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DEFINIÇÕES  
 

As expressões utilizadas neste prospeto, quando iniciadas por maiúscula, terão o significado 

definido abaixo, exceto se o contrário resultar do contexto em que se insiram:  

 

“Ações Objeto de Ordens de 

Bloqueio” 

54.487.759 ações representativas de 64,47% do capital social 

da Sociedade Visada e de 64,47% dos respetivos direitos de 

voto em assembleia geral, que, à presente data, foram objeto 

de ordens irrevogáveis de bloqueio por parte dos respetivos 

titulares 

 

“Ações Objeto da Oferta”  a totalidade das ações representativas do capital social e dos 

direitos de voto da Sociedade Visada, com exclusão das ações 

diretamente detidas pela Oferente, ou seja, à data de 

publicação do Prospeto, 58.973.297 ações ordinárias, 

nominativas e escriturais, representativas de 69,78% do 

capital social da Sociedade Visada, das quais apenas poderão 

ser efetivamente objeto de aceitação aquelas que não 

integrem as Ações Objeto de Ordens de Bloqueio, ou seja, 

4.485.538 ações ordinárias, nominativas e escriturais, 

representativas de 5,31% do capital social da Sociedade Visada 

 

“Anúncio de Lançamento”   o anúncio de lançamento da Oferta, publicado na data do 

Prospeto, conforme o disposto pelo n.º 2 do artigo 183.º-A do 

CdVM 

  

“Anúncio Preliminar”  o anúncio preliminar de lançamento da Oferta, divulgado pela 

Oferente em 25 de novembro de 2020, tal como publicado no 

sítio da internet da CMVM:  

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1008115.pdfda 

CMVM  

 

“Auditor Independente” a Grant Thornton & Associados, SROC, Lda. 

“Autorizações Regulatórias” 

 

 

 

as autorizações regulatórias aplicáveis em matéria de controlo 

de concentrações e aquisição de domínio de um grupo 

societário cuja atividade corresponda à da Sociedade Visada e 

das sociedades por si detidas ou controladas, 

designadamente:  

a) da Autoridade da Concorrência, em conformidade com o 

previsto na Lei n.º 19/2012, de 8 de maio; e 

b) da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, em 

conformidade com o previsto na Lei n.º 54/2010, de 24 de 

dezembro, e na Lei n.º 27/2007, de 30 de julho 

https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1008115.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1008115.pdf
https://web3.cmvm.pt/sdi/emitentes/docs/fsd1008115.pdf
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“Aviso de Sessão  

Especial de Mercado  

Regulamentado”  

o aviso a ser emitido pela Euronext em relação à Sessão 

Especial de Mercado Regulamentado 

 

 

“CMVM”  a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 

  

“Convenções” as convenções internacionais para evitar a dupla tributação 

celebradas por Portugal concretamente aplicáveis às matérias 

previstas no Prospeto 

 

“CdVM”  o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-Lei 

n.º 486/99 de 13 de novembro, na redação atualmente em 

vigor 

  

“Código ISIN” ou  

“ISIN”  

  

o código alfanumérico de 12 caracteres para efeitos de 

identificação de obrigações, papel comercial, ações, opções, 

derivados, futuros e warrants 

  

“Contrapartida” € 0,7395 por cada ação da Sociedade Visada 

“Data do Anúncio  

Preliminar”  

 

25 de novembro de 2020 

  

“Euro” ou “€”  

  

a moeda oficial dos Estados Membros da União Europeia que 
adotaram a moeda única nos termos do Tratado do 
Funcionamento da União Europeia 
  

“Euronext Lisbon”  o mercado regulamentado de valores mobiliários em Portugal 
gerido pela Euronext 
  

“Euronext”  a Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de Mercados 
Regulamentados, S.A. 
 

“Haitong Bank” ou “Banco” o Haitong Bank, S.A., com sede na Rua Alexandre Herculano, 
n.º 38, 1269-180 Lisboa, com o capital social de €844.769.000 
(oitocentos e quarenta e quatro milhões, setecentos e sessenta 
e nove mil euros), registado na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa sob o número único de identificação de 
pessoa coletiva e de identificação fiscal 501.385.932 
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“Interbolsa”  a Interbolsa – Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e 
de Sistemas Centralizados de Valores Mobiliários, S.A. 
 

“IRC” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442-B/88, de 30 de novembro, na redação 
atualmente em vigor 
 

“IRS” Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de novembro, na redação 
atualmente em vigor 
 

“Média Capital” ou “Sociedade 

Visada”  

 

a Grupo Média Capital SGPS, S.A., sociedade aberta, com sede 

na Rua Mário Castelhano, n.º 40, freguesia de Barcarena, 

2734-502 Oeiras, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial de Oeiras sob o número único de identificação de 

pessoa coletiva e de identificação fiscal 502.816.481 e com o 

capital social totalmente subscrito e realizado de 

€89.583.970,80  

  

“Oferta” ou “OPA”  a oferta pública geral e obrigatória a que respeita o presente 
Prospeto registada pela CMVM sob o número 9230. 

“Pluris” ou “Oferente”  

 

a Pluris Investments, S.A., com sede na Rua de Miragaia, n.º 
103, união de freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, 
Nicolau e Vitória, 4050-387 Porto, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial sob o número de único de 
identificação de pessoa coletiva e de identificação fiscal 
508.767.881 e com o capital social integralmente realizado de 
€ 14.902.549,00 
 

“Prospeto”  este prospeto relativo à Oferta  

“Sessão Especial de Mercado  

Regulamentado”  

 

a sessão especial de mercado regulamentado Euronext Lisbon 

destinada a apurar e divulgar os resultados da Oferta que terá 

lugar no primeiro dia útil após o Termo da Oferta, i.e., no dia 5 

de agosto de 2021, em hora a indicar no Aviso de Sessão 

Especial de Mercado Regulamentado 

  

“Sistema de Liquidação e 

Compensação”  

o sistema de liquidação e compensação gerido pela Interbolsa 

 

“Termo da Oferta”  as 15h00m (hora de Lisboa) do dia 4 de agosto de 2021, último 
dia do período da Oferta  
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INTRODUÇÃO  
 

I - Resumo da Oferta  
 

I.A - Oferente  
 

A Oferente é a Pluris Investments, S.A., com sede na Rua de Miragaia, n.º 103, união de 

freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau e Vitória, concelho do Porto, 4050-

387, Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único 

de identificação de pessoa coletiva e de identificação fiscal 508.767.881 e com o capital 

social integralmente realizado de € 14.902.549,00.  

 

Para mais informações sobre a Oferente deverá ser consultado o Capítulo 3 – Informações 

Relativas à Oferente, Participações Sociais e Acordos.  

 

I.B - Sociedade Visada  
  

A Sociedade Visada é a Grupo Média Capital SGPS, S.A., sociedade aberta, com sede na Rua 

Mário Castelhano, n.º 40, freguesia de Barcarena, concelho de Oeiras, 2734-502, Oeiras, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Oeiras sob o número único de 

identificação de pessoa coletiva e de identificação fiscal 502.816.481 e com o capital social 

totalmente subscrito e realizado de €89.583.970,80, representado por 84.513.180 ações.  

 

A Sociedade Visada é uma sociedade aberta, nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 13.º do CdVM.   

 

I.C Oferta Obrigatória 

 
Por decisão da CMVM de 17 de novembro de 2020 foi indeferido o pedido de ilisão de 
presunção de atuação concertada decorrente do artigo 20.º, n.º 4, do CdVM, apresentado 
pela Pluris, tendo a CMVM entendido que os acordos celebrados entre a Vertix, SGPS, S.A. 
e a Pluris Investments, S.A. constituíram instrumento de exercício concertado de 
influência dominante sobre a Grupo Media Capital, SGPS, S.A., nos termos da al. h) do n.º 
1 daquele mesmo artigo.  
 
A decisão da CMVM implica a imputação, durante a vigência da atuação concertada, de 
94,69% dos direitos de voto da Media Capital a cada uma das partes (resultante da soma 
das participações à data detidas pela Vertix, SGPS, S.A., 64,47%, e pela Pluris, 30,22%). 
 
A descrita imputação recíproca de direitos de voto implicou o desencadeamento do dever 
de lançamento de OPA nos termos do artigo 187.º, n.º 1, do CdVM. 
 
A relação de concertação entre a Pluris Investments, S.A. e a Vertix, SGPS, S.A. cessou 
aquando da alienação da participação desta na Grupo Media Capital, SGPS, S.A., com 
referência à data em que a mesma ocorreu, não vigorando à presente data. 
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I.D - Termos da Oferta   
 

A Oferta é geral e obrigatória e abrange a totalidade das ações representativas do capital 

social e dos direitos de voto da Sociedade Visada, com exceção das ações detidas 

diretamente pela Oferente.  

 

De acordo com a informação pública disponível na presente data, a Sociedade Visada não 

detém ações próprias.  

 

A Oferente compromete-se a adquirir, nos termos e condições estabelecidos no presente 

Prospeto e nos demais documentos da Oferta, as Ações Objeto da Oferta, em função da 

válida aceitação pelos acionistas da Sociedade Visada.  

 

Na Data do Anúncio Preliminar, a Oferente era titular de 25.539.883 ações, representativas 

de 30,22% do capital social da Sociedade Visada.  

 

Na presente data, tanto quanto é do seu conhecimento, são imputáveis à Oferente, 

diretamente e nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 1, do CdVM, direitos de voto 

inerentes a 25.539.883 ações da Sociedade Visada representativos de cerca de 30,22% dos 

direitos de voto da Sociedade Visada. 

 

São ainda imputáveis à Oferente, no entender da CMVM (entendimento que a Oferente 

não subscreve), indiretamente, os direitos de voto inerentes às 2.112.830 ações da 

titularidade da DoCasal Investimentos, Lda., representativas de 2,50% dos direitos de voto 

em assembleia geral de acionistas da Sociedade Visada, objeto de opção unilateral de venda 

contra a Oferente, em conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º do 

CdVM. 

 

Na globalidade, são imputáveis à Oferente, diretamente e indiretamente, 27.652.713 ações 

e um total de votos representativos de 32,72% dos direitos de voto em assembleia geral de 

acionistas da Sociedade Visada. 

 

A Oferente esclarece que o contrato, celebrado entre a Oferente e a DoCasal Investimentos, 

Lda. a 17 de Julho de 2020, do qual consta a opção unilateral de venda contra a Oferente, 

referida no parágrafo anterior) não confere à Oferente qualquer direito à aquisição das 

ações detidas pela DoCasal Investimentos, Lda. e, bem assim, o direito à determinação do 

sentido do exercício dos direitos de voto inerentes às mesmas, não existindo qualquer 

instrumento contratual ou legal que gere na esfera jurídica da Oferente o direito de afetar 

o livre exercício pela DoCasal Investimentos, Lda. dos direitos de voto inerentes às ações 

por si detidas. De igual modo, a Oferente nunca influenciou, nem pretende influenciar, o 

exercício do direito de voto pela DoCasal Investimentos, Lda.. 
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Deste modo, a Oferta tem por objeto 58.973.297 ações ordinárias, nominativas e escriturais 

e os correspondentes direitos de voto, representativas de 69,78% do capital social da 

Sociedade Visada. 

 

As Ações Objeto de Ordens de Bloqueio, correspondentes a 54.487.759 ações da Sociedade 

Visada e a 64,47% dos direitos de voto em assembleia geral de acionistas da Sociedade 

Visada não poderão ser objeto de aceitação da Oferta por parte dos seus titulares, pelo que 

apenas podem ser efetivamente objeto de aceitação 4.485.538 ações ordinárias, 

nominativas e escriturais, representativas de 5,31% do capital social da Sociedade Visada. 

 

A aceitação da Oferta está limitada a ações representativas do capital social da Sociedade 

Visada que, na data de transmissão da ordem de aceitação da Oferta e até ao seu 

encerramento, se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e 

livres de quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades, bem como de quaisquer limitações 

ou vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou 

à sua transmissibilidade, incluindo quando tal limitação à sua transmissibilidade resulte de 

ordens de bloqueio de ações representativas do capital social da Sociedade Visada na 

correspondente conta de valores mobiliários dada pelo respetivo titular, nos termos do 

disposto na alínea a) do artigo 72.º, n.º 2, do CdVM.  

 

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, a Sociedade Visada não tem emitidos 

quaisquer outros valores mobiliários que confiram direito à subscrição ou aquisição das 

Ações Objeto da Oferta.  

 

A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica sujeita ao cumprimento dos respetivos 

requisitos legais e regulamentares, incluindo os previstos por lei estrangeira quando os 

destinatários da Oferta a ela se encontrem sujeitos.  

 

Conforme melhor detalhado no Capítulo 2.8.2 (Negociação no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon), em virtude da existência de ordens de bloqueio por parte de acionistas da 

Sociedade Visada, a Oferente não poderá, em resultado da Oferta, vir a atingir ou 

ultrapassar, diretamente ou nos termos do artigo 20.º do CdVM, 90% dos direitos de voto 

correspondentes ao capital social da Sociedade Visada, por efeito da Oferta, e 90% dos 

direitos de voto abrangidos pela Oferta, razão pela qual não poderá r recorrer ao mecanismo 

de aquisição potestativa previsto no artigo 194.º do CdVM. 

 

I.E  Oferta Concorrente 
 

A Oferta segue o regime constante dos artigos 185.º, 185.º-A e 185.º-B, todos do CdVM, 

referente às ofertas públicas de aquisição concorrentes, em virtude do anúncio preliminar 

do lançamento de oferta pública de aquisição do capital social da Sociedade Visada 

divulgado pela Cofina, SGPS, S.A.. 
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I.F - Mercado em que as Ações Objeto da Oferta se encontram admitidas à 

negociação  
  

As Ações Objeto da Oferta estão admitidas à negociação no Euronext Lisbon sob o símbolo 

“MCP” e com o Código ISIN PTGMC0AM0003.  

 

I.G - Contrapartida   
 

A Contrapartida oferecida por cada Ação Objeto da Oferta, de € 0,7395, a pagar em 

numerário, corresponde ao valor unitário das ações representativas do capital social da 

Sociedade Visada determinado por Auditor Independente, de € 0,725, acrescido de 2%, 

em conformidade com o disposto nos artigos 188.º, n.º 2 e 185.º, n.º 5, respetivamente, 

ambos do CdVM. 

 

A Contrapartida será paga em numerário mediante crédito na conta à ordem associada à 

conta de registo individualizado de valores mobiliários aberta junto do respetivo 

intermediário financeiro legalmente habilitado, na qual se encontrem registadas as Ações 

Objeto da Oferta dos destinatários da Oferta que a tenham validamente aceite, prevendo-

se que se torne disponível no segundo dia útil após a data da Sessão Especial de Mercado 

Regulamentado. 

 

A título meramente informativo, apresenta-se a cotação média ponderada das ações da 

Sociedade Visada, apurada em mercado regulamentado, por referência aos períodos de 24 

de abril a 25 de novembro, inclusive, de 2020, 14 de maio a 25 de novembro, inclusive, de 

2020 e 26 de maio a 25 de novembro, inclusive de 2020 (correspondente aos 6 meses 

anteriores à Data do Anúncio Preliminar): 

 

   Euros 

Período 
24 de abril a 25 
de novembro 

de 2020 

14 de maio a 25 
de novembro 

de 2020 

26 de maio a 25 
de novembro 

de 2020 

Cotação média ponderada 2,12763 2,12763 2,06983 

 

Note-se que a cotação média ponderada acima mencionada pode não refletir com rigor o 

real valor da Sociedade Visada, devido ao baixo volume de transações de ações da Sociedade 

Visada efetuadas nos períodos respetivos, o que, aliás, se depreende do valor unitário das 

ações representativas do capital social da Sociedade Visada determinado por Auditor 

Independente. 

 

Tanto quanto é do conhecimento da Oferente, nos seis meses imediatamente anteriores à 

data de publicação do Anúncio Preliminar, não se verificaram quaisquer transações de ações 

da Sociedade Visada a preço superior ao valor da Contrapartida proposta, nem por parte da 

Oferente, nem de quaisquer entidades que com ela se encontrem em qualquer das 

situações previstas no artigo 20.º, n.º 1, do CdVM.  
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I.H - Lançamento da Oferta  
  

A presente Oferta é geral e obrigatória nos termos do n.º 1 do artigo 187.º do CdVM sendo-

lhe ainda aplicável o regime previsto pelo artigo 185.º e ss. do CdVM por se tratar de uma 

oferta concorrente. 

 

A Oferente obteve as Autorizações Regulatórias da Autoridade da Concorrência e da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nas datas, respetivamente, de 26 de 

janeiro de 2021 e 8 de junho de 2021. 

 

Na sequência da decisão da CMVM que determinou o lançamento da Oferta, a Oferente 

submeteu à ERC em 15 de março de 2021 um pedido de autorização para alteração de 

domínio (indireto) dos operadores de rádio e televisão detidos pela Sociedade Visada, 

aproveitando, igualmente, para solicitar a regularização do vício assacado pela ERC ao Block 

Trade Agreement celebrado entre a Oferente, a Vertix, SGPS, S.A. e a Promotora de 

Informaciones, S.A., por intermédio do qual a primeira adquiriu à segunda ações 

representativas de cerca de 30,22% do capital social da Sociedade Visada. 

 

Após a realização das interações normais neste tipo de processos e de entrega, pela 

Oferente, dos documentos necessários solicitados subsequentemente pela ERC, o Conselho 

Regulador desta autoridade deliberou, no passado dia 25 de maio, em síntese, o seguinte: 

 

a) Autorizar a alteração indireta do controlo das empresas operadoras de rádio e 

televisão pela Sociedade Visada, por via da possibilidade de aquisição pela Oferente 

de (até) 58.973.297 (cinquenta e oito milhões, novecentas e setenta e três mil, 

duzentas e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas e escriturais, 

representativas de 69,78% do capital social da Sociedade Visada e inerentes direitos 

de voto, em virtude da presente Oferta. 

b) Autorizar a alteração indireta do controlo das empresas operadoras de rádio e 

televisão detidas pela Sociedade Visada por via da aquisição, pela Oferente à Vertix, 

SGPS, S.A. de 25.539.883 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, 

oitocentas e oitenta e três) ações, representativas de 30,22% do capital social da 

Sociedade Visada e inerentes direitos de voto, desde que, citando-se, “seja celebrado 

um novo negócio jurídico transmissivo, já que o negócio original é nulo por violação 

de normas legais imperativas de interesse público”. 

c) As autorizações referidas em a) e b) foram concedidas, citando-se a deliberação da 

ERC, “sob a condição resolutiva de no prazo de vinte (20) dias úteis os interessados 

demonstrarem perante a ERC a renovação do ato expurgado do vício que lhe foi 

assacado quanto à aquisição de 30,22% do capital social do GMC e a consequente 

alteração de domínio sem autorização da ERC”. 

 

A Oferente, a Vertix, SGPS, S.A. e a Promotora de Informaciones, S.A., sem prejuízo das 

posições que têm sustentado em prol da validade do Block Trade Agreement, 

designadamente no âmbito do processo de contraordenação instaurado pela ERC 

relativamente à transmissão, decidiram renovar o Block Trade Agreement e expurgar o vício 
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de nulidade assacado pela ERC, através da celebração de um acordo de renovação da 

transmissão das ações acima referidas que cumprisse a deliberação daquela autoridade. 

 

Esse acordo foi submetido à ERC que, tendo em consideração que as partes deram 

cumprimento à condição constante da deliberação de 25 de maio de 2021, deliberou no 

passado dia 8 de junho de 2021, autorizar a alteração de domínio (indireto) dos operadores 

de televisão e rádio detidos pelas sociedades do Grupo da Sociedade Visada. 

 

I.I - Período da Oferta   
  

A Oferta decorrerá entre as 8h30m (hora de Lisboa) do dia 21 de julho de 2021 e as 15h00m 

(hora de Lisboa) do dia 4 de agosto de 2021, podendo as respetivas ordens de aceitação ser 

recebidas até ao termo deste prazo.  

  

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 183.º do CdVM, a CMVM, por sua própria iniciativa 

ou a pedido da Oferente, pode prorrogar a Oferta em caso de revisão, lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses do destinatário o justifique.  

 

A operação será executada no Euronext Lisbon, pelo que os detentores de Ações Objeto da 

Oferta que desejem aceitar a Oferta deverão transmitir as ordens de aceitação diretamente 

aos intermediários financeiros junto dos quais se encontram abertas as respetivas contas de 

registo e depósito de valores mobiliários. A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica 

sujeita ao cumprimento dos respetivos requisitos legais e regulamentares, incluindo os 

previstos por lei estrangeira quando os destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos.  

  

De acordo com o n.º 2 do artigo 126.º, o n.º 3 do artigo 133.º e o n.º 6 do artigo 185.º-A, 

todos do CdVM, consoante aplicável, os detentores de Ações Objeto da Oferta que aceitem 

a Oferta poderão revogar a sua declaração de aceitação através de comunicação dirigida ao 

intermediário financeiro que a recebeu:  

d) em geral, em qualquer momento, até cinco dias antes de findar o prazo da Oferta, ou 

seja, até às 15h00m (hora de Lisboa) do dia 30 de julho de 2021, inclusive;  

e) no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao Termo da Oferta;  

f) no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia de calendário posterior 

ao termo da suspensão.  

 

Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem comunicar 

diariamente à Euronext as ordens dos seus clientes através do Sistema de Serviços Centrais 

de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre as 8h00m e as 18h00m, exceto no 

caso do último dia do período da Oferta em que o período de transmissão através dos 

Serviços Centrais de Ofertas Públicas será entre as 8h00m e as 16h30m.  

 

O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado, que se 

espera vir a ter lugar no dia 5 de agosto de 2021, o primeiro dia útil após o Termo da Oferta, 

em hora a designar no respetivo Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado a 

publicar pela Euronext, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos 

resultados da Oferta.   
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O resultado da Oferta será publicado no Boletim de Cotações da Euronext e será 

disponibilizado no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).  

 

Está previsto que a liquidação da Oferta ocorra no segundo dia útil seguinte à data da Sessão 

Especial de Mercado Regulamentado, nos termos do Sistema de Liquidação e Compensação 

previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de acordo com o Aviso da Sessão 

Especial de Mercado Regulamentado, prevendo-se assim que a liquidação da Oferta venha 

a ocorrer no dia 9 de agosto de 2021.  

  

II - Efeitos do registo  
  

A Oferta foi objeto de registo prévio na presente data pela CMVM sob o número de registo 

9230.  

 

Nos termos do disposto nos números 6 e 7 do artigo 118.º do CdVM, “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 disposto no artigo 119.º do CdVM e demais disposições legais aplicáveis, a 
Oferta é legal e não constitui fraude à lei e os documentos que a instruem são genuínos e 
conformes com os requisitos legais e regulamentares. 
 

O intermediário financeiro encarregado da prestação dos serviços de assistência à Oferente 

na preparação, lançamento e execução da Oferta, nos termos e para os efeitos da alínea b) 

do n.º 1 do artigo 113.º e do n.º 2 do artigo 337.º, ambos do CdVM, é o Haitong Bank.  

 

III - Declarações ou menções relativas ao futuro  
 

O presente Prospeto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Todas as 
declarações constantes deste Prospeto — com exceção das relativas a factos históricos, 
incluindo, designadamente, aquelas que respeitam à situação financeira, receitas e 
rentabilidade (incluindo, designadamente, quaisquer projeções ou previsões financeiras ou 
operacionais), estratégia empresarial, perspetivas, planos e objetivos de gestão para 
operações futuras, e condições macroeconómicas em Portugal, na Europa ou noutro local – 
constituem declarações relativas ao futuro. Algumas destas declarações podem ser 
identificadas por termos como “antecipa”, “acredita”, “estima”, “espera”, “pretende”, 
“prevê”, “prognostica”, “planeia”, “pode”, “poderá” e “poderia” ou expressões 
semelhantes. Contudo, estas expressões não constituem a única forma utilizada para 
identificar declarações relativas ao futuro. Estas declarações relativas ao futuro ou 
quaisquer outras projeções contidas neste Prospeto envolvem riscos conhecidos e 
desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderão determinar que os efetivos 
resultados ou desempenho ou as condições sejam substancialmente diferentes daqueles 
que resultam expressa ou tacitamente das declarações relativas ao futuro. Tendo em conta 
esta situação, os destinatários da Oferta deverão ponderar cuidadosamente estas 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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declarações relativas ao futuro, que apenas se reportam à data deste Prospeto, previamente 
à tomada de qualquer decisão de venda no âmbito da Oferta. Diversos fatores poderão 
determinar que a performance futura ou os resultados sejam significativamente diferentes 
daqueles que resultam expressa ou tacitamente das declarações relativas ao futuro. Caso 
algum destes riscos ou incertezas se verifique, ou algum dos pressupostos se venha a revelar 
incorreto, as perspetivas futuras descritas ou mencionadas neste Prospeto poderão não se 
verificar total ou parcialmente e os resultados efetivos poderão ser significativamente 
diferentes dos descritos no presente Prospeto como antecipados, esperados, previstos ou 
estimados. Estas declarações relativas ao futuro reportam-se apenas à data do presente 
Prospeto. Nem a Oferente nem o Haitong Bank, na qualidade de intermediário financeiro 
encarregue da assistência à Oferta, assumem qualquer obrigação ou compromisso de 
divulgar quaisquer atualizações ou revisões a qualquer declaração relativa ao futuro 
constante do presente Prospeto de forma a refletir qualquer alteração das suas expectativas 
decorrente de quaisquer alterações aos factos, condições ou circunstâncias em que os 
mesmos se basearam, salvo na medida em que tal seja exigido por lei.      
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CAPÍTULO 1 – RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO  
 

Identificação dos responsáveis  
 

A forma e o conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no CdVM, no Regulamento 

n.º 3/2006 da CMVM, conforme alterado, e demais legislação aplicável. As pessoas e 

entidades a seguir indicadas são, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 149.º do CdVM, 

responsáveis pelos danos causados pela desconformidade do conteúdo do Prospeto com o 

disposto no artigo 135.º do CdVM, exceto se provarem que agiram sem culpa.  

 

▪ A Oferente: Pluris Investments, S.A.  

  

▪ Os membros do Conselho de Administração da Oferente:  

a) Mário Nuno dos Santos Ferreira;  

b) Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira; 

c) Álvaro Ribeiro Carvalho.  

  

▪ O intermediário financeiro encarregue da assistência à Oferta: Haitong Bank  

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 149.º do CdVM, a culpa é apreciada de acordo 

com elevados padrões de diligência profissional.  

 

Nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 149.º do CdVM, a responsabilidade é excluída se 

alguma das pessoas referidas no n.º 1 do mesmo artigo provar 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.  

 

Nos termos do disposto na alínea a) do artigo 150.º do CdVM, a Oferente responde, 

independentemente de culpa, em caso de responsabilidade dos membros do seu Conselho 

de Administração ou o Haitong Bank, este último na qualidade de intermediário financeiro 

responsável pela assistência à Oferta.  

 

A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém exclusivamente ou 
é baseada em informação disponível publicamente, não sendo essa influenciada, de modo 
ou forma alguma, pela circunstância de a atual administração da Sociedade Visada incluir 
dois dos administradores da Oferente, um dos quais é o seu beneficiário efetivo. A Oferente 
e o Banco, na qualidade de intermediário financeiro encarregue da assistência à Oferta, não 
têm conhecimento de quaisquer factos ou circunstâncias que indiciem que qualquer 
declaração relativa à Sociedade Visada e a qualquer entidade com ela relacionada contida 
neste Prospeto não é verdadeira ou é enganosa. Adicionalmente, a Oferente e o Banco, na 
qualidade de intermediário financeiro encarregue da assistência à Oferta, não assumem 
qualquer responsabilidade pelo eventual não cumprimento por parte da Sociedade Visada 
e/ou de qualquer entidade com ela relacionada, da obrigação de divulgar quaisquer eventos 
que possam eventualmente ter ocorrido, em virtude dos quais a informação aqui contida e 
em que a Oferente e o Banco, na qualidade de intermediário financeiro encarregue da 
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assistência à Oferta, se basearam, seja suscetível de ser incompleta, inexata ou enganosa.
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CAPÍTULO 2 – DESCRIÇÃO DA OFERTA  
 

2.1 Montante e natureza da operação   
 

A Oferta é geral e obrigatória, sendo efetuada na sequência e em conformidade com da 

decisão definitiva da CMVM comunicada ao mercado em 18 de novembro de 2020 e 

disponível em 

https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/rec_oper/Operacoes/opa_media_capital/Page

s/Decis%c3%a3o-da-CMVM_20201118.aspx, conforme melhor descrito acima no ponto I.C 

do Prospeto.  

 

A imputação de direitos de voto à Oferente implicou o desencadeamento do dever de 

lançamento de OPA nos termos do artigo 187.º, n.º 1, do CdVM, tendo a CMVM entendido 

ainda que a relação de concertação entre a Oferente e a Vertix, SGPS, S.A. cessou aquando 

da alienação da participação desta na Sociedade Visada, com referência à data em que a 

mesma ocorreu, não vigorando à presente data. 

 

Na Data do Anúncio Preliminar, a Oferente era titular de 25.539.883 ações representativas 

de cerca de 30,22% do capital social e direitos de voto da Sociedade Visada. Refere-se ainda 

que não ocorreram quaisquer aquisições, pela Oferente ou qualquer pessoa que em relação 

a si se encontre em alguma das situações do artigo 20.º do CdVM, que tivessem por objeto 

ações da Sociedade Visada após a Data do Anúncio Preliminar e até à presente data. 

 

Na presente data, tanto quanto é do seu conhecimento, são imputáveis à Oferente, 

diretamente e nos termos do disposto no artigo 20.º, n.º 1, do CdVM, direitos de voto 

inerentes a 25.539.883 ações da Sociedade Visada representativos de cerca de 30,22% dos 

direitos de voto da Sociedade Visada. 

 

São ainda imputáveis à Oferente, no entender da CMVM (entendimento que o Oferente 

não subscreve), indiretamente, os direitos de voto inerentes às 2.112.830 ações da 

titularidade da DoCasal Investimentos, Lda., representativas de 2,50% dos direitos de voto 

em assembleia geral de acionistas da Sociedade Visada, objeto de opção unilateral de venda 

contra a Oferente, em conformidade com o disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 20.º do 

CdVM. 

 

Na globalidade, são imputáveis à Oferente, diretamente e indiretamente, 27.652.713 ações 

e um total de votos representativos de 32,72% dos direitos de voto em assembleia geral de 

acionistas da Sociedade Visada. 

 

A Oferente esclarece que o contrato a 17 de Julho de 2020, celebrado entre a Oferente e a 

DoCasal Investimentos, Lda. e do qual consta a opção unilateral de venda contra a Oferente, 

referida no parágrafo anterior) não confere à Oferente qualquer direito à aquisição das 

ações detidas pela DoCasal Investimentos, Lda. e, bem assim, o direito à determinação do 

sentido do exercício dos direitos de voto inerentes às mesmas, não existindo qualquer 

instrumento contratual ou legal que gere na esfera jurídica da Oferente o direito de afetar 

https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/rec_oper/Operacoes/opa_media_capital/Pages/Decis%c3%a3o-da-CMVM_20201118.aspx
https://www.cmvm.pt/pt/AreadoInvestidor/rec_oper/Operacoes/opa_media_capital/Pages/Decis%c3%a3o-da-CMVM_20201118.aspx
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o livre exercício pela DoCasal Investimentos, Lda. dos direitos de voto inerentes às ações 

por si detidas. De igual modo, a Oferente nunca influenciou, nem pretende influenciar, o 

exercício do direito de voto pela DoCasal Investimentos, Lda.. 

 

Deste modo, a Oferta tem por objeto 58.973.297 ações ordinárias, nominativas e escriturais 

e os correspondentes direitos de voto, representativas de 69,78% do capital social da 

Sociedade Visada, apenas podendo ser efetivamente objeto de aceitação 4.485.538 ações 

ordinárias, nominativas e escriturais, representativas de 5,31% do capital social da 

Sociedade Visada. 

 

2.2 Montante, natureza e categoria dos valores mobiliários objeto da Oferta  
 

O capital social da Sociedade Visada, no montante de € 89.583.970,80, é representado por 

84.513.180 ações ordinárias, nominativas e escriturais com valor nominal unitário de € 1,06, 

as quais se encontram admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon 

sob o símbolo “MCP” e com o Código ISIN PTGMC0AM0003.  

 

De acordo com a informação pública disponível na presente data, a Sociedade Visada não 

detém ações próprias.  

 

Deste modo, a Oferta tem por objeto 58.973.297 ações ordinárias, nominativas e escriturais 

e os correspondentes direitos de voto, representativas de 69,78% do capital social da 

Sociedade Visada. 

 

As Ações Objeto de Ordens de Bloqueio, correspondentes a 54.487.759 ações da Sociedade 

Visada e a 64,47% dos direitos de voto em assembleia geral de acionistas da Sociedade 

Visada não poderão ser objeto de aceitação da Oferta por parte dos seus titulares. 

 

Tendo em consideração as Ações detidas pela Oferente à data do presente Prospeto e as 

Ações Objeto de Ordens de Bloqueio, apenas 4.485.538 Ações Objeto da Oferta 

representativas de cerca de 5,31% do capital social da Sociedade Visada e dos direitos de 

voto correspondentes podem ser objeto de ordens de aceitação na Oferta. 

 

O valor global da Contrapartida, conforme determinado nos termos dos parágrafos 

anteriores é de €3.317.055,36. 

 

A aceitação da Oferta está limitada a ações representativas do capital social da Sociedade 

Visada que, na data de transmissão da ordem de aceitação e até ao encerramento da Oferta, 

se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de 

quaisquer ónus, encargos ou responsabilidades, bem como de quaisquer limitações ou 

vinculações, nomeadamente quanto aos respetivos direitos patrimoniais e/ou sociais ou à 

sua transmissibilidade, incluindo quando tal limitação à sua transmissibilidade resulte de 

ordens de bloqueio de ações representativas do capital social da Sociedade Visada na 

respetiva conta de valores mobiliários dada pelo respetivo titular, nos termos do disposto 

na alínea a) do n.º 2 do artigo 72.º do CdVM.  
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A Oferente compromete-se a adquirir todas as Ações Objeto da Oferta que sejam objeto de 

válida aceitação pelos acionistas da Sociedade Visada e que cumpram os termos 

estabelecidos no presente Prospeto.   

 

2.3. Contrapartida da Oferta, sua justificação e aquisições na pendência da 

Oferta  
  

Valor da Contrapartida  
 

A Contrapartida oferecida por cada uma das Ações Objeto da Oferta, a pagar em 

numerário, é de € 0,7395, em conformidade com o disposto no artigo 188.º, n.º 2 do 

CdVM.  

 

Justificação da Contrapartida   
  

1. Oferta pública concorrente  

A Contrapartida de € 0,7395 por ação da Sociedade Visada, referente às Ações Objeto da 

Oferta, corresponde à determinação definida por auditor independente, de € 0,725 por 

ação, nos termos do disposto pelo n.º 2 do artigo 188.º do CdVM, acrescida de 2% em 

virtude da contrapartida da oferta pública concorrente anunciada preliminarmente pela 

Cofina, SGPS, S.A., de acordo com o disposto pelo n.º 5 do artigo 185.º do CdVM e não prevê 

quaisquer condições que a tornem menos favorável face àquela. 

 

2. Cotação média ponderada e aquisição de ações nos seis meses anteriores à Data do 

Anúncio Preliminar 

 

Sem prejuízo da determinação da Contrapartida definida em conformidade com o 

parágrafo anterior, a qual prevalece sobre o preço médio ponderado, apresenta-se no 

quadro seguinte, a título meramente informativo, a cotação média ponderada, apurada 

em mercado regulamentado, por referência aos períodos de:  

a) 24 de abril a 25 de novembro, inclusive, de 2020; 

b) 14 de maio a 25 de novembro, inclusive, de 2020; e 

c) 26 de maio a 25 de novembro, inclusive de 2020 (correspondente aos 6 meses 

anteriores à Data do Anúncio Preliminar): 

   Euros 

Período 
24 de abril a 25 
de novembro 

de 2020 

14 de maio a 25 
de novembro 

de 2020 

26 de maio a 25 
de novembro 

de 2020 

Cotação média ponderada 2,12763 2,12763 2,06983 

 

Note-se que a cotação média ponderada acima mencionada pode não refletir com rigor o 

real valor da Sociedade Visada, devido ao baixo volume de transações de ações da Sociedade 

Visada efetuadas nos períodos respetivos, o que, aliás, se depreende do valor unitário das 



 

Página 20 de 40  
  

ações representativas do capital social da Sociedade Visada determinado por Auditor 

Independente. 

 

Conforme referido no ponto 2.1 do Prospeto, não ocorreram quaisquer aquisições, pela 

Oferente ou qualquer pessoa que em relação a si se encontre em alguma das situações do 

artigo 20.º do CdVM, que tivessem por objeto ações da Sociedade Visada, nos seis meses 

anteriores à Data do Anúncio Preliminar, as quais prevaleceriam sobre o preço determinado 

por auditor, caso tivessem valor superior. 

 

A Oferente adquiriu as ações da Sociedade Visada que atualmente detém à Vertix, SGPS, 

S.A., em 14 de maio de 2020, pelo valor unitário por ação de €0,411. 

 

As 25,539,883 ações da Sociedade Visada, adquiridas pela Oferente, conforme descrito 

acima, encontram-se inscritas nas demonstrações financeiras da Oferente, com 

referência ao exercício de 2020, pelo valor contabilístico de €23,556,790.00, o que se 

traduz num valor unitário de €0.9224 por ação. 

 

O contrato celebrado entre a Oferente e a DoCasal Investimentos, Lda. a 17 de Julho de 

2020, prevê que a opção unilateral de venda das ações detidas pela DoCasal 

Investimentos, Lda. contra a Oferente será de €0,6763 por ação ou o valor de mercado 

das mesmas, determinado à data em que a DoCasal Investimentos, Lda. possa, querendo, 

vir a exercer a opção unilateral de venda. 

 

3. Valor contabilístico por ação 

No quadro seguinte apresenta-se o valor contabilístico por ação da Sociedade Visada, com 

referência às demonstrações financeiras consolidadas por si divulgadas, referentes aos 

exercícios de 2019 e 2020, reportadas, respetivamente, a 31 de dezembro de 2019 e 

2020, e ao primeiro semestre do exercício de 2020, reportadas a 30 de junho de 2020: 

 

Euros    

  

Demonstrações 
financeiras provisórias 

não auditadas 
31/12/2020 

Demonstrações 
financeiras auditadas 

31/12/2019 

Demonstrações 
financeiras não 

auditadas 
30/06/2020 

Valor contabilístico por ação 0,92 1,05 0,88 

 

Aquisição de ações na pendência da Oferta  
 

Nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do artigo 180.º do CdVM, a Oferente seria 

obrigada a aumentar a Contrapartida da Oferta para um preço não inferior ao preço mais 

alto pago pelos valores mobiliários assim adquiridos caso ocorram quaisquer transações 

pela Oferente ou por qualquer pessoa com esta relacionada nos termos do artigo 20.º, n.º 

1 do CdVM, na pendência da Oferta.  
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2.4. Modo de pagamento da Contrapartida  
  
O resultado da Oferta será apurado em Sessão Especial de Mercado Regulamentado que se 

espera que venha a ter lugar no dia 5 de agosto de 2021, i.e., no primeiro dia útil após o 

Termo da Oferta, em hora a designar no Aviso de Sessão Especial de Mercado 

Regulamentado a publicar pela Euronext.  

 

A Contrapartida será paga em numerário mediante crédito na conta à ordem associada à 

conta de registo individualizado de valores mobiliários aberta junto do respetivo 

intermediário financeiro legalmente habilitado, na qual se encontravam registadas as Ações 

Objeto da Oferta dos destinatários da Oferta que a tenham validamente aceite, prevendo-

se que se torne disponível no segundo dia útil após a data da Sessão Especial de Mercado 

Regulamentado. 

 

A liquidação física e financeira da Oferta ocorrerá nos termos do Sistema de Liquidação e 

Compensação previstos no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa, prevendo-se que venha 

a ocorrer no segundo dia útil após a Sessão Especial de Mercado Regulamentado, ou seja, 

em 9 de agosto de 2021.  

  

2.5. Caução ou garantia da Contrapartida 
 

O montante global da Contrapartida oferecida nos termos da Oferta, correspondente a um 

máximo de €3.317.055,36, encontra-se assegurado nos termos do n.º 2 do artigo 177.º do 

CdVM.   

 

Para este efeito, a Oferente dispõe dos fundos necessários para o pagamento integral da 

Contrapartida, tendo sido disponibilizada a correspondente prova à CMVM. Deste modo, os 

fundos necessários para o pagamento do montante total da Contrapartida encontram-se 

devidamente assegurados e bloqueados para os efeitos de liquidação da mesma.  

 

2.6. Modalidade da Oferta  
  

A Oferta é geral e obrigatória, tendo a Oferente obtido as Autorizações Regulatórias da 

Autoridade da Concorrência e da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nas datas, 

respetivamente, de 26 de janeiro de 2021 e 8 de junho de 2021, obrigando-se a Oferente, 

nos termos previstos neste Prospeto e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a 

totalidade das Ações Objeto da Oferta. 

 

Assim, os valores mobiliários objeto da Oferta são 58.973.297 ações da Sociedade Visada, 

representativas de 69,78% do capital social da Sociedade Visada, com exceção das Ações 

Objeto de Ordens de Bloqueio que não poderão ser objeto de aceitação da Oferta pelos 

respetivos titulares. 

 

2.6.1 Lançamento da Oferta  
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A presente Oferta é geral e obrigatória nos termos do n.º 1 do artigo 187.º do CdVM sendo-

lhe ainda aplicável o regime previsto pelo artigo 185.º e ss. do CdVM por se tratar de uma 

oferta concorrente. 

 

A Oferente obteve as Autorizações Regulatórias da Autoridade da Concorrência e da 

Entidade Reguladora para a Comunicação Social, nas datas, respetivamente, de 26 de 

janeiro de 2021 e 8 de junho de 2021. 

 

Na sequência da decisão da CMVM que determinou o lançamento da Oferta, a Oferente 

submeteu à ERC em 15 de março de 2021 um pedido de autorização para alteração de 

domínio (indireto) dos operadores de rádio e televisão detidos pela Sociedade Visada, 

aproveitando, igualmente, para solicitar a regularização do vício assacado pela ERC ao Block 

Trade Agreement celebrado entre a Oferente, a Vertix, SGPS, S.A. e a Promotora de 

Informaciones, S.A., por intermédio do qual a primeira adquiriu à segunda ações 

representativas de cerca de 30,22% do capital social da Sociedade Visada. 

 

Após a realização das interações normais neste tipo de processos e de entrega, pela 

Oferente, dos documentos necessários solicitados subsequentemente pela ERC, o Conselho 

Regulador desta autoridade deliberou, no passado dia 25 de maio, em síntese, o seguinte: 

 

g) Autorizar a alteração indireta do controlo das empresas operadoras de rádio e 

televisão pela Sociedade Visada, por via da possibilidade de aquisição pela Oferente 

de (até) 58.973.297 (cinquenta e oito milhões, novecentas e setenta e três mil, 

duzentas e noventa e sete) ações ordinárias, nominativas e escriturais, 

representativas de 69,78% do capital social da Sociedade Visada e inerentes direitos 

de voto, em virtude da presente Oferta. 

h) Autorizar a alteração indireta do controlo das empresas operadoras de rádio e 

televisão detidas pela Sociedade Visada por via da aquisição, pela Oferente à Vertix, 

SGPS, S.A. de 25.539.883 (vinte e cinco milhões, quinhentos e trinta e nove mil, 

oitocentas e oitenta e três) ações, representativas de 30,22% do capital social da 

Sociedade Visada e inerentes direitos de voto, desde que, citando-se, “seja celebrado 

um novo negócio jurídico transmissivo, já que o negócio original é nulo por violação 

de normas legais imperativas de interesse público”. 

i) As autorizações referidas em a) e b) foram concedidas, citando-se a deliberação da 

ERC, “sob a condição resolutiva de no prazo de vinte (20) dias úteis os interessados 

demonstrarem perante a ERC a renovação do ato expurgado do vício que lhe foi 

assacado quanto à aquisição de 30,22% do capital social do GMC e a consequente 

alteração de domínio sem autorização da ERC”. 

 

A Oferente, a Vertix, SGPS, S.A. e a Promotora de Informaciones, S.A., sem prejuízo das 

posições que têm sustentado em prol da validade do Block Trade Agreement, 

designadamente no âmbito do processo de contraordenação instaurado pela ERC 

relativamente à transmissão, decidiram renovar o Block Trade Agreement e expurgar o vício 

de nulidade assacado pela ERC, através da celebração de um acordo de renovação da 

transmissão das ações acima referidas que cumprisse a deliberação daquela autoridade. 
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Esse acordo foi submetido à ERC que, tendo em consideração que as partes deram 

cumprimento à condição constante da deliberação de 25 de maio de 2021, deliberou no 

passado dia 8 de junho de 2021, autorizar a alteração de domínio (indireto) dos operadores 

de televisão e rádio detidos pelas sociedades do Grupo da Sociedade Visada. 

 

2.6.2 Despesas e custos a serem suportados pelos destinatários da Oferta   
  
Serão da conta dos destinatários da Oferta todos os encargos inerentes à venda das Ações 

Objeto da Oferta, designadamente as comissões devidas pela realização das transações em 

Sessão Especial de Mercado Regulamentado, as comissões de corretagem, bem como os 

impostos que couberem na situação tributável do vendedor.  

 

Os custos acima mencionados deverão ser indicados pelos intermediários financeiros no 

momento da entrega das ordens de aceitação.  

 

Os preçários de intermediação financeira estão disponíveis para consulta no sítio da internet 

da CMVM (www.cmvm.pt).  

 

2.6.3 Regime Fiscal   
 

No presente título apresenta-se um resumo do regime fiscal aplicável em Portugal aos 

rendimentos típicos decorrentes da detenção, transmissão a título oneroso e, bem assim, 

da aquisição a título gratuito das ações emitidas por uma entidade residente em Portugal. 

O enquadramento descrito é geral, e feito com referência à legislação em vigor à data do 

presente Prospeto, e está sujeito a alterações, incluindo alterações com efeito retroativo. O 

presente título não representa uma análise detalhada nem completa dos potenciais efeitos 

fiscais da decisão de adquirir, deter ou alienar as ações. Não são tomados em consideração 

regimes transitórios ou especiais eventualmente aplicáveis. Os potenciais investidores 

devem consultar os seus próprios consultores fiscais sobre as consequências e implicações 

da aquisição, detenção e transmissão das ações à luz das suas circunstâncias particulares, 

incluindo as implicações decorrentes da interligação com outros ordenamentos jurídicos. As 

consequências fiscais podem variar de acordo com as disposições de Convenções ou 

características particulares dos investidores.  

 

O emitente assume a responsabilidade pela retenção na fonte dos impostos sobre o 

rendimento que for aplicável nos termos do regime fiscal indicado no presente capítulo, na 

medida em que essa obrigação lhe seja imposta por lei, nomeadamente em função da sua 

qualidade de entidade registadora, depositária ou devedora dos rendimentos sujeitos a 

retenção na fonte, consoante o caso.  

 

Adverte-se para o facto de a legislação fiscal do Estado-Membro do investidor e do Estado-

Membro de constituição do emitente poder afetar o rendimento obtido com os valores 

mobiliários.  

 

http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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2.6.31 Rendimentos decorrentes da titularidade de ações  

 

Os dividendos pagos ou colocados à disposição dos titulares de ações que sejam pessoas 

singulares são tributáveis em sede de IRS, e quando auferidos por pessoas coletivas (e entes 

equiparados) são tributáveis em sede de IRC.  

 

Pessoas singulares residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 

continental ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados de ações.  

 

Os dividendos obtidos por pessoas singulares residentes em Portugal, fora do âmbito do 

exercício de atividades empresariais e profissionais, estão sujeitos a retenção na fonte de 

IRS a título liberatório, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à disposição. Nas 

mesmas circunstâncias, e alternativamente, estes titulares podem optar por englobar os 

dividendos, declarando-os em conjunto com os demais rendimentos auferidos, caso em que 

aquela retenção na fonte passa a ter natureza de pagamento por conta do imposto devido 

a final. Nesse caso, os dividendos serão tributados em apenas metade do seu montante, 

mas à taxa que resultar da aplicação dos escalões progressivos de tributação do rendimento 

global do ano em apreço que variam entre 14,5% e 48% (à qual poderá acrescer uma taxa 

adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o rendimento coletável que 

exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente).   

 

Os dividendos auferidos no âmbito de atividades empresariais e profissionais pelos titulares 

de ações que sejam residentes em Portugal, são sujeitos a retenção na fonte à taxa de 28% 

a título de pagamento por conta do imposto devido a final. Nesse caso, os titulares dos 

rendimentos estão obrigados ao cumprimento de determinadas obrigações acessórias, 

nomeadamente, declarativas, sendo estes rendimentos sujeitos a englobamento 

obrigatório e tributados à taxa que resultar da aplicação dos escalões progressivos de 

tributação do rendimento global do ano em apreço que variam entre 14,5% e 48% (à qual 

poderá acrescer uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá sobre o 

rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente). 

 

Os dividendos obtidos por não residentes que possuam estabelecimento estável em 

Portugal ao qual os rendimentos sejam imputáveis são sujeitos a retenção na fonte de IRS, 

por conta do imposto devido a final, à taxa de 25%. Nesse caso, os titulares dos rendimentos 

estão obrigados ao cumprimento de determinadas obrigações acessórias, nomeadamente, 

declarativas, sendo estes rendimentos sujeitos a tributação autónoma de 25%. 

 

A taxa de retenção na fonte será de 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos 

sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, 

mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, 

aplicam-se as regras gerais acima descritas.  

 

Pessoas singulares não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem estabelecimento 

estável aí situado ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados de ações.  
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Os dividendos pagos ou colocados à disposição de pessoas singulares não residentes estão 

sujeitos a retenção na fonte de IRS, à taxa de 28%, no momento da sua colocação à 

disposição, tendo esta retenção na fonte natureza liberatória.  

 

A taxa referida pode ser reduzida nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e 

o país de residência fiscal do titular de ações, caso se verifiquem as condições substanciais 

de aplicação de tal redução e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal 

portuguesa para o efeito.  

 

A taxa de retenção na fonte será de 35% e tem natureza liberatória quando os dividendos 

sejam pagos ou colocados à disposição (i) em contas abertas em nome de um ou mais 

titulares, mas por conta de terceiros não identificados, salvo se for identificado o 

beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais acima descritas; ou (ii) de 

entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português, que sejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.  

 

Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal continental ou pessoas coletivas 

não residentes com estabelecimento estável aí situado ao qual sejam imputáveis os 

rendimentos derivados de ações.  

 

Os dividendos pagos a pessoas coletivas residentes em Portugal e não residentes com 

estabelecimento estável aí situado ao qual sejam imputados estão sujeitos a retenção na 

fonte de IRC à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta retenção 

na fonte a natureza de pagamento por conta do imposto devido a final. 

 

Os rendimentos da pessoa coletiva estão sujeitos a uma taxa geral de IRC de 21% (17% sobre 

os primeiros € 25.000 de matéria coletável no caso de pequenas ou médias empresas). 

Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa variável de acordo com a decisão dos órgãos 

municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro tributável. É ainda aplicável uma derrama 

estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 1.500.000 e até € 

7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 7.500.000 e até € 

35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro tributável que exceda € 35.000.000.  

 

Caso o titular de ações não seja uma entidade sujeita ao regime da transparência fiscal e 

detenha, diretamente, ou direta e indiretamente, ações representativas de pelo menos 10% 

do capital social, os dividendos não concorrem para a determinação do lucro tributável, 

contanto que as ações permaneçam na sua titularidade, de modo ininterrupto, durante o 

prazo de um ano. Caso o período de detenção mínimo de um ano já tenha decorrido no 

momento em que os dividendos sejam colocados à disposição, é dispensada a retenção na 

fonte de IRC.   

 

Não existe obrigação de retenção na fonte, total ou parcial, sobre os lucros colocados à 

disposição de sujeitos passivos isentos de IRC quanto a estes rendimentos, como é o caso, 

a título exemplificativo, dos fundos de pensões, dos fundos de poupança-reforma, 

poupança, educação e poupança-reforma/educação, e dos fundos de capital de risco, desde 
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que, em qualquer dos casos relativos aos fundos, os mesmos se constituam e operem de 

acordo com a legislação portuguesa.  

 

Estão sujeitos a tributação autónoma, à taxa de 23%, os dividendos distribuídos por 

entidades sujeitas a IRC a entidades que beneficiem de isenção total ou parcial de IRC 

(abrangendo, neste último caso, os rendimentos de capitais) se as ações não forem detidas 

por tais entidades, de modo ininterrupto, pelo período mínimo de um ano, o qual pode ser 

completado após a colocação à disposição. Esta taxa é agravada em 10 pontos percentuais 

quanto às entidades que apresentem prejuízo fiscal no período de tributação em que ocorre 

a colocação à disposição do rendimento.  

 

A taxa de retenção na fonte é de 35%, tendo natureza liberatória, quando os dividendos 

sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, 

mas por conta de terceiros não identificados. Se for identificado o beneficiário efetivo, 

aplicam-se as regras gerais acima descritas.  

 

Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem estabelecimento estável 

aí situado ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados de ações.  

 

Os dividendos colocados à disposição dos titulares de ações estão sujeitos a retenção na 

fonte de IRC, à taxa de 25%, no momento da sua colocação à disposição, tendo esta retenção 

na fonte natureza liberatória. A taxa de retenção na fonte pode eventualmente ser reduzida 

nos termos de uma Convenção em vigor entre Portugal e o país de residência fiscal do 

beneficiário dos dividendos, caso se verifiquem as condições substanciais de aplicação da 

Convenção e se cumpram as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa para 

acesso aos benefícios da mesma.  

 

A pedido do beneficiário, pode ser devolvido o IRC retido e pago na parte em que seja 

superior ao que resultaria da aplicação das taxas gerais deste imposto e de derrama estadual 

de que seja beneficiária entidade residente noutro Estado membro da UE ou do Espaço 

Económico Europeu, neste último caso desde que exista obrigação de cooperação 

administrativa em matéria fiscal equivalente à estabelecida na UE e que sejam preenchidas 

as condições estabelecidas no artigo 2.º da Diretiva 2011/96/UE, do Conselho, de 30 de 

novembro de 2011. Neste caso, serão tomados em consideração todos os rendimentos, 

incluindo os obtidos em território português.  

 

Estão isentos de IRC os dividendos colocados à disposição de uma sociedade residente (i) 

noutro Estado membro da UE, (ii) em Estado integrante do Espaço Económico Europeu que 

esteja vinculado a cooperação administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à 

estabelecida no âmbito da União Europeia ou (iii) num Estado com o qual Portugal tenha 

celebrado e se encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a 

troca de informações, quando a sociedade em causa preencha as condições previstas no 

artigo 2.º da Diretiva n.º 2011/96/UE, de 30 de novembro de 2011 (com as necessárias 

adaptações, quando aplicável) ou de um imposto de natureza idêntica ou similar ao IRC 

desde que, nas situações previstas em (iii), a taxa legal aplicável à entidade não seja inferior 

a 60% da taxa de IRC (ou seja, 12,6%), e que detenha, diretamente, ou direta e 
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indiretamente, durante um período ininterrupto de pelo menos um ano, ações 

representativas de pelo menos 10% do capital social da empresa. Se esse período já se 

houver completado na data da colocação à disposição dos lucros, haverá lugar a dispensa 

de retenção na fonte de IRC. Na eventualidade de apenas se completar após a data da 

colocação à disposição, o IRC retido na fonte será reembolsável. Para efeitos de dispensa de 

retenção na fonte de IRC ou do seu reembolso, consoante os casos, será necessário cumprir 

as formalidades previstas na legislação fiscal portuguesa.  

 

A taxa de retenção na fonte é fixada em 35%, assumindo natureza liberatória, quando os 

dividendos sejam pagos ou colocados à disposição (i) em contas abertas em nome de um ou 

mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, salvo se for identificado o 

beneficiário efetivo, caso em que se aplicam as regras gerais acima descritas; ou (ii) de 

entidades não residentes sem estabelecimento estável em território português, que sejam 

domiciliadas em país, território ou região sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro.  

 

Estão isentos de IRC os dividendos obtidos por fundos de pensões relativamente a ações 

detidas, de modo ininterrupto, há pelo menos um ano, desde que os fundos se constituam, 

operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da UE 

ou do Espaço Económico Europeu, neste último caso desde que esse Estado esteja vinculado 

a troca de informações no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito da 

UE, que não sejam imputáveis a estabelecimento estável situado em território português, 

desde que garantam exclusivamente o pagamento de prestações de reforma por velhice ou 

invalidez, sobrevivência, pré-reforma ou reforma antecipada, benefícios de saúde pós 

emprego e, quando complementares e acessórios destas prestações, a atribuição de 

subsídios por morte, sejam geridos por instituições de realização de planos de pensões 

profissionais às quais seja aplicável a Diretiva n.º 2003/41/CE do Parlamento Europeu e do 

Conselho, de 3 de junho de 2003, e sejam o beneficiário efetivo dos rendimentos.  

 

2.6.4.2 Rendimentos decorrentes da transmissão onerosa de ações  

 

Pessoas singulares residentes e não residentes com estabelecimento estável em Portugal 

continental ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados da transmissão onerosa de 

ações.  

 

O rendimento decorrente da alienação onerosa de ações é sujeito a IRS enquanto mais-

valias. Está sujeito a IRS o  saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

realizadas com a alienação de ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) é 

tributado à taxa especial de IRS de 28%, sem prejuízo do seu englobamento por opção dos 

respetivos titulares, caso em que a tributação é feita a taxas progressivas que variam entrem 

14,5% e 48% (acrescido de uma taxa adicional de solidariedade de 2,5% e 5%, que incidirá 

sobre o rendimento coletável que exceda os € 80.000 e € 250.000, respetivamente).   

Para apuramento do saldo, positivo ou negativo, não relevam as perdas apuradas quando a 

contraparte da operação estiver sujeita no país, território ou região em que se encontre 

domiciliada para efeitos fiscais a um regime fiscal claramente mais favorável, tal como 

definido na lei.  
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No caso de apuramento de um saldo negativo entre as mais e menos-valias resultantes de 

operações realizadas num determinado ano, poderá ser feito o reporte do saldo negativo 

para os cinco anos seguintes, deduzindo-se aos rendimentos da mesma natureza, desde que 

seja feita opção pelo englobamento.  

 

O valor de aquisição, tratando-se de ações cotadas em bolsa, é o custo documentalmente 

provado ou, na sua falta, o da menor cotação verificada nos dois anos anteriores à data de 

alienação, se outro menos elevado não for declarado. Ao valor de aquisição de ações 

acrescem as despesas necessárias e efetivamente incorridas para a sua aquisição e 

alienação.  

 

Para efeitos de apuramento das mais-valias ou menos-valias, o valor de aquisição é corrigido 

pela aplicação dos coeficientes de desvalorização da moeda aprovados por portaria do 

membro do Governo responsável pela área das finanças, sempre que tenham decorrido 

mais de 24 meses entre a data da aquisição e a data da alienação.  

 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de 

ações (e outros valores mobiliários e ativos financeiros) por não residentes com 

estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis é tributado à taxa especial de 

IRS de 25%.  

 

Pessoas singulares não residentes sem estabelecimento estável em Portugal continental ao 

qual sejam imputáveis os rendimentos derivados da transmissão onerosa de ações.  

 

As mais-valias decorrentes da transmissão a título oneroso de ações realizadas por pessoas 

singulares não residentes sem estabelecimento estável estão sujeitas a IRS. O saldo anual 

positivo entre as mais-valias e as menos-valias realizadas com a alienação de ações (e outros 

valores mobiliários e ativos financeiros) é tributado à taxa especial de IRS de 28%.   

 

Porém, as mais-valias realizadas por pessoas singulares não residentes sem estabelecimento 

estável em Portugal decorrentes da transmissão a título oneroso de ações, poderão estar 

isentas de IRS quando: (i) o titular não seja domiciliado em país, território ou região sujeito 

a um regime fiscal mais favorável, constante da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro; 

nem (ii) o ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas não seja constituído, em 

mais de 50%, por bens imóveis situados em Portugal.   

 

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua 

competência para tributar as mais-valias referidas no presente subtítulo, mas esse 

tratamento fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.  

 

Pessoas coletivas residentes para efeitos fiscais em Portugal continental ou pessoas coletivas 

não residentes com estabelecimento estável aí situado ao qual sejam imputáveis os 

rendimentos derivados da transmissão onerosa de ações.  
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As mais e menos-valias realizadas concorrem para a formação do lucro tributável em sede 

de IRC. O IRC incide à taxa de 21% (17% sobre os primeiros € 25.000 de matéria coletável 

no caso de pequenas ou médias empresas). Poderá acrescer derrama municipal, a uma taxa 

variável de acordo com a decisão dos órgãos municipais em cada ano, de até 1,5% do lucro 

tributável. É ainda aplicável uma derrama estadual à taxa de 3% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 1.500.000 e até € 7.500.000, à taxa de 5% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 7.500.000 e até € 35.000.000, e à taxa de 9% sobre a parte do lucro 

tributável que exceda € 35.000.000.   

 

Para efeitos de apuramento das mais e menos-valias fiscais, o custo de aquisição de ações 

detidas há pelo menos dois anos na data da transmissão onerosa é objeto de atualização 

mediante a aplicação de coeficientes de desvalorização monetária aprovados anualmente 

por Portaria do Ministério das Finanças.  

 

Não concorrem para a determinação do lucro tributável as mais e menos-valias realizadas 

mediante transmissão onerosa, qualquer que seja o título por que se opere e 

independentemente da percentagem da participação transmitida, de partes sociais detidas 

ininterruptamente por um período não inferior a um ano, desde que o titular de ações não 

esteja sujeito ao regime de transparência fiscal e detenha diretamente, ou direta e 

indiretamente, uma participação não inferior a 10% do capital social da entidade emitente.  

Não são igualmente dedutíveis para efeitos de determinação do lucro tributável em IRC as 

menos-valias e outras perdas relativas a partes de capital, na parte do valor que corresponda 

aos lucros distribuídos ou às mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de partes 

sociais da mesma entidade que tenham beneficiado, respetivamente, da dedução para 

efeitos de eliminação da dupla tributação económica ou da isenção aplicável às mais-valias 

acima referidas, no próprio período de tributação ou nos quatro períodos anteriores.  

 

Pessoas coletivas não residentes para efeitos fiscais em Portugal sem estabelecimento estável 

aí situado ao qual sejam imputáveis os rendimentos derivados da transmissão onerosa de 

ações.  

 

O saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias provenientes da transmissão a 

título oneroso de ações e outros ativos financeiros realizadas por pessoas coletivas não 

residentes em território português e sem estabelecimento estável em Portugal ao qual as 

mesmas sejam imputáveis está sujeito a retenção na fonte de IRC a título liberatório à taxa 

de 25%.  

 

Não obstante, as mais-valias realizadas com a transmissão onerosa de ações estão isentas 

de IRC, salvo nas seguintes situações:  

a) a entidade alienante for detida, direta ou indiretamente, em mais de 25% por 

entidades residentes para efeitos fiscais em território português e não cumprir, 

cumulativamente, os seguintes requisitos e condições:  

(i) For residente noutro Estado membro da União Europeia, num Estado membro 
do Espaço Económico Europeu que esteja vinculado a cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida no âmbito 

da União Europeia ou num Estado com o qual tenha sido celebrada e se 
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encontre em vigor convenção para evitar a dupla tributação que preveja a troca 

de informações;  

(ii) Estiver sujeita e não isenta de um imposto referido no artigo 2.º da Diretiva 

2011/96/UE, do Conselho, de 30 de novembro, ou de um imposto de natureza 
idêntica ou similar ao IRC desde que a taxa legal aplicável à entidade não seja 

inferior a 60 % da taxa do IRC;  

(iii) Detiver direta ou direta e indiretamente uma participação não inferior a 10% do 
capital social ou dos direitos de voto da sociedade objeto de alienação, de modo 

ininterrupto, durante o ano anterior à alienação;  

(iv) Não for parte de uma construção, ou série de construções, artificial ou artificiais, 
com o principal objetivo, ou com um dos principais objetivos, de obtenção de 

uma vantagem fiscal.   

b) a entidade alienante for residente para efeitos fiscais em país, território ou região, 

sujeitos a um regime fiscal claramente mais favorável, constante da Portaria n.º 
150/2004, de 13 de fevereiro; ou  

c) o ativo da sociedade cujas partes de capital são alienadas seja constituído, em mais 

de 50%, por bens imóveis situados em Portugal.   

 

Nos termos das Convenções, o Estado Português está geralmente limitado na sua 

competência para tributar as mais-valias referidas no presente ponto, mas esse tratamento 

fiscal convencional deve ser aferido casuisticamente.  

 

Estão isentas de IRC as mais-valias obtidas por fundos de pensões que se constituam, 

operem de acordo com a legislação e estejam estabelecidos noutro Estado membro da UE 

ou do Espaço Económico Europeu, nas condições referidas a propósito da isenção aplicável 

aos dividendos quanto à natureza, legislação aplicável e benefícios garantidos.  

 

2.6.4.3 Aquisição de ações a título gratuito  

 

A aquisição de ações a título gratuito (quer em vida, quer por morte) por pessoas singulares, 

independentemente de serem residentes ou não residentes em Portugal para efeitos fiscais, 

não está sujeita a IRS.  

 

A aquisição de ações a título gratuito (quer em vida, quer por morte) por pessoas singulares 

residentes em Portugal para efeitos fiscais está sujeita a Imposto do Selo, à taxa de 10%, 

estando, contudo, isentas deste imposto quando o adquirente seja o cônjuge, unido de 

facto, ascendente ou descendente do transmitente. 

 

A aquisição de ações a título gratuito (quer em vida, quer por morte) por pessoas singulares 

não residentes para efeitos fiscais em Portugal, não está sujeita a Imposto do Selo.  

 

A aquisição de ações a título gratuito, por pessoas coletivas residentes em Portugal para 

efeitos fiscais ou por estabelecimentos estáveis de entidades não residentes aos quais sejam 

imputáveis as ações, é considerada rendimento para efeitos de IRC, ficando sujeita às taxas 

de IRC aplicáveis (taxa geral e derramas Municipal e Estadual, nos termos acima referidos).  
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O incremento patrimonial resultante da aquisição de ações a título gratuito por pessoas 

coletivas não residentes sem estabelecimento estável em Portugal, ao qual as ações sejam 

imputáveis é tributado em sede de IRC à taxa de 25%. De acordo com as Convenções 

celebradas pelo Estado Português, este estará geralmente limitado na sua competência para 

tributar estes rendimentos, mas tal limitação está dependente das Convenções 

concretamente aplicáveis, bem como do cumprimento dos requisitos substanciais e formais 

para acesso a essas Convenções.  

 

2.7. Assistência   
 

O Haitong Bank é o intermediário financeiro responsável pela prestação dos serviços de 

assistência à Oferente na preparação, lançamento e execução desta Oferta.   

  

Para a realização da Oferta foi celebrado um contrato de assistência entre a Oferente e o 

Haitong Bank com vista à respetiva organização e lançamento, nos termos e para os efeitos 

do disposto nos artigos 113.º e 337.º do CdVM.  

 

O referido contrato reflete os compromissos da Oferente e do Haitong Bank no que respeita 

à sua atuação no âmbito da Oferta. Entre outros aspetos, o contrato contém ainda 

informação relativa às comissões, despesas e procedimentos operacionais inerentes à 

Oferta.  

 

2.8. Objetivos da aquisição 
 

2.8.1 Continuidade da atividade empresarial desenvolvida pela Sociedade 

Visada e pelas suas subsidiárias, política de recursos humanos e estratégia 

financeira da Sociedade Visada e das suas subsidiárias após a Oferta   

 
A Oferta é geral e obrigatória, obrigando-se a Oferente, nos termos previstos neste Prospeto 

e nos demais documentos da Oferta, a adquirir a totalidade das Ações Objeto da Oferta, 

com exceção das Ações Objeto de Ordens de Bloqueio. 

 

Em caso de aumento da participação atualmente detida pela Oferente na Sociedade Visada, 

Oferente dará continuidade à atividade da Sociedade Visada, ao seu objeto social e, bem 

assim, das sociedades que com a Sociedade Visada se encontrem em relação de domínio ou 

de grupo. 

 

A Oferente revê-se, na estratégia atualmente prosseguida pela Sociedade Visada para os 

segmentos de Produção Audiovisual e Digital, assente no desbloqueio de novos mercados, 

na produção de conteúdos e na promoção da digitalização dos segmentos de vídeo e áudio. 

Estes fatores poderão contribuir para - mediante a expansão, transformação digital e 

recuperação tanto da quota de audiência como do mercado de publicidade - assegurar uma 

trajetória sustentável de resultados a médio e longo-prazo da Sociedade Visada. 
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A Oferente revê-se igualmente na política de recursos humanos e na estratégia financeira 

adotada pela Sociedade Visada, não prevendo que exista qualquer alteração do rumo que 

resulte, por si mesmo, da alteração de domínio que possa resultar da Oferta. 

 

Quanto às licenças de rádio e televisão, as mesmas são aprazadas, vigorando nos prazos 

estabelecidos na lei e nas deliberações da ERC. A licença de televisão detida pela TVI – 

Televisão Independente, S.A. foi renovada em 20 de junho de 2006 e a 20 de dezembro de 

2007, e é válida até 21 de fevereiro de 2022. A generalidade das licenças de rádio detidas 

pelos operadores na esfera da Sociedade Visada é válida até 2024, carecendo a sua 

renovação de deliberação favorável da ERC. 

 

Por via da Oferta, a Oferente poderá passar a deter até 35,53% das ações representativas 

do capital social da Sociedade Visada, pelo que não poderia, em consequência da Oferta, 

adquirir o domínio indireto sobre as sociedades operadoras de televisão e de rádio 

subsidiárias da Sociedade Visada, incluindo o operador televisivo TVI – Televisão 

Independente, S.A. ou sobre os vários operadores de rádio que fazem parte do perímetro 

societário da Sociedade Visada.  

 

Em qualquer caso, a aquisição das Ações Objeto da Oferta (ou de parte das mesmas) pela 

Oferente não implicará a cessão da titularidade das habilitações legais em causa para o 

exercício das atividades de rádio e de televisão prosseguidas pelas sociedades operadoras 

de televisão e de rádio que fazem parte do perímetro societário da Sociedade Visada, assim 

como quaisquer alterações às respetivas estruturas societárias ou qualquer influência ou 

intromissão no que respeita à autonomia e independência editorial efetiva dos serviços de 

programas televisivos e radiofónicos, no estrito cumprimento das leis, regulamentos e 

diretivas que regem as atividades prosseguidas por estas operadoras.  

 

A Oferente reafirma que é sua intenção, e continuará a sê-lo após a conclusão da Oferta, 

garantir e manter a autonomia editorial e manter a independência editorial efetiva dos 

serviços de programas televisivos e radiofónicos, tendo por objetivo a renovação das 

respetivas licenças/autorizações concedidas ao operador televisivo TVI – Televisão 

Independente, S.A. e vários operadores de rádio que fazem parte do perímetro societário 

da Sociedade Visada, nas datas em que tais renovações devam ocorrer.  

 

Em suma, e no estrito cumprimento das leis, regulamentos e diretivas que limitam as 

atividades prosseguidas pelas sociedades operadoras de televisão e de rádio envolvidas na 

operação e detidas pela Sociedade Visada, a Oferente: 

a) Respeita, e respeitará, as condições determinantes da atribuição das 

licenças/autorizações atribuídas às operadores de televisão e de rádio que fazem 

parte do perímetro societário da Sociedade Visada;  

b) Respeita, e respeitará, as linhas gerais de programação das operadoras de televisão e 

de rádio que fazem parte do perímetro societário da Sociedade Visada; 

c) Respeita, e respeitará, os Estatutos Editoriais das operadoras de televisão e de rádio 

que fazem parte do perímetro societário da Sociedade Visada;  

d) Respeita, e respeitará, a Independência e autonomia editorial das operadoras de 

televisão e de rádio que fazem parte do perímetro societário da Sociedade Visada. 
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2.8.2 Negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon  
 

A Oferente não poderá, em resultado da Oferta, vir a atingir ou ultrapassar, diretamente ou 

nos termos do artigo 20.º do CdVM, 90% dos direitos de voto correspondentes ao capital 

social da Sociedade Visada, por efeito da Oferta, e 90% dos direitos de voto abrangidos pela 

Oferta, razão pela qual não poderá recorrer ao mecanismo de aquisição potestativa previsto 

no artigo 194.º do CdVM ou ao mecanismo previsto nos termos do número 2 do artigo 27.º 

do CdVMA. 

 

A Oferente não pretende promover o mecanismo da perda da qualidade de sociedade 

aberta previsto no artigo 27.º do CdVM e suscitar a respetiva discussão e aprovação em 

assembleia geral da sociedade, sem prejuízo de reservar a liberdade de oportunamente 

avaliar o sentido de voto na eventualidade de essa proposta vir a ser submetida a assembleia 

geral no futuro, no exercício dos direitos legais e estatutários dos demais acionistas. 

 

2.8.3 Financiamento da Oferta   
 

O montante potencial máximo dos fundos necessários à aquisição das Ações Objeto da 

Oferta é de €3.317.055,36. 

 

A Oferente vai financiar a Oferta com fundos próprios, estando assegurados os fundos 

necessários para pagar a Contrapartida total oferecida.  

 

2.8.4 Impacto do sucesso da Oferta na condição financeira da Oferente   
  
O sucesso da presente Oferta não produzirá impactos significativos na condição financeira 

da Oferente.  

 

2.9. Declarações de aceitação   
 

A Oferta decorrerá entre as 8h30m (hora de Lisboa) do dia 21 de julho de 2021 e as 15h00m 

(hora de Lisboa) do dia 4 de agosto de 2021, podendo as respetivas ordens de aceitação ser 

recebidas até ao termo deste prazo.  

 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 183.º do CdVM, a CMVM, por sua própria iniciativa 

ou a pedido da Oferente, pode prorrogar a Oferta em caso de revisão, lançamento de oferta 

concorrente ou quando a proteção dos interesses dos destinatários o justifique.  

 

Com exceção dos detentores de Ações Objetos de Ordens de Bloqueio, os detentores de 

Ações Objeto da Oferta que desejem aceitar a Oferta deverão transmitir as ordens de 

aceitação diretamente aos intermediários financeiros junto dos quais se encontram abertas 

as respetivas contas de registo e depósito de valores mobiliários.  
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A aceitação da Oferta pelos seus destinatários fica sujeita ao cumprimento dos respetivos 

requisitos legais e regulamentares, incluindo os constantes de lei estrangeira quando os 

destinatários da Oferta a ela estejam sujeitos.  

 

De acordo com o disposto no artigo 126.º, no n.º 3 do artigo 133.º e no n.º 6 do artigo 

185.ºA, todos do CdVM, consoante aplicável, os detentores de Ações Objeto da Oferta que 

aceitem a Oferta poderão revogar a sua declaração de aceitação através de comunicação 

dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu:  

a) em geral, em qualquer momento, até cinco dias de calendário antes do Termo da 

Oferta, ou seja, até às 15h00m (hora de Lisboa) do dia 30 de julho de 2021;  

b) no caso de lançamento de oferta concorrente, até ao Termo da Oferta;  

c) no caso de suspensão da Oferta pela CMVM, até ao quinto dia de calendário posterior 

ao termo da suspensão.  

 

Os intermediários financeiros deverão enviar ao Haitong Bank informação diária 

relativamente às ordens de aceitação e revogação recebidas, com indicação das respetivas 

quantidades globais, para o endereço de correio eletrónico ecm@haitongib.com, até às 

18h00m (hora de Lisboa).  

 

Os intermediários financeiros que venham a receber ordens de aceitação devem comunicar 

diariamente à Euronext as ordens dos seus clientes através do Sistema de Serviços Centrais 

de Ofertas Públicas, via Serviço de Centralização, entre as 8h00m e as 18h00m, exceto no 

caso do último dia do período da Oferta em que o período de transmissão através dos 

Serviços Centrais de Ofertas Públicas será entre as 8h00m e as 16h30m.  

 

2.10. Resultado da Oferta   
 

O resultado da Oferta será apurado na Sessão Especial de Mercado Regulamentado prevista 

ocorrer a 5 de agosto de 2021, i.e., o primeiro dia útil após o Termo da Oferta, em hora a 

designar no respetivo Aviso de Sessão Especial de Mercado Regulamentado, a publicar pela 

Euronext, sendo esta entidade responsável pelo apuramento e divulgação dos resultados da 

Oferta.  

 

O resultado da Oferta será objeto de publicação no Boletim de Mercado da Euronext e 

estará disponível no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).   

 

Está previsto que a liquidação física e financeira ocorra no segundo dia útil seguinte à data 

da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, nos termos do Sistema de Liquidação e 

Compensação previsto no Regulamento n.º 2/2016 da Interbolsa e de acordo com o Aviso 

da Sessão Especial de Mercado Regulamentado, prevendo-se que a referida liquidação 

venha a ocorrer no dia 9 de agosto de 2021.      

mailto:ecm@haitongib.com
http://www.cmvm.pt/
http://www.cmvm.pt/
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CAPÍTULO 3 – INFORMAÇÕES RELATIVAS À OFERENTE,  

PARTICIPAÇÕES SOCIAIS E ACORDOS  
 

3.1 Identificação da Oferente   
 

A Oferente  
 

A Oferente é a Pluris Investments, S.A., com sede na Rua de Miragaia, n.º 103, união de 

freguesias de Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau e Vitória, concelho do Porto, 4050-

387 Porto, matriculada na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único 

de identificação de pessoa coletiva e de identificação fiscal 508.767.881 e com o capital 

social integralmente realizado de € 14.902.549,00.  

 

O capital social da Oferente encontra-se representado por 14.902.549 ações ordinárias. 

 

As ações representativas do capital social da Oferente encontram-se distribuídas pelos 

seguintes acionistas: 

a) Mário Nuno dos Santos Ferreira – 13.411.994 ações, representativas de 89,99799% 

do capital social da Oferente; 

b) Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira – 1.490.255 ações, representativas de 10% 

do capital social da Oferente; 

c) Pedro Manuel Moreira de Almeida Rocha – 100 ações, representativas de 0,00067% 

do capital social da Oferente; 

d) Hugo Miguel Nunes de Bastos Rodrigues – 100 ações, representativas de 0,00067% 

do capital social da Oferente; e 

e) António Alves Pinheiro – 100 ações, representativas de 0,00067% do capital social da 

Oferente. 

 

Os acionistas Mário Nuno dos Santos Ferreira e Paula Cristina Domingues Paz Dias Ferreira 

são casados entre si, sendo o primeiro beneficiário efetivo da Oferente. 

 

3.2 Imputação de direitos de voto   

A 15 de julho de 2021 as entidades que, em relação à Oferente, se encontram em alguma 

das circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CdVM que correspondem às 

sociedades identificadas como subsidiárias e empreendimentos conjuntos da Oferente para 

efeitos de consolidação contabilística são as seguintes:  

Subsidárias  

1. MYSTICINVEST HOLDING. S.A.        60% 

1.1. DOUROAZUL SOCIEDADE MARÍTIMO-TURÍSTICA, S.A.   100% 

1.2. DOURO HERITAGE, S.A.        100% 

1.3. DOURO LEGEND, S.A.       100% 
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1.4. MYSTIC CRUISES, S.A.       100% 

1.4.1. CRUISE EXPEDITION COMPANY, LLC    100% 

1.5. MYSTIC OCEAN, S.A.       100% 

1.6. DOUROAZUL TALENTS – SERVIÇOS PARTILHADOS, S.A.   100% 

1.7. NICKO CRUISES SCHIFFSREISEN GMBH     100% 

1.8. MYSTICTRAVELLER, S.A.       100% 

2. WORLD OF DISCOVERIES, S.A.       100% 

3. HELITOURS – DOURO – TRANSPORTES AÉREOS, S.A.    100% 

4. MYSTIC REAL ESTATE, S.A.       100% 

4.1. GLAMSIZE, S.A.        100% 

5. CAMINHO DAS ESTRELAS – TURISMO ESPACIAL, S.A.    100% 

6. MYSTIC TUA, S.A.         100% 

7. DOURO MARINA HOTEL, S.A.       100% 

8. RIVERSIDE HOTEL, S.A.        100% 

9. MYSTIC GOLDEN RIVER TOURS, S.A.      100% 

10. PINTO & FERREIRA – SOC. EXPLOR. HOTELEIRA E TURÍSTICA, S.A.   100% 

11. MYSTIC ADVENTURE, S.A.        100% 

12. IRIS GARDEN, UNIPESSOAL, LDA.       100% 

13. VISE MUNDUM, S.A.        100% 

14. GRUPO MEDIA CAPITAL, SGPS, S.A.      30,2% 

15. FRIENDS I&D, LDA.        66,6% 

16. COYA - REAL ESTATE INVESTMENTS, LDA.      25% 

17. SINK THE SHIP - AFUNDA O BARCO, LDA.      20% 

18. ENERGIA FUNDAMENTAL – MOBILIDADE ELÉTRICA, LDA.    24,95% 

19. MYSTIC NEW AVENUE, S.A.       100% 

19.1. NOVA CENTRALIDADE-SOC. DE DESENVOLV. IMOBILIÁRIO, S.A.  50% 

19.1.1. QUINTA DA FOZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 50% 

20. VALENS PRIVATE EQUITY, UNIPESSOAL, LDA.     100% 

20.1. DOURO RIVERSIDE HOTEL, S.A.      100% 

20.2. ATLAS RIVER CRUISING, GMBH.      100% 

20.3. SWIPE NEWS, S.A.        8,62% 

20.4. CARAVELA - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.    7% 

20.5. SABSEG, S.A.        16,25% 

20.6. WORLD JETS - PRIVATE FLIGHTS, LDA.     75% 



 

Página 37 de 40  
  

20.7. PONTE D. MARIA PIA - INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A.  100% 

20.7.1. CHOUPIM, SOC. DE EMPREENDIMENTOS, LDA.  33% 

20.8. SHARKTANK INVESTMENTS PORTUGAL, SGPS, S.A.   53,50% 

20.8.1. REPÚBLICA DA PEQUENADA – CENTRO CLÍNICO E EDUCACIONAL, 

LDA.        26,75% 

Consideram-se igualmente entidades que, em relação à Oferente, se encontram em alguma 

das circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 20.º do CdVM (i) os membros do Conselho de 

Administração da Oferente e das entidades referidas supra, bem como (ii) o Fiscal Único da 

Oferente e os órgãos de fiscalização das entidades referidas supra.   

 

3.3 Direitos de voto e participações da Oferente no capital da Sociedade Visada  
 

Na presente data, são imputáveis à Oferente, diretamente e nos termos do disposto no 

artigo 20.º, n.º 1, do CdVM, direitos de voto inerentes a 25.539.883 ações representativas 

de cerca de 30,22% do capital social e direitos de voto da Sociedade Visada, aos quais são 

somados indiretamente 2,50% dos direitos de voto em assembleia geral de acionistas da 

Sociedade Visada, inerentes às 2.112.830 ações da titularidade da DoCasal Investimentos, 

Lda. objeto de opção unilateral de venda contra a Oferente, conforme melhor descrito 

acima, perfazendo um total de votos representativos de 32,72% dos direitos de voto da 

Sociedade Visada. 

 

Nem a Oferente nem, tanto quanto é do seu conhecimento, as entidades que, em relação à 

Oferente, se encontram em alguma das circunstâncias previstas no n.º 1 do artigo 20.º do 

CdVM realizaram transações sobre ações da Sociedade Visada nos 6 meses anteriores à data 

do Prospeto ou à data do Anúncio Preliminar a preço superior ao da Contrapartida.   

 

3.4 Direitos de voto e participações da Sociedade Visada no capital da Oferente  
 

A Sociedade Visada não detém quaisquer direitos de voto ou ações no capital social da 

Oferente.  

 

3.5 Acordos parassociais  
 

A Oferente celebrou acordo parassocial com a Vertix SGPS, S.A., no dia 14 de maio de 2020, 

o qual foi oportunamente divulgado ao mercado através do Sistema de Difusão de 

Informação da CMVM, tendo posteriormente sido revogado a 4 de setembro de 2020. 

 

A Oferente não é parte e, tanto quando é do conhecimento da Oferente, nenhuma das 

entidades, que se encontram em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do 

CdVM em relação à Oferente, celebrou, quaisquer acordos parassociais com impacto 

relevante na Sociedade Visada. 
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A Oferente não é parte e, tanto quando é do conhecimento da Oferente, nenhuma das 

entidades, que se encontram em alguma das situações previstas no n.º 1 do artigo 20.º do 

CdVM em relação à Oferente, celebrou, qualquer contrato ou acordo com outras pessoas, 

singulares ou coletivas, para as quais a Oferente deva transmitir, após o Termo da Oferta, 

quaisquer Ações Objeto da Oferta ou outras ações representativas do capital social da 

Sociedade Visada detidas pela Oferente.  

 

3.6 Acordos celebrados com os titulares dos órgãos sociais da Sociedade Visada   
 

No âmbito da Oferta, não foram celebrados quaisquer acordos entre a Oferente ou qualquer 

das entidades referidas no n.º 1 do artigo 20.º do CdVM e os membros dos órgãos sociais 

da Sociedade Visada, nem foram estipuladas com relação à Oferta quaisquer vantagens 

especiais a favor destes membros.  

 

3.7 Representante para as relações com o mercado  
 

Uma vez que a Oferente não é uma sociedade com valores mobiliários admitidos à 

negociação, não tem um representante para as relações com o mercado.   
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CAPÍTULO 4 – OUTRAS INFORMAÇÕES 
 

1 O Anúncio Preliminar foi divulgado no sítio da internet da CMVM, em www.cmvm.pt, 

no dia 25 de novembro de 2020. 

 

2 O relatório do Conselho de Administração da Sociedade Visada sobre a oportunidade 

e os termos da Oferta foi tornado público no dia 18 de dezembro de 2020 e encontra-

se disponível para consulta no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).  

 

3 O Anúncio de Lançamento da Oferta foi tornado público nesta data e encontra-se 

disponível para consulta no sítio da internet da CMVM (www.cmvm.pt).  

 

4 O Prospeto encontra-se disponível para consulta, sem custos, nos seguintes locais:  

a) na sede da Oferente, sita no Rua de Miragaia, n.º 103, União de freguesias de 

Cedofeita, Ildefonso, Sé, Miragaia, Nicolau e Vitória, 4050-387 Porto; 

b) na sede da Sociedade Visada, Rua Mário Castelhano, n.º 40, Barcarena, 2734-

502 Oeiras; 

c) na sede do Haitong Bank, sito na Rua Alexandre Herculano, número 38, 1269-

180 Lisboa; 

d) na sede da Euronext, sita na Av. da Liberdade, número 196 - 7.º, 1250-096 

Lisboa; e 

e) no sítio oficial da CMVM na Internet (www.cmvm.pt).    

 

Uma versão em papel será entregue, gratuitamente, aos titulares de Ações Objeto da 

Oferta que o solicitem na sede da Oferente ou na morada do Haitong Bank acima 

indicada. 

 

5 A Oferente não se encontra sujeita às regras previstas no artigo 182.º do CdVM, o que 

determina que as mesmas também não sejam aplicáveis à Sociedade Visada.  

 

6 Os estatutos da Sociedade Visada não estipulam quaisquer restrições à transmissão 

das Ações Objeto da Oferta ou ao exercício do direito de voto que devam, nos termos 

do n.º 1 do artigo 182.º-A do CdVM, ser suspensas em virtude da Oferta.  

 

7 Nos termos do disposto na alínea n) do n.º 1 do artigo 138.º do CdVM, os contratos a 

celebrar entre a Oferente e os titulares das Ações Objeto da Oferta que aceitem a 

Oferta são regulados pela lei portuguesa, sendo os tribunais portugueses 

competentes para dirimir os litígios daqueles emergentes.  

 

Este Prospeto não representa uma recomendação da Oferente ou do Haitong Bank, na 
qualidade de intermediário financeiro encarregue da assistência à Oferta, para a venda de 
Ações Objeto da Oferta à Oferente.  
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Qualquer decisão de venda por parte dos destinatários da Oferta deverá ser baseada numa 
avaliação independente, sem prejuízo da informação constante do Prospeto e demais 
documentos da Oferta. 
 
Nenhuma decisão de venda deverá ser tomada pelos destinatários da Oferta, assistidos 
pelos seus assessores profissionais, sem uma análise prévia e ponderada quanto à natureza 
e implicações dos negócios jurídicos objeto do Prospeto e resultantes da Oferta.  
 
A informação contida neste Prospeto relativa à Sociedade Visada provém exclusivamente ou 
é baseada em informação disponível publicamente pela própria Sociedade Visada ou por 
terceiros identificados neste Prospeto.  
 
A Oferente e o Haitong Bank, na qualidade de intermediário financeiro encarregue da 
assistência à Oferta, não têm conhecimento de quaisquer factos ou circunstâncias que 
indiciem que qualquer declaração relativa à Sociedade Visada e a qualquer entidade com 
ela relacionada contida neste Prospeto não é verdadeira ou é enganosa. 
 
 
 


