetivas desde a data de publicação das suas últimas demonstrações financeiras 

consolidadas auditadas publicadas (reportadas a 31 de dezembro de 2020) até à data do 

Prospeto. 

O Acionista Único atesta que não tem conhecimento de alterações significativas a nível do 

desempenho financeiro do Grupo Impresa desde a data de publicação das suas últimas 

demonstrações financeiras auditadas publicadas (reportadas a 31 de dezembro de 2020) até à 

data do Prospeto. 

19.2 Tendências, incertezas, pedidos, compromissos ou outras ocorrências suscetíveis de 

afetar significativamente as perspetivas do Acionista Único 

O Acionista Único não tem conhecimento de qualquer tendência, incerteza, pedido, 

compromisso ou ocorrências conhecidos que sejam razoavelmente suscetíveis de afetar 

significativamente as suas perspetivas para o exercício em curso. 

No dia 15 de janeiro de 2021, foi aprovado pelo Parlamento a renovação do Estado de 

Emergência em Portugal, obrigando a um novo confinamento geral com restrições de circulação. 

Entretanto, no dia 27 de abril de 2021, o Presidente da República comunicou ao país que não 

iria renovar o Estado de Emergência34. Até à data de aprovação das demonstrações financeiras 

consolidadas pelo Conselho de Administração, o Acionista Único não sofreu impactos relevantes 

não expectáveis na sua atividade, decorrentes do prolongamento da crise pandémica. 

Atendendo às disponibilidades de tesouraria do Grupo Impresa à data da elaboração das 

demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2020, o Grupo Impresa 

continua a dispor de fundos para cumprir com os seus compromissos no ano corrente, podendo 

também recorrer a linhas de crédito. Por esse motivo, entende-se estarem asseguradas as 

condições para a continuidade das operações. 

O Grupo monitorizará as implicações económicas do vírus COVID-19 e das medidas 

extraordinárias tomadas com vista à sua contenção e, em particular, a identificação de 

 

 
34 Fonte: https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-

sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/. 

https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/
https://www.presidencia.pt/atualidade/toda-a-atualidade/2021/04/mensagem-do-presidente-da-republica-ao-pais-sobre-o-fim-do-segundo-estado-de-emergencia/
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potenciais fontes de risco para a sua atividade. 
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CAPÍTULO 20 

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCRO DO ACIONISTA ÚNICO 

Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros do Acionista 

Único. 
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CAPÍTULO 21 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA IMPRESA 

A Impresa adota um modelo de governo nos termos do qual a sua administração e fiscalização 

competem, respetivamente, a um Conselho de Administração (“Conselho de Administração”), 

a uma Comissão de Auditoria (“Comissão de Auditoria”) e a um Revisor Oficial de Contas, em 

conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 278.º do Código das Sociedades 

Comerciais e com o previsto nos seus estatutos. 

São órgãos sociais da Impresa: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral, a Comissão de 

Auditoria e o Revisor Oficial de Contas. 

21.1. Conselho de Administração 

O Conselho de Administração é o órgão responsável pela gestão das atividades do Acionista 

Único, nos termos previstos no Código das Sociedades Comerciais e no contrato de sociedade, 

competindo-lhe nomeadamente:  

a) a representação do Acionista Único, ativa e passivamente, em juízo e fora dele; 

b) a negociação e outorga de todos os contratos, incluindo convenções de arbitragem, seja 

qual for o seu alcance e natureza, bem como a forma que revistam, em que o Acionista 

Único seja parte; 

c) a compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposição dos bens sociais; 

d) a obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessárias garantias, seja qual for 

a sua extensão e natureza; 

e) a confissão, desistência ou transação em qualquer processo judicial; 

f) a constituição de mandatários sociais, com os poderes que julgue convenientes, nos 

termos e limites previstos na lei e estatutos;  

g) a delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito que for fixado na 

respetiva deliberação, em qualquer dos administradores;  

h) a constituição de comissões especializadas;  

i) fixar os objetivos e as políticas de gestão do Acionista Único e do Grupo Impresa;  

j) elaborar os planos de atividade e financeiros anuais;  
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k) estabelecer a organização técnico-administrativa do Acionista Único e do Grupo Impresa 

e as normas de funcionamento interno, designadamente sobre pessoal e sua 

remuneração;  

l) gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social 

que não caibam na competência atribuída a outros órgãos do Acionista Único;  

m) aprovar as Transações com Partes Relacionadas, nos termos da Política de Apreciação e 

Controlo de Transações com Partes Relacionadas e Prevenção de Situações de Conflitos 

de Interesses;  

n) exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei ou pela Assembleia 

Geral.  

O Conselho de Administração reunirá trimestralmente e sempre que for convocado pelo 

presidente do Conselho de Administração. O Conselho de Administração não pode deliberar 

sem que esteja presente ou representada a maioria dos seus membros, sendo que as 

deliberações serão tomadas à pluralidade de votos dos administradores presentes ou 

representados, tendo, em caso de empate, o presidente, ou quem o substitua na reunião, voto 

de qualidade. 

De acordo com os estatutos da Impresa, o Conselho de Administração é composto por um 

número mínimo de 3 (três) membros e um máximo de 11 (onze) membros, que poderão ser, ou 

não, acionistas, eleitos em Assembleia Geral. O mandato do Conselho de Administração é de 4 

(quatro) anos, sendo permitida a sua reeleição por sucessivos quadriénios, sem prejuízo das 

limitações impostas por lei às sociedades emitentes de valores mobiliários admitidos à 

negociação em mercado regulamentado. O atual mandato do Conselho de Administração 

corresponde ao quadriénio 2019/2022. A Assembleia Geral procede à designação, de entre os 

administradores eleitos, do presidente e do vice-presidente. 

Atualmente, a Impresa tem um Conselho de Administração composto por 7 (sete) membros: 1 

(um) presidente, 1 (um) vice-presidente e 5 (cinco) vogais, a seguir identificados: 

Presidente: Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

Vice-Presidente: Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 

Vogais: Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão 
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 Manuel Guilherme Oliveira da Costa 

 Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia 

 João Nuno Lopes de Castro 

 Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes 

Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções como membros do Conselho de 

Administração da Impresa, o respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da 

Impresa, ou seja, Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, nenhum membro do Conselho de Administração 

exerce qualquer atividade externa ao Grupo Impresa da qual resultem conflitos de interesses 

para a Impresa. 

No relatório de governo societário da Impresa relativo ao exercício de 2020, o qual se encontra 

inserido por remissão no Prospeto, poderá ser encontrada informação mais detalhada com 

relação aos membros do Conselho de Administração então em funções, nomeadamente as suas 

qualificações profissionais, o número de ações representativas do capital social da Impresa por 

si detidas, a data da primeira designação e termo do mandato, as funções desempenhadas 

noutras sociedades e ainda outras atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos. 

21.2. Comissão de Auditoria e Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização da Impresa compete a uma Comissão de Auditoria, integrada no Conselho de 

Administração, e a um Revisor Oficial de Contas, os quais exercem as funções que resultam da 

legislação aplicável e dos estatutos. A Comissão de Auditoria é eleita pela Assembleia Geral que 

elege o Conselho de Administração, sendo composta por um mínimo de 3 (três) membros 

efetivos, um dos quais será o seu presidente, devendo a maioria, incluindo o presidente, ser 

independente. 

Os membros da Comissão de Auditoria da Impresa eleitos para o quadriénio 2019/2022 

encontram-se a seguir identificados: 

Presidente: Manuel Guilherme Oliveira da Costa 

Vogais: Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia 
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 Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes 

Para os efeitos decorrentes do exercício das funções da Comissão de Auditoria da Impresa, o 

respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da Impresa, ou seja, Rua Ribeiro 

Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa. 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da Impresa para o quadriénio 2019/2022 é a BDO 

& Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por Rui Lourenço 

Helena, com domicílio profissional na Avenida da República, n.º 50, 1050-196 Lisboa. 

O Revisor Oficial de Contas suplente para o quadriénio 2019/2022 é Pedro Manuel Aleixo Dias, 

com domicílio profissional na Avenida da República, n.º 50, 1050-196 Lisboa. 

A BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. exerce também funções 

enquanto Auditor Externo da Impresa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, nenhum membro da Comissão de Auditoria, nem 

a Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, nem o Auditor Externo, exercem qualquer atividade 

externa ao Grupo Impresa da qual resultem conflitos de interesses para a Impresa. 

No relatório de governo societário da Impresa relativo ao exercício de 2020, o qual se encontra 

inserido por remissão no Prospeto, poderá ser encontrada informação mais detalhada em 

relação a cada um dos membros da Comissão de Auditoria, e sobre os representantes da 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas e do Auditor Externo, em funções durante o exercício 

de 2020, nomeadamente as suas qualificações profissionais, as suas competências, o número 

de ações representativas do capital social da Impresa por si detidas, a data da primeira 

designação e termo do mandato, as funções desempenhadas noutras sociedades e ainda outras 

atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos. 

21.3. Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de 

fiscalização 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, não existem conflitos de interesses potenciais 

entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que integram os órgãos de administração e 

de fiscalização da Impresa e os seus interesses e obrigações pessoais. 
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21.4. Assembleia Geral 

A Assembleia Geral da Impresa é o órgão social que reúne todos os acionistas com direito a voto. 

A mesa da Assembleia Geral da Impresa eleita para o quadriénio 2019/2022 tem a seguinte 

constituição: 

Presidente: Manuel de Abreu Castelo Branco 

Secretário/a: Maria João da Silva Dias Gonçalves dos Santos 

21.5. Representante para as Relações com o Mercado 

O Representante para as Relações com o Mercado é Paulo Miguel Gaspar dos Reis e os seus 

contactos são os seguintes: 

Morada: Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa 

Telefone: 214 544 000 

Email: pmreis@impresa.pt 
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CAPÍTULO 22 

PRINCIPAIS ACIONISTAS DO ACIONISTA ÚNICO 

22.1. Estrutura Acionista 

O capital social da Impresa é de €84.000.000 (oitenta e quatro milhões de euros), totalmente 

subscrito e realizado, encontrando-se representado por 168.000.000 (cento e sessenta e oito 

milhões) de ações escriturais e nominativas com o valor nominal de €0,50 (cinquenta cêntimos) 

cada. Encontra-se admitida à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a 

totalidade das ações que compõem o capital social da Impresa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, à data de 31 de dezembro de 2020, as 

participações qualificadas no Acionista Único, com indicação do número de ações detidas e a 

correspondente percentagem de direitos de voto, calculada nos termos previstos no artigo 20.º 

do Código dos Valores Mobiliários, são as seguintes: 

Titular com participação qualificada 
Percentagem de 

direitos de voto 

Quantidade de 

Ações Detidas 

Impreger – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.   

*Diretamente 50,306% 84.514.588 

*Através do Presidente do Conselho de Administração, Dr. 

Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 1,500% 2.520.000 

Através do Vice-Presidente do Conselho de Administração, 

Eng.º Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 0,0005% 8.246 

Total Imputável 

* A Impreger – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A é detida 

maioritariamente pela BALSEGER – Sociedade Gestora de Participações 

Sociais, S.A., na qual 99,99% dos direitos de voto são imputáveis ao Dr. 

Francisco José Pereira Pinto de Balsemão. 

51,811% 87.042.834 

Madre – Entretenimento SGPS, Unipessoal, Lda.   

*Diretamente  4,465% 7.501.243 

Total Imputável 

* A Madre – Entretenimento SGPS, Unipessoal, Lda. é detida pela Madre – 

4,465% 7.501.243 
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Empreendimentos Turísticos, S.A., que por sua vez é detida pelo Sr. António 

da Silva Parente e, maioritariamente, pela Universal Management 

Foundation. A Universal Management Foundation é controlada pelo Sr. 

António da Silva Parente, pelo que os direitos de voto lhe são igualmente 

imputáveis. 

Banco BPI, S.A.   

*Diretamente 3,690% 6.200.000 

Total Imputável 3,690% 6.200.000 

Newshold – SGPS, S.A.   

*Diretamente 2,404% 4.038.764 

Total Imputável 

* A Newshold – SGPS, S.A. é detida em 91,25% pela Pineview Overseas, S.A., 

pelo que os referidos direitos de voto lhe são igualmente imputáveis. 

2,404% 4.038.764 

 

22.2. Acordos com impacto na estrutura acionista 

A Impresa não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos 

mencionados no artigo 19.º do Código dos Valores Mobiliários relativamente ao exercício de 

direitos sociais na Impresa, nem tem conhecimento da celebração de quaisquer acordos que 

possam dar origem a uma mudança ulterior do controlo exercido por parte dos seus acionistas. 

Tendo em vista assegurar que o seu acionista maioritário não exerce o controlo de forma 

abusiva, são aplicáveis, em geral, as regras que se encontram previstas no Código das Sociedades 

Comerciais relativas às competências de fiscalização do órgão de fiscalização (no caso da 

Impresa, a Comissão de Auditoria e o Revisor Oficial de Contas) e do auditor externo no âmbito 

do exercício das funções de fiscalização societária do Acionista Único. 
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CAPÍTULO 23 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E 

DOS RESULTADOS DO ACIONISTA ÚNICO 

23.1. Historial Financeiro 

O Acionista Único apresenta os seguintes documentos inseridos por remissão 

(integralmente) e que fazem parte deste Prospeto, por forma a cumprir com os 

requisitos mínimos de informação contidos no artigo 19.º do Regulamento dos 

Prospetos, com a redação em vigor: 

• Relatório e Contas Anual referente ao exercício de 2020 (reportado em base 

consolidada a 31 de dezembro de 2020 e objeto de relatório de auditoria) em 

IFRS, incluindo a demonstração consolidada da posição financeira, a 

demonstração consolidada dos resultados e de outro rendimento integral, a 

demonstração consolidada dos fluxos de caixa, a demonstração consolidada das 

alterações no capital próprio, as notas explicativas e políticas contabilísticas, bem 

assim como a Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria e o Relatório 

e Parecer da Comissão de Auditoria, aprovado pelo Conselho de Administração 

da SIC no dia 20 de abril de 2021 e sujeito à aprovação da Assembleia Geral em 

reunião convocada para o dia 25 de maio de 2021. A referida Certificação Legal 

de Contas e o referido Relatório de Auditoria contêm a ênfase identificada na 

secção 2.2.9. (Riscos associados a reservas ou ênfases nas contas do Emitente e 

do Acionista Único); 

• Relatório de Governo Societário da Impresa relativo ao exercício de 2020; e 

• Estatutos da Impresa. 

23.2. Outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além 

das que se encontram referidas no Prospeto. 

23.3. Período coberto pelas informações financeiras mais recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras auditadas, quer consolidadas quer 

individuais, à data do Prospeto, reporta-se a 31 de dezembro de 2020.  



 
 

152 

23.4. Ações judiciais e arbitrais  

Na opinião do Conselho de Administração e dos advogados do Grupo Impresa, com base na 

avaliação do risco que fazem dos processos judiciais e fiscais em curso, não se prevê que dessas 

ações venham a resultar responsabilidades de valores significativos que não se encontrem 

cobertas por provisões registadas nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de 

dezembro de 2020, as quais correspondem à melhor estimativa de desembolsos resultantes 

daqueles processos naquela data, conforme consta na nota 28 do anexo às demonstrações 

financeiras consolidadas do Acionista Único referentes ao exercício de 2020. 

Algumas sociedades do Grupo Impresa são parte em reclamações, ações judiciais e arbitrais 

relacionadas com a sua atividade, nomeadamente litígios relacionados com reclamações perante 

autoridades regulatórias e fiscais, bem como em matéria laboral, que se encontram devidamente 

descritas nas notas às demonstrações financeiras consolidadas constantes do relatório e contas 

anual da Impresa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, para as quais se remete. 

23.5. Alterações significativas na situação financeira ou comercial da Impresa 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial da 

Impresa desde o final do último período financeiro em relação ao qual foram publicadas 

demonstrações financeiras (reportadas a 31 de dezembro de 2020). 
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CAPÍTULO 24 

DIVULGAÇÃO REGULAMENTAR DE INFORMAÇÕES PELO ACIONISTA ÚNICO 

A informação divulgada pelo Acionista Único, nos termos do Regulamento (UE) n.º 596/2014 do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de abril de 2014, relativo ao abuso de mercado 

(Regulamento Abuso de Mercado) e que revoga a Diretiva 2003/6/CE do Parlamento Europeu e 

do Conselho e as Diretivas 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE da Comissão, durante os 

últimos 12 (doze) meses que antecedem a data do Prospeto e que sejam relevantes para este 

pode ser sumarizada da seguinte forma: 

Informação sobre calendário de reporte financeiro 

• A 19 de maio de 2020, o Acionista Único comunicou ao mercado a alteração da data de 

divulgação dos resultados do 1.º semestre de 2020, anteriormente comunicada; 

• A 17 de dezembro de 2020, o Acionista Único informou o mercado sobre as seguintes datas 

do calendário financeiro para 2021: (i) 18-03-2021 - Resultados Anuais de 2020; (ii) 25-05-

2021 - Assembleia Geral de Acionistas; (iii) 28-07-2021 - Resultados do 1.º semestre de 

2021. 

Informação financeira 

• A 30 de julho de 2020, o Acionista Único informou o mercado sobre os resultados relativos 

ao 1.º semestre de 2020, dos quais se destacam os seguintes: (i) resultados líquidos 

semestrais no valor de 0,2 M€, representando uma diminuição de 3,3 M€ face aos primeiros 

6 meses de 2019; (ii) EBITDA superior a 8,3 M€, registando um decréscimo de 28% 

relativamente ao 1.º semestre de 2019; (iii) proveitos operacionais consolidados do Grupo 

Impresa no valor 78,4 M€, refletindo uma redução de 12% comparativamente ao volume 

de negócios da primeira metade de 2019. Deste decréscimo, 88% verificou-se no 2.º 

trimestre, como resultado dos efeitos da pandemia de COVID-19; (iv) diminuição dos custos 

operacionais em 9% em relação ao mesmo semestre de 2019; (v) aumento da dívida 

remunerada líquida em 1,5 M€, em termos homólogos, tendo encerrado o mês de junho 

de 2020 nos 169,1 M€; 

• A 18 de março de 2021, o Acionista Único informou o mercado sobre os resultados relativos 

ao exercício findo em 2020, dos quais se destacam os seguintes: (i) crescimento do EBITDA 

em 24%, atingindo o melhor resultado operacional desde 2014; (ii) diminuição da dívida 

líquida em 13,6 M€, registando o valor mais baixo desde 2005; (iii) SIC lidera as audiências 

com share de 20,1%; (iv) circulação total e assinantes digitais do Expresso voltam a crescer; 
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(v) 2020 foi o ano em que mais pessoas visitaram os sítios Web da Impresa; (vi) lançamento 

dos projetos OPTO e ADVNCE. 

Informação sobre deliberações sociais 

• A 22 de junho de 2020, o Acionista Único comunicou as deliberações tomadas na 

Assembleia Geral anual de acionistas realizada no mesmo dia: (i) aprovação do relatório 

único de gestão a que se refere o número 6 do artigo 508.º-C do Código das Sociedades 

Comerciais, o balanço e contas individuais e consolidadas, os relatórios do Revisor Oficial 

de Contas e os demais documentos de prestação de contas individuais consolidadas 

relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, incluindo, designadamente, o 

relatório sobre o governo da sociedade previsto no Regulamento da CMVM n.º 4/2013, 

bem como o relatório consolidado de informação não financeira; (ii) aprovação da proposta 

de aplicação de resultados, a qual propôs a transferência do resultado líquido positivo 

apurado no exercício para a conta de resultados transitados; (iii) aprovação de um voto de 

confiança e louvor aos órgãos de administração e de fiscalização do Acionista Único, bem 

como aos respetivos membros; (iv) aprovação da declaração sobre a política de 

remunerações dos membros dos órgãos de administração e fiscalização do Acionista Único, 

elaborada pela Comissão de Remunerações; (v) aprovação da proposta de aquisição pelo 

Acionista Único, ou por quaisquer sociedades dependentes, atuais ou futuras, de ações 

próprias, até ao limite correspondente a 5% do capital social do Acionista Único, incluindo 

direitos à sua aquisição ou atribuição sujeita a decisão do Conselho de Administração do 

Acionista Único. 

Informação sobre participações sociais 

• A 4 de janeiro de 2021, o Acionista Único informou o mercado de que celebrou, no dia 31 

de dezembro de 2020, com a Páginas Civilizadas, Lda., (i) contrato-promessa de compra e 

venda pelo qual se compromete a vender 222.000 (duzentas e vinte e duas mil) ações, cada 

uma com o valor nominal de €3,50 (três euros e cinquenta cêntimos), representativas de 

33,33% do capital social da Vasp - Distribuidora de Publicações, S.A., pelo preço de 

€2.100.000 (dois milhões e cem mil euros), mediante a verificação de determinadas 

condições; e (ii) contrato-promessa de compra e venda pelo qual se compromete a vender 

476.064 (quatrocentas e setenta e seis mil e sessenta e quatro) ações, cada uma com o 

valor nominal de €2,50 (dois euros e cinquenta cêntimos), representativas de 22,35% do 

capital social da Lusa - Agência de Notícias de Portugal S.A., pelo preço de €1.250.000 (um 
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milhão e duzentos e cinquenta mil euros), mediante a verificação de determinadas 

condições; 

• A 14 de fevereiro de 2021, o Acionista Único informou o mercado de que, na sequência do 

seu comunicado de 4 de janeiro de 2021, a Páginas Civilizadas, Lda., a Cofina Media, S.A. e 

a Global Notícias Media Group, S.A. chegaram a um entendimento para que a transação 

seja concluída, sujeito à finalização de uma auditoria contabilística e financeira pela Páginas 

Civilizadas, Lda. e à não oposição à transação por parte da Autoridade da Concorrência, 

através da transmissão pela Impresa: (i) à Páginas Civilizadas, Lda. de 111.000 (cento e onze 

mil) ações, representativas de 16,665% do capital social da Vasp - Distribuidora de 

Publicações, S.A., pelo preço de €1.050.000 (um milhão e cinquenta mil euros); e (ii) à 

Cofina Media, S.A. de 111.000 (cento e onze mil) ações, representativas de 16,665% do 

capital social da Vasp - Distribuidora de Publicações, S.A., pelo preço de €1.050.000 (um 

milhão e cinquenta mil euros).  
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CAPÍTULO 25 

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DO ACIONISTA ÚNICO 

Para além dos contratos celebrados no âmbito do normal decurso da sua atividade, o Acionista 

Único não é parte noutros contratos significativos que possam afetar a capacidade de 

cumprimento das suas obrigações perante os Obrigacionistas. 
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CAPÍTULO 26 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

26.1 Interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na Oferta Pública de Subscrição 

e na Oferta Pública de Troca 

Os Colocadores, na qualidade de intermediários financeiros contratados pelo Emitente e 

Oferente para desenvolver os seus melhores esforços, nos termos da legislação aplicável, em 

ordem à distribuição das Obrigações SIC 2021-2025, têm um interesse direto de cariz financeiro 

nas Ofertas a título de remuneração pela prestação daqueles serviços. Dada a natureza das 

Ofertas, não existem situações de conflito de interesses de pessoas singulares e coletivas 

envolvidas nas Ofertas.  

O Emitente e Oferente, qualquer Organizador e Coordenador Global ou qualquer Colocador 

poderá, direta ou indiretamente, nos termos legalmente permitidos, negociar valores 

mobiliários emitidos pelo Emitente e Oferente, incluindo qualquer obrigação objeto das Ofertas. 

Pressupondo que a emissão de Obrigações se concretiza pelo seu valor nominal global máximo, 

ou seja, até €30.000.000 (trinta milhões de euros), o Emitente e Oferente pagará um montante 

máximo total de €1.092.000 (um milhão e noventa e dois mil euros) relativo às comissões de 

organização e coordenação global, a pagar aos Organizadores e Coordenadores Globais, e de 

colocação, a pagar aos Colocadores, incluindo os respetivos impostos. 

O Emitente e Oferente é cliente, enquanto mutuário, de alguns dos Colocadores. 

26.2 Motivos das Ofertas e afetação das receitas 

Com as Ofertas, a SIC visa diversificar as suas fontes de financiamento, bem como dar 

prosseguimento à estratégia de alongamento da maturidade média da sua dívida, não estando 

prevista a utilização para determinada finalidade específica dos proveitos que, eventualmente, 

resultem para a SIC da emissão das Obrigações SIC 2021-2025 e, por isso, não existe uma ordem 

de prioridade de utilizações definida. 

Em particular, a Oferta Pública de Troca visa permitir à SIC substituir parte da sua dívida com 

vencimento em 2022 por dívida com reembolsos de capital em 2025. 

O valor nominal global das Ofertas é de €30.000.000 (trinta milhões de euros), sendo a receita 

global num montante máximo de €30.000.000 (trinta milhões de euros). Será este o montante 

máximo sobre o qual serão calculadas as comissões, devidas pela SIC, em virtude da colocação 

efetiva de Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito da Oferta Pública de Subscrição e da troca 
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efetiva de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025 no âmbito da Oferta Pública 

de Troca.  

Os proveitos que, eventualmente, resultem para a SIC da emissão das Obrigações SIC 2021-2025, 

no referido montante máximo de de €30.000.000 (trinta milhões de euros), serão deduzidos das 

comissões de organização e coordenação global, de colocação e respetivos impostos, no 

montante máximo de €1.092.000 (um milhão e noventa e dois mil euros), bem como dos custos 

com consultores, auditores e publicidade, no montante máximo agregado de aproximadamente 

€293.000 (duzentos e noventa e três mil euros), e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e a 

Euronext, que se estimam em cerca de €46.950 (quarenta e seis mil novecentos e cinquenta 

euros)*. Por conseguinte, a receita global líquida da SIC (i.e. receção de numérario e/ ou das 

Obrigações SIC 2019-2022) ascenderá, considerando um montante global das Obrigações SIC 

2021-2025 correspondente a €30.000.000 (trinta milhões de euros), a um valor estimado de 

€28.568.050 (vinte e oito milhões quinhentos e sessenta e oito mil e cinquenta euros), uma vez 

deduzidos todos os custos acima referidos. 

O Emitente e Oferente terá ainda de pagar, a título de contrapartida em numerário, um 

montante que ascenderá a €0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros) por cada Obrigação 

SIC 2019-2022 objeto de troca por 1 (uma) Obrigação SIC e que poderá, no máximo, perfazer 

€491.700. Caso a totalidade das Obrigações SIC 2021-2025 emitidas se destine à satisfação de 

ordens de troca não se verificará um encaixe em numerário (podendo, pelo contrário, verificar-

se uma saída de fundos), mas antes uma diminuição em €30.000.000 (trinta milhões de euros) 

do capital a reembolsar pelo Emitente em 11 de julho de 2022 ao abrigo das Obrigações SIC 

2019-2022 e a extensão da maturidade média da sua dívida. 

A SIC, na qualidade de Emitente e Oferente, não cobrará quaisquer despesas aos subscritores. 

*A subscrição de Obrigações SIC 2021-2025 por via da aceitação da Oferta Pública de Troca 

implicará um acréscimo de 0,03% em custos com a Euronext. 
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CAPÍTULO 27 

INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL 

Portugal 

O regime fiscal a seguir descrito respeita aos rendimentos relativos a obrigações integradas em 

sistema centralizado gerido por entidade residente em Portugal (e.g. Central de Valores 

Mobiliários gerida pela Interbolsa) ou por entidade gestora de sistema de liquidação 

internacional estabelecida em outro Estado-Membro da União Europeia (e.g. Euroclear ou 

Clearstream) ou de Estado-Membro do Espaço Económico Europeu (incluindo os Países Baixos) 

(neste caso, desde que vinculado à cooperação administrativa no domínio da fiscalidade 

equivalente à estabelecida na União Europeia), do Reino Unido ou em outros sistemas 

centralizados, desde que expressamente autorizados pelo membro do Governo responsável 

pela área das Finanças.  

Para os rendimentos de capitais e para as mais-valias obtidas por pessoas não residentes em 

Portugal, que cumpram determinados requisitos e evidenciem a qualidade de não residente, 

nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, na redação atualmente em vigor 

(adiante designado abreviadamente por “Decreto-Lei 193/2005”), prevê-se um regime de 

isenção (ver infra). 

Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de 

obrigações são considerados como rendimentos de capitais. Compreendem-se nos rendimentos 

de capitais o quantitativo dos juros contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, 

primeira colocação ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data 

em que ocorra alguma transmissão dos respetivos títulos, bem como a diferença, pela parte 

correspondente àqueles períodos, entre o valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de 

títulos cuja remuneração seja constituída, total ou parcialmente, por essa diferença. 

Para efeitos da Oferta Pública de Troca, a cada Obrigação SIC 2019-2022 corresponderá 1 (uma) 

Obrigação SIC 2021-2025 (com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros)) e um prémio que 

será pago em numerário (com o valor de €0,4917 (zero vírgula quatro nove um sete euros), 

sendo o respetivo valor conjunto (ou seja, €30,4917 (trinta vírgula quatro nove um sete euros) 

por cada Obrigação SIC 2019-2022) aquele que deverá ser tido em conta, como valor de 

realização, para apuramento de mais-valias para efeitos fiscais. 

A legislação fiscal portuguesa, bem como a legislação fiscal do Estado-Membro do investidor, 

podem afetar a rendibilidade das Obrigações SIC 2021-2025. 
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27.1 Juros 

27.1.1. Auferidos por pessoas singulares 

(a) Residentes 

O imposto devido sobre os rendimentos sujeitos a tributação em Portugal à data 

do seu vencimento é retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28% 

(vinte e oito por cento). 

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular 

optar pelo englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do 

exercício de atividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de 

imposto poderá atingir os 48% (quarenta e oito por cento), tendo a retenção na 

fonte natureza de pagamento por conta do IRS devido a final. Adicionalmente, este 

rendimento, sendo englobado pelo respetivo titular, estará ainda sujeito a uma 

taxa adicional de solidariedade no valor de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), na 

parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000 (oitenta mil euros) mas 

não exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O quantitativo do 

rendimento coletável que exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) estará 

sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 5% (cinco por cento). 

Estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória 

de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos de capitais sempre que sejam 

pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

(b) Não residentes 

Os rendimentos de capitais relativos às Obrigações SIC 2021-2025 estão isentos de 

tributação em Portugal, desde que estejam observados os requisitos de prova 

previstos no Decreto-Lei 193/2005. Porém, esta isenção não é aplicável se: 

(i) O beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento 

estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis; 

(ii) O beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita 

a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada 

pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, na redação atualmente em 
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vigor (“Portaria 150/2004”), com exceção dos bancos centrais e agências de 

natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) 

uma convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo 

que preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte 

à taxa liberatória de 28% (vinte e oito por cento). Estão, no entanto, sujeitos a 

retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por 

cento) os rendimentos de capitais obtidos por residentes numa jurisdição sujeita a 

um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela 

Portaria 150/2004. Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos de capitais sempre que 

sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas 

previstas nas convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas 

com Portugal. Para este efeito, o titular deve cumprir, em Portugal, os formalismos 

e requisitos legais necessários de forma a comprovar a sua residência no outro 

Estado contratante (atualmente, este procedimento realiza-se através da 

apresentação do formulário do modelo 21-RFI devidamente preenchido e assinado 

pelo beneficiário, acompanhado de documento emitido pelas autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência atestando a residência para efeitos 

fiscais e a sujeição a imposto sobre o rendimento nesse Estado durante o período 

de obtenção do rendimento em causa), nos prazos legalmente exigíveis. 

27.1.2. Auferidos por pessoas coletivas 

(a) Residentes 

Os rendimentos de capitais são incluídos no lucro tributável e sujeitos a tributação 

à taxa de 21% (vinte e um por cento), ou sujeitos à taxa de 17% (dezassete por 

cento) para os primeiros €25.000 (vinte e cinco mil euros) de matéria coletável e de 

21% (vinte e um por cento) para matéria coletável remanescente no caso de 

entidades residentes classificadas como pequena ou média empresa, à qual 

acrescerá uma taxa de derrama municipal até ao limite máximo de 1,5% (um vírgula 
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cinco por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. Aplica-se ainda 

uma derrama estadual (i) à taxa de 3% (três por cento) sobre a parte do lucro 

tributável superior a €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) e não superior 

a €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros), (ii) à taxa de 5% (cinco por 

cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €7.500.000 (sete milhões e 

quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros) e (iii) à taxa 

de 9% (nove por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €35.000.000 

(trinta e cinco milhões de euros).  

Os rendimentos são objeto de retenção na fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por 

cento), a qual assume a natureza de pagamento por conta do imposto devido em 

termos finais. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 35% (trinta e cinco 

por cento) os rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à 

disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de 

terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o beneficiário efetivo, 

termos em que se aplicam as regras gerais.  

As instituições financeiras residentes em território português (incluindo instituições 

financeiras não residentes com estabelecimento estável em território português ao 

qual os rendimentos sejam imputáveis), os fundos de capital de risco, os fundos de 

pensões e equiparáveis, os organismos de investimento coletivo constituídos e a 

operar nos termos da legislação nacional e outras entidades que usufruem de 

isenção de IRC beneficiam da dispensa de retenção na fonte. 

(b) Não residentes 

Os rendimentos de capitais provenientes das Obrigações SIC 2021-2025 estão 

isentos de IRC em Portugal, desde que estejam observados os requisitos de prova 

previstos no Decreto-Lei 193/2005. 

Porém, esta isenção não é aplicável relativamente aos rendimentos de capitais se 

os obrigacionistas não residentes: 

(i) Dispuserem de estabelecimento estável em território português ao qual os 

rendimentos possam ser imputáveis; 

(ii) Forem entidades domiciliadas numa jurisdição sujeita a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante da lista aprovada pela Portaria 
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150/2004, com exceção dos bancos centrais e agências de natureza 

governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) uma 

convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que 

preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte 

à taxa liberatória de 25% (vinte e cinco por cento). Estão, no entanto, sujeitos a 

retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco por 

cento) os rendimentos de capitais obtidos por residentes numa jurisdição sujeita a 

um regime fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada pela 

Portaria 150/2004. Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos de capitais sempre que 

sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja 

identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas 

previstas nas convenções para evitar a dupla tributação internacional celebradas 

com Portugal. Para este efeito, o titular deve cumprir, em Portugal, os formalismos 

e requisitos legais necessários de forma a comprovar a sua residência no outro 

Estado contratante (atualmente, este procedimento realiza-se através da 

apresentação do formulário do modelo 21-RFI devidamente preenchido e assinado 

pelo beneficiário acompanhado de documento emitido pelas autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência atestando a residência para efeitos 

fiscais e a sujeição a imposto sobre o rendimento nesse Estado durante o período 

de obtenção do rendimento em causa), nos prazos legalmente exigíveis. 

27.2 Mais-Valias 

27.2.1. Auferidas por pessoas singulares 

(a) Residentes 

As mais-valias e menos-valias apuradas no momento da troca de Obrigações SIC 

2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025, no âmbito da Oferta Pública de Troca e 

aquando da alienação das Obrigações SIC 2021-2025, contribuem para o cômputo 

do saldo anual de mais-valias e menos-valias decorrentes da venda de obrigações 

e outros títulos de dívida, de partes sociais e outros valores mobiliários e de 
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operações com instrumentos financeiros derivados (exceto swaps de taxa de juro), 

warrants autónomos e certificados.  

O referido saldo anual, quando seja positivo, está sujeito a tributação em IRS a uma 

taxa especial de 28% (vinte e oito por cento), salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício 

de atividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto 

poderá atingir os 48% (quarenta e oito por cento). Adicionalmente, este 

rendimento, sendo englobado pelo respetivo titular, estará ainda sujeito a uma 

taxa adicional de solidariedade no valor de 2,5% (dois vírgula cinco por cento), na 

parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000 (oitenta mil euros) mas 

não exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O quantitativo do 

rendimento coletável que exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) estará 

sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 5% (cinco por cento). 

(b) Não residentes 

As mais-valias realizadas por titulares de Obrigações SIC 2019-2022 que optem por 

trocar as suas obrigações por Obrigações SIC 2021-2025, no âmbito da Oferta 

Pública de Troca, e por titulares de Obrigações SIC 2021-2025 não residentes em 

território português com a transmissão onerosa das Obrigações SIC 2021-2025 são 

isentas de tributação em Portugal. Porém, esta isenção não é aplicável se: 

(i) O beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento 

estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis; 

(ii) O beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita 

a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada 

pela Portaria 150/2004, com exceção dos bancos centrais e agências de 

natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) 

uma convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo 

que preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

Se a isenção não se aplicar, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as 

menos-valias é tributado à taxa especial de 28% (vinte e oito por cento). Nos 

termos das convenções de dupla tributação celebradas por Portugal, o 

Estado Português está geralmente limitado na sua competência para tributar 

essas mais-valias na esfera de pessoas singulares residentes no país 
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cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser 

aferido casuisticamente. 

27.2.2. Auferidas por pessoas coletivas 

(a) Residentes 

As mais-valias e menos-valias apuradas no momento da troca de Obrigações SIC 

2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025, no âmbito da Oferta Pública de Troca, e 

aquando da alienação das Obrigações SIC 2021-2025, são incluídos no lucro 

tributável e sujeitos a tributação à taxa de 21% (vinte e um por cento), ou sujeitos 

à taxa de 17% (dezassete por cento) para os primeiros €25.000 (vinte e cinco mil 

euros) de matéria coletável e de 21% (vinte e um por cento) para matéria coletável 

remanescente, no caso de entidades residentes classificadas como pequena ou 

média empresa, à qual acrescerá uma taxa de derrama municipal até ao limite 

máximo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de IRC. Aplica-se ainda uma derrama estadual (i) à taxa de 3% (três por cento) 

sobre a parte do lucro tributável superior a €1.500.000 (um milhão e quinhentos 

mil euros) e não superior a €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros), (ii) à 

taxa de 5% (cinco por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda 

€7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco 

milhões de euros) e (iii) à taxa de 9% (nove por cento) sobre a parte do lucro 

tributável que exceda €35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros). 

(b) Não residentes 

As mais-valias obtidas com a troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 

2021-2025, no âmbito da Oferta Pública de Troca, e com a transmissão onerosa de 

Obrigações SIC 2021-2025 estão isentas de IRC. 

Porém, esta isenção não é aplicável se os Obrigacionistas não residentes: 

(i) Dispuserem de estabelecimento estável em território português ao qual os 

rendimentos possam ser imputáveis; 

(ii) Forem entidades domiciliadas numa jurisdição sujeita a um regime fiscal 

claramente mais favorável constantes da lista aprovada pela Portaria 

150/2004, com exceção dos bancos centrais e agências de natureza 

governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) uma 
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convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que 

preveja a troca de informações em matéria fiscal. 

Se a isenção não se aplicar, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias é 

tributado à taxa especial de 25% (vinte e cinco por cento). Nos termos das convenções de dupla 

tributação celebradas por Portugal, o Estado Português está geralmente limitado na sua 

competência para tributar essas mais-valias na esfera de pessoas coletivas residentes no país 

cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal convencional deve ser aferido 

casuisticamente. 

27.3 Requisitos para aplicação das isenções de IRS e/ou IRC aos rendimentos das Obrigações 

SIC 2021-2025 no âmbito do regime especial 

Para efeitos da aplicação do regime de isenção fiscal descrito, o Decreto-Lei 193/2005 requer o 

cumprimento de certos procedimentos e certificações de prova. Segundo estes procedimentos 

(cujo objetivo é a verificação da qualidade de não residente do beneficiário efetivo), requer-se 

ao beneficiário efetivo que detenha as Obrigações SIC 2021-2025 através de uma conta nas 

seguintes entidades: (i) entidade registadora direta, que é a entidade junto da qual são abertas 

as contas de registo individualizado dos valores mobiliários representativos de dívida integrados 

em sistema centralizado; (ii) entidade registadora indireta, que, apesar de não assumir o papel 

de uma entidade registadora direta, é cliente desta e presta serviços de registo e depósito de 

valores mobiliários, gestão de carteiras ou outros similares; ou (iii) entidades gestoras de um 

sistema de liquidação internacional, que são entidades que procedem, no mercado 

internacional, à compensação, liquidação ou transferência de valores mobiliários integrados em 

sistemas centralizados ou nos seus próprios sistemas de registo.  

Em conformidade com o disposto no Decreto-Lei 193/2005, os intermediários financeiros junto 

dos quais sejam abertas as contas individualizadas de valores mobiliários (junto dos quais se 

encontram registadas as Obrigações SIC 2021-2025) ficam, na qualidade de entidades 

registadoras diretas, obrigadas a possuir prova (i) relativamente às entidades residentes isentas, 

cuja isenção não seja de natureza automática, do ato de reconhecimento do benefício fiscal; e 

(ii) relativamente aos beneficiários efetivos abrangidos pelas isenções supra, da qualidade de 

não residente. 
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27.3.1. Obrigações SIC 2021-2025 integradas em sistemas centralizados reconhecidos pelo 

Código dos Valores Mobiliários e legislação complementar – detidas através de entidades 

registadoras diretas 

Cada beneficiário efetivo das Obrigações SIC 2021-2025 deve apresentar ao intermediário 

financeiro (enquanto entidade registadora direta) onde se encontra aberta a respetiva conta na 

qual se encontram registadas as Obrigações SIC 2021-2025, antes ou na Data para Pagamento 

dos Rendimentos, os meios de prova indicados infra. 

A comprovação da qualidade de não residente dos obrigacionistas beneficiários efetivos deve 

ser aferida nos termos a seguir descritos: 

(a) No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos internacionais, 

instituições de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e empresas de seguros 

domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual Portugal tenha celebrado 

convenção para evitar a dupla tributação internacional, a prova efetua-se através dos 

seguintes elementos: 

(i) A respetiva identificação fiscal; ou 

(ii) Certidão emitida pela entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que 

ateste a existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou  

(iii) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos na alínea (c) infra, caso 

o titular opte pelos meios de prova aí previstos; ou 

(iv) Declaração do próprio titular devidamente assinada e autenticada, se se tratar de 

bancos centrais, organismos internacionais ou instituições de direito público que 

integrem a administração pública central, regional ou a demais administração 

periférica, estadual indireta ou autónoma do Estado de residência fiscalmente 

relevante; 

Note-se que a prova da qualidade de não residente, quando estejam em causa bancos 

centrais ou agências de natureza governamental, é feita uma única vez, sendo dispensada 

a sua renovação periódica.  

(b) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos de 

investimento coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual 

Portugal tenha celebrado convenção para evitar a dupla tributação internacional ou 
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acordo que preveja a troca de informações em matéria fiscal, a prova efetua-se através 

dos seguintes elementos: 

(i) Declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela 

autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo 

da qual foi constituído e o local da respetiva domiciliação; ou 

(ii) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos na alínea (c) infra, caso 

o titular opte pelos meios de prova aí previstos; 

(c) Relativamente a beneficiários efetivos não abrangidos pelas regras anteriores, a prova 

efetua-se através de certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas 

autoridades fiscais, ou documento emitido por consulado português comprovativo da 

residência no estrangeiro, ou documento especificamente emitido com o objetivo de 

certificar a residência por entidade oficial que integre a administração pública central, 

regional ou demais administração periférica, estadual indireta ou autónoma do respetivo 

Estado. O documento exigido nos termos deste parágrafo é necessariamente o original 

ou cópia devidamente autenticada, sendo válido pelo período de 3 (três) anos a contar da 

respetiva data de emissão, a qual não pode ser posterior a 3 (três) meses em relação à 

data em que a retenção deva ser efetuada, devendo o beneficiário efetivo informar 

imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos pressupostos de que 

depende a isenção; 

Para efeitos da presente secção, “Data para Pagamento dos Rendimentos” significa uma 

determinada data a partir da qual são devidos juros ou outros rendimentos de capitais 

provenientes das Obrigações SIC 2021-2025 aos respetivos beneficiários efetivos. 

27.3.2. Obrigações detidas através da titularidade de contas junto de entidades gestoras de 

sistemas centralizados internacionais ou dos seus próprios sistemas de registo 

Quando as Obrigações SIC 2021-2025 estejam registadas em conta mantida junto de entidade 

gestora de sistema de liquidação internacional, para efeitos da comprovação dos pressupostos 

de aplicação deste regime especial, deve ser transmitida, em cada data de vencimento dos 

rendimentos, a identificação e quantidade dos valores mobiliários, bem como o montante dos 

rendimentos e, quando aplicável, o montante do imposto retido, desagregado pelas seguintes 

categorias de beneficiários: 
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(a) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí 

possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, não isentas 

e sujeitas a retenção na fonte; 

(b) Entidades residentes em país, território ou região com um regime de tributação 

claramente mais favorável constante da lista aprovada pela Portaria 150/2004, não 

isentas e sujeitas a retenção na fonte; 

(c) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí 

possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, isentas ou 

não sujeitas a retenção na fonte; 

(d) Demais entidades que não tenham residência, sede ou direção efetiva em território 

português nem aí possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis. 

Em cada data de vencimento dos rendimentos devem, ainda, ser transmitidos pelo menos os 

seguintes elementos relativos a cada um dos beneficiários referidos nas alíneas (a), (b) e (c) do 

parágrafo anterior: 

(i) Nome e endereço; 

(ii) Número de identificação fiscal, quando dele disponha; 

(iii) Identificação e quantidade dos valores mobiliários detidos; 

(iv) Montante dos rendimentos. 

As informações referidas nos números anteriores são transmitidas pela entidade gestora de 

sistema de liquidação à entidade registadora direta, ou aos seus representantes, e devem 

referir-se ao universo das contas sob a sua gestão. 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte, o reembolso do imposto que tenha sido 

indevidamente retido na fonte na data do vencimento do cupão ou do reembolso a beneficiário 

de isenção de IRS ou IRC que não seja obrigado à entrega de declaração de rendimentos de IRS 

ou IRC pode ser requerido, por este ou por um seu representante, no prazo máximo de 6 (seis) 

meses a contar da data em que foi efetuada a retenção, através de formulário a apresentar junto 

da entidade registadora direta. 

No caso de contas abertas junto de entidades registadoras indiretas, o pedido de reembolso a 

que se refere o parágrafo anterior deve ser entregue junto destas entidades, que devem remetê-

lo para as entidades registadoras diretas. 
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Decorrido o prazo de 6 (seis) meses, o reembolso do imposto indevidamente retido deve ser 

solicitado através de formulário dirigido ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira 

no prazo de 2 (dois) anos contados a partir do termo do ano em que tenha sido efetuada a 

retenção do imposto. O formulário oficial está disponível em www.portaldasfinancas.gov.pt.  
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CAPÍTULO 28 

INFORMAÇÃO INSERIDA POR REMISSÃO, INFORMAÇÃO DISPONÍVEL PARA CONSULTA E 

INFORMAÇÃO CONSTANTE DE SÍTIOS WEB E HIPERLIGAÇÕES 

28.1 Informação inserida por remissão 

Nos termos do artigo 19.º do Regulamento dos Prospetos, os documentos abaixo indicados são 

inseridos por remissão no Prospeto e, nessa medida, constituem parte integrante do mesmo: 

(i) Estatutos da Impresa, disponíveis em: https://cdn.impresa.pt/dealer/2193250/Estatutos-

da-Impresa2660920251533350815.pdf; 

(ii) Relatório de Governo Societário da Impresa, relativo ao exercício findo em 31 de 

dezembro de 2020, que se encontra incluído no Relatório e Contas Consolidadas 

disponível em: 

https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/749/e40/b827e6fd-fb9f-44e0-

9b43-f09c8b6e8fa9/RELAT-GOVERNO-SOCIETARIO_2020_CMVM.pdf;  

(iii) Relatório e Contas Anual da Impresa referente ao exercício de 2020 (reportado em base 

consolidada a 31 de dezembro de 2020 e objeto de relatório de auditoria) em IFRS, 

incluindo a demonstração consolidada da posição financeira, a demonstração consolidada 

dos resultados e de outro rendimento integral, a demonstração consolidada dos fluxos de 

caixa, a demonstração consolidada das alterações no capital próprio, as notas explicativas 

e políticas contabilísticas, bem assim como a Certificação Legal das Contas e Relatório de 

Auditoria e o Relatório e Parecer da Comissão de Auditoria, aprovado pelo Conselho de 

Administração da Impresa no dia 20 de abril de 2021 e sujeito à aprovação da Assembleia 

Geral em reunião convocada para o dia 25 de maio de 2021, disponível em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79154.pdf; 

(iv) Estatutos da SIC, disponíveis em: 

https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/9d0/1d0/a0c3f01f-7182-455a-

bc5f-30d08d957f27/Estatutos-SIC--Maio-de-2019-.pdf; e 

(v) Relatório e Contas Anual da SIC referente ao exercício de 2020 (reportado em base 

consolidada a 31 de dezembro de 2020 e objeto de relatório de auditoria) em IFRS, 

incluindo a demonstração consolidada da posição financeira, a demonstração consolidada 

dos resultados e de outro rendimento integral, a demonstração consolidada dos fluxos de 

caixa, a demonstração consolidada das alterações no capital próprio, as notas explicativas 

e políticas contabilísticas, bem assim como a Certificação Legal das Contas e Relatório de 

https://cdn.impresa.pt/dealer/2193250/Estatutos-da-Impresa2660920251533350815.pdf
https://cdn.impresa.pt/dealer/2193250/Estatutos-da-Impresa2660920251533350815.pdf
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/749/e40/b827e6fd-fb9f-44e0-9b43-f09c8b6e8fa9/RELAT-GOVERNO-SOCIETARIO_2020_CMVM.pdf
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/749/e40/b827e6fd-fb9f-44e0-9b43-f09c8b6e8fa9/RELAT-GOVERNO-SOCIETARIO_2020_CMVM.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79154.pdf
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/9d0/1d0/a0c3f01f-7182-455a-bc5f-30d08d957f27/Estatutos-SIC--Maio-de-2019-.pdf
https://sdistribution.impresa.pt/data/content/binaries/9d0/1d0/a0c3f01f-7182-455a-bc5f-30d08d957f27/Estatutos-SIC--Maio-de-2019-.pdf
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Auditoria e o Relatório e Parecer do Conselho Fiscal, aprovado pelo Conselho de 

Administração da SIC no dia 20 de abril de 2021 e sujeito à aprovação da Assembleia Geral 

em reunião convocada para o dia 25 de maio de 2021, disponível em: 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79226.pdf. 

Os estatutos da SIC e da Impresa podem ser consultados durante o período de validade do 

presente Prospeto no sítio Web da Impresa (www.impresa.pt). 

Os restantes documentos acima indicados (ou cópia dos mesmos) podem ser consultados 

durante o período de validade do presente Prospeto no sítio Web da Impresa (www.impresa.pt) 

e também no sistema de difusão de informação da CMVM no seu sítio Web (www.cmvm.pt). 

Os documentos inseridos por remissão no Prospeto contêm a informação disponível sobre a 

Impresa e sobre a SIC à data em que foram publicados e da sua inclusão não resulta, sob 

nenhuma circunstância, que não tenham existido alterações nos negócios da SIC desde a data 

de publicação ou que a informação seja correta em qualquer momento subsequente a essa data. 

Em todo o caso, se entre a data de aprovação do Prospeto e a data de admissão à negociação 

das Obrigações SIC 2021-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon for detetado ou 

ocorrer qualquer facto novo significativo, erro relevante ou inexatidão relevante relativo à 

informação constante do Prospeto que seja suscetível de influenciar a avaliação das Obrigações 

SIC 2021-2025 e a decisão dos destinatários das Ofertas, a SIC deverá requerer imediatamente 

à CMVM a aprovação de adenda ao Prospeto, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 

23.º do Regulamento dos Prospetos. 

28.2 Informação disponível para consulta 

O Prospeto e o anúncio de lançamento relativo à Oferta Pública de Troca encontram-se 

disponíveis para consulta: 

1. Em formato físico, na sede do Emitente e Oferente; e 

2. Em formato eletrónico, no sítio Web da CMVM (www.cmvm.pt), no sítio Web da Euronext 

(www.euronext.com), no sítio Web do Emitente e Oferente (www.sic.pt) e nos sítios Web 

dos Colocadores contratados pelo Emitente e Oferente para prestar os serviços de 

intermediação necessários no âmbito das Ofertas. 

O Emitente e Oferente ou os Colocadores entregarão, gratuitamente, uma cópia do Prospeto 

em suporte duradouro a qualquer potencial investidor no âmbito das Ofertas que tal solicite. Se 

um potencial investidor solicitar especificamente uma cópia do Prospeto em suporte papel, o 

Emitente e Oferente entregar-lhe-á uma versão impressa do Prospeto. 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/PC79226.pdf
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O Prospeto (incluindo os documentos nele inseridos por remissão e a cópia do sumário do 

Prospeto) permanecerão disponíveis ao público em formato eletrónico durante pelo menos 10 

(dez) anos após a sua publicação no sítio Web do Emitente e Oferente (www.sic.pt). 

28.3 Informações constantes de sítios Web e hiperligações 

As informações contidas em sítios Web não fazem parte deste Prospeto, salvo se se encontrarem 

inseridas por remissão nos termos previstos neste Capítulo 28 (Informação inserida por 

Remissão, Informação disponível para consulta e Informação constante de sítios Web e 

hiperligações). 
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CAPÍTULO 29 

DEFINIÇÕES GERAIS 

Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no 

presente Prospeto, os significados aqui referidos: 

“ActivoBank” significa o Banco Activobank, S.A., com sede na Rua Augusta, n.º 84, 1149-023, 

Lisboa, com o capital social de €101.000.000 (cento e um milhões de euros), registado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de 

identificação de pessoa coletiva 500 734 305; 

“Ativo líquido consolidado” significa o total do ativo apresentado nas demonstrações 

financeiras consolidadas; 

“Agente Pagador” significa o Novo Banco, S.A.; 

“Anacom” significa a Autoridade Nacional de Comunicações; 

“BiG” significa o Banco de Investimento Global, S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, n.º 74-

76, 1200-869, Lisboa, com o capital social de €183.947.388 (cento e oitenta e três milhões, 

novecentos e quarenta e sete mil, trezentos e oitenta e oito euros), registado na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa 

coletiva 504 655 256; 

“Banco Best” significa o BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça 

Marquês de Pombal, n.º 3, 1250-161, Lisboa, com o capital social de €63.000.000 (sessenta e 

três milhões de euros), registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 

único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 505 149 060; 

“Bankinter” significa o Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal, com sede na Praça Marquês de 

Pombal, n.º 13, 2.º andar, 1250-162 Lisboa, registado na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 980 547 490; 

“CAEM” significa a Comissão de Análise de Estudos de Meios; 

“CGD” significa a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Av. João XXI, n.º 63, 1000-300, 

Lisboa, com o capital social de €3.844.143.735 (três mil oitocentos e quarenta e quatro milhões, 

cento e quarenta e três mil, setecentos e trinta e cinco euros), matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa 

coletiva 500 960 046; 

“CaixaBI” significa o Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 
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1000-300, Lisboa, com o capital social de €81.250.000 (oitenta e um milhões e duzentos e 

cinquenta mil euros), registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 

único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 501 898 417; 

“Central de Valores Mobiliários” significa o sistema centralizado de valores mobiliários 

escriturais gerido pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das 

quais se processa a constituição e a transmissão dos valores mobiliários nele integrados e se 

assegura o controlo da quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre 

eles constituídos; 

“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“CNPD” significa a Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

“Código das Sociedades Comerciais” significa o Código das Sociedades Comerciais, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 de setembro, conforme alterado; 

“Código dos Valores Mobiliários” significa o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 486/99, de 13 de novembro, conforme alterado; 

“Colocadores” significa o ActivoBank, o BiG, o Banco Best, o Bankinter, a CGD, o CaixaBI, o 

EuroBIC, o Millennium bcp, o Montepio e o Novo Banco, na qualidade de intermediários 

financeiros contratados pelo Emitente e Oferente para desenvolver os seus melhores esforços, 

nos termos da legislação aplicável, em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2021-2025 e à 

aceitação e receção de ordens de troca de Obrigações SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-

2025; 

“Condições das Obrigações SIC 2021-2025” significa os termos e condições aplicáveis às 

Obrigações SIC 2021-2025 constantes do Prospeto; 

“Data de Pagamento de Juros” significa o dia 11 (ou se esse dia não for um Dia Útil, o Dia Útil 

imediatamente seguinte) dos meses de junho e dezembro de cada ano, ocorrendo o primeiro 

pagamento de juros a 13 de dezembro de 2021; 

“Data de Reembolso” significa o dia 11 de junho de 2025; 

“Data de Liquidação” ou “Data de Emissão” significa o dia 11 de junho de 2021; 

“Dia Útil” significa os dias que não sejam sábado, domingo ou feriado em Portugal, Lisboa ou no 

Porto, e em que estejam abertos e a funcionar a Central de Valores Mobiliários, as instituições 

de crédito e o sistema TARGET 2; 
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“Emissão” significa a emissão pela SIC de Obrigações SIC 2021-2025 no valor nominal global de 

até €30.000.000 (trinta milhões de euros), com taxa de juro fixa bruta de 3,95% (três vírgula 

noventa e cinco por cento) ao ano e reembolso no dia 11 de junho de 2025, que são oferecidas 

no contexto das Ofertas; 

“ERC” significa a Entidade Reguladora para a Comunicação Social; 

“Eur”, “euro” ou “€” significa o euro, a moeda única Europeia; 

“EuroBIC” significa o Banco BIC Português, S.A., com sede na Avenida António Augusto de 

Aguiar, n.º 132, 1050-020, Lisboa, com o capital social de €410.429.800 (quatrocentos e dez 

milhões quatrocentos e vinte nove mil e oitocentos euros), matriculado na Conservatória do 

Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa 

coletiva 503 159 093; 

“Euronext” significa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 

“GDA” significa a GDA - Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou 

Executantes, CRL; 

“Grupo Impresa” significa a Impresa e as sociedades em que esta participa, direta ou 

indiretamente; 

“IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial 

Reporting Standards), tal como adotadas na União Europeia; 

“Impresa” ou “Acionista Único” significa a Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, 

S.A., com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, com o capital social de 

€84.000.000 (oitenta e quatro milhões de euros), registada na Conservatória do Registo 

Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 

502 437 464, titular da totalidade das ações representativas do capital social do Emitente e 

responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do Código das Sociedades Comerciais 

(aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais), para efeitos da 

não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações previstos no Código das Sociedades 

Comerciais, pelo cumprimento perante os Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas 

relativamente à emissão das Obrigações SIC 2021-2025, nos termos da lei e do Prospeto, 

nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos correspondentes juros; 

“Interbolsa” significa a Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.; 
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“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, cujo código foi aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 

“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, cujo código foi aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 

“Millennium bcp” significa o Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, n.º 

28, 4000-295 Porto, com o capital social de €4.725.000.000 (quatro mil setecentos e vinte e 

cinco milhões de euros), registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o 

número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 501 525 882; 

“Moeda do Investidor” significa a moeda diversa da Moeda Selecionada; 

“Moeda Selecionada” significa o euro, a moeda única Europeia; 

“Montepio” significa Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A., com 

sede na Rua Castilho, n.º 5, 1250-066 Lisboa, com o capital social de €2.420.000.000 (dois mil 

quatrocentos e vinte milhões de euros), registado na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 500 792 615; 

“Novo Banco” significa o Novo Banco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-

142 Lisboa, com o capital social de €5.900.000.000 (cinco mil e novecentos milhões de euros), 

registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e 

de identificação de pessoa coletiva 513 204 016; 

“Obrigacionista” significa cada titular de Obrigações SIC 2021-2025; 

“Obrigações SIC 2019-2022” significa as obrigações emitidas pela SIC em 10 de julho de 2019, 

com reembolso de capital em 11 de julho de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% (quatro 

vírgula cinquenta por cento) ao ano e com o ISIN PTSINAOM0045, representativas do 

empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações SIC 2019-2022”; 

“Obrigações SIC 2021-2025” significa as obrigações com o valor nominal unitário de €30 (trinta 

euros) e global de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), com data de reembolso no dia 11 

de junho de 2025, com taxa de juro fixa bruta de 3,95% (três vírgula noventa e cinco por cento) 

e com o ISIN PTSINBOM0002, a emitir pela SIC ao abrigo deste Prospeto para satisfazer, de 

acordo com os critérios de rateio (se aplicáveis), ordens de subscrição no âmbito da Oferta 

Pública de Subscrição e/ou ordens de troca no âmbito da Oferta Pública de Troca devidamente 

validadas;  

“Oferta Pública de Subscrição” significa a oferta pública de subscrição de Obrigações SIC 2021-
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2025 à qual se refere este Prospeto; 

“Oferta Pública de Troca” significa a oferta pública de troca parcial e voluntária de Obrigações 

SIC 2019-2022 por Obrigações SIC 2021-2025, previamente registada junto da CMVM sob o 

número 9229; 

“Ofertas” significa, em conjunto, a Oferta Pública de Subscrição e a Oferta Pública de Troca; 

“Organizadores e Coordenadores Globais” significa o CaixaBI e o Novo Banco; 

“Prospeto” significa o prospeto de oferta pública e de admissão à negociação de Obrigações SIC 

2021-2025 no mercado regulamentado Euronext Lisbon através da Oferta Pública de Subscrição 

e da Oferta Pública de Troca, aprovado pela CMVM e datado de 18 de maio de 2021; 

“Regulamentos Delegados” significa (i) o Regulamento Delegado (UE) 2019/980 da Comissão, 

de 14 de março de 2019, que complementa o Regulamento (UE) 2017/1129 do Parlamento 

Europeu e do Conselho no que respeita ao formato, ao conteúdo, à verificação e à aprovação 

do prospeto a publicar em caso de oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão 

à negociação num mercado regulamentado, e que revoga o Regulamento (CE) n.º 809/2004 da 

Comissão, tal como alterado; e (ii) o Regulamento Delegado (UE) 2019/979 da Comissão, de 14 

de março de 2019, que complementa o Regulamento dos Prospetos e que revoga o 

Regulamento Delegado (UE) 382/2014 da Comissão e o Regulamento Delegado (UE) 2016/301 

da Comissão, tal como alterado; 

“Regulamento dos Prospetos” significa o Regulamento (CE) n.º 2017/1129 do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 14 de junho de 2017, relativo ao prospeto a publicar em caso de 

oferta de valores mobiliários ao público ou da sua admissão à negociação num mercado 

regulamentado e que revoga a Diretiva 2003/71/CE, tal como alterado; 

“SIC” ou “Emitente” e/ou “Oferente” significa a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, 

S.A., com sede na Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2270-022 Paço de Arcos, com o capital 

social de €10.328.600 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), registada na 

Conservatória do Registo Comercial de Cascais sob o número único de matrícula e de 

identificação de pessoa coletiva 501 940 626; 

“Subsidiária Relevante” significa qualquer sociedade que esteja em relação de grupo com o 

Emitente e Oferente ou com o Acionista Único e que cumpra em cada momento uma das 

seguintes condições: 

(i) Tenha um EBITDA, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em 
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Assembleia Geral, igual ou superior a 30% (trinta por cento) do EBITDA consolidado do 

Grupo Impresa (de acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e 

aprovadas em Assembleia Geral); ou 

(ii) Tenha ativos totais, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral, representativos de 30% (trinta por cento) do total dos ativos 

consolidados do Grupo Impresa (de acordo com as últimas contas anuais consolidadas 

auditadas e aprovadas em Assembleia Geral); ou 

(iii) Tenha proveitos, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral, iguais ou superiores a 30% (trinta por cento) do total dos proveitos 

consolidados do Grupo Impresa (de acordo com as últimas contas anuais consolidadas 

auditadas e aprovadas em Assembleia Geral). 

Para efeitos da aferição da qualidade de Subsidiária Relevante, um relatório da administração 

do Emitente ou do Acionista Único de acordo com o qual, em sua opinião, uma subsidiária é ou 

não é, ou foi ou não foi, num determinado momento, uma Subsidiária Relevante, deverá, na 

ausência de erro manifesto, ser conclusivo e vinculativo para todas as partes, podendo esse 

relatório, se solicitado por deliberação da Assembleia Geral de Obrigacionistas tomada por 

maioria superior a 50% (cinquenta por cento) do valor nominal global das Obrigações SIC 2021-

2025, ser acompanhado de um relatório do auditor externo do Emitente e Oferente ou do 

Acionista Único confirmando a informação nele contida; 

“TARGET 2” significa o sistema de pagamentos “Trans-European Automated Real Time Gross 

Settlement Express Transfer 2” (TARGET 2) que utiliza uma plataforma partilhada única e foi 

inaugurado no dia 19 de novembro de 2007. 
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CAPÍTULO 30 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE DESEMPENHO (APMs) 

Para além da informação financeira preparada de acordo com as Normas Internacionais de 

Relato Financeiro (IFRS), tal como adotadas na União Europeia, o Emitente e o Acionista Único 

utilizam um conjunto de indicadores na análise do desempenho e posição financeira, os quais 

são classificados como Medidas Alternativas de Desempenho (Alternative Performance 

Measures (“APMs”)), conforme definido nas Orientações da Autoridade Europeia dos Valores 

Mobiliários e dos Mercados (European Securities and Markets Authority ou ESMA) sobre 

Medidas Alternativas de Desempenho publicadas a 5 de outubro de 2015 (ESMA/2015/1415). 

Os indicadores em causa não foram auditados, são considerados divulgações adicionais e em 

nenhum caso substituem a informação financeira preparada de acordo com as IFRS. Na sua 

maioria, estes indicadores são derivados da informação financeira divulgada de acordo com as 

normas contabilísticas em vigor (informação IFRS). De igual modo, alguns indicadores podem 

ser calculados corrigindo de movimentos não recorrentes, visando traduzir a dinâmica 

subjacente da atividade, rendibilidade e eficiência do Emitente e do Acionista Único. 

Adicionalmente, a forma como o Emitente e o Acionista Único definiram e calculam estes 

indicadores pode diferir da forma como indicadores semelhantes são calculados por outras 

empresas e podem, em consequência, não ser comparáveis. É apresentada de seguida uma lista 

de indicadores alternativos de desempenho utilizados pelo Emitente e pelo Acionista Único, 

juntamente com uma reconciliação entre esses indicadores de gestão e as demonstrações 

financeiras e respetivas notas preparadas de acordo com as IFRS. 

As seguintes medidas financeiras incluídas no Prospeto não são medidas de desempenho 

financeiro ou de liquidez segundo as IFRS e não devem ser usadas em vez de, ou consideradas 

como alternativas para, os resultados financeiros históricos preparados de acordo com as bases 

de apresentação divulgadas na Nota 2.1 do anexo às demonstrações financeiras consolidadas 

do Emitente e da Nota 2.1 do anexo às demonstrações financeiras consolidadas do Acionista 

Único de 31 de dezembro de 2020: 

“Dívida Financeira Líquida” corresponde aos empréstimos obtidos (o que, para o efeito, 

significa qualquer tipo de endividamento remunerado de curto, médio e longo prazo (excluindo 

dívidas a fornecedores ou passivos relacionados com dívidas a fornecedores), nomeadamente: 

dívidas a instituições de crédito; empréstimos obrigacionistas; programas de papel comercial; 

dívida sob a forma de programas de apoio; leasing; factoring com recurso; letras descontadas e 

quaisquer outros empréstimos/endividamento que estejam incluídos na rubrica de 
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financiamentos obtidos, não relevando para o cálculo deste agregado o endividamento 

remunerado perante qualquer outra sociedade do Grupo Impresa, desde que devidamente 

relevado contabilisticamente, independentemente da sua particular forma ou duração) 

deduzidos dos montantes de caixa e de depósitos bancários (o que, para o efeito, corresponde 

à rubrica contabilística “Caixa e Equivalentes de Caixa”); 

“EBITDA” determinado tendo por base as rubricas da demonstração dos resultados (individual 

ou consolidada) por naturezas, correspondendo à rubrica “Resultados operacionais”, 

expurgando as rubricas “Amortizações e depreciações” e “Provisões e perdas de imparidade”. 

Em qualquer caso, as imparidades do goodwill não serão consideradas para cálculo do EBITDA, 

independentemente da rubrica em que sejam registadas; 

“EBITDA Recorrente” EBITDA expurgando os custos e os proveitos refletidos naquele EBITDA 

relativos a: (i) alienação e abates de ativos não correntes; (ii) alienação de participações 

financeiras; (iii) indemnizações atribuídas ao pessoal; (iv) o desfecho de processos judiciais e 

fiscais; e (v) de imparidade em contas a receber; e 

“Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente” significa o rácio entre a Dívida 

Financeira Líquida e o EBITDA Recorrente. 
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EMITENTE E OFERENTE 

SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. 

Rua Calvet de Magalhães, n.º 242 

2770-022 Paço de Arcos 

 

ORGANIZADORES E COORDENADORES GLOBAIS 

RESPONSÁVEIS PELA ASSISTÊNCIA NA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO E NA OFERTA 

PÚBLICA DE TROCA 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. 

Avenida João XXI, n.º 63 

1000-300 Lisboa  

Novo Banco, S.A. 

Avenida da Liberdade, n.º 195 

1250-142 Lisboa  

 

COLOCADORES 

Bankinter, S.A. – Sucursal em Portugal 

Praça Marquês de Pombal, n.º 13 

1250-162 Lisboa 

Banco Activobank, S.A. 

Rua Augusta, n.º 84 

1149-023 Lisboa  

Banco BIC Português, S.A. 

Avenida António Augusto de Aguiar, n.º 132 

1050-020 Lisboa  

Banco Comercial Português, S.A. 

Praça D. João I, n.º 28 

4000-295 Porto  

Banco de Investimento Global, S.A. 

Avenida 24 de Julho, n.º 74-76 

1200-869 Lisboa  

BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, 

S.A.  

Praça Marquês de Pombal, n.º 3 

 1250-161 Lisboa  
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Caixa – Banco de Investimento, S.A. 

Avenida João XXI, n.º 63 

1000-300 Lisboa 

Caixa Económica Montepio Geral, caixa 

económica bancária, S.A. 

Rua Castilho, n.º 5 

1250-066 Lisboa 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. 

Av. João XXI, n.º 63 

1000-300 Lisboa 

Novo Banco, S.A.  

Avenida da Liberdade, n.º 195 

1250-142 Lisboa 

AGENTE PAGADOR 

Novo Banco, S.A. 

Avenida da Liberdade, n.º 195 

1250-142 Lisboa 

 

 

CONSULTORES JURÍDICOS  

do Emitente e Oferente 

Vieira de Almeida & Associados, Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 

Rua D. Luís I, n.º 28 

1200-151 Lisboa 

dos Coordenadores Globais e Colocadores 

Cuatrecasas, Gonçalves Pereira & Associados, Sociedade de Advogados, S.P., R.L. 

Av. Fontes Pereira de Melo, n.º 6 

1050-121 Lisboa 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO EMITENTE E OFERENTE 

Deloitte & Associados, SROC, S.A. 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7 

1070-100 Lisboa 
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REVISOR OFICIAL DE CONTAS DO ACIONISTA ÚNICO 

BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 

Avenida da República, n.º 50 

1050-196 Lisboa 

 


