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Parte 1 Mercado das comunicações na economia 
nacional (2007-2011) | Part 1 Communications market in 
the national economy (2007-2011) 

 

1. Rendimentos do sector | Sector revenues 

1.1. Rendimento das empresas do sector | Sector company revenues 

Tabela 1 | Table 1— Rendimento das empresas do sector | Sector company revenues
1
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 1 047 915 1 072 705 1 038 364 1 028 210 1 021 573 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

7 761 760 7 706 171 7 571 848 7 600 363 6 527 577 

Total | Total 8 809 675 8 778 876 8 610 211 8 628 573 7 549 150 

Fonte|Source: ICP-ANACOM         

Unidade|Unit: 103euros 

                                                                 

1
 O valor do rendimento corresponde à soma das vendas e prestação de serviços. Em 2010 e 2011, os 

Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações 
eletrónicas / serviços postais e outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma 
dos valores das correspondentes rubricas extraídos das contas da Demonstração de Resultados dos 
Relatórios e Contas (R&C) das diferentes empresas. Em caso de inexistência ou de indisponibilidade 
provisória dos R&C, os valores individuais considerados neste somatório foram extraídos das contas da 
Demonstração de Resultados / documentos apresentados pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM. 

 Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da 
correção da informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de 
valores anteriormente estimados). 

 
Total revenues are obtained from the sum of sales and provision of services. In 2010 and 2011, these 
values are presented in accordance with the new SNC - Sistema de Normalização Contabilística 
(Accounting Standardisation System). 
These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Electronic Communications / Postal 
Services and other services that might be provided by the companies). They represent the sum of the 
corresponding accounting categories obtained from the Profit and Loss Statements included in the annual 
reports and accounts of the different companies, or, where such annual accounts are non-existent or 
temporarily unavailable, obtained from the Profit and Loss Statements / documents submitted to ICP-
ANACOM by providers. Some values reported in this edition have been altered following corrections made 
to the previous year's data by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 
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Gráfico 1 | Graph 1- Rendimento das empresas do sector | Sector company revenues - 2011 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 
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Tabela 2 | Table 2 - Rendimento das empresas prestadoras de serviços postais | Revenues of postal service 

companies 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Rendimento das Empresas Prestadoras 
de Serviços Postais | Total Revenues of 

PS Companies
2
 

1 047 915 1 072 705 1 038 364 1 028 210 1 021 573 

Rendimento proveniente da atividade de 
serviços postais | Postal Service 

Revenues
3
 

n.d.  850 525  818 082  781 811  759 013 

Peso do rendimento proveniente da 
atividade SP no rendimento total das 
empresas de SP | Proportion of PS 
company revenues derived from SP 
activities 

n.d. 79% 79% 76% 74% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros 

 

                                                                 

2
  O valor do rendimento corresponde à soma das vendas e prestação de serviços. Em 2010 e 2011, os valores estão de 
acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 
Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja serviços postais e outros serviços 
eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma dos valores das correspondentes rubricas extraídos das 
contas da Demonstração de Resultados dos Relatórios e Contas (R&C) das diferentes empresas. Em caso de 
inexistência ou de indisponibilidade provisória dos R&C, os valores individuais considerados neste somatório foram 
extraídos das contas da Demonstração de Resultados / documentos apresentados pelas empresas prestadoras à 
ANACOM. 

 Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da 
informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex: correção de valores anteriormente 
estimados).  
Total revenues are obtained from the sum of sales and provision of services. In 2010 and 2011, these values are 
presented in accordance with the new SNC - Sistema de Normalização Contabilística (Accounting Standardisation 
System). 
These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Postal Services and other services that might be 
provided by the companies). They represent the sum of the corresponding accounting categories obtained from the Profit 
and Loss Statements included in the annual reports and accounts of the different companies, or, where such annual 
accounts are non-existent or temporarily unavailable, obtained from the Profit and Loss Statements / documents 
submitted to ICP-ANACOM by providers. Some values reported in previous editions have been altered in this edition 
following corrections made by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 

 
3
  O valor do rendimento proveniente da atividade de serviços postais exclui os rendimentos provenientes de outras 
atividades que não a prestação de serviços postais e os rendimentos das transações entre empresas do mesmo grupo. 
Postal Service Revenues exclude revenues from activities other than the provision of postal services, and exclude 
revenues from transactions occurring between different companies of the same group. 
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Gráfico 2 | Graph 2 – Rendimento das empresas prestadoras de serviços postais | Revenues of postal 

service companies 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros 
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Tabela 3 | Table 3 – Rendimento das empresas prestadoras de comunicações eletrónicas | Revenues of 

electronic communications companies 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Rendimento das empresas prestadoras 
de comunicações eletrónicas | Total 
revenues of electronic communications 
companies

4
 

7 761 760 7 706 171 7 571 848 7 600 363 6 527 577 

Rendimento proveniente da atividade de 
comunicações eletrónicas| Electronic 
communications revenues

5
 

n.d. 5 613 897 5 406 239 5 252 139  4 860 381 

Peso do rendimento proveniente da 
atividade CE no rendimento total das 
empresas de CE | Proportion of EC 
company revenues derived from EC 
activities 

n.d. 72,8% 71,4% 69,1% 74,5% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM        

Unidade|Unit: 10
3
euros 

  

                                                                 

4
 O valor do rendimento corresponde à soma das vendas e prestação de serviços. Em 2010 e 2011, os valores estão de 
acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 
Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas e 
outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma dos valores das correspondentes rubricas 
extraídos das contas da Demonstração de Resultados dos Relatórios e Contas (R&C) das diferentes empresas. Em caso 
de inexistência ou de indisponibilidade provisória dos R&C, os valores individuais considerados neste somatório foram 
extraídos das contas da Demonstração de Resultados / documentos apresentados pelas empresas prestadoras ao ICP-
ANACOM. 

 Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da 
informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente 
estimados).  
Total revenues are obtained from the sum of sales and provision of services. In 2010 and 2011, these values are 
presented in accordance with the new SNC - Sistema de Normalização Contabilística (Accounting Standardisation 
System). 
These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Electronic Communications and other services that 
might be provided by the companies. They represent the sum of the corresponding accounting categories obtained from 
the Profit and Loss Statements included in the annual reports and accounts of the different companies, or, where such 
annual accounts are non-existent or temporarily unavailable, obtained from the Profit and Loss Statements / documents 
submitted to ICP-ANACOM by providers. Some values reported in previous editions have been altered in this edition 
following corrections made by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 

 
5
  O valor do rendimento proveniente da atividade de comunicações eletrónicas exclui a venda de equipamentos terminais 
ou rendimentos provenientes de outras atividades que não a de fornecedor de redes e serviços de comunicações 
eletrónicas e os rendimentos das transações entre empresas do mesmo grupo. 
Electronic communications revenues exclude revenues derived from the sale of terminal equipment or from other activities 
other than the provision of electronic communications networks and services, and also exclude revenues from 
transactions occurring between different companies of the same group. 
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Gráfico 3 | Graph 3 – Rendimento das empresas prestadoras de comunicações eletrónicas | Revenues of 

electronic communications companies 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros 

1.2. Rendimento das empresas do sector face ao PIB (Rendimento / PIB) | 

Revenues reported by companies in the sector as proportion of GDP (Revenues / 

GDP) 

Tabela 4 | Table 4 – Rendimento das empresas do sector face ao PIB (Rendimento / PIB) | Revenues 

reported by companies in the sector as proportion of GDP (Revenues / GDP)
6
 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 0,62% 0,62% 0,62% 0,60% 0,60% 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

4,50% 4,48% 4,49% 4,40% 3,82% 

Total | Total 5,22% 5,10% 5,11% 5,00% 4,42% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM e Banco de Portugal  

Unidade|Unit: % 

                                                                 

6
 O valor do rendimento corresponde à soma das vendas e prestação de serviços (relatórios e contas). | Total revenues are 
obtained from the sum of sales and provision of services (annual reports and accounts). 

 
 Foram utilizados valores do PIB a preços correntes divulgados pelo Banco de Portugal (Base 2006). | The GDP values 

used are at current prices and as published by Banco de Portugal (Base 2006). 
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Gráfico 4 | Graph 4 — Rendimento das empresas do sector face ao PIB (Rendimento / PIB) | Revenues 

reported by companies in the sector as proportion of GDP (Earning / GDP) 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM e Banco de Portugal  

Unidade|Unit: % 

Gráfico 5 | Graph 5 — Taxas de crescimento do PIB (preços constantes) e do rendimento das empresas do 

sector das comunicações (preços constantes) | GDP growth rates (constant prices) and growth in revenues 

reported by communications sector companies (constant prices) 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM e Banco de Portugal  

Unidade|Unit: % 
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2. Investimento do sector | Sector investment 

2.1. Investimento total das empresas do sector das comunicações | Total 
investment by sector companies 

Tabela 5 | Table 5 — Investimento das empresas do sector das comunicações | Investment by 

communications sector companies 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Investimento total das empresas do 
sector das comunicações | Total 
investment by communications sector 
companies

7
 

1 458 724 1 350 618 1 373 473 1 245 359 1 242 649 

Fonte|Source: ICP-ANACOM        

Unidade|Unit: 10
3
euros / % 

Gráfico 6| Graph 6 — Investimento total das empresas do sector das comunicações | Total investment by 

communications sector companies — 2011 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 

                                                                 

7
 Inclui investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo. Os valores divulgados respeitam à atividade global das 
empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas / serviços postais e outros serviços eventualmente prestados 
pelas mesmas. Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da 
correção da informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de valores 
anteriormente estimados).   

 Includes investment in tangible fixed assets and intangible fixed assets. These values refer to the global activity of the 
operators / providers (i.e. Electronic Communications / postal services and other services that might be provided by the 
companies). Some values reported in previous editions have been altered in this edition following corrections made by 

some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 
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2.2. Investimento das empresas do sector postal | Investment by postal sector 

companies 

Tabela 6 | Table 6— Investimento das empresas do sector postal | Investment by postal sector companies 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Investimento total das empresas do 
sector postal | Total investment by 
postal sector companies

8
 

30 899 29 059 27 943 31 006 27 438 

Investimento em serviços postais| 
Investment in postal services

9
 

20 761 25 572 24 776 28 391 25 939 

Peso do investimento em SP no 
Investimento total efectuado pelas 
empresas do sector postal | Investment 
in postal services as proportion of total 
investment by companies of the postal 
sector  

67% 88% 89% 92% 95% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros  

                                                                 

8
 Inclui investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo. Os valores divulgados respeitam à atividade global das 
empresas prestadoras, ou seja serviços postais e outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Alguns 
valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da 
informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente 
estimados).  

 Includes investment in tangible fixed assets and intangible fixed assets. These values refer to the global activity of the 
operators / providers (including postal services and other services that might be provided by the companies). Some values 
reported in previous editions have been altered in this edition following corrections made by some providers (e.g. 
corrections made to previously estimated values). 

 
9
 Investimento a custos técnicos: inclui imobilizações corpóreas, incorpóreas e adiantamentos a fornecedores de 
imobilizado. Investimento apenas em serviços postais apurado pelas empresas.  

 Investment at technical costs: includes tangible and intangible fixed assets and advances paid to fixed assets suppliers. 
Only investment in the postal services obtained by the companies. 
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Gráfico 7 | Graph 7 — Investimento das empresas do sector postal | Investment by postal sector companies 

 
Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros 
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2.3. Investimento das empresas do sector das comunicações eletrónicas | 

Investment by electronic communications sector companies 

Tabela 7 | Table 7— Investimento das empresas do sector das comunicações eletrónicas | Investment by 

electronic communications sector companies 

  

                                                                 

10Inclui investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo. Os valores divulgados respeitam à atividade 
global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas e outros serviços eventualmente 
prestados pelas mesmas. Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições 
anteriores, resultantes da correção da informação do ano anterior por parte de algumas empresas 
prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente estimados).  
Includes investment in tangible fixed assets and intangible fixed assets. These values refer to the global 
activity of the operators / providers (i.e. Electronic Communications and other services that might be 
provided by the companies). ). Some values reported in previous editions have been altered in this edition 
following corrections made by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 
 

11
Investimento a custos técnicos: inclui imobilizações corpóreas, incorpóreas e adiantamentos a fornecedores 
de imobilizado. Investimento apenas em comunicações eletrónicas apurado pelas empresas.  

 Investment at technical costs: includes tangible and intangible fixed assets and advances paid to fixed 
assets suppliers. Only investment in the postal services obtained by the companies. 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Investimento total das empresas do 
sector das CE | Total investment by EC 
sector companies

10
 

1 427 825 1 321 559 1 345 530 1 214 353 1 215 211 

Investimento em CE | EC investment
11

 
1 217 221  999 844 1 054 430 1 078 248 883 432 

Peso do investimento em CE no 
investimento total efetuado pelas 
empresas do sector das CE | 
Investment in EC as proportion of total 
investment by companies of EC sector 

85% 76% 78% 89% 73% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM 

Unidade|Unit: 10
3
euros 
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Gráfico 8 | Graph 8 — Investimento das empresas do sector das comunicações eletrónicas | Investment by 

electronic communications sector companies 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
euros 

2.4. Peso do sector na FBCF (Investimento do sector / FBCF) | Sector contribution 

for GFCF (Sector investment / GFCF) 

Tabela 8 | Table 8 — Peso do sector na FBCF (Investimento do sector / FBCF) | Sector contribution to GFCF 

(Sector investment / GFCF)
12

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

3,7% 3,3% 4,0% 3,6% 4,1% 

Total | Total 3,8% 3,4% 4,1% 3,7% 4,2% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM e Banco de Portugal  

Unidade|Unit: % 

 

                                                                 

12
  Foram utilizados valores do FBCF a preços correntes divulgados pelo Banco de Portugal (Base 2006). The 
GFCF values used are at current prices and as published by Banco de Portugal (Base 2006). 
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Gráfico 9 | Graph 9 — Peso do sector na FBCF (Investimento do sector / FBCF) | Sector contribution to 

GFCF (sector investment / GFCF) 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM e Banco de Portugal  

Unidade|Unit: % 
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3. Emprego do sector | Sector employment 

3.1. Emprego total das empresas do sector | Total employment in sector 

companies 

Tabela 9 | Table 9— Total de emprego das empresas do sector | Total employment in sector companies
13

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services  17 110  17 131  16 371  16 252  16 248 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

 12 953  12 802  12 743  12 650  12 177 

Total | Total  30 063  29 933  29 114 28 902 28 425 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 1 trabalhador|1 employee 

Gráfico 10 | Graph 10— Emprego das empresas do sector | Employment in sector companies 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 1 trabalhador|1 employee 

 

                                                                 

13
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas / 
serviços postais e outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas, sem excluir o pessoal que trabalha para a 
empresa sem usufruir qualquer tipo de remuneração (ex.: sócios trabalhadores).  
These values refer to the global activity of the operators / providers, including electronic communications / postal services 
and other services that might be provided by the companies, without excluding staff employed by the company without 
remuneration (e.g. employees who are also members/partners of the company). 
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Gráfico 11 | Graph 11 — Emprego das empresas do sector | Employment in sector companies — 2011 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 

 

Tabela 10 | Table 10 — Emprego das empresas prestadoras de serviços postais | Total employment in postal 

service companies
14

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 1 trabalhador|1 worker 

                                                                 

14
 Até ao ano 2010: número de empregados a 31 de dez. A partir de 2011: número médio de empregados.  
Until 2010: number of employees reported as on 31 Dec. In 2011: reported as average number of employees over year. 
 

15
 Os valores divulgados respeitam à actividade global das empresas prestadoras, ou seja serviços postais e outros 
serviços eventualmente prestados pelas mesmas, sem excluir o pessoal que trabalha para a empresa sem usufruir 
qualquer tipo de remuneração (ex.: sócios trabalhadores).  
These values refer to the global activity of the operators / providers, (i.e. postal services and other services that might be 
provided by the companies), without excluding staff employed by the company without remuneration (eg. employees who 
are also members/partners of the company). 
 

16
 O número de pessoas ao serviço da empresa afetas à atividade de serviços postais, incluindo as respetivas áreas de 
apoio (ex.: áreas financeiras, administrativas, etc.)  
Number of company employees working in postal service activities, including support areas (e.g. financial, administrative 
area). 

57,2% 

42,8% 

Serviços postais | Postal 
services 

Comunicações eletrónicas | 
Electronic communications 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprego total das empresas 
prestadoras de serviços postais | Total 
employment in postal service 
companies

15
 

 17 110  17 131  16 371  16 252  16 248 

Emprego afeto à atividade de serviços 
postais | Postal service employment

16
 n.d.  15 608  15 500  15 185  15 205 

Peso do emprego afeto à atividade SP 
no emprego total das empresas 
prestadoras de SP | Employment in 
postal services as proportion of 
employment in postal service companies 

n.d. 91% 95% 93% 94% 
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Tabela 11 | Table 11 — Emprego das empresas prestadoras de comunicações eletrónicas | Total 

employment of the electronic communications companies
17

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 1 trabalhador|1 worker 

  

                                                                 

17
 Até ao ano 2010: número de empregados a 31 de dez. A partir de 2011: número médio de empregados.  
Until 2010: number of employees reported as on 31 Dec. In 2011: reported as average number of employees over year. 
 

18
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas e 
outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas, sem excluir o pessoal que trabalha para a empresa sem usufruir 
qualquer tipo de remuneração (ex.: sócios trabalhadores).  
These values refer to the global activity of the operators / providers, (i.e. electronic communications and other services 
that might be provided by the companies), without excluding staff employed by the company without remuneration (eg. 
employees who are also members/partners of the company). 

 
19

 O número de pessoas ao serviço da empresa afetas à atividade de comunicações eletrónicas, incluindo as respetivas 
áreas de apoio (ex.: áreas financeiras, administrativas, etc.)  
Number of company employees working in electronic communications activities, including support areas (e.g. financial, 
administrative area). 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Emprego total das empresas 
prestadoras de comunicações 
eletrónicas | Total employment of the 
electronic communications companies

18
 

 12 953  12 802  12 743  12 650  12 177 

Emprego afeto à atividade de 
comunicações eletrónicas | Electronic 
communications employment

19
 n.d.  11 402  11 106  11 272  10 767 

Peso do emprego afeto à atividade CE 
no emprego total das empresas 
prestadoras de CE | Employment in EC 
as proportion of total employment in EC 
companies  

n.d. 89% 87% 89% 88% 
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3.2. Peso das empresas do sector no emprego nacional (emprego do sector / 

emprego nacional) | Employment in sector companies as proportion of total 

national employment (sector employment / national employment) 

Tabela 12 | Table 12 — Peso das empresas do sector no emprego nacional (emprego do sector / emprego 

nacional) | Emploment in sector companies as proportion of total national employment (sector employment / 

national employment) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 0,33% 0,33% 0,33% 0,33% 0,34% 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

0,25% 0,25% 0,25% 0,26% 0,26% 

Total | Total 0,58% 0,58% 0,58% 0,59% 0,60% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM, INE  

Unidade|Unit: % 

Gráfico 12 | Graph 12 — Peso do sector no emprego (emprego do sector / emprego nacional) | Employment 

in sector companies as proportion of total national employment (sector employment / national employment) 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM, INE (Statistics Portugal)  

Unidade|Unit: % 
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4. Gastos do sector | Sector costs 

4.1. Gastos operacionais das empresas do sector | Operating costs reported by 

sector companies 

Tabela 13 | Table 13 — Gastos operacionais das empresas do sector | Operating costs reported by sector 

companies
20

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 1 008 371 1 033 649 1 023 803 1 027 989 1.016.433 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

6 811 143 6 826 692 7 115 465 7 501 251 5 866 886 

Total | Total 7 819 514 7 860 341 8 139 268 8 529 240 6 883 319 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

                                                                 

20
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas / 
serviços postais e outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma dos valores das 
correspondentes rubricas extraídos da Demonstração de Resultados dos Relatórios e Contas (R&C) das diferentes 
empresas. Em caso de inexistência ou de indisponibilidade provisória dos R&C, os valores individuais considerados 
neste somatório foram extraídos das contas da Demonstração de Resultados / documentos apresentados pelas 
empresas prestadoras ao ICP-ANACOM. 
Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da 
informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente 
estimados). Em 2010 e 2011, os valores dos gastos operacionais foram estimados. 
 

 The reported values refer to the global activity of the operators / providers, (i.e. electronic communications / postal 
services and other services that might be provided by the companies). They represent the sum of the corresponding 
accounting categories obtained from the Profit and Loss Statements included in the annual reports and accounts of the 
different companies, or, where such annual accounts are non-existent or temporarily unavailable, obtained from the Profit 
and Loss Statements / documents submitted to ICP-ANACOM by providers.  
Some values reported in this edition have been altered following corrections made to the previous year's data by some 
providers (e.g. corrections made to previously estimated values). In 2010 and 2011, operating costs were estimated. 
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Gráfico 13 | Graph 13 — Gastos operacionais das empresas do sector | Operating costs reported by sector 

companies 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

Gráfico 14 | Graph 14 — Gastos operacionais das empresas do sector | Operating costs reported by sector 

companies — 2011 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 
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5. Peso dos gastos com pessoal nos gastos operacionais das empresas do 

sector (gastos com pessoal / gastos operacionais) | Staff costs as 

proportion of the operating costs reported by sector companies (staff costs / 

operating costs) 

Tabela 14 | Table 14 — Peso dos gastos com pessoal nos gastos operacionais das empresas do sector 

(gastos com pessoal / gastos operacionais) | Staff costs as proportion of the operating costs reported by 

sector companies (staff costs / operating costs) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

SP (gastos com pessoal SP / gastos 
operacionais SP) | PS (postal service 
staff costs / postal service operating 
costs) 

45,6% 43,4% 43,0% 41,7% 40,0% 

CE (gastos com pessoal CE / gastos 
operacionais CE) | EC (EC staff costs 
/ EC operating costs) 

10,2% 10,6% 11,5% 11,3% 9,4% 

Total | Total 14,8% 14,9% 15,5% 15,0% 13,9% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM, INE  

Unidade|Unit: % 

 

Gráfico 15 | Graph 15 — Peso dos gastos com pessoal nos gastos operacionais das empresas do sector 

(gastos com pessoal / gastos operacionais) | Staff costs as proportion of the operating costs reported by 

sector companies (staff costs / operating costs) 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 
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6. Gastos em publicidade do sector | Sector advertising costs 

6.1. Total de gastos das empresas do sector em publicidade | Total expenditure 

by sector companies on advertising 

Tabela 15 | Table 15 — Total de gastos das empresas do sector em publicidade | Total expenditure by sector 

companies on advertising  
21

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 9 704 7 410 7 227 7 404 3 522 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

170 345 193 051 176 345 155 450 150 769 

Total | Total 180 049 200 461 183 572 162 853 154 290 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

Gráfico 16| Graph 16 — Gastos em publicidade das empresas do sector | Total expenditure by sector 

companies on advertising 

 
Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

 

                                                                 

21
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas / 
serviços postais e outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Alguns valores apresentam alterações face à 
informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da informação do ano anterior por parte de algumas 
empresas prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente estimados).  

 These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Electronic Communications / Postal Services and 
other services that might be provided by the companies). Some values reported in this edition have been altered following 
corrections made to the previous year's data by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 
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Gráfico 17 | Graph 17 — Gastos em publicidade das empresas do sector | Total expenditure by sector 

companies on Advertising — 2011 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 
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6.2. Peso das empresas do sector no investimento publicitário total (gastos em 

publicidade do sector / investimento publicitário total) | Investment by sector 

companies in advertising as a proportion of total investment in advertising (sector 

investment in advertising / total investment in advertising) 

Tabela 16 | Table 16 — Peso das empresas do sector no investimento publicitário total (gastos em 

publicidade do sector / investimento publicitário total) | Investment by sector companies in advertising as a 

proportion of total investment in advertising (sector investment in advertising / total investment in advertising) 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Serviços postais | Postal services 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 

Comunicações eletrónicas | Electronic 
communications 

3,9% 4,1% 3,7% 3,1% 3,0% 

Total | Total 4,1% 4,3% 3,8% 3,2% 3,1% 

Fonte|Source: ICP-ANACOM, Marktest  

Unidade|Unit: % 

Gráfico 18 | Graph 18 — Peso das empresas do sector no investimento publicitário total (gastos em 

publicidade do sector / investimento publicitário total) | Investment by sector companies in advertising as a 

proportion of total investment in advertising (sector investment in advertising / total investment in advertising 

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: % 
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7. Outros indicadores de natureza económico-financeira — Serviços 

postais | Other economic and financial indicators — Postal services 

Tabela 17 | Table 17— Outros indicadores de natureza económico-financeira — serviços postais | Other 

economic and financial indicators — Postal services
22

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

 

                                                                 

22
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja serviços postais e 
outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma dos valores das 
correspondentes rubricas extraídos das contas de Balanço e Demonstração de Resultados dos Relatórios e 
Contas (R&C) das diferentes empresas. Em caso de inexistência ou de indisponibilidade provisória dos 
R&C, os valores individuais considerados neste somatório foram extraídos das contas de Balanço e 
Demonstração de Resultados / documentos apresentados pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM. 

 Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da 
correção da informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de 
valores anteriormente estimados). 

Em 2010 e 2011, os valores estão de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC). 

 These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Postal Services and other services that 
might be provided by the companies). They represent the sum of the corresponding accounting categories 
obtained from the Balance Sheet and the Profit and Loss Statements included in the annual reports and 
accounts of the different companies, or, where such annual accounts are non-existent or temporarily 
unavailable, obtained from the Balance Sheet and from the Profit and Loss Statements / documents 
submitted to ICP-ANACOM by providers.  

 Some values reported in this edition have been altered following corrections made to the previous year's 
data by some providers (e.g. corrections made to previously estimated values. 

In 2010 and 2011, these values are presented in accordance with the new Accounting Standard System. 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 

Total do ativo | Total assets 1 598 528 1 454 351 1 276 414 1 247 979 1 221 573 

Total do ativo fixo | Total fixed assets 401 243 372 497 366 211 n.d. n.d. 

Total do ativo circulante | Total 

current assets 
1 196 930 1 081 854 910 976 n.d. n.d. 

Ativo não corrente | Non-current 
assets 

n.d. n.d. n.d.  490 950 510 382 

Ativo corrente | Current assets n.d. n.d. n.d.  757 029 711 191 

Total do capital próprio | Total equity 308 717  297 945  291 110  306 909 326 835 

Total do passivo | Total liabilities 1 276 069 1 139 490  984 829  942 112 895 206 

Passivo de médio e longo prazo | 
Medium and long term liabilities 

53 232  49 604  33 634 n.d. n.d. 

Passivo de curto prazo | Short term 
liabilities 

1 222 837 1 089 886  951 195 n.d. n.d. 

Passivo não corrente | Non-current 
liabilities 

n.d. n.d. n.d.  363 478 375 726 

Passivo corrente | Current liabilities n.d. n.d. n.d.  578 633 519 480 
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8. Outros indicadores de natureza económico-financeira — Comunicações 

eletrónicas | Other economic and financial indicators — Electronic 

communications 

Tabela 18| Table 18 – Outros indicadores de natureza económico-financeira — Comunicações eletrónicas | 

Other economic and financial indicators — Electronic communications
23

 

Fonte|Source: ICP-ANACOM  

Unidade|Unit: 10
3
 euros 

 

 

                                                                 

23
 Os valores divulgados respeitam à atividade global das empresas prestadoras, ou seja comunicações eletrónicas e 
outros serviços eventualmente prestados pelas mesmas. Resultam da soma dos valores das correspondentes rubricas 
extraídos das contas de Balanço e Demonstração de Resultados dos Relatórios e Contas (R&C) das diferentes 
empresas. Em caso de inexistência ou de indisponibilidade provisória dos R&C, os valores individuais considerados 
neste somatório foram extraídos das contas de Balanço e Demonstração de Resultados / documentos apresentados 
pelas empresas prestadoras ao ICP-ANACOM. 

 Alguns valores apresentam alterações face à informação publicada em edições anteriores, resultantes da correção da 
informação do ano anterior por parte de algumas empresas prestadoras (ex.: correção de valores anteriormente 
estimados). 
Em 2010 e 2011, os valores estão de acordo com o novo Sistema de Normalização Contabilística (SNC).  

 These values refer to the global activity of operators / providers (i.e. Electronic Communications and other services that 
might be provided by the companies). They represent the sum of the corresponding accounting categories obtained from 
the Balance Sheet and Profit and Loss Statements included in the annual reports and accounts of the different 
companies, or, where such annual accounts are non-existent or temporarily unavailable, obtained from the Balance Sheet 
and Profit and Loss Statements / documents submitted to ICP-ANACOM by providers. 
Some values reported in this edition have been altered following corrections made to the previous year's data by some 
providers (e.g. corrections made to previously estimated values). 
In 2010 and 2011, values are presented in accordance with the new SNC - Sistema de Normalização Contabilística 
(Accounting Standardisation System). 

 

 

2007 2008 2009 2010 2011 

Total do ativo | Total assets 15 914 250 14 359 173 14 921 934 28 555 778 26 744 239 

Total do ativo fixo | Total fixed assets 10 497 948 9 529 619 9 807 673 n.d. n.d. 

Total do ativo circulante | Total current 

assets 
5 416 302 4 829 553 5 114 261 n.d. n.d. 

Ativo não corrente | Non-current assets n.d. n.d. n.d. 25 800 696 24 295 874 

Ativo corrente | Current assets n.d. n.d. n.d. 2 755 081 2 448 365 

Total do capital próprio | Total equity 6 548 287 4 579 469 5 065 857 13 695 364 13 409 317 

Total do passivo | Total liabilities 10 679 751 9 716 961 9 858 226 14 857 932 13 341 919 

Passivo de médio e longo prazo | 
Medium and long term liabilities 

5 405 758 5 313 822 4 994 953 n.d. n.d. 

Passivo de curto prazo | Short term 

liabilities 
5 273 993 4 403 139 4 863 273 n.d. n.d. 

Passivo não corrente | Non-current 

liabilities 
n.d. n.d. n.d. 9 346 651 7 301 129 

Passivo corrente | Current liabilities n.d. n.d. n.d. 5 511 281 6 040 790 
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Parte 2 Mercado de capitais (1 julho 2011 / 30 junho 2012 
e evolução desde 2006) | Part 2 Capital markets (1 July 
2011 / 30 June 2012 and performance since 2006) 

9. Mercado de capitais nacional (1 de julho 2011 / 30 de junho 2012) | 
National capital markets (1 July 2011 / 30 June 2012) 

9.1. Evolução do PSI20 e das cotações das empresas do sector nacional das 

comunicações | 1.1. Performance of PSI20 and share price performance of the 

companies of the national communications sector 

Tabela 19 | Table 19 — Cotação das empresas nacionais e evolução do PSI20 | Share price performance of 

the national companies and of PSI20  

 

 

 

 

 

 

Nota: 

PSI20 — Índice de referência do mercado de bolsa nacional, refletindo a evolução dos preços das 
vinte emissões de ações de maior dimensão e liquidez selecionadas do universo das empresas 
admitidas à negociação no Mercado de cotações oficiais (é o principal índice da Euronext Lisboa). 

Note: 

PSI20 – Benchmark index of the national stock market, reflecting the performance of the twenty largest and 
most liquid listings selected from the universe of companies permitted to trade on the Main market (Mercado 
de cotações oficiais) of Euronext Lisbon (it is the main index of Euronext Lisbon). 

 

 

 

 

 01.07.2011 30.06.2012 Variação | Change 

PT 6,85 € 3,46 € -49,59% 

Zon Multimédia 3,21 € 2,34 € -27,20% 

Sonaecom 1,51 € 1,31 € -13,50% 

PSI20 7332,74 4697,96 -35,93% 
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Gráfico 19 | Graph 19 —PSI20 / cotações diárias das três empresas (1 julho 2011 / 30 junho 2012) | PSI20 / 

daily share price performance of the three companies (1 July 2011 / 30 June 2012) 
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Gráfico 20 | Graph 20 — Evolução percentual do PSI20 e das cotações das três empresas no período julho 

2011 / junho 2012 (referência: 1 de julho de 2011) | Percentage performance of PSI20 and of shares of the 3 

companies in July 2011 / June 2012 (reference: 1 July 2011) 

 

Gráfico 21 | Graph 21 — PT — Volume transacionado / cotação (1 julho 2011 / 30 junho 2012) | PT — 

Volume traded / share price (1 July 2011 / 30 June 2012) 

 

-60% 

-50% 

-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

1
-J

u
l-
1
1
 

1
-A

g
o
-1

1
 

1
-S

e
t-

1
1
 

3
-O

u
t-

1
1
 

1
-N

o
v
-1

1
 

1
-D

e
z
-1

1
 

2
-J

a
n
-1

2
 

1
-F

e
v
-1

2
 

1
-M

a
r-

1
2
 

2
-A

b
r-

1
2
 

2
-M

a
i-
1
2
 

1
-J

u
n
-1

2
 

2
9
-J

u
n
-1

2
 

PSI20 Portugal Telecom Zon Multimédia Sonaecom 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

  0 

1 000 000 

2 000 000 

3 000 000 

4 000 000 

5 000 000 

6 000 000 

7 000 000 

8 000 000 

9 000 000 

1
-J

u
l-
1
1
 

1
-A

g
o
-1

1
 

1
-S

e
t-

1
1
 

3
-O

u
t-

1
1
 

1
-N

o
v
-1

1
 

1
-D

e
z
-1

1
 

2
-J

a
n

-1
2
 

1
-F

e
v
-1

2
 

1
-M

a
r-

1
2
 

2
-A

b
r-

1
2
 

2
-M

a
i-
1
2
 

1
-J

u
n

-1
2
 

2
9
-J

u
n
-1

2
 

Cotação € | 
Quotation € 

Volume  
Volume Cotação | Quotation 

Max: 7 932 280 

Mín: 818 338 

Max: 6,92€ 

Mín: 3,05€ 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  35 

 

Gráfico 22 | Graph 22 — Zon Multimédia — Volume transacionado/cotação (1 julho 2011 / 30 junho 2012) | 

Zon Multimédia — Volume traded / share price (1 July 2011 / 30 June 2012) 
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Gráfico 23 | Graph 23 — Sonaecom — Volume transacionado / cotação (1 julho 2011 / 30 junho 2012) | 

Sonaecom — Volume traded / share price (1 July 2011 / 30 June 2012) 
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9.2. Notícias em destaque de 1 de julho de 2011 a 30 de junho de 2012 (PT, Zon 

Multimédia e Sonaecom) | Key news events from 1 July 2011 to 30 June 2012 (PT, 

Zon Multimédia and Sonaecom) 

 

5 julho de 2011 

- Estado mantém 500 ações com 

categoria A na PT, embora deixe de 

ter quaisquer direitos especiais 

associados. 

- A agência de notação financeira 

Moody's cortou em quatro níveis o 

rating de Portugal, de Baa1 para 

Ba2, colocando a dívida do país na 

categoria lixo (junk). 

 

5 July 2011 

- State retains 500 category A shares 

in PT, although it will no longer have 

any associated special rights. 

 

- Moody's credit rating agency 

downgraded Portugal four notches, 

from Baa1 to Ba2, placing the 

country’s debt in the junk category. 

 

6 julho de 2011 

- Situação financeira do país pode 

arrefecer o potencial impulso que as 

ações da EDP, Galp e PT poderiam 

ter perante o fim das golden shares; 

empresas sem reação em bolsa ao 

fim das golden shares (na sessão de 

ontem PT fechou a descer 1,45%). 

 

6 July 2011 

- Country’s financial situation could 

weaken the potential lift that may be 

given to shares of EDP, Galp and PT 

with the end of the Government's 

golden shares; companies showed 

no stock market reaction following the 

end of the golden shares (in 

yesterday's session PT closed down 

1.45%). 

 

7 julho de 2011 

- Fim da golden share na PT facilita 

fusão com a Oi no médio prazo; 

7 July 2011 

- End of golden share in PT facilitates 

merger with Oi in the medium-term; 
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ações da PT desvalorizaram ontem 

3,11% ao fecharem a sessão bolsista 

a cotarem 6,608 euros. 

 

at the close of yesterday’s session 

PT shares stood at 6.608 euros, 

down 3.11%. 

 

13 julho de 2011 

- Dívida da PT é a pior na Europa este 

ano; juro da emissão de 600 milhões 

de euros realizado em Janeiro já 

supera os 10%. 

- Bava afirma que reestruturação da Oi 

«tem de estar alavancada na PT»; 

Governo brasileiro vê com bons 

olhos cenário de fusão entre a PT e a 

operadora brasileira; títulos da PT já 

desvalorizaram 26% desde o início 

do ano; ontem caíram 1,25% para 

6,228 euros. 

 

13 July 2011 

- PT debt is the worst in Europe this 

year; interest on January’s issue of 

600 million euros already exceeds 

10%. 

- Bava states that the restructuring of 

Oi "must be leveraged in PT”; 

Brazilian government looks 

favourably on scenario of a merger 

between PT and the Brazilian 

operator; PT shares have already 

fallen 26% since the beginning of the 

year; yesterday they fell 1.25% to 

6.228 euros. 

 

14 julho de 2011 

- PT cresce 7% na Internet desde o 

spin-off; Zon perde quota de 

mercado na televisão por subscrição 

e Meo encurta distância para 

principal operador. 

 

14 July 2011 

- PT's Internet business has grown 7% 

since the spin-off; Zon loses market 

share in pay-TV and Meo narrows the 

gap with main operator. 

 

19 julho de 2011 

- France Télécom quer 49% da Congo 

China Telecom, a quarta maior 

empresa de telecomunicações de 

África. 

19 July 2011 

- France Telecom seeks 49% of Congo 

China Telecom, Africa’s fourth largest 

telecommunications company. 
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22 julho de 2011 

- TMN e Vodafone admitem subir 

preço se o modelo de terminação 

avançar; ICP-ANACOM colocou em 

consulta pública novo modelo, que é 

alvo de críticas de TMN e Vodafone, 

a Optimus concorda; ações da PT 

valorizaram ontem 3,54% para 6,224 

euros. 

- Em junho, a Telefónica continuou a 

liderar as carteiras dos fundos de 

investimento mobiliários (FIM) na 

União Europeia, apesar da descida 

de 8,4% face ao mês anterior, para 

19 milhões de euros. 

 

22 July 2011 

- TMN and Vodafone say they will 

raise prices if the termination model 

is approved; ICP-ANACOM has 

launched a public consultation on the 

new model, which has been criticised 

by TMN and Vodafone, with 

agreement from Optimus; PT shares 

rose 3.54% yesterday to 6.224 euros. 

- In June, Telefónica continued to lead 

European Union investment fund 

portfolios despite a decline of 8.4% 

over previous month, to 19 million 

euros. 

 

23 julho de 2011 

- Norges Bank passou a deter uma 

participação de 4,93% dos direitos de 

voto correspondentes ao capital 

social da PT; esta participação 

resultou da devolução de 249 319 

ações da PT, entregues como 

garantia de empréstimos em ações. 

 

23 July 2011 

- Norges Bank now holds 4.93% of the 

voting rights corresponding to PT’s 

share capital; this stake resulted from 

the return of 249,319 PT shares, 

delivered as a guarantee of loans in 

shares. 
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26 julho de 2011 

- Golden share na PT acaba hoje mas 

os direitos de voto dos acionistas 

continuam limitados. 

- Receitas operacionais da PT 

recuaram 5,3% nos primeiros seis 

meses do ano, face ao mesmo 

período do ano anterior, atingindo os 

1,7 mil milhões de euros, excluindo a 

Oi e a Contax. 

- PT forrada de liquidez para aguentar 

‘rating’; Zeinal Bava sublinha que a 

operadora tem 5,4 mil milhões de 

euros em caixa e que está financiada 

até ao fim de 2013 e reafirma política 

de dividendos; ações da PT 

acumulam uma desvalorização de 

9,5% desde o início de julho 

(terminou a sessão de ontem com 

uma queda de 0,96% para os 6,19 

euros). 

- África compensa resultados em 

Portugal do Grupo PT; receitas 

portuguesas caem face a 2010 

enquanto os ativos internacionais 

crescem no mesmo período. 

- PT garante que vai manter o 

dividendo anunciado até 2014; 

operadora apresentou ontem 

resultados preliminares para dar 

confiança ao mercado, após a 

26 July 2011 

- Government's golden share in PT 

ends today but voting rights of 

shareholders remain limited. 

- PT’s operating revenues fell 5.3% in 

the first six months of the year, 

compared to the same period of 

2010, reported at 1.7 billion euros, 

excluding Oi and Contax. 

 

- PT awash with liquidity required to 

retain to rating; Zeinal Bava 

emphasises that the operator has 5.4 

billion euros in cash and is financed 

until the end of 2013; he also 

reaffirms PT's dividend policy; PT 

shares have fallen a total of 9.5% 

since the beginning of July (closed 

yesterday's session at 6.19 euros, 

down 0.96%). 

 

 

- Results in Africa offset Grupo PT 

performance in Portugal; Portuguese 

revenues fall compared to 2010 while 

international assets grow over the 

same period. 

- PT guarantees that it will maintain 

announced dividend until 2014; the 

operator announced preliminary 

results yesterday to boost market 
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Moody’s ter cortado o rating do país 

para lixo. 

 

confidence following the cut in 

Portugal's sovereign rating by 

Moody's to junk. 

 

27 julho de 2011 

- PT confia em núcleo de acionistas 

para manter estabilidade; operadora 

fechou ontem a descer 0,11% para 

os 6,183 euros por ação. 

- Fim da golden share na PT com 

votação esmagadora (99,8% do 

capital representado na Assembleia 

Geral de ontem). 

- Com fim da golden share, PT é uma 

das poucas operadoras europeias 

sem controlo do Estado. 

 

27 July 2011 

- PT is confident core shareholders will 

maintain stability; operator closed 

yesterday at 6.183 euros per share, 

down 0.11%. 

- Golden share in PT is ended with 

overwhelming vote (99.8% of the 

capital represented at yesterday's 

General Assembly). 

- With the end of the golden share, PT 

becomes one of just a few European 

operators without State control. 
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28 julho de 2011 

- PT trocou a Vivo pela Oi há um ano e 

quer começar a discutir dividendos 

da nova operação brasileira. 

- Brasileira Oi perde quota de mercado 

e fecha junho com 41,5 milhões de 

clientes (de 19,38% em maio, para 

19,1% em junho); a líder de mercado 

continua a ser a Vivo, mas também 

perdeu quota: passou de 29,48% 

(maio) para 29,47% (junho). 

 

28 July 2011 

- PT exchanged Vivo for Oi a year ago 

and is looking to begin discussion on 

the dividends of the new Brazilian 

operation. 

- Brazil's Oi loses market share and 

ends June with 41.5 million 

customers (down from 19.38% in 

May to 19.1% in June); Vivo remains 

market leader, but it also lost market 

share: from 29.48% (May) to 29.47% 

(June). 
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29 julho de 2011 

- Lucro da Zon Multimédia caiu 15,4% 

para 19,4 milhões de euros, no 

primeiro semestre do ano face ao 

mesmo período do ano passado. 

- Zon admite pressão nas receitas 

devido a contenção no consumo; 

dona da ex-TV Cabo aposta no 

controlo de custos; fim da época de 

futebol penalizou receitas dos canais 

premium. 

- France Télécom vai iniciar contactos 

para venda da Sonaecom; lucros 

semestrais da operadora cresceram 

61,5% para 31,9 milhões de euros, 

sobretudo devido à Optimus. 

 

29 July 2011 

- Profits at Zon Multimédia fell 15.4% 

to 19.4 million euros in the first half of 

the year, compared to the same 

period of the previous year. 

- Zon says pressure on revenues is 

due to soft consumption; the owner of 

former TV Cabo focuses on 

controlling costs; end of football 

season hits premium channel 

revenues. 

- France Telecom will initiate contacts 

with a view to a sale of Sonaecom 

stake; operator's quarterly profits 

grew 61.5% to 31.9 million euros, 

mainly due to Optimus. 

30 julho de 2011 

- Moody’s confirmou ontem o rating 

Baa3 para a PT, concluindo assim o 

processo de análise à classificação 

de dívida da operadora que começou 

a 7 de junho; no entanto, a agência 

manteve o outlook negativo, o que 

significa que poderá haver novos 

cortes. 

 

30 July 2011 

- Moody’s yesterday confirmed PT's 

Baa3 rating, concluding its review of 

the operator's debt rating that began 

on 7 June; however, the agency 

maintained a negative outlook, which 

means that further downgrade 

remains possible. 

 

1 agosto de 2011 

- PT foi a única a escapar aos cortes 

da Moody’s; o corte de rating da 

República para lixo, levou a Moody’s 

1 August 2011 

- PT was alone in escaping a 

downgrade from Moody's; the 

downgrade of the sovereign rating to 
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a descer também a notação das 

cotadas; de todas, menos da PT 

junk also led Moody's to cut the rating 

of all listed companies, except PT. 

2 agosto de 2011 

- Reestruturação da Oi fica concluída 

até ao final deste ano; PT ficará com 

uma participação de cerca de 22%, 

mas mantém o peso na gestão; 

empresas do grupo vão ser 

incorporadas na Brasil Telecom; PT 

fechou a cair 1,77%, para 5,929 

euros por ação, num dia em que o 

sector a nível europeu caiu quase 

2%; a Telemar Norte Leste estava a 

subir à hora de fecho desta edição, 

valendo 45,74 reais (cerca de 20 

euros) por título. 

 

2 August 2011 

- Restructuring of Oi will be concluded 

by the end of this year; PT's stake will 

be reduced to about 22% but it will 

retain its influence in the company's 

management; Group companies will 

be incorporated into Brazil Telecom; 

PT closed at 5.929 euros per share, 

down 1.77%, in a day in which the 

sector fell almost 2% in Europe; 

Telemar Norte Leste was rising when 

this edition closed, with each share 

worth 45.74 reais (about 20 euros). 

 

3 agosto de 2011 

- PT abdica de receber já o último 

pagamento da Telefónica pela Vivo; 

operadora portuguesa recebe a 

última tranche de 2 mil milhões em 

outubro (no acordo com a Telefónica, 

a PT poderia antecipar a última 

tranche, mas receberia menos 25 

milhões de euros). 

 

3 August 2011 

- PT waives receipt of the last payment 

from Telefónica for Vivo; the 

Portuguese operator receives the last 

tranche of two billion euros in 

October (in the agreement with 

Telefónica, PT is entitled to receive 

the last tranche early, but with a 

discount of 25 million euros). 

 

4 agosto de 2011 

- Sonaecom apresentou um volume de 

negócios consolidado de 425,4 

milhões de euros no primeiro 

4 August 2011 

- Sonaecom reported consolidated 

turnover of 425.4 million euros in the 

first half of 2011, compared to 450.3 
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semestre de 2011, uma descida de 

5,5% face aos 450,3 milhões do 

período homólogo. 

- Receitas de exploração da Zon 

Multimédia diminuíram 2,2% no 

segundo trimestre, totalizando 211,5 

milhões de euros, em comparação 

com os 216,2 milhões do segundo 

trimestre de 2010. 

- PT registou receitas operacionais 

consolidadas no valor de 872,6 

milhões de euros no segundo 

trimestre deste ano, menos 6,5% que 

os 933,5 milhões do segundo 

trimestre de 2010. 

- Optimus avalia oportunidades para 

avançar com internacionalização; 

aposta da operadora da Sonae 

noutros países não deverá envolver 

um investimento muito elevado; 

ações da empresa avançaram 1,06% 

e fecharam ontem a cotar nos 1,427 

euros. 

 

million for the same period in 2010 (a 

decline of 5.5%). 

 

- Operating revenues of Zon 

Multimédia declined 2.2% in the 2nd 

quarter, totalling 211.5 million euros 

compared to 216.2 million in the 2nd 

quarter of 2010. 

 

- PT reported consolidated operating 

revenues of 872.6 million euros in the 

2nd quarter of this year, compared to 

933.5 million in the 2nd quarter of 

2010 (a decline of 6.5%). 

 

- Optimus examines opportunities for 

internationalisation; Sonae's operator 

focus on other countries is not likely 

to involve a very high level of 

investment; the company’s shares 

rose 1.06% and closed yesterday at 

1.427 euros. 

5 agosto de 2011 

- BES trocou ontem de posição com a 

Ongoing, tornando-se o maior 

acionista da PT, com uma 

participação de 10,07% 

correspondente a 90,3 milhões de 

ações; Ongoing ficou com 10,05% e 

5 August 2011 

- BES swapped places with Ongoing 

yesterday to become PT's largest 

shareholder with a stake of 10.07%, 

corresponding to 90.3 million shares; 

Ongoing retains 10.05% and the 

Capital Group, formerly PT's main 
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o Capital Group, até agora o principal 

acionista, baixou de 10,09% para 

9,99%; Norges Bank ultrapassou os 

5%, para os 5,14%. 

 

shareholder, saw its stake fall from 

10.09% to 9.99%; Norges Bank's 

stake exceeded 5%, at 5.14%. 

 

11 agosto de 2011 

- PT fechou inalterada nos 5,71 euros, 

Sonaecom caiu 4,90% para 1,30 

euros e a Zon Multimédia perdeu 

0,66% para 2,56 euros. 

 

11 August 2011 

- PT shares closed unchanged at 5.71 

euros, Sonaecom shares fell 4.90% 

to 1.30 euros and Zon Multimédia 

shares fell 0.66% to 2.56 euros. 

 

12 agosto de 2011 

- Sonaecom obteve um resultado 

líquido de 31,9 milhões de euros no 

primeiro semestre, o que se traduziu 

num aumento de 62,4% face a igual 

período do ano passado. 

 

12 August 2011 

- Sonaecom posted a net profit of 31.9 

million euros in the first half of the 

year, which is 62.4% higher than 

reported for the same period of the 

previous year. 

 

16 agosto de 2011 

- Sonaecom reforça aposta em Angola 

com a Mainroad; empresa 

tecnológica da Sonaecom, que 

faturou 14 milhões em 2010, admite 

aquisições para crescer rapidamente 

noutros mercados. 

 

16 August 2011 

- Sonaecom reinforces its commitment 

to Angola with Mainroad; 

Sonaecom's technology company, 

which reported a turnover of 14 

million in 2010, is to embark on a 

programme of acquisitions to achieve 

rapid growth in other markets. 

 

17 agosto de 2011 

- Lucro da Oi recua de março a junho, 

fechando o segundo trimestre de 

2011 com um resultado líquido de 

17 August 2011 

- Oi profits decline between March and 

June, closing the 2nd quarter of 2011 

with a net profit of 354 million reais 
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354 milhões de reais (154,9 milhões 

de euros), o que significa uma 

descida homóloga de 13,7%. 

- Oi tem de lançar Internet de baixo 

custo em setembro; operadora 

estava a subir 0,7% na sessão de 

ontem, cotando nos 18,59 reais por 

ação. 

 

(154.9 million euros), a decline of 

13.7%, year-on-year. 

 

- Oi to launch low-cost Internet in 

September; the operator's shares 

were up 0.7% in yesterday's session, 

closing at 18.59 reais per share. 

 

18 agosto de 2011 

- Oi já pode lançar oferta de televisão 

por cabo, uma vez que as 

autoridades brasileiras autorizaram 

mudanças na lei, que permitem às 

operadoras de telecomunicações 

fornecer este serviço. 

 

18 August 2011 

- Oi is now able to launch a cable TV 

service following changes to the law 

authorised by the Brazilian 

authorities, which mean that 

telecommunications operators are 

now eligible to provide this service. 

 

19 agosto de 2011 

- Conselhos de Administração das 

empresas do Grupo Oi aprovaram as 

relações de troca de ações propostas 

pela empresa, no âmbito da 

organização societária; na nova 

estrutura existirão apenas duas 

classes de ações, em vez de sete, e 

apenas uma empresa cotada, a Oi 

S.A., que vai reunir todo o capital do 

grupo; a relação de troca de ações 

baseia-se no preço base dos títulos 

durante 30 dias. 

 

19 August 2011 

- Boards of Directors of the companies 

making up Grupo Oi approve the 

share exchange ratio proposed by 

the company as part of its corporate 

organisation; under the new structure 

there will only be two classes of 

shares instead of seven, and only 

one listed company, Oi S.A., which 

will hold all of the Group's share 

capital; the share exchange ratio is 

based on the base price of shares 

over thirty days. 
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20 agosto de 2011 

- Norges Bank passou a deter uma 

participação inferior a 5% do seu 

capital (4,59%), em resultado da 

devolução de 4190695 ações da PT, 

que eram detidas pelo banco como 

garantia por outras ações entregues 

a título de empréstimo. 

 

22 agosto de 2011 

- Governo de Timor-Leste quer 

concluir até ao final de outubro as 

negociações com a Timor Telecom, 

com o objetivo de acabar com o 

monopólio daquela operadora de 

telecomunicações, detida na sua 

maioria pela PT. 

 

20 August 2011 

- Norges Bank now holds a stake of 

less than 5 percent of PT 's capital 

(4.59%), following the return of 

4,190,695 PT shares which were 

held by the bank as a guarantee for 

other shares delivered by way of a 

loan. 

 

22 August 2011 

- East Timor Government is seeking to 

conclude negotiations with Timor 

Telecom by the end of October, with 

the aim of ending the 

telecommunications operator' 

monopoly; PT holds a majority in the 

operator. 

 

24 agosto de 2011 

- Sonaecom é, entre as 18 cotadas do 

PSI-20 com desempenho negativo 

desde o início do ano, aquela que 

menos cai; títulos estão a perder 

5,93%, ao passo que o PSI-20 perde 

mais de 19%.  

 

24 August 2011 

- Of the 18 PSI-20 listed companies 

which have performed negatively 

since the beginning of the year, 

Sonaecom has fallen the least; its 

shares are 5.93% lower, whereas the 

PSI-20 is down more than 19%. 

25 agosto de 2011 

- Sonae ainda não foi informada 

formalmente de qualquer intenção da 

France Télécom de vender a sua 

posição de 20% na Sonaecom. 

25 August 2011 

- Sonae has still not been formally 

informed of any intention of France 

Telecom to sell its 20% holding in 

Sonaecom. 
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30 agosto de 2011 

- Zon reduz prémios dos 

administradores no primeiro 

semestre (remuneração dos gestores 

caiu de 2,1 milhões para 2 milhões 

de euros); operadora fechou a 

sessão de ontem a subir 2,57% para 

2,47 euros por ação; no final de 

Junho a dívida líquida da Zon 

chegava a 706,8 milhões de euros, 

um aumento de 10,5% em 

comparação com o primeiro 

semestre de 2010. 

 

30 August 2011 

- Zon cuts director’s bonuses in the 

first half of 2010 (manager 

remuneration fell from 2.1 million to 2 

million euros); operator closed 

yesterday's session at 2.47 euros per 

share, up 2.57%; Zon reports net 

debt at the end of June of 706.8 

million euros, an increase of 10.5% 

compared to the first half of 2010. 

 

31 agosto de 2011 

- Lucros da PT caíram quase 14% nos 

primeiros seis meses do ano, para 

cerca de 228 milhões de euros. 

- Lucro da PT, que pela primeira vez 

consolida a Oi, terá tido uma queda 

homóloga de 34% no segundo 

trimestre de 2011; de acordo com a 

média de estimativas de seis 

analistas consultados pela Reuters, 

as receitas terão tido uma subida de 

82%, ajustada à venda da Vivo, para 

1.697 milhões de euros, enquanto o 

EDIBTA terá crescido 65% para 611 

milhões de euros. 

- Títulos da Sonaecom deslizaram 

31 August 2011 

- PT profits fell almost 14% in the first 

six months of the year, to about 228 

million euros. 

- PT profits, including Oi for the first 

time, are expected to have declined 

34% year-on-year in the 2nd quarter 

of 2011; according to the average of 

estimates by six analysts consulted 

by Reuters, revenues are expected to 

have risen by 82%, adjusted for the 

sale of Vivo, to 1,697 million euros, 

whereas EDIBTA is expected to have 

grown 65% to 611 million euros 

- Sonaecom shares fell 0.97% to 1.325 

euros yesterday. 
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ontem 0,97% para 1,325 euros. 

 

 

1 setembro de 2011 

- PT espera mais dividendos e menos 

investimento; o segundo trimestre foi 

melhor do que o esperado em 

Portugal, no Brasil há muito trabalho 

a fazer. 

 

1 September 2011 

- PT expects higher dividends and 

lower investment; the 2nd quarter 

was better than expected in Portugal, 

while in Brazil, a lot of work still 

needs to be done. 

 

2 setembro de 2011 

- France Télécom reafirma saída da 

Sonaecom. 

2 September 2011 

- France Telecom confirms exit from 

Sonaecom. 

3 setembro de 2011 

- As receitas operacionais da PT 

cresceram 45% no primeiro semestre 

deste ano, atingindo os 2.669 

milhões de euros (devido à 

consolidação do negócio da Oi – 

55% das receitas); resultado líquido 

consolidado da operadora caiu 

13,8% entre janeiro e junho, fixando-

se nos 227,9 milhões de euros, 

evolução que resulta dos custos 

extraordinários relacionados com a 

Brasilcel e a Africatel.  

3 September 2011 

- PT’s operating revenues increased 

45% in the 1st quarter of this year 

reaching 2,669 million euros (due to 

incorporation of Oi business – 55% of 

revenue); the operator’s consolidated 

net profit fell 13.8% between January 

and June to 227.9 million euros, a 

figure that results from the 

extraordinary costs related to 

Brasilcel and Africatel. 

5 setembro de 2011 

- Em comunicado enviado à CMVM a 

Sonae SGPS desmentiu estar em 

negociações com a France Télécom. 

 

5 September 2011 

- In a notification sent to CMVM 

(Portuguese Securities Market 

Commission), Sonae SGPS denies 

being in negotiations with France 

Telecom 
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14 setembro de 2011 

- Aluguer de vídeos rende à Zon 

receitas de 1,5 milhões de euros; 

títulos da operadora fecharam a cair 

3,57% na sessão de ontem, para 2,4 

euros por ação. 

 

14 September 2011 

- Video rentals yield revenues of 1.5 

million euros for Zon; operator’s 

shares closed at 2.4 euros per share 

yesterday, down 3.57%.  

 

15 setembro de 2011 

- Oi vai lançar em outubro a oferta de 

Internet para o Plano Nacional de 

Banda Larga, iniciativa do governo 

brasileiro que prevê massificar o 

acesso à Internet. 

 

16 setembro de 2011 

- BES voltou a reforçar a sua 

participação na PT, de 10,07% para 

11,25%, afastando-se da Ongoing, 

segunda maior acionista da empresa, 

que reforçou este verão para 10,05% 

da PT. 

 

15 September 2011 

- In October, Oi will launch its Internet 

bid for the Plano Nacional de Banda 

Larga (National Broadband Plan), a 

government initiative aimed at 

achieving widespread Internet 

access. 

16 September 2011 

- BES further increases its stake in PT, 

from 10.07% to 11.25%, widening the 

gap with Ongoing, the company’s 

second largest shareholder, which 

this summer raised its holding in PT 

to 10.05%. 

 

19 setembro de 2011 

- A PT, que detém 25% da brasileira 

Oi, patrocinador do Mundial de 

Futebol 2014, vai apostar em 

tecnologia 4G, vídeo em 

multiplataformas e na interatividade. 

- Decisão da Standard & Poor's (S&P) 

de reduzir o rating de Itália de A+ 

para A. 

19 September 2011 

- PT, which holds 25% of Brazil’s Oi, 

sponsor of the 2014 FIFA World Cup, 

is going to invest in 4G technology, 

multiplatform video and interactivity. 

 

- Standard & Poor's (S&P) 

downgrades Italy’s rating from A+ to 

A. 
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23 setembro de 2011 

- Governo vê PT e Zon como 

«compradores naturais» da RTP. 

 

23 September 2011 

- Government sees PT and Zon as 

natural buyers for RTP. 

27 setembro de 2011 

- A PT informou a CMVM que o 

Norges Bank passou a deter uma 

participação superior a 5% (5,06%) 

dos direitos de voto correspondentes 

ao capital social da PT, passando a 

ser imputável ao Norges Bank um 

total de 45 403 693 de ações 

ordinárias da PT. 

30 setembro de 2011 

- A Ongoing, nas contas de 2010, 

consolidou a participação que detém 

na PT pelo método da equivalência 

patrimonial, assumindo assim que 

exerce um papel de grande influência 

na gestão da PT. 

 

27 September 2011 

- PT informed CMVM (Portuguese 

Securities Market Commission) that 

Norges Bank has stake exceeding 

5% (5.06%) of voting rights 

corresponding to PT's share capital; 

Norges Bank now holds 45,403,693 

ordinary shares in PT.  

 

30 September 2011 

- In its 2010 accounts, Ongoing 

consolidated its stake in PT under the 

equity method, taking an influential 

role in PT 's management. 
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6 outubro de 2011 

- PT tem maior margem do que a 

Telefónica para gerir investimento; 

títulos da operadora portuguesa 

avançaram ontem 1,76% com cada 

ação a cotar 5,251 euros; ações da 

operadora espanhola valorizaram 

3,09% para 14,505 euros. 

 

6 October 2011 

- PT has greater margin to manage 

investment than Telefónica; the 

shares of Portugal’s operator 

advanced 1.76% yesterday to reach 

5.251 euros; the shares of Spain's 

operator rose 3.09% to 14.505 euros. 

 

11 outubro de 2011 

- PT recebe 146 milhões em 

dividendos de Angola e Macau (126 

milhões de euros só com angolana 

Unitel, onde tem 25% do capital); 

operadora fechou ontem a subir 

3,51%, para 5,48 euros por ação. 

 

11 October 2011 

- PT earns 146 million euros in 

dividends from Angola and Macau 

(126 million euros just from Angola’s 

Unitel, where PT holds 25% of the 

capital); the operator's shares ended 

yesterday with a gain of 3.51%, at 

5.48 euros per share. 

 

13 outubro de 2011 

- PCA da PT afirmou que o reforço da 

posição do BES na operadora mostra 

que «a empresa continua atrativa», 

após o banco ter aumentado a 

posição para 11,7%, seguido da 

Ongoing com 10,05%. 

15 outubro de 2011 

- Norges Bank reforça para 5,09% a 

posição no capital da PT, ficando 

com uma participação qualificada 

correspondente a um total de 45 664 

13 October 2011 

- PT’s CEO states that BES’s decision 

to raise its position in the operator 

shows that “the company continues 

to be attractive”, after the bank 

increased its holding to 11.7%, 

followed by Ongoing with 10.05%. 

15 October 2011 

- Norges Bank raises its stake in PT’s 

share capital to 5.09%, and now has 

a qualifying holding corresponding to 

45,664,972 ordinary shares. 
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972 ações ordinárias.  

19 outubro de 2011 

- Oi expande serviço de TV por 

assinatura, oferecendo aos seus 

clientes 14 novos pacotes com 

canais pagos de notícias 24 horas, 

desporto e entretenimento. 

- Canadiana DBRS corta rating de 

Portugal para BBB devido aos 

desvios orçamentais Lisboa, 19 out 

(Lusa) — A agência de rating 

canadiana DBRS cortou hoje o rating 

de Portugal de BBB (alto) para BBB 

devido aos desvios orçamentais 

verificados este ano e consequente 

peso adicional que colocaram sobre 

o objetivo orçamental do próximo 

ano. Fica agora apenas dois níveis 

acima de lixo (junk). A DBRS é um 

das quatro agências de rating — a 

par da Standard & Poor's, Moody's e 

Fitch — cujas avaliações são 

consideradas pelo Banco Central 

Europeu quando aceita ativos como 

garantia no financiamento que dá 

aos bancos. 

 

21 outubro de 2011 

- PT avalia regras do leilão da 4G 

móvel. 

 

19 October 2011 

- Oi expands its pay-TV service, 

offering its customers 14 new 

premium channel packages with 24-

hour news, sport and entertainment. 

 

- Canada’s DBRS cuts Portugal’s 

rating to BBB as a result of budget 

slippage, Lisbon, 19 Oct. (Lusa) – 

Canadian credit rating agency DBRS 

today cut Portugal’s rating from BBB 

(high) to BBB due to budget slippage 

that occurred this year and the 

consequent additional strain placed 

on next year’s budget target. The 

rating now stands only two notches 

above junk status. DBRS is one of 

the four credit rating agencies – 

together with Standard & Poor's, 

Moody's and Fitch – whose ratings 

are considered by the European 

Central Bank when it accepts assets 

as collateral for bank financing. 

 

 

 

21 October 2011 

- PT assesses rules governing the 

auction of fourth-generation mobile 

frequencies. 
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27 outubro de 2011 

- PT, Zon e Vodafone descartam RTP. 

- PT critica reguladora por causa das 

novas tarifas de terminação móvel. 

- Norges Bank já detém mais de 5% 

do capital social da PT, resultado da 

aquisição, fora da Bolsa, de 58 838 

ações da PT e da receção de um 

total de 2 066 467 ações da PT a 

título de garantia por outras ações 

emprestadas. 

 

27 October 2011 

- PT, Zon, and Vodafone rule out RTP. 

- PT criticises the regulator for the new 

mobile termination tariffs. 

- Norges Bank now holds over 5% of 

PT’s capital as a result of the OTC 

acquisition of 58,838 PT shares, and 

receiving a total of 2,066,467 of PT 

shares as a guarantee for other 

shares delivered on loan. 

29 outubro de 2011 

- Nos primeiros nove meses deste 

ano, a Zon obteve um lucro de 28,5 

milhões de euros, uma quebra de 

9,6%; as receitas da operadora 

também diminuíram, menos 1,9%, 

para os 639,2 milhões de euros. 

 

29 October 2011 

- Zon reports a net profit of 28.5 million 

euros for the first nine months of the 

year, down 9.6%; the operator’s 

revenues also fell 1.9%, to 639.2 

million euros. 

31 outubro de 2011 

- A Telefónica vai pagar à PT, até 

hoje, 2 mil milhões de euros 

referentes à última parcela da 

compra da participação da operadora 

portuguesa na brasileira Vivo. 

- Sonaecom é a empresa de 

telecomunicações ibérica mais 

transparente na área da 

sustentabilidade, segundo dados do 

estudo Engagement Rating Portugal 

31 October 2011 

- By today, Telefónica will pay PT a 

last tranche of 2 billion euros 

following acquisition of the 

Portuguese operator’s holding in 

Brazil’s Vivo. 

 

- Sonaecom is the most transparent 

Iberian telecommunications company 

in terms of sustainability, according to 

the study "Engagement Rating 
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2011. 

 

Portugal 2011". 

 

2 novembro de 2011 

- Lucros da PT devem baixar 9 

milhões; analistas de sete bancos de 

investimento apontam para que a 

operadora tenha um resultado líquido 

no terceiro trimestre de 89 milhões 

de euros; EBITDA terá caído de 642 

milhões de euros no segundo 

trimestre para 612 no terceiro 

trimestre. 

 

2 November 2011 

- PT revenues expected to fall by 9 

million euros; analysts from seven 

investment banks expect the operator 

to report a net profit of 89 million 

euros in the third quarter; EBITDA 

expected to fall from 642 million 

euros in the 2nd quarter to 612 in the 

3rd quarter. 

 

4 novembro de 2011 

- Comissão pode multar PT e 

Telefónica por acordo de não 

concorrência; órgão executivo da UE 

fala em violação das regras do direito 

comunitário. 

- Sonaecom quase duplicou lucros 

entre janeiro e setembro, para 57,1 

milhões de euros, registando um 

aumento de 91%; empresa explica 

que o resultado «foi positivamente 

influenciado pela melhoria do 

EBITDA, que verificou um 

crescimento de 10,1% para os 164 

milhões de euros neste período». 

- Consolidação da brasileira Oi 

impulsiona crescimento de 58,1% 

nas receitas da PT; operadora 

4 November 2011 

- European Commission may fine PT 

and Telefónica for non-competition 

agreement; the EU’s executive body 

cites violation of rules under 

community law. 

- Sonaecom almost doubles profits, 

reporting an increase of 91% from 

January to September to 57.1 million 

euros; the company explains that the 

result “was positively influenced by 

improvement in EBITDA, which 

increased 10.1% to 164 million euros 

in this period”. 

 

- Consolidation of Brazil’s Oi drives 

58.1% growth in PT revenues; 

operator achieves reports of 4.416 
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alcançou receitas de 4 416 milhões 

de euros nos primeiros nove meses 

de 2011. 

- Negócio da Sonaecom é, quase na 

totalidade, proveniente da Optimus; 

esta representa 87% das receitas 

consolidadas e 99% do EBITDA. 

- PT admite adiamento para 2012 da 

reestruturação da Oi; operadora 

lucrou 333,4 milhões de euros até 

setembro e admite rever 

investimentos em Portugal se 

avançar proposta de descida de 

terminação. 

 

billion euros in the first 9 month of 

2011. 

 

- Sonaecom’s business is derived 

almost entirely from Optimus; 

Optimus represents 87% of 

consolidated revenues and 99% of 

the EBITDA. 

- PT may postpone restructuring of Oi 

until 2012; the operator reported 

profits of 333.4 million euros in the 

period to September and says it will 

review investments in Portugal, if the 

proposal to lower termination prices 

goes ahead. 

 

7 novembro de 2011 

- BESI reviu em alta o valor justo da 

Sonaecom em 14%, de 2,2 euros por 

ação para 2,5 euros, e manteve a 

recomendação buy, segundo uma 

nota de research. 

 

- Oi escolhe BNP Paribas para 

assessorar processo de incorporação 

de ações. 

 

7 November 2011 

- BESI revised Sonaecom fair value 

upwards by 14%, from 2.2 euros per 

share to 2.5 euros, and maintained a 

‘buy’ recommendation, according to a 

‘research note’. 

- Oi chooses BNP Paribas to advise on 

merger of shares. 

 

10 novembro de 2011 

- AR Telecom transfere clientes do 

negócio residencial para a Zon; 

Autoridade da Concorrência analisa 

10 November 2011 

- AR Telecom transfers customers 

from its residential business to Zon; 

Autoridade da Concorrência 
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alegada parceria. 

- Telefónica inicia programa de compra 

de ações próprias no Brasil; plano 

pode ascender a 10% do capital, o 

equivalente a 560 milhões de euros à 

cotação atual. 

11 novembro de 2011 

- PT lança 4G em fevereiro de 2012. 

- Governo dá presente financeiro à 

TMN, Vodafone e Optimus; taxas de 

espectro vão baixar para metade do 

atual valor; Governo opta por não 

reduzir apenas as frequências que 

vão ser leiloadas, mas também o que 

os operadores hoje pagam. 

 

(Portuguese Competition Authority) 

analyses partnership. 

- Telefónica begins share buyback 

programme in Brazil; plan may total 

10% of share capital, equivalent to 

560 million euros, at current price. 

11 November 2011 

- PT launches 4G in February 2012 

- Government gives TMN, Vodafone 

and Optimus a financial bonus; radio 

spectrum fees are going to fall to less 

than half the current value; 

Government opts to reduce fees 

operators currently pay, not just those 

for the new frequencies to be 

auctioned. 

 

14 novembro de 2011 

- Telefónica regista as primeiras 

perdas em nove anos, terminando o 

terceiro trimestre do ano com perdas 

de 429 milhões, penalizada pela 

fatura de 2,6 mil milhões de euros 

com as indemnizações pagas para 

cortar postos de trabalho. 

 

14 November 2011 

- Telefónica posts first loss in 9 years, 

ending the 3rd quarter with a loss of 

429 million, euros aggravated by  a 

charge of 2.6 billion euros for 

redundancy compensation payments. 

 

15 novembro de 2011 

- PT quer criar efeito de rede no 

serviço de televisão Meo; depois de 

15 November 2011 

- PT plans to create a network effect in 

the Meo television service; after 
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ter conseguido mais de 1 milhão de 

clientes Meo, traça uma nova meta: 

acrescentar mais 500 mil nos 

próximos três anos; operadora 

valorizou na sessão de ontem 0,38% 

para 4,999 euros por ação. 

 

achieving over 1 million Meo 

customers; it sets a new goal: to add 

500 thousand more over the next 

three years; the operator's shares 

rose 0.38% in yesterday’s session, to 

4.999 euros per share. 

 

16 novembro de 2011 

- PT encaixa 1,4 mil milhões de euros 

de receitas em África e Ásia; receitas 

nos dois continentes crescem mais 

de 14% até setembro; operadora 

fechou a sessão bolsista de ontem a 

desvalorizar 1,18% para 4,94 euros. 

 

16 November 2011 

- PT earns 1.4 million euros in Africa 

and Asia; revenues in both continents 

grow over 14% in the period up to 

September; the operator's shares 

ended down 1.18% at close of 

yesterday’s session, at 4.94 euros. 

 

21 novembro de 2011 

- France Télécom prevê fusões entre 

operadoras nacionais, operadora 

quer vender os 20% que detém da 

Sonaecom, mas ainda não iniciou 

contatos; Sonaecom fechou a subir 

0,57% para 1,226 euros por título. 

 

21 November 2011 

- France Telecom expects mergers 

between national operators; the 

operator is seeking sale of its 20% 

holding in Sonaecom, but has not yet 

initiated contacts; Sonaecom shares 

closed up 0.57% at 1.226 euros. 

 

22 novembro de 2011 

- Oi reforçou a sua quota de mercado 

no mês de outubro, captando 19,8% 

dos novos subscritores do mercado 

de telecomunicações móveis (no final 

do mês contava com 43,691 milhões 

de clientes, 18,9% do total do 

mercado). 

22 November 2011 

- Oi strengthened its market share in 

October, attracting 19.8% of new 

subscribers in the mobile 

telecommunications market (by the 

end of the month it had 43.691 million 

customers, 18.9% of the overall 

market). 
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24 novembro de 2011 

- Separação da rede da PT volta ao 

debate público; Optimus considera 

que a questão tem de ser 

desenterrada com as redes de nova 

geração. 

- Fitch cortou o rating de Portugal em 

um nível, de BBB- para BB+, 

passando a nota para um nível já 

considerado lixo  

 

24 November 2011 

- Separation of PT’s network returns to 

public debate; Optimus considers that 

the issue must be reopened with the 

arrival of next generation networks. 

 

- Fitch downgrades Portugal’s rating 

one notch from BBB- to BB+, giving 

the debt junk status. 

 

26 novembro de 2011 

- CGD negoceia Zon com Isabel dos 

Santos; empresária angolana pode 

tornar-se maior acionista da 

operadora, preço tem sido um 

entrave à operação. 

 

26 November 2011 

- CGD negotiates Zon with Isabel dos 

Santos; the Angolan businesswoman 

may become the operator’s largest 

shareholder, price issues have held 

up the operation. 

 

28 novembro de 2011 

- Zon não vai participar no leilão para 

a 4G móvel (LTE). 

 

28 November 2011 

- Zon will not participate in the 4G 

mobile auction (LTE). 

 

2 dezembro de 2011 

- PT entre empresas portuguesas 

desafiadas por Estado brasileiro, 

para avaliar oportunidades de 

investimento. 

 

2 December 2011 

- PT among Portuguese companies 

challenged by Brazil Government to 

evaluate investment opportunities. 

20 dezembro de 2011 

- Empresas do grupo PT perderam 

quota de mercado no telefone fixo no 

20 December 2011 

- Companies of Grupo PT lose market 

share in the fixed telephony market 
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terceiro trimestre, devido ao aumento 

na adesão de pacotes triple-play e ao 

crescimento de operadores 

alternativos. 

- Zon notifica compra de ativos da AR 

Telecom mas sob protesto; 

transferência de clientes foi vista pela 

Autoridade da Concorrência como 

concentração; operadora fechou 

ontem a descer 0,43% com cada 

título a valer 2,062 euros. 

 

during the 3rd quarter, due to 

increased uptake of triple-play 

packages and growth among 

alternative providers. 

- Zon gives notice of acquisition of AR 

Telecom assets but under protest; 

customer transfer was seen as a 

concentration operation by 

Autoridade da Concorrência 

(Portuguese Competition Authority); 

operator's shares closed down 0.43% 

yesterday at 2.062 euros. 

21 dezembro de 2011 

- Moodys baixou o rating da PT para 

lixo. 

 

21 December 2011 

- Moody’s lowers rating of PT to junk. 

 

22 dezembro de 2011 

- PT avalia novos mercados de 

financiamento; Moody’s cortou rating 

para lixo, o que poderá levar a PT a 

avaliar financiar-se no Brasil; ações 

da operadora desvalorizaram ontem 

1,72%, com cada título a cotar 4,509 

euros. 

 

22 December 2011 

- PT assesses new financing markets; 

Moody’s cut rating to junk, which may 

force PT to consider getting financing 

in Brazil; operator’s shares were 

down 1.72% yesterday, each share 

worth 4.509 euros. 

 

23 dezembro de 2011 

- Acionistas de referência da Zon, 

onde se encontram a CGD, o Grupo 

Espírito Santo e a angolana Isabel 

dos Santos, querem acabar com o 

limite de 10% dos direitos de voto na 

23 December 2011 

- Zon's reference shareholders, 

including CGD, Grupo Espírito Santo, 

and Angola’s Isabel dos Santos, seek 

to end the operator’s 10% limit on 

voting rights; their aim is to facilitate 
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operadora; o objetivo é facilitar 

eventuais reforços de capital na 

operadora de cabo. 

- PT encontra-se totalmente financiada 

até 2013, pelo que a descida do 

rating não deverá ser importante até 

então; ainda assim, ressalva o BPI, o 

impacto é negativo. 

- Zon afinal foi ao leilão da 4G geração 

e não perdeu caução; operadora 

informou o mercado de que não iria a 

jogo, mas no final acabou por fazer 

uma licitação sob pena de perder a 

caução. 

 

26 dezembro de 2011 

- Pedido de desblindagem dos 

estatutos puxa pelas ações da Zon; 

na última sessão, operadora registou 

uma valorização de mais de 0,5%. 

 

possible capital increases in the 

cable operator. 

 

- PT is fully financed through 2013, so 

the rating downgrade should not be 

important until then; nonetheless, as 

BPI pointed out, the move has a 

negative impact. 

- Zon participated in the 4G auction 

after all and did not forfeit its 

guarantee bond; the operator 

informed the market that it would not 

participate in the tender but ultimately 

did so, making a bid in order not to 

forfeit its guarantee bond. 

26 December 2011 

- Request to lift bylaws raises Zon 

shares; in the last market session, 

the operator's shares rose over 0.5%. 

30 dezembro de 2011 

- Acionistas da Zon decidem fim do 

limite de votos em janeiro; operadora 

fechou a subir 0,57% com os títulos a 

valer 2,278 euros. 

 

30 December 2011 

- Zon decides to end the voting limit in 

January; operator’s shares closed up 

0.57%, at 2.278 euros each. 

 

7 janeiro de 2012 

- Corrida à Zon já começou e há 

7 January 2012 

- Zon race has started and there is 
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estrangeiros interessados. 

 

foreign interest. 

 

11 janeiro de 2012 

- France Télécom fez uma emissão de 

títulos no valor de 900 milhões de 

dólares (703 milhões de euros), com 

um vencimento a 30 anos e juros de 

5,375%. 

 

11 January 2012 

- France Telecom issues 900 million 

dollars (703 million euros) worth of 

securities, with 30 years maturity, at 

5.375%. 

 

13 janeiro de 2012 

- PT à defesa no dia do «apagão»; o 

desligamento do sinal analógico tem 

provocado um coro de críticas, 

operadora diz que até tem tido 

algumas perdas no processo. 

- Standard & Poor’s corta o rating de 

Portugal em dois níveis, de BBB- 

para BB, ficando, assim, classificado 

por todas as três grandes agências 

de notação norte-americanas como 

lixo. 

- A agência de notação Standard & 

Poor's anunciou o corte do rating da 

maioria dos países da zona Euro, 

entre os quais a França, que perdeu 

a nota máxima, e Portugal, Espanha 

e Itália, que baixaram dois níveis. 

 

13 January 2012 

- PT defends “switch-off” day; the 

switch-off of the analogue signal has 

prompted a chorus of critical 

comments; the operator says it has 

even suffered some losses in the 

process. 

- Standard & Poor’s downgrades 

Portugal by two notches, from BBB- 

to BB; Portugal is now rated by 

North-America’s three largest credit 

rating agencies as junk. 

- Credit rating agency Standard & 

Poor's downgrades the majority of 

Eurozone countries, including 

France, which lost its top notch 

rating, along with Portugal, Spain and 

Italy, which were downgraded two 

notches. 

 

16 janeiro de 2012 

- Participação que o BES detém na 

16 January 2012 

- The approximate 10% holding by 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  64 

 

Zon, de cerca de 10%, é «menos 

estratégica» do que outras detidas 

pelo banco, afirmou Ricardo 

Salgado; ainda assim, «gostaríamos 

de continuar acionistas, mas vamos 

ver», adiantou; o banco não tenciona 

vender ações da Zon «apenas 

porque o preço subiu». 

 

BES in ZON is “less strategic” than 

others held by the bank, states 

Ricardo Salgado; nonetheless, “we 

would like to continue to be 

shareholders, but we’ll see”, he 

added: the bank does not intend to 

sell Zon shares just because the 

price has gone up. 

 

19 janeiro de 2012 

- Maior acionista da Zon, a CGD, 

considera predominantemente 

financeira a participação de 10,88% 

que tem; a 30 de janeiro, os 

acionistas da Zon vão deliberar sobre 

a proposta de acabar com o limite 

máximo de 10% dos direitos de voto 

de cada acionista, o que, segundo 

analistas, a ser aprovada, pode abrir 

a porta à entrada de novos acionistas 

e até a um movimento de 

consolidação. 

 

19 January 2012 

- Biggest Zon shareholder, CGD, 

considers its 10.88% stake to be 

predominantly financial; on 30 

January, Zon shareholders are going 

to consider a proposal to end the 

10% maximum limit on the voting 

rights of each shareholder, in order to 

open the door to new shareholders, 

or even to consolidation. 

 

20 janeiro de 2012 

- Sonaecom sem pressa na fusão com 

a Zon. 

 

20 January 2012 

- Sonaecom in no hurry to merge with 

Zon. 

28 janeiro de 2012 

- A partir de segunda, manda na Zon 

quem pagar mais; Ongoing e BPI 

não deverão opor-se ao pedido da 

28 January 2012 

- After Monday those who pay most 

will have most say over Zon; Ongoing 

and BPI shouldn't oppose the request 
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Caixa e do BES; Berardo também 

vota «sim». 

 

by Caixa and BES; Berardo also 

votes "yes". 

 

30 janeiro de 2012 

- Fim da limitação de voto na Zon abre 

caminho a mudanças acionistas. 

- A agência de notação canadiana 

DBRS o rating de Portugal em um 

nível, de BBB para BBB-, 

acompanhando os downgrades das 

três maiores agências mundiais: 

Moody's, Fitch e Standard & Poor's. 

 

30 January 2012 

- Lifting of Zon’s voting limits opens 

way to shareholder changes. 

- Canada’s credit rating agency DBRS 

downgrades Portugal one notch, from 

BBB to BBB-, following the 

downgrades by the world's big three 

agencies: Moody's, Fitch and 

Standard & Poor's. 

2 fevereiro de 2012 

- PT mais perto da Zon na TV por 

subscrição; fibra ótica contribui, já 

que seis em cada 10 novos 

subscritores optam por este serviço. 

   

2 February 2012 

- PT closes in on Zon in pay-TV 

business; optical fibre is making a 

contribution, with six out of every ten 

new subscribers choosing this 

service. 
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7 fevereiro de 2012 

- Venda da Sonaecom pode valer 93 

milhões à France Télécom; 

operadora fechou a valorizar 1,62%, 

cotada a 1,255 euros. 

- Brasileira Oi tem de partilhar rede de 

fibra com os concorrentes; PT fechou 

a subir 2,56%, ficando cada ação a 

valer 4,119 euros. 

 

7 February 2012 

- Sonaecom sale may be worth 93 

million euros to France Telecom; 

shares in the Portuguese operator 

closed up 1.62%, at 1.255 euros.  

- Brazil’s Oi has to share its optical 

fibre network with competitors; PT 

shares closed up 2.56% at 4.119 

euros. 

9 fevereiro de 2012 

- Fusão entre Zon e Sonaecom 

provável, acreditam os analistas do 

BESI. 

 

9 February 2012 

- Merger of Zon and Sonaecom 

probable, BESI analysts believe. 

10 fevereiro de 2012 

- Primeiro objetivo da PT para a 

televisão por subscrição não foi 

alcançado; Zeinal Bava apontava 

2011 com deadline para liderar o 

mercado, mas o prazo foi, entretanto, 

alargado para 2013; no fim de 2011, 

a PT tinha 1,04 milhões de 

assinantes, menos 560 mil do que a 

Zon. 

- PT mantém uso exclusivo da rede de 

fibra na maioria do país; ICP-

ANACOM procedeu à reanálise do 

mercado e concluiu que a PT só tem 

de partilhar a rede de fibra ótica nas 

denominadas «zonas não 

10 February 2012 

- PT’s initial objective for pay-TV has 

not been achieved; Zeinal Bava had 

given 2011 as a deadline to achieve 

market leadership, but this has since 

been extended to 2013; as at the end 

of 2011, PT had 1.04 million 

subscribers, 560 thousand fewer than 

Zon. 

 

- PT retains sole use of the optical fibre 

network in most parts of Portugal; 

ICP-ANACOM reanalysed the market 

and concluded that PT is only obliged 

to share the optical fibre network in 

designated “non competitive areas”. 
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concorrenciais». 

- PT democratiza produção de 

conteúdos em televisão; novo serviço 

do Meo permite a qualquer cliente 

criar um canal de televisão com 

vídeos próprios. 

 

 

- PT democratises television content 

production; new MEO service 

enables any customer to create a 

television channel with own videos. 

15 fevereiro de 2012 

- Capital Research and Management 

passou a deter uma participação 

qualificada inferior a 5% na PT; há 

apenas cinco meses, a gestora de 

fundos norte-americana que chegou 

a ser a maior acionista da PT (com 

11% em 2010) contava com mais de 

10% na operadora portuguesa. 

 

15 February 2012 

- Capital Research and Management 

now holds a qualifying stake of less 

than 5% in PT; only five months ago 

the North American fund 

management company, that was at 

one point PT’s largest shareholder 

(with 11% in 2010), had a holding of 

over 10% in the Portuguese operator. 

17 fevereiro de 2012 

- Barclays passou a deter 2,48% do 

capital da PT, após ter adquirido um 

produto derivado (contrato forward) 

sobre 1 650 000 ações da operadora; 

a participação do banco britânico 

corresponde a um total de 22 334 

499 ações. 

22 fevereiro de 2012 

- British Telecom quer empresas 

nacionais na banda larga; operadora 

inglesa quer parcerias com 

fornecedores de redes de fibra ótica 

17 February 2012 

- Barclays now holds 2.48% of PT’s 

capital, following the acquisition of a 

derivative (forward contract) 

comprising 1,650,000 shares; the 

British bank’s stake amounts to a 

total of 22,334,499 shares. 

 

22 February 2012 

- British Telecom is interested in 

national broadband companies; the 

British operator is seeking 

partnerships with PT’s fibre-optic 
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da PT, como a Visabeira e a Cabelte; 

ações do grupo BT estão a ganhar 

mais de 13% em 2012. 

 

 

network suppliers such as Visabeira 

and Cabelte; shares in BT Group 

have risen by over 13% since the 

beginning of 2012. 

 

23 fevereiro de 2012 

- Clientes do serviço universal (SU) 

poderão manter-se na PT; migração 

de clientes para o eventual novo 

prestador não será automática; 

inflação reduzida deixa de obrigar à 

descida do tarifário. 

 

23 February 2012 

- Universal service (US) customers 

may stay with PT; customer migration 

to any new provider will not be 

automatic; low inflation rates end 

obligation to lower tariffs. 

24 fevereiro de 2012 

- France Télécom registou, no ano 

passado, uma imparidade de 47 

milhões de euros pela posição que 

detém na Sonaecom (essa posição 

de 20% foi inscrita a um valor de 105 

milhões de euros); em 2010 não 

tinha registado imparidades. 

 

24 February 2012 

- France Telecom booked an 

impairment of 47 million euros on its 

position in Sonaecom (its 20% 

holding was recorded at a value of 

105 million euros); no impairments 

were recorded in 2010. 
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25 fevereiro de 2012 

- Telefónica diz adeus às participações 

na PT e Zon; operadora espanhola 

quer reduzir a sua dívida e para isso 

vai vender as participações «não 

estratégicas». 

27 fevereiro de 2012 

- Telefónica vai vender 2% da PT e 

abre portas à Oi para reforçar; desde 

o início do ano, ações da PT 

deslizam 10%. 

- Oposição ao processo de 

reestruturação da Oi travada por 

regular brasileiro. 

 

25 February 2012 

- Telefónica to dispose of its stakes in 

PT and Zon; the Spanish operator 

plans to reduce its debt and will sell 

"non-strategic" stakes. 

 

27 February 2012 

- Telefónica will sell 2% of PT, and 

open the door for Oi to boost its 

position; PT shares have fallen 10% 

since the beginning of the year. 

- Opposition to Oi restructuring blocked 

by Brazil’s regulator. 

28 fevereiro de 2012 

- Grupo Oi passa a Oi S.A. depois de 

aprovada a simplificação societária; 

PT vê clarificada a política de 

dividendos e garante que ficará com 

entre 21,5% e 25,1% da nova 

empresa. 

 

28 February 2012 

- Grupo Oi becomes Oi S.A. after 

approval of its simplified corporate 

structure; PT sees dividend policy 

clarified and guarantees that it will 

retain a holding of between 21.5% 

and 25.1% in the new company. 

 

5 março de 2012 

- Parceria estratégica entre PT e Oi 

reforçada após encontros em Lisboa; 

brasileira mantém intenção de 

reforçar até 10% no capital da 

operadora liderada por Zeinal Bava; 

5 March 2012 

- Strategic partnership between PT 

and Oi strengthened after meetings 

in Lisbon; Brazil’s operator still 

intends to increase its holding in the 

share capital of the operator led by 
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títulos da operadora subiram 0,44% 

na sexta-feira passada, sessão em 

que fecharam a cotar 3,895 euros. 

 

Zeinal Bava up to 10%; PT's shares 

rose 0.44% last Friday, to close at 

3.895 euros. 

7 março de 2012 

- A MTC, participada da PT na 

Namíbia, ultrapassou a barreira de 2 

milhões de clientes na rede móvel. 

8 março de 2012 

- Lucro da Sonaecom subiu 51,8% em 

2011, face ao ano anterior, para 62,5 

milhões de euros. 

 

7 March 2012 

- MTC, a PT subsidiary in Namibia, 

achieves over 2 million mobile 

network customers. 

8 March 2012 

- Sonaecom’s profit increased by 

51.8% in 2011, compared to the 

previous year, to 62.5 million euros. 

9 março de 2012 

- A PT, através da Companhia 

Santomense de Telecomunicações 

(CST), onde detém 51% do capital, 

lançou a terceira geração móvel (3G) 

no arquipélago de São Tomé e 

Príncipe. 

- Sonaecom vai propor a distribuição 

de um dividendo ilíquido de 7 

cêntimos por ação, «dando 

continuidade à prática de 

remuneração» dos acionistas; a 

operadora diz que «o valor que se 

propõe vir a pagar corresponde a um 

‘dividend yield’ de 5,8%, face à 

cotação do final de 2011, e equivale 

a 41% do resultado líquido 

9 March 2012 

- PT, through Companhia Santomense 

de Telecomunicações (CST), in 

which it holds 51% of the share 

capital, launches third generation 

mobile (3G) service in the 

archipelago of São Tomé and 

Príncipe. 

- Sonaecom will propose paying a net 

dividend of 7 cents per share 

“continuing the practice of 

remunerating” shareholders; the 

operator states that “the value it 

proposes to pay corresponds to a 

dividend yield of 5.8%, relative to the 

final 2011 quotation, and is 

equivalent to 41% of the consolidated 
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consolidado apurado em 2011». 

- Caixa vende 11% da Zon e dá tiro de 

partida para consolidação; operação 

será concretizada através de 

concurso reservado a convidados, 

entre os quais estarão a Sonaecom, 

a Vodafone e Isabel dos Santos; 

operadora fechou sessão com a 

cotação a subir 1,37% para os 2,291 

euros. 

 

net profit reported in 2011”. 

- Caixa sells 11% of Zon and initiates 

the consolidation process; the 

operation will be carried out through 

a tender procedure for invited bidders 

only, including Sonaecom, Vodafone 

and Isabel dos Santos; shares in the 

operator closed the session up 

1.37% at 2.291 euros. 

 

12 março de 2012 

- Todos os caminhos da Zon vão dar à 

Sonaecom; analistas dizem que 

fusão com a dona da Optimus é o 

cenário mais provável. 

 

12 March 2012 

- For Zon, all roads lead to Sonaecom; 

analysts state that merger with the 

owner of Optimus is the most likely 

scenario. 

13 março de 2012 

- PT e Vodafone lançam 4G em 

Portugal; ICP-ANACOM publicou 

ontem a atribuição das licenças e 

serviço comercial foi disponibilizado 

de imediato pelas operadoras. 

 

13 March 2012 

- PT and Vodafone launch 4G in 

Portugal; ICP-ANACOM published 

licence awards yesterday and 

operators immediately began 

supplying commercial services. 

 

17 março de 2012 

- Sonaecom não foi convidada a 

comprar posição da CGD na Zon. 

 

17 March 2012 

- Sonaecom was not invited to 

purchase CGD's position in Zon. 

 

19 março de 2012 

- Oi multada por avançar com 

reestruturação sem aprovação do 

19 March 2012 

- Oi fined for starting restructuring 

without the regulator’s approval; 
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regulador; ações da empresa 

brasileira estão a subir 10% desde o 

início do ano. 

 

Brazil’s company shares have risen 

by 10% since the beginning of the 

year. 

20 março de 2012 

- Oi perde quota de mercado pelo 

terceiro mês consecutivo, para 

18,56%; em janeiro detinha uma fatia 

de mercado de 18,62% e em 

dezembro contraíra para 18,78% 

face aos 18,92% do mês anterior. 

 

20 March 2012 

- Oi's market share falls for the 3rd 

consecutive month, dropping to 

18.56%; in January its market share 

was 18.62%, while in December it 

had fallen to 18.78% compared to 

18.92% in the previous month. 

 

23 março de 2012 

- Telefónica baixou a participação no 

capital social da Zon Multimedia, ao 

passar a deter uma posição inferior a 

5% (anteriormente tinha uma 

participação de 5,4%). 

 

23 March 2012 

- Telefónica reduces its stake in the 

capital of Zon Multimedia; with its 

position now under 5% (previously it 

had a qualifying stake of 5.4%). 

 

27 março de 2012 

- Ação de Sonaecom e Vodafone na 

Zon limitada por venda em bloco da 

banca; posição conjunta dos dois 

bancos (CGD e BES) representa 

22% da operadora, mas as empresas 

concorrentes têm os direitos de voto 

blindados a 10% do capital; Zon 

fechou ontem a subir 2,54%, com os 

títulos a valer 2,541 euros; ações da 

Sonaecom fecharam a valer 1,243 

euros, uma subida de 1,06%. 

27 March 2012 

- Activity of Sonaecom and Vodafone 

in Zon limited by banks’ block sale; 

joint position of two banks (CGD and 

BES) represent 22% of the operator, 

but the rival companies have voting 

rights limited to 10% of the share 

capital; Zon shares closed yesterday 

up 2.54%, at 2.541 euros each; 

Sonaecom shares closed at 1.243 

euros, rising 1.06%. 
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28 março de 2012 

- Zon vai distribuir aos acionistas 49,5 

milhões em dividendos; CGD e GES, 

que estão vendedores da 

participação, recebem cerca de 5 

milhões de euros cada. 

 

28 March 2012 

- Zon will pay out 49.5 million in 

dividends to shareholders; CGD and 

GES, which are selling their stakes, 

will receive about 5 million euros 

each. 

29 março de 2012 

- Lucro da PT deverá ter atingido os 

376 milhões de euros no ano 

passado, preveem os analistas. 

- Zon abre caminho ao reforço de 

Isabel dos Santos; alteração de 

estatutos a votar na Assembleia 

Geral (AG) de 27 de abril favorece 

reforço da acionista angolana. 

- Estratégia da PT pode passar por 

corte de dividendos; operadora 

deverá reduzir a remuneração a 

acionistas, dizem analistas, como 

fizeram Telefónica e Telecom Italia; 

PT fechou ontem a cair 2,63% para 

4,075 por ação. 

 

29 March 2012 

- PT's 2011 profits should total 376 

million euros, analysts forecast. 

- Zon opens way for Isabel dos Santos 

to increase stake; amendment of 

company bylaws to be voted on at 

the general assembly of 27 April is 

conducive to an increase by the 

Angolan shareholder. 

- PT's strategy may include dividend 

cuts; operator may reduce 

shareholder remuneration, say 

analysts, following example of 

Telefónica and Telecom Italia; PT 

shares closed down 2.63% yesterday 

at 4.075 euros. 

 

2 abril de 2012 

- Telecom Italia anunciou prejuízo 

referente ao ano de 2011 bem 

superior às estimativas conhecidas, 

depois de depreciações no valor de 

7,3 mil milhões de euros. 

2 April 2012 

- Telecom Italia announces losses for 

2011 far in excess of known 

estimates, after reporting 7.3 billion 

euro write-down. 
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- Contrastando com empresas 

concorrentes europeias, a PT 

manteve a proposta de dividendo 

relativo ao exercício de 2011; 

embora sujeito a aprovação em AG, 

a empresa manteve a proposta de 65 

cêntimos por ação, sendo que 21,5 

cêntimos já foram pagos em janeiro e 

o restante será liquidado em 25 de 

maio. 

- PT reduz investimento em pelo 

menos 100 milhões de euros; com a 

instalação das redes de fibra e 4G 

próxima da conclusão, Zeinal Bava 

anunciou que o nível de investimento 

da empresa vai descer. 

- Dividendos da Oi condicionam 

remuneração acionista da PT. 

 

- Unlike its European competitors, PT 

maintained its proposed dividend for 

2011; although subject to approval at 

the General Assembly, the company 

maintains its proposal of 65 cents per 

share, with 21.5 cents already 

distributed in January and the rest to 

be paid out on 25 May. 

 

 

- PT reduces investment by at least 

100 million euros; with the 

deployment of fibre and 4G networks 

nearing completion, Zeinal Bava 

announced that the company’s level 

of investment will drop. 

- Oi dividends affect PT shareholder 

remuneration. 

3 abril de 2012 

- PT recebe 126 milhões de euros da 

angolana Unitel; participações 

acionistas da operadora portuguesa 

rendem 146,9 milhões de euros em 

dividendos; PT aguarda 

remuneração da Oi; ações da 

operadora fecharam a cair 2,01% na 

sessão de ontem, com cada título a 

valer 3,997 euros. 

- Telefónica funde-se com operadora 

estatal na Colômbia para garantir 

3 April 2012 

- PT receives 126 million euros from 

Angola’s Unitel; the Portuguese 

operator’s shareholdings yield 146.9 

million euros in dividends; PT awaits 

Oi’s remuneration; the operator’s 

shares fell 2.01% yesterday closing 

at 3.997 euros per share. 

- Telefónica merges with the state 

operator in Colombia to ensure 

survival. 
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sobrevivência. 

  

9 abril de 2012 

- Anatel aprovou sem restrições 

entrada da PT na Oi. 

 

- PT vai ficar com uma participação de 

23,26% na brasileira Oi, fruto do 

processo de simplificação societária 

da empresa; Oi vai gastar 830 

milhões de euros na compra de 

ações a investidores que queiram 

sair do seu capital. 

- Receitas da Companhia de 

Telecomunicações de Macau (CTM) 

aumentaram 44,2% em 2011, ao 

atingirem 356 milhões de euros, 

segundo o relatório anual da PT, que 

tem uma participação de 28% na 

operadora macaense; CTM pagou 

dividendos de 19 milhões de euros à 

PT. 

 

9 April 2012 

- Anatel approved the entry of PT in 

the capital of Oi without any 

restrictions. 

- PT will have a stake of 23.26% in 

Brazil’s Oi, as a result of the 

simplification of Oi 's structure; Oi will 

spend 830 million euros buying 

shares from investors that wish to exit 

its share capital. 

 

- Companhia de Telecomunicações de 

Macau (CTM) reports revenues 

increasing 44.2% in 2011, totalling 

356 million euros, according to the 

Annual Report and Accounts of PT, 

which holds a 28% stake in the 

Macau operator; CTM paid dividends 

to PT worth 19 million euros. 

 

12 abril de 2012 

- Telefónica vai fazer um aumento de 

capital para poder pagar os 0,83 

cêntimos por ação da segunda 

tranche do dividendo correspondente 

a 2011. 

- Brasileira Oi vai abrir 180 lojas 

próprias até ao final do ano. 

12 April 2012 

- Telefónica plans to increase its 

capital in order to pay second 

dividend tranche for 2011 of 0.83 

cents per share. 

 

- Brazil’s Oi plans to open 180 stores 

by the end of the year. 
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16 abril de 2012 

- Moody’s baixou o rating da PT de 

Ba1 para Ba2, o segundo grau do 

nível de lixo, e manteve a perspetiva 

negativa; em causa estão os receios 

em relação aos rácios financeiros do 

grupo PT; notação da PT está um 

nível acima do rating atribuído a 

Portugal (Ba3). 

 

16 April 2012 

- Moody’s downgraded PT from Ba1 to 

Ba2, second grade junk, and 

maintains a negative outlook; fears 

about PT’s financial ratios led to the 

downgrade; PT’s rating is one level 

above Portugal's assigned sovereign 

rating (Ba3). 

 

17 abril de 2012 

- Analistas do Millennium Investment 

Banking (BCPI) defendem que Isabel 

dos Santos deverá reforçar a Zon; 

apesar disso, baixaram o preço-alvo 

da empresa de 3,70 euros para 3,05 

euros, uma redução de 17,6%. 

 

17 April 2012 

- Analysts from Millennium Investment 

Banking (BCPI) welcome move by 

Isabel dos Santos to increase Zon 

holding; they nonetheless lowered 

the company’s target-price from 3.70 

euros to 3.05 euros, a 17.6% drop. 

 

18 abril de 2012 

- PT recebe 190 milhões de euros de 

dividendos da Oi em 2012; 

operadora brasileira vai distribuir 3,3 

mil milhões de euros em dividendos, 

até 2015, e mantém investimento; 

ações da PT avançaram ontem 

1,07%, com cada título a valer 3,77 

euros. 

 

18 April 2012 

- PT to receive 190 million euros in 

dividends from Oi in 2012; Brazil’s 

operator is going to pay out 3.3 billion 

euros in dividends up to 2015, and 

maintain its investments; PT shares 

advanced 1.07% yesterday to close 

at 3.77 euros. 

19 abril de 2012 

- Dividendos da Oi ajudam a sustentar 

19 April 2012 

- Oi dividends help sustain PT’s 
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remuneração acionista da PT; 

analistas defendem que metas 

financeiras são ambiciosas e olham 

com cautela para plano da Oi; PT 

fechou ontem a subir 0,21%, valendo 

3,778 euros por título. 

 

shareholder remuneration; analysts 

maintain that financial goals are 

ambitious and view Oi plan with 

caution; PT shares closed yesterday 

up 0.21% at 3.778 euros. 

21 abril de 2012 

- PSI20 fechou ontem a valorizar 

0,27%, para 5.190,97 pontos, em 

linha com as congéneres europeias, 

impulsionado pelos ganhos da PT 

(ao valorizar 2,89% para 3,91 euros). 

 

21 April 2012 

- PSI20 closed up 0.27% yesterday at 

5,190.97 points, in line with other 

European stock markets, driven by 

gains in PT (up 2.89% to 3.91 euros). 

 

23 abril de 2012 

- PT reserva 2,4 mil milhões de euros 

eventuais perdas de processos 

judiciais; valor cresceu 15 vezes 

devido à consolidação dos processos 

da Oi e do call center Contax; 

operadora subiu 3,16%, ficando a 

valer 3,92 euros por ação na sessão 

de sexta-feira. 

- Cabo Verde e PT renegoceiam 

contrato de concessão da CV 

Telecom. 

 

23 April 2012 

- PT sets 2.4 billion euros aside for 

possible litigation losses; amount has 

grown 15 times due to the 

consolidation of Oi processes and the 

Contax call centre processes; -PT 

shares rose 3.16%, to end Friday’s 

session at 3.92 euros per share. 

 

- Cape Verde and PT renegotiate CV 

Telecom concession contract. 

25 abril de 2012 

- Barclays tem posição longa na PT, 

representativa de 2,87% do capital 

da PT. 

25 April 2012 

- Barclays has long position on PT, 

representing 2.87% of PT’s share 

capital. 
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27 abril de 2012 

- Salários dos presidentes da PT, Zon 

e Sonaecom mantêm-se até 2015; 

salários e dividendos vão hoje a 

votos nas assembleias das três 

operadoras de telecomunicações; 

Sonaecom e Zon fecharam ontem a 

subir, respetivamente; 0,41% e 

0,32%, já a PT desceu 0,38%. 

 

27 April 2012 

- CEO salaries at PT, Zon, and 

Sonaecom are to be maintained until 

2015; salaries and dividends are 

voted on today at the general 

assemblies of the three 

telecommunications operators; 

Sonaecom and Zon shares closed up 

yesterday by 0.41% and 0.32%, 

respectively, while PT shares fell 

0.38%. 

 

30 abril de 2012 

- Novo mandato da PT foi o mais 

votado; BES, Ongoing e Visabeira 

reafirmam confiança na PT; Zon 

altera estatutos a pedido dos 

acionistas. 

- PT aposta no controlo de custos e 

desenvolvimento tecnológico até 

2015; acionistas reconduziram 

equipa de gestão para o triénio e 

aprovaram distribuição do dividendo; 

operadora fechou a última sessão a 

valorizar 2,15%, com uma cotação 

acima de 4,035 euros. 

 

30 April 2012 

- New PT mandate had the largest 

vote; BES, Ongoing and Visabeira 

reaffirm confidence in PT; Zon 

amends bylaws at shareholders’ 

request. 

- PT to focus on cost control and 

technological development until 

2015; shareholders reappointed the 

management team for the three-year 

period, and approved the dividend 

payment; PT shares closed last 

session up 2.15%, above 4.035 

euros. 

2 maio de 2012 

- PT disponibiliza 4G a 80% da 

população. 

2 May 2012 

- PT provides 4G to 80% of the 

population. 
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3 maio de 2012 

- Zon vai pagar dividendo de 12 

cêntimos por ação no próximo dia 25 

de maio. 

 

3 May 2012 

- Zon will pay dividend of 12 cents per 

share on 25 May. 

 

4 maio de 2012 

- Sonaecom fechou o primeiro 

trimestre com uma «pequena 

contração» nas receitas, que caíram 

6,2% em comparação com o período 

homólogo, para 202,5 milhões de 

euros; operadora nortenha teve 

lucros de 17 milhões de euros, o que 

representa um crescimento de 24,3% 

face ao primeiro trimestre de 2011. 

 

4 May 2012 

- Sonaecom closed the 1st quarter with 

a “small contraction” in revenue, 

which fell 6.2% year-on-year to 202.5 

million euros; the operator posted 

profits of 17 million euros, which is 

24.3% more than reported for the 1st 

quarter of 2011. 

 

7 maio de 2012 

- Zon quer entrar em novos países; 

América Latina pode ser o destino da 

empresa. 

 

7 May 2012 

- Zon wants to enter new countries; 

Latin-America may be destination. 

 

9 maio de 2012 

- Isabel dos Santos compra 5% da 

Telefónica na Zon por 36 milhões de 

euros; Kento Holding passa a ser a 

maior acionista da operadora 

portuguesa, ao controlar diretamente 

15% do capital; participação da 

Telefónica foi comprada a 2,34 euros 

por ação. 

9 May 2012 

- Isabel dos Santos acquires 

Telefónica’s 5% stake in Zon for 36 

million euros; Kento Holding 

becomes the largest shareholder in 

the Portuguese operator, directly 

controlling 15% of the share capital; 

Telefónica’s stake was acquired at 

2.34 euros per share. 
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10 maio de 2012 

- CGD e BES, que têm uma posição 

conjunta acima de 22% na Zon, vão 

convidar Isabel dos Santos a 

aumentar a participação na 

operadora, depois dos 5% 

comprados à Telefónica; analistas 

voltam a apontar a fusão com a 

Sonaecom como cenário mais 

provável; ações da Zon avançaram 

ontem 1,4% para 2,61 euros. 

- Companhia de Telecomunicações de 

Macau (CTM) anunciou um plano de 

investimentos de 115,5 milhões de 

euros para os próximos três anos. 

- Isabel dos Santos afasta cenário de 

fusão com Sonaecom. 

 

10 May 2012 

- CGD and BES, which together hold 

over 22% of Zon, plan to invite Isabel 

dos Santos to increase her 

shareholding in the operator, after 

acquiring 5% from Telefónica; 

analysts continue to believe that a 

merger with Sonaecom is the most 

likely scenario; Zon shares yesterday 

advanced 1.4% to 2.61 euros. 

 

- Companhia de Telecomunicações de 

Macau (CTM) announces a 115.5 

million euros investment plan over 

the next three years. 

- Isabel dos Santos distances herself 

from a Sonaecom merger scenario. 

 

11 maio de 2012 

- Zon fechou o primeiro trimestre do 

ano com 1 586 800 clientes de TV 

paga, tendo obtido um «crescimento 

recorde na base de clientes», com a 

conquista de 26200 subscritores, «o 

maior aumento desde 2007»; neste 

período, a operadora obteve um 

lucro de 10,3 milhões de euros, um 

crescimento de 1,7%, e as receitas 

foram de 214 milhões de euros, 

contando já com 6,4 milhões da sua 

11 May 2012 

- Zon closes the 1st quarter with 

1,586,800 pay-TV customers, having 

achieved “record-growth in the 

customer base”, gaining 26,200 

subscribers, “the highest increase 

since 2007”; during this period the 

operator made a profit of 10.3 million 

euros, an increase of 1.7%, while 

revenues were reported at 214 million 

euros, including 6.4 million from the 

30% stake in ZAP. 
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participação de 30% na ZAP. 

 

 

15 maio de 2012 

- Brasileira Oi reforça participação na 

PT para 10% já em junho. 

- Lucro da PT terá caído 70% no 

primeiro trimestre face a igual 

período de 2011, para 39 milhões de 

euros, segundo oito casas de 

investimento; receitas operacionais 

terão subido 84%, para 1624 

milhões, e o EBITDA terá aumentado 

54%, para 552 milhões. 

 

15 May 2012 

- Brazil’s Oi boosts stake in PT to 10% 

in June. 

- PT’s 1st quarter profits to fall 70% 

year-on-year to 39 million euros, 

according to eight investment 

houses; operating revenue to 

increase by 84% to 1.624 billion, 

euros and EBITDA to increase 54%, 

to 552 million euros. 

 

16 maio de 2012 

- Telefónica aprova distribuição de 

dividendo em dinheiro e em ações 

aos acionistas. 

- Lucro da Oi mais que duplica no 

primeiro trimestre para 135 milhões 

de euros. 

 

16 May 2012 

- Telefónica approves distribution of 

dividend to shareholders, in cash and 

shares. 

- Oi’s profit more than doubles in the 

1st quarter to 135 million euros. 
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18 maio de 2012 

- Gestão da PT admite «frustração» 

com o atual valor das ações; 

dividendos serão discutidos em 

conselho de administração; 

remuneração da Oi ajuda dividendo 

da PT. 

 

18 May 2012 

- PT management admits “frustration” 

with current value of shares; 

dividends are to be discussed at 

board meeting; remuneration from Oi 

supports PT dividend. 

 

19 maio de 2012 

- PT aumentou a participação direta 

em ações ordinárias da Oi, de 23 026 

689 para 36 367 992, passando a 

deter 7,07%. 

- Resultados líquidos da PT no 

primeiro trimestre do ano caíram para 

os 56 milhões de euros, um valor, 

ainda assim, acima das estimativas 

dos analistas. 

 

19 May 2012 

- PT increased direct holding in Oi’s 

ordinary shares, from 23,026,689 to 

36,367,992, and now holds 7.07%. 

 

- PT’s net profits in 1st quarter fell to 

56 million euros, a value which still 

beats analyst expectations. 
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23 maio de 2012 

- A agência DBRS colocou as 

notações de Portugal, Espanha, Itália 

e Irlanda sob revisão para uma 

possível descida). 

 

23 May 2012 

- DBRS agency places the ratings of 

Portugal, Spain, Italy and Ireland 

under review for possible downgrade.  

 

25 maio de 2012 

- Sonaecom atinge lucros de 17 

milhões de euros no primeiro 

trimestre de 2012, um crescimento 

de 24,3% face a igual período de 

2011; EBITDA registou também uma 

cifra positiva, ao atingir os 60,3 

milhões de euros, uma melhoria de 

8,8% em relação a período homólogo 

do ano transato. 

- Redução pela Standard and Poor’s 

da notação da dívida de longo prazo 

da Telefónica, ficando a dois níveis 

de lixo. 

 

25 May 2012 

- Sonaecom reports profits of 17 

million euros in the 1st quarter of 

2012, a 24.3% increase over the 

same period of 2011; EBITDA was 

also positive at 60.3 million euros, an 

8.8% improvement year-on-year. 

 

 

- Standard and Poor’s lowers rating on 

Telefónica’s long-term debt, putting it 

two notches away from junk. 

 

29 maio de 2012 

- Grupo PT obteve uma quota de 

mercado na banda larga de 50,1% 

nos primeiros três meses do ano, 

contra 47,2% no primeiro trimestre de 

2011; Zon Multimédia manteve uma 

quota de 32,8%. 

  

29 May 2012 

- Grupo PT achieves a 50.1% 

broadband market share in the first 

three months of the year, compared 

to 47.2% in the 1st quarter of 2011; 

Zon Multimédia retained a share of 

32.8%. 

 

31 maio de 2012 

- Telefónica anunciou que vai retirar a 

31 May 2012 

- Telefónica announces it will delist its 
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filial alemã O2 do mercado de 

capitais e ainda alguns ativos 

estratégicos da América Latina. 

 

German O2 subsidiary from the stock 

market, along with some strategic 

assets in Latin America. 

 

2 junho de 2012 

- PT (728 000) ultrapassa Zon (715 

700) no triple play; em apenas quatro 

anos, Zeinal Bava alcançou o 

objetivo de liderar o mercado triple 

play. 

 

2 June 2012 

- PT overtakes Zon in triple-play 

(728,000 vs 715,700 customers); 

Zeinal Bava achieves his goal of 

leading the triple-play market in just 

four years. 

 

4 junho de 2012 

- Franceses da Altice, que em 

fevereiro adquiriram a Cabovisão por 

45 milhões de euros, estão na 

corrida à compra de uma posição na 

Zon; interesse da empresa surge uns 

dias depois de se saber que Isabel 

dos Santos, que já detém 15% da 

operadora, está a negociar com os 

pequenos acionistas com o objetivo 

de atingir os 25%. 

 

4 June 2012 

- The French investment fund, Altice, 

which in February bought Cabovisão 

for 45 million euros, is in the race to 

buy a stake in Zon; company’s 

interest demonstrated a few days 

after it became known that Isabel dos 

Santos, who already holds 15% of 

the operator, is negotiating with small 

shareholders in order to reach 25%. 

 

6 junho de 2012 

- Isabel dos Santos terá adquirido 

ontem a participação que era detida 

pela Cinveste (2,82%) na Zon, 

reforçando o estatuto de maior 

acionista da operadora e ficando com 

uma posição de 17,84%. 

 

6 June 2012 

- Yesterday, Isabel dos Santos bought 

Cinveste's stake in Zon (2.82%), 

strengthening her status as the 

company’s largest shareholder, with 

a stake of 17.84%. 
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7 junho de 2012 

- O corte do rating espanhol anunciado 

pela Fitch em 7 de junho, reduziu a 

notação financeira do país em três 

níveis para BBB. Com esta descida, 

o rating do país fica a dois níveis do 

patamar considerado lixo. 

 

7 June 2012 

- The downgrade of Spain’s debt 

announced by Fitch on 7 June 

lowered the sovereign's financial 

rating by three notches to BBB. With 

this downgrade, Spain is two levels 

away from junk status. 

 

8 junho de 2012 

- Zon Multimédia decidiu duplicar o 

montante nominal global máximo do 

empréstimo obrigacionista, 

designado Zon Multimédia 

2012/2015, para 200 milhões de 

euros; as obrigações têm uma taxa 

de juro anual fixa de 6,85% e 

reembolso em junho de 2015. 

9 junho de 2012 

- Isabel dos Santos reforça na Zon e 

BPI com olhos postos na Sonae; 

investidora angolana já tem 17,8% 

da Zon e quer comprar mais 10% à 

CGD. 

 

8 June 2012 

- Zon Multimédia decides to double the 

maximum global nominal amount of 

the bond issue, named Zon 

Multimédia 2012/2015, to 200 million 

euros; the bonds have a fixed annual 

interest rate of 6.85%, and 

repayment in June 2015. 

 

9 June 2012 

- Isabel dos Santos strengthens 

position in Zon and BPI with eyes set 

on Sonae; the Angolan investor 

already holds 17.8% of Zon and 

wants to buy a further 10% from 

CGD. 

 

11 junho de 2012 

- Lucro do grupo Cabo Verde Telecom 

(CVT) desceu 14% no último ano. 

 

11 June 2012 

- Profits of Grupo Cabo Verde Telecom 

(CVT) have fallen 14% in last year. 
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12 junho de 2012 

- Anacom rebate liderança da PT no 

triple play. 

- Liderança no triple play abre guerra 

entre PT e regulador; PT fechou a 

sessão de ontem a descer 1,65%, 

valendo 3,22 euros por ação. 

 

12 June 2012 

- Anacom challenges PT’s leadership 

in triple-play. 

- Claim of triple-play leadership 

triggers war between PT and 

regulator; PT shares closed down 

1.65% in yesterday’s session at 3.22 

euros. 

 

14 junho de 2012 

- Isabel dos Santos adquiriu a 

participação de 10,96% que a CGD 

detinha da Zon, por 88 milhões de 

euros, passando agora a responder 

por uma posição de 28,8% do capital 

da operadora. 

- Oi venceu o concurso público para 

operar um dos lotes de rede de 4G 

no Brasil. 

- A agência de notação Moody's 

anunciou a descida do rating da 

dívida soberana espanhola a longo 

prazo em três níveis de A3 para 

Baa3, com perspetiva negativa, o 

que pode levar a futuras reduções. 

 

14 June 2012 

- Isabel dos Santos acquires CGD’s 

10.96% stake in Zon for 88 million 

euros, and now holds a 28.8% stake 

in the operator’s capital. 

 

 

- Oi wins the public tender to operate 

one of the lots of Brazil's 4G network. 

 

- Credit rating agency Moody's 

announces a three-notch downgrade 

of Spain’s long-term sovereign debt 

from A3 to Baa3, with negative 

outlook, possibly leading to further 

reductions. 
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15 junho de 2012 

- Telefónica vai entrar no capital da 

Prisa, juntamente com mais três 

bancos credores (La Caixa, 

Santander e HSBC), numa operação 

que envolve 434 milhões de euros. 

- BES desiste de vender a participação 

na Zon; Caixa vendeu a 2,6 euros, 

mas terá de ser compensada se 

Isabel dos Santos comprar mais Zon 

a um preço superior; operadora 

fechou ontem a subir 1,99%, com 

cada a ação a valer 2,05 euros. 

 

15 June 2012 

- Telefónica will enter the capital of 

Prisa, together with three more credit 

banks (La Caixa, Santander and 

HSBC) in an operation worth 434 

million euros. 

- BES gives up on sale of its stake in 

Zon; Caixa sold at 2.6 euros, but will 

have to be compensated if Isabel dos 

Santos buys more Zon at a higher 

price; shares in the operator closed 

up 1.99% yesterday, with each share 

worth 2.05 euros. 

 

18 junho de 2012 

- PT fechou a semana cotada a 3,29 

euros, tendo valorizado 0,64% na 

última sessão. 

- Zon e Sonaecom mais próximas com 

reforço de Isabel dos Santos; 

empresária já tem 28,8% da 

operadora, o que permite a 

clarificação acionista para contatos 

com grupo Sonae; Zon fechou a 

subir 2,39% para 2,099 euros e 

Sonaecom subiu 0,84% para 1,2 

euros. 

19 junho de 2012 

- Isabel dos Santos vai nomear 

administradores para a Zon até 

18 June 2012 

- PT shares ended the week at 3.29 

euros, up 0.64% in the last session. 

- Zon and Sonaecom closer with 

increased holding of Isabel dos 

Santos; the businesswoman already 

holds 28.8% of the operator, which 

allows shareholder clarification as 

regards contacts with Grupo Sonae; 

Zon shares closed up 2.39% at 2.099 

euros, and Sonaecom shares up 

0.84% at 1.20 euros. 

 

19 June 2012 

- Isabel dos Santos plans to nominate 

directors to Zon's board by 
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setembro, entretanto saem os 

administradores que representavam 

a CGD e a Cinveste; ações da 

operadora subiram ontem 2,0% em 

bolsa. 

- Fusão entre a Zon e a Sonaecom 

poderá gerar sinergias de 330 

milhões de euros, avança uma 

análise do BESI. 

 

September; in the meantime, the 

directors that represented CGD and 

Cinveste step down; shares in the 

operator rose 2.0% on the stock 

market yesterday. 

- Merger between Zon and Sonaecom 

may generate synergies of 330 

million euros, according to a BESI 

analysis. 

 

20 junho de 2012 

- PT vai emitir 250 milhões de euros 

de dívida para particulares, juntando-

se a outras empresas que têm vindo 

a emitir dívida; taxa de juro deve 

rondar 6,25%; ações da operadora 

valorizaram ontem 2,24% ao 

fecharem a sessão bolsista a cotar 

3,33 euros. 

 

20 June 2012 

- PT will issue 250 million euros of debt 

to private buyers, joining other 

companies that have been issuing 

debt; interest rate should be around 

6.25%; the operator’s shares were up 

today 2.24% at the close of the stock 

market session, quoted at 3.33 

euros. 

 

21 junho de 2012 

- Quota de mercado da Oi cresce em 

maio mas operadora mantém-se em 

quarto lugar. 

 

21 June 2012 

- Oi’s market share grows in May but 

operator still ranks 4th. 

 

22 junho de 2012 

- Zon na Venezuela; Isabel dos Santos 

passou a maior acionista da Zon e 

tem Visabeira e BPI alinhados na sua 

estratégia; após Angola, com a ZAP, 

segue-se a Venezuela. 

22 June 2012 

- Zon in Venezuela; Isabel dos Santos 

becomes Zon’s largest shareholder 

and has Visabeira and BPI backing 

her strategy; after Angola, with ZAP, 

next up is Venezuela. 
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23 junho de 2012 

- BES aproxima-se de Isabel dos 

Santos; banco admite voltar a 

considerar Zon estratégica; Sonae 

disponível para negociar fusão. 

- Zon valoriza 12,7% e sobem as 

apostas numa fusão; Berenberg 

Bank subiu a sua recomendação 

para a Zon de manter, para comprar 

com um preço-alvo de 2,8 euros por 

ação; já o BPI considera que agora 

aumentou a probabilidade de uma 

fusão entre as duas empresas. 

 

23 June 2012 

- BES more in line with Isabel dos 

Santos; bank willing to reconsider 

Zon strategy; Sonae open to 

negotiation. 

- Zon shares rise 12.7% and a merger 

is odds on; Berenberg Bank raised its 

recommendation for Zon from hold to 

buy, with a target price of 2.80 euros 

per share; since BPI considers that a 

merger between the companies is 

increasingly likely. 

 

26 junho de 2012 

- A agência de notação Moody's 

anunciou a descida de ratings de 28 

bancos espanhóis, entre um e quatro 

níveis, na sequência da decisão de 

há duas semanas descer o rating da 

dívida soberana de Espanha. 

 

26 June 2012 

- Credit rating agency Moody's 

announces downgrade of 28 Spanish 

banks by between one and four 

notches, following the decision two 

weeks ago to downgrade Spain’s 

sovereign debt. 

 

28 junho de 2012 

- Financiamento da PT está garantido 

até ao final de 2015; corte do 

dividendo e emissão de obrigações 

permite ganhar fôlego caso Portugal 

não volte aos mercados em 2013; 

ações da operadora valorizaram 

ontem 3,07% para 3,42 euros. 

28 June 2012 

- Financing of PT is guaranteed until 

the end of 2015; a dividend cut and 

bond issue would provide some 

leeway in case Portugal is unable to 

return to the markets in 2013; the 

operator’s shares were up 3.07% 

yesterday, at 3.42 euros. 
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- PT conseguirá poupar cerca de 190 

milhões de euros por ano com a 

redução do dividendo para metade; 

analistas dizem que corte da 

remuneração para metade foi 

decisão sensata. 

- Telefónica exige 800 milhões ao 

México por alterações nas tarifas de 

interconexão; em causa está a 

decisão do governo mexicano de 

reduzir drasticamente as tarifas. 

 

- PT could save about 190 million 

euros per year by halving the 

dividend; analysts say that cutting 

remuneration by half would be a 

sensible decision. 

 

- Telefónica demands 800 million from 

Mexico subsequent to changes made 

to interconnection tariffs, following a 

decision by Mexico’s government to 

drastically reduce the tariff. 
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10. Evolução das cotações das empresas do sector nacional das 

comunicações e de diversos índices bolsistas (1 de julho 2011 / 30 de junho 

2012) | Share price performance of the companies of the national 

communications sector and of different stock market indices (1 July 2011 / 

30 June 2012) 

10.1. Evolução de diversos índices gerais – PSI20, Euronext 100, FTSEuroTop 

100, Dow Jones Industrial vs cotações das empresas do sector nacional das 

comunicações | Performance of various general indices – PSI20, Euronext 100, 

FTSE EuroTop 100, Dow Jones Industrials vs share price performance of the 

companies of the national communications sector 

Tabela 20 | Table 20 – Índices gerais – PSI20, Euronext 100, FTSEuroTop 100, Dow Jones Industrial | 

General indices – PSI20, Euronext 100, FTSE EuroTop 100, Dow Jones Industrial Average 

 

 

 

 

 

 

Notas: 

PSI20 — índice de referência do mercado de bolsa nacional, refletindo a evolução dos preços das 
vinte emissões de ações de maior dimensão e liquidez selecionadas do universo das empresas 
admitidas à negociação no Mercado de Cotações Oficiais (é o principal índice da Euronext Lisboa). 

Euronext 100 – constituído pelas cem empresas mais líquidas das Praças da Euronext (Amesterdão, 
Bruxelas, Lisboa e Paris). 

FTSEUROTOP 100 – constituído pelas cem empresas mais líquidas da Europa. 

Dow Jones Industrial — indice industrial do mercado norte-americano com base em Wall Street 
composto pelas trinta maiores empresas dos Estados Unidos da América. 

Notes: 

PSI20 – benchmark index of the national stock market, reflecting the performance of the twenty largest and 
most liquid listings selected from the universe of companies permitted to trade on the Main Market (Mercado 
de Cotações Oficiais) of Euronext Lisbon (main index of Euronext Lisbon). 

Euronext 100 – comprising the one hundred most liquid companies on the exchanges of Euronext 
(Amsterdam, Brussels, Lisbon and Paris). 

 01.07.2011 30.06.2012 Variação | Change 

PSI20 7332,74 4697,96 -35,93% 

Euronext 100 709,10 611,81 -13,72% 

FTSEuroTop 100 2321,38 2114,33 -8,92% 

Dow Jones Industrial 12582,77 12880,09 +2,36% 
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FTSE EUROTOP 100 – comprised of Europe’s one hundred most highly capitalised blue chip companies. 

Dow Jones Industrial – measures the stock performance of thirty leading blue-chip companies in the United 
States. 

Gráfico 24 | Graph 24 - Evolução percentual do PSI20 e de diversos índices gerais — Euronext100, 

FTSEUROTOP100, Dow Jones Ind, no período julho 2011 / junho 2012 (referência 1 julho 2011) | Percentage 

performance of PSI20 and several different indices –Euronext 100, FTSE EUROTOP100, Dow Jones 

Industrials – in July 2011 / June 2012 (reference 1July 2011) 
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Gráfico 25 | Graph 25 - Evolução percentual das cotações das empresas em análise e de diversos índices 

gerais no período 1 julho 2011 / 30 junho 2012 (referência 1 julho 2011) | Percentage performance in share 

prices of the companies under analysis and the various general indices in 1 July 2011 / 30 June 2012 

(reference 01 July 2011) 

 

10.2. Evolução de índices internacionais tecnológicos / telecomunicações vs 

cotações das empresas do sector nacional das comunicações | Performance of 

international technology / telecommunications indices vs shares prices of the 

companies of the national communications sector 

Tabela 21 | Table 21 — Índices tecnológicos e de telecomunicações – Nasdaq Composite, Nasdaq 

Telecommunications e Dow Jones Europe Stoxx Telecommunications | Index Technology and 

telecommunications indices – Nasdaq Composite, Nasdaq Telecommunications and Dow Jones Europe Stoxx 

Telecommunications Index 

 

 

 
 

Notas | Notes:  
Nasdaq Composite — índice americano referente a empresas tecnológicas. | Nasdaq Composite — benchmark 
American index for technology companies.  
Nasdaq Telecommunications — índice americano referente a empresas de telecomunicações. | Nasdaq 
Telecommunications — American index for telecommunications companies. 
DJS Telecom — índice que inclui empresas europeias de telecomunicações. | DJS Telecom — Index which includes 
European telecommunications companies. 
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Dow Jones Ind Portugal Telecom Zon Multimedia 

Sonaecom 

 01.07.2011 30.06.2012 Variação | Change 

Nasdaq Composite 2816,03 2935,05 +4,23% 

Nasdaq 
Telecommunications 

215,73 184,59 -14,43% 

DJS Telecom 259,89 240,83 -7,33% 
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Gráfico 26 | Graph 26 — Evolução percentual de índices tecnológicos e telecomunicações no período 1 julho 

2011 / 30 junho 2012 (referência 1 julho 2011) | Percentage performance in technology and 

telecommunications indices in 1 July 2011 / 30 June 2012 (reference 01 July 2011) 
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Gráfico 27 | Graph 27 - Evolução percentual das cotações das empresas em análise vs índices tecnológicos 

e telecomunicações no período 1 julho 2011 / 30 junho 2012 (referência 1 julho 2011) | Percentage 

performance in share prices of companies under analysis vs technology and telecommunications indices in 1 

July 2011 / 30 June 2012 (reference 01 July 2011) 

 

11. Comparação da evolução das cotações da PT, Zon Multimédia e 

Sonaecom / congéneres europeias (1 de julho 2011 / 30 de junho 2012) | 

Comparison of the share price performance of PT, Zon Multimédia and 

Sonaecom / European counterparts (1 July 2011 / 30 June 2011) 

Tabela 22 | Table 22 — Comparação da evolução das cotações da PT, Zon Multimédia e Sonaecom / 

congéneres europeias | Comparison of the share price performance of PT, Zon Multimédia and Sonaecom / 

European counterparts 

 

 

 

 

 

 

-60% 

-50% 

-40% 

-30% 

-20% 

-10% 

0% 

10% 

20% 

1
-J

u
l-
1
1
 

1
-A

g
o
-1

1
 

1
-S

e
t-

1
1
 

3
-O

u
t-

1
1
 

1
-N

o
v
-1

1
 

1
-D

e
z
-1

1
 

2
-J

a
n
-1

2
 

1
-F

e
v
-1

2
 

1
-M

a
r-

1
2
 

2
-A

b
r-

1
2
 

2
-M

a
i-
1
2
 

1
-J

u
n
-1

2
 

2
9
-J

u
n
-1

2
 

Nasdaq Composite Nasdaq Telec. DJS Telecom 

Portugal Telecom Zon Multimédia Sonaecom 

 01.07.2011 30.06.2012 Variação | Change 

British Telecom 199,90 211,40 +5,75% 

Deutsche Telekom 9,85 8,65 -12,18% 

France Telecom 14,66 10,38 -29,23% 

KPN 10,06 7,56 -24,89% 

Telecom Itália 0,96 0,78 -18,75% 

Telefónica 16,97 10,25 -39,60% 

Portugal Telecom 6,85 3,46 -49,59% 

Sonaecom 1,51 1,31 -13,50% 

Zon Multimédia 3,21 2,34 -27,20% 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  96 

 

Gráfico 28 | Graph 28 - Evolução percentual das cotações no período 1 julho 2011 / 30 junho 2012 

(referência 1 de julho 2011) | Percentage performance in share prices 1 July 2011 / 30 June 2012 (reference 

01 July 2011) 
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12. Evolução bolsista desde 2006 das empresas atuantes no mercado nacional das comunicações | Stock market performance 

since 2006 of companies in the national communications market 

Tabela 23 | Table 23— Evolução desde 2006 da cotação das empresas do sector nacional das comunicações, dos principais índices gerais e de telecomunicações nacionais e 

internacionais e das cotações das principais congéneres europeias (resumo dos valores e variações divulgados no âmbito das anteriores edições do Anuário do Sector das 

Comunicações) | Performance since 2006 of the share prices of the companies of the national communications sector, of the main general and national and international 

telecommunications indices and of the share prices of the main European counterparts (summary of the values and changes published within the scope of the previous editions of the 

Communications Sector Yearbook) 

 

 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

02.01.06 29.06.07 02.07.07 30.06.08 01.07.08 30.06.09 01.07.09 30.06.10 01.07.10 31.08.11 01.07.11 30.06.12 

PT 8,54 10,23 19,79% 8,47 7,21 -14,91% 6,96 6,97 0,23% 7,21 8,18 13,45% 8,34 6,02 -27,76% 6,85 3,46 -49,59% 

PT Mult. / 
Zon Mult. 9,55 11,91 24,71% 11,81 5,28 -55,29% 4,77 3,79 -20,48% 3,85 3,18 -17,39% 3,19 2,59 -18,84% 3,21 2,34 -27,20% 

Sonaecom 3,69 4,90 32,79% 4,86 2,12 -56,38% 2,08 1,76 -15,33% 1,77 1,38 -21,98% 1,38 1,34 -2,47% 1,51 1,31 -13,50% 

PSI 20 8.602,04 13.384,90 55,60% 13.405,30 8.904,14 -33,58% 8.486,91 7.110,88 -16,21% 7.240,24 7.065,65 -2,41% 7.019,28 6.320,08 -9,96% 7.332,74 4.697,96 -35,93% 

 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

02.01.06 29.06.07 02.07.07 30.06.08 01.07.08 30.06.09 01.07.09 30.06.10 01.07.10 31.08.11 01.07.11 30.06.12 

EuroNext 
100 816,63 1.066,22 30,56% 1.063,41 782,98 -26,37% 765,58 542,30 -29,16% 554,33 625,00 12,75% 607,69 600,44 -1,19% 709,1 611,81 -13,72% 

FTSEURO
FIRST100 4.201,25 5.102,56 21,45% 5.077,28 3.834,99 -24,47% - - - - - - - - - - - - 

FTSEURO
TOP100 - - - - - - 2.474,02 1.821,18 -26,39% 1.855,03 2.086,51 12,48% 2.035,53 2.007,17 -1,39% 2.321,38 2.114,33 -8,92% 

Dow 
Jones Ind 10.847,41 13.408,62 23,61% 13.535,43 11.350,01 -16,15% 11.382,26 8.447,00 -25,79% 8.504,06 9.774,02 14,93% 9.732,53 11.613,53 19,33% 12.582,77 12.880,09 2,36% 
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Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

Valor | Value 
Var. 

02.01.06 29.06.07 02.07.07 30.06.08 01.07.08 30.06.09 01.07.09 30.06.10 01.07.10 31.08.11 01.07.11 30.06.12 

Nasdaq 
Composite 2.243,74 2.603,23 16,02% 2.632,30 2.292,98 -12,89% 2.304,97 1.835,04 -20,39% 1.845,72 2.109,24 14,28% 2.101,36 2.579,46 22,75% 2.816,03 2.935,05 4,23% 

Nasdaq 
Telec. 186,77 260,77 39,62% 265,36 232,39 -12,42% 235,02 188,07 -19,98% 189,07 187,33 -0,92% 186,29 193,40 3,82% 215,73 184,59 -14,43% 

FTSEuroT
elec. 325,49 360,00 10,60% - - - - - - - - - - - - - - - 

Next 
Economy 1.092,62 1.343,26 22,94% - - - - - - - - - - - - - - - 

DJS 
Telecom - - - 338,77 274,12 -19,08% 273,91 219,24 -19,96% 223,39 242,49 8,55% 240,20 241,07 0,36% 259,89 240,83 -7,33% 

 
Valor | Value 

Var. 
Valor | Value 

Var. 
Valor | Value 

Var. 
Valor | Value 

Var. 
Valor | Value 

Var. 
Valor | Value 

Var. 
02.01.06 29.06.07 02.07.07 30.06.08 01.07.08 30.06.09 01.07.09 30.06.10 01.07.10 31.08.11 01.07.11 30.06.12 

British 
Telecom 220,05 332,50 50,79% 331,00 199,90 -39,61% 202,00 101,50 -49,75% 104,89 130,10 24,03% 128,00 171,50 33,98% 199,90 211,40 5,75% 

Deutsche 
Telekom 14,09 13,69 -2,84% 13,66 10,40 -23,87% 9,69 8,40 -13,31% 8,58 9,70 13,05% 9,72 8,81 -9,36% 9,85 8,65 -12,18% 

France 
Telecom 21,21 20,40 -3,82% 20,20 17,46 -13,56% 19,16 16,16 -15,66% 16,68 14,29 -14,33% 14,15 13,30 -5,97% 14,66 10,38 -29,23% 

KPN 8,48 12,32 45,28% 12,37 10,90 -11,88% 10,98 9,80 -10,72% 9,97 10,48 5,07% 10,44 9,86 -5,56% 10,06 7,56 -24,89% 

Telecom 
Itália 2,48 2,04 -17,70% 2,02 1,28 -36,76% 1,22 0,99 -18,85% 1,02 0,91 -10,78% 0,90 0,84 -6,67% 0,96 0,78 -18,75% 

Telefónica 12,72 16,54 30,03% 16,50 16,88 2,30% 16,84 15,64 -7,13% 16,85 15,16 -10,03% 15,15 14,42 -4,82% 16,97 10,25 -39,60% 
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Tabela 24 | Table 24 — Evolução entre 2 janeiro de 2006 e 30 junho de 2012 da cotação das empresas do 

sector nacional das comunicações, dos principais índices gerais e de telecomunicações nacionais e 

internacionais e das cotações das principais congéneres europeias | Performance between 2 January 2006 

and 30 June 2012 of the share price of companies of the national communications sector, of the main general 

and national and international telecommunications indices and of the share prices of the main European 

counterparts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Valor | Value Variação | Change 

02.01.2006 30.06.2012 

PT 8,54 3,46 -59,48% 

PT Mult./Zon Mult. 9,55 2,34 -75,50% 

Sonaecom 3,69 1,31 -64,50% 

PSI 20 8.602,04 4.697,96 -45,39% 

 
Valor | Value Variação | Change 

02.01.2006 30.06.2012 

EuroNext 100 816,63 611,81 -25,08% 

FTSEUROFIRST 100 4.201,25 - - 

FTSEUROTOP 100 - 2.114,33 - 

Dow Jones Ind 10.847,41 12.880,09 18,74% 

 
Valor | Value Variação | Change 

02.01.2006 30.06.2012 

Nasdaq Composite 2.243,74 2.935,05 30,81% 

Nasdaq Telec. 186,77 184,59 -1,17% 

FTSEuroTelec. 325,49 - - 

Next Economy 1.092,62 - - 

DJS Telecom - 240,83 - 

 
Valor | Value Variação | Change 

02.01.2006 30.06.2012 

British Telecom 220,05 211,40 -3,93% 

Deutsche Telekom 14,09 8,65 -38,61% 

France Telecom 21,21 10,38 -51,06% 

KPN 8,48 7,56 -10,85% 

Telecom Itália 2,48 0,78 -68,55% 

Telefónica 12,72 10,25 -19,42% 
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13. Síntese | Summary 

Entre o início do 2º semestre de 2011 e o 

final de junho de 2012, o índice PSI20 

registou uma diminuição de 35,93%. No 

mesmo período, o índice Euronext100 e o 

FTSEuroTop100 desvalorizaram, 

respetivamente 13,72% e 8,92%. Já o 

índice Dow Jones Ind. valorizou 2,36%. 

A cotação da Portugal Telecom (PT) 

registou, entre o início e o final do período 

em análise, uma desvalorização de 

49,59%, sendo, das empresas portuguesas 

e europeias analisadas, a que apresenta 

maior desvalorização. 

Entre o início e o final do mesmo período, 

a cotação das acções da Sonaecom 

desvalorizou-se em 13,50% e a cotação 

das acções da Zon Multimédia em 27,20%, 

desvalorizações estas, apesar de tudo, 

inferiores à registada, no mesmo período, 

para o PSI20 (35,93%).  

Dos índices tecnológicos e de 

telecomunicações considerados, apenas o 

Nasdaq Composite apresentou uma 

variação positiva (4,23%) no referido 

período. Os índices Nasdaq 

Telecommunications e DJS Telecom 

apresentaram, respetivamente, variações 

The PSI20 index fell 35.93% between the 

beginning of the 2nd half of 2011 and the 

end of June 2012. Euronext100 and 

FTSEuroTop100 fell by 13.72% and 8.92%, 

respectively over the same period. The 

Dow Jones Ind. index, however, rose by 

2.36%. 

Portugal Telecom's (PT) share price 

declined 49.59% during the period being 

reported, which was the biggest loss of any 

of the Portuguese and European 

companies analysed. 

Between the beginning and the end of that 

period, Sonaecom shares’ declined 

13.50%, and Zon Multimédia shares fell 

27.20%, declines which are, however, less 

than the PSI20's declines (35.93%) over 

the same period.  

Of all the technology and 

telecommunications indices, the Nasdaq 

Composite was the only index to post a 

gain (4.23%) over the period. The Nasdaq 

Telecommunications and DJS Telecom 

indexes fell by 14.43% and 7.33% 

respectively. 

Analysing the performance of Portugal’s 

European telecommunications counterparts 
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negativas de 14,43% e 7,33%. 

Na análise da evolução, entre 1 de julho de 

2011 e 30 de junho de 2012 da cotação 

das congéneres europeias das empresas 

portuguesas, destaca-se a British Telecom 

por ser a única empresa em análise que 

registou uma valorização da sua cotação 

(5,75%). Entre as restantes empresas a 

Sonaecom e a Deutsche Telecom foram, 

as que registaram menores descidas nas 

respetivas cotações (-13,50% e -12,18%, 

respetivamente). As maiores 

desvalorizações verificaram-se nas 

cotações da PT, da Telefonica e da France 

Telecom, com variações negativas de 

49,59%, 39,60% e 29,23%, 

respetivamente. 

No que respeita à evolução, desde 2006, 

da cotação das empresas do sector 

nacional das Comunicações, dos principais 

índices gerais e de telecomunicações 

nacionais e internacionais e das cotações 

das principais congéneres europeias, 

deverá ser tido em consideração, entre 

outros aspectos, o seguinte: 

i) A implementação da separação 

estrutural entre a PT Multimédia 

(PTM, agora ZON Multimédia) e a 

Portugal Telecom (PT), através do 

processo designado por spin-off da 

between 1 July 2011 and 30 June 2012, 

British Telecom is conspicuous as the only 

company under analysis that saw a rise in 

its share price (5.75%). Of the remaining 

companies, Sonaecom and Deutsche 

Telecom saw the smallest fall (-13.50% 

and -12.18%, respectively). The biggest 

falls were reported for PT, Telefónica and 

France Telecom, whose shares fell 

49.59%, 39.60% and 29.23%, respectively. 

As regards the shares of the companies 

making up Portugal’s communications 

sector, in the main national and 

international, general and 

telecommunications  indexes, as well as 

the share of their main European 

counterparts, the following circumstances 

are of note: 

i) Implementation of the structural 

separation of PT Multimédia (PTM, now 

ZON Multimédia) from Portugal 

Telecom (PT), through the PTM spin-off 

process.  

On 7 November 2007, PT announced it 

had concluded the PTM spin-off process 

“by granting PT shareholders stakes in the 

company”, adding that “under the terms 

established for the spin-off, their 

shareholders were given 0.176067 PT 

Multimédia shares per each PT share held 
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PTM. 

A 7 de novembro de 2007, a PT 

informou que tinha concluído o 

processo de spin-off da PTM “com a 

atribuição aos accionistas da PT da 

sua participação naquela sociedade”, 

adiantando que “nos termos 

previstos para o spin-off, foram 

atribuídas aos seus accionistas 

0,176067 acções da PT Multimédia 

por cada acção da PT detida (…) 

tendo, no total, sido transferidas para 

as contas dos accionistas da PT 

154,9 milhões de acções da PT 

Multimédia, correspondentes a 

50,1% do capital social e dos direitos 

de voto nesta sociedade”. Na mesma 

informação, a PT acrescentou que “a 

PT manteve uma participação de 

8,3% na PT Multimédia, equivalente 

a 25,7 milhões acções”. 

Em 14 de novembro de 2007, a PTM 

comunicou ao mercado que, a partir 

daquela data, a PT “deixará de deter 

(…) and 154.9 million PT Multimédia 

shares were transferred to PT shareholder 

accounts, corresponding to 50.1% of the 

share capital and voting rights in the 

company”. In the same announcement PT 

stated that “PT maintained a share of 8.3% 

in PT Multimédia, equivalent to 25.7 million 

shares.” 

On 14 November 2007 PTM informed 

the market that, as from that date, PT 

would “no longer hold any direct 

shareholding in PT Multimédia (…) 

[therefore] only the voting rights 

corresponding to the shares held by the 

funds managed by Previsão, Sociedade 

Gestora de Fundos de Pensões, S.A. 

and by PT's directors, with less than 

2% of PT Multimédia's voting rights 

attributable to PT”.   

ii) The announcement of bankruptcy by 

Lehman Brothers on 15 September 

2008, resulting from accumulated 

losses incurred as a result of the 

ongoing subprime crisis25 (dismantling 

                                                                 

25 The subprime crisis was a financial crisis that began in 2006 with the collapse of credit  
institutions in the United States which had issued high-risk  mortgages, dragging several banks into 
a state of insolvency and strongly impacting stock markets all over the world. The crisis became 
public in February 2007, as a financial crisis, in the heart of the system. A serious crisis, therefore – 
and according to many economists the most serious crisis since 1929, regarded as an interruption 
in the global economy’s payments chain – which would eventually spread to affect all economic 
sectors. A harbinger, therefore, of the 2008 economic crisis.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_%28administra%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insolv%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_de_1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008
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directamente qualquer participação 

social na PT Multimédia (…) [pelo 

que] passaram apenas a ser 

imputáveis à Portugal Telecom os 

direitos de voto correspondentes às 

acções detidas pelos fundos geridos 

pela Previsão, Sociedade Gestora de 

Fundos de Pensões, S.A. e por 

administradores da Portugal 

Telecom, em percentagem inferior a 

2% dos direitos de voto da PT 

Multimédia”. 

ii) A declaração de falência da Lehman 

Brothers, a 15 de Setembro de 2008, 

resultante dos prejuízos acumulados 

com a continuada crise do subprime24 

(desmoronamento do sistema de 

crédito de alto risco), que teve início 

cerca de um ano antes, gerou um 

sentimento negativo nos mercados 

acelerando significativamente a crise 

do sistema financeiro. A confirmação 

desta falência abalou ainda mais a 

confiança no sistema financeiro 

norte-americano. A sequência de 

of the high risk credit system) which 

started about a year previously, spread 

negative sentiment across markets, 

which considerably accelerated the 

crisis in the financial system. 

Confirmation of the bankruptcy shook 

confidence in the North American 

system even more. The subsequent 

series of bankruptcies caused the Dow 

Jones index and other international 

stock exchanges to plunge, suffering 

the largest falls since 11 September 

2001. 

iii) In Portugal, particularly from 2011 

onwards, sovereign debt ratings were 

cut significantly by the main credit 

rating agencies, with repercussions for 

Portugal’s companies (e.g.: a) on 29 

March 2011, Standard & Poor's 

downgraded Portugal’s rating one 

notch, for both medium and long-term 

debt, leaving Portugal’s rating just one 

level above junk; b) On 1 April 2011, 

international credit rating agency Fitch 

downgraded Portugal by three notches, 

                                                                 

24 A crise do subprime é uma crise financeira desencadeada em 2006, a partir da quebra de 
instituições de crédito dos Estados Unidos, que concediam empréstimos hipotecários de alto risco, 
arrastando vários bancos para uma situação de insolvência e repercutindo fortemente sobre as 
bolsas de valores de todo o mundo. A crise foi revelada ao público a partir de Fevereiro de 2007, 
como uma crise financeira, no coração do sistema. Uma crise grave, portanto - e segundo muitos 
economistas, a mais grave desde 1929, entendida como uma interrupção da cadeia de 
pagamentos da economia global - que tenderia a atingir generalizadamente todos os sectores 
económicos. Um prenúncio, portanto, da crise económica de 2008.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/2006
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fal%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Institui%C3%A7%C3%A3o_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hipoteca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Risco_%28administra%C3%A7%C3%A3o%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Banco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Insolv%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://pt.wikipedia.org/wiki/2007
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_financeira
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_de_1929
http://pt.wikipedia.org/wiki/Crise_econ%C3%B4mica_de_2008
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falências provocou a maior queda do 

índice Dow Jones e de bolsas de 

valores internacionais desde os 

atentados de 11 de setembro de 2001. 

iii) Em Portugal, assistiu-se, em 

particular a partir de 2011 a 

significativos cortes de rating pelas 

principais agências de notação 

financeira, com reflexo na cotação 

das empresas nacionais (ex: a) a 29 

de março de 2011, a Standard & 

Poor's cortou o rating de Portugal em 

um nível, tanto na dívida de longo 

prazo como no curto prazo, ficando a 

nota de Portugal a um nível de ser 

considerada 'lixo' ('junk'); b) Em 1 de 

abril de 2011, a agência de notação 

internacional Fitch cortou o rating de 

Portugal em três níveis, para BBB-, 

deixando o nosso país a um nível de 

ser considerado 'lixo' ('junk'); c) em 5 

de julho de 2011, a agência de 

notação financeira Moody's cortou 

em quatro níveis o rating de Portugal, 

de Baa1 para Ba2, colocando a 

dívida do país na categoria 'lixo' 

(junk); d) em 19 de outubro de 2011, 

a canadiana DBRS corta rating de 

Portugal para BBB, que fica apenas 

dois níveis acima de 'lixo' ('junk'); e) 

Fitch cortou, em 24 de novembro de 

to BBB-, leaving the country one level 

above junk; c) on 5 July 2011, credit 

rating agency Moody's cut Portugal’s 

rating by four notches, from Baa1 to 

Ba2, placing the country’s debt in the 

junk category; d) on 19 October 2011, 

Canada’s DBRS downgraded Portugal 

to BBB, only two notches above junk 

status; e) on 24 November 2011 Fitch 

downgraded Portugal's rating one 

notch, from 'BBB-' to 'BB+', moving the 

rating to a level regarded as junk; f) on 

21 December 2011, Moody’s lowered 

the rating of PT to junk; g) on 13 

January 2012, Standard & Poor’s 

downgraded Portugal from BBB- to BB, 

so that it the country was rated by all 

three major North American agencies 

as junk; h) on 30 January 2011, 

Canada’s credit rating agency DBRS 

cut Portugal 's rating of one notch, from 

‘BBB' to ‘BBB-‘, following the 

downgrades by the world’s three 

largest agencies: Moody's, Fitch, and 

Standard & Poor's; i) on 23 May 2012, 

DBRS placed the ratings of Portugal, 

Spain, Italy, and Ireland under review 

for further possible downgrade). 

iv)  Rating cuts have spread to most 

countries in Europe, notably Spain and 

Italy (e.g.: a) Standard & Poor's (S&P) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones
http://pt.wikipedia.org/wiki/Atentados_de_11_de_setembro_de_2001
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2011 o rating de Portugal em um 

nível, de 'BBB-' para 'BB+', passando 

a nota para um nível já considerado 

'lixo' ('junk'); f) em 21 de dezembro 

de 2011, a Moodys baixou o rating 

da PT para lixo; g) a 13 de janeiro de 

2012, a Standard & Poor’s corta o 

rating de Portugal em dois níveis, de 

BBB- para BB, ficando, assim, 

classificado por todas as três 

grandes agências de notação norte-

americanas como “lixo”; h) em 30 de 

janeiro de 2011, a agência de 

notação canadiana DBRS o rating de 

Portugal em um nível, de ‘BBB' para 

‘BBB-‘, acompanhando os 

‘downgrades' das três maiores 

agências mundiais: Moody's, Fitch e 

Standard & Poor's; i) em 23 de maio 

de 2012, a agência DBRS colocou as 

notações de Portugal, Espanha,Itália 

e Irlanda sob revisão para uma 

possível descida).  

iv) Os cortes de ‘rating’ têm-se 

estendido à generalidade dos países 

da Europa, nomeadamente em 

Espanha e Itália (ex: a) decisão da 

Standard & Poor's (S&P) de reduzir o 

'rating' de Itália de A+ para A, em 19 

de setembro de 2011; b) em 13 de 

janeiro de 2012, a agência de 

decision to reduce Italy’s rating from A+ 

to A on 19 September 2011; b) on 13 

January 2012, credit rating agency 

Standard & Poor's announced it was 

downgrading most Eurozone countries, 

including France, which lost its top 

rating, and Portugal, Spain and Italy, by 

two notches; c) Standard and Poor’s 

cutting the rating of Telefónica’s long-

term debt to two notches above junk on 

25 May 2012; d) the downgrade of 

Spain, announced by Fitch on 7 June 

2012, reduced the country’s credit 

rating by three notches to “BBB”. With 

this drop the country’s rating is two 

levels above junk; e) on 14 June 2012 

Moody's announced the downgrade of 

Spain’s sovereign debt rating by three 

notches from A3 to Baa3, with a 

negative outlook which may lead to 

further downgrade; f) on 26 June 2012, 

Moody's announced it was lowering the 

credit rating of 28 Spanish banks by 

one to four notches, following the 

decision two weeks previously to 

reduce the rating on Spain’s sovereign 

debt. 

As such, between the beginning of 2006 

and the end of the 1st half of 2006 there 

the share prices of the companies in the 

country’s Communications sector 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  106 

 

notação Standard & Poor's anunciou 

o corte do 'rating' da maioria dos 

países da Zona Euro, entre os quais 

a França, que perdeu a nota máxima, 

e Portugal, Espanha e Itália, que 

baixaram dois níveis; c) redução pela 

Standard and Poor’s da notação da 

dívida de longo prazo da Telefónica, 

ficando a dois níveis de “lixo”, 25 de 

maio de 2012; d) o corte do rating 

espanhol, anunciado pela Fitch em 7 

de junho de 2012, reduziu a notação 

financeira do país em três níveis para 

"BBB". Com esta descida, o rating do 

país fica a dois níveis do patamar 

considerado "lixo"; e) em 14 de junho 

de 2012 a agência de notação 

Moody's anunciou a descida do 

rating da dívida soberana espanhola 

a longo prazo em três níveis de A3 

para Baa3, com perspetiva negativa, 

o que pode levar a futuras reduções; 

f) em 26 de junho de 2012, a agência 

de notação Moody's anunciou a 

descida de 'ratings' de 28 bancos 

espanhóis, entre um e quatro níveis, 

na sequência da decisão de há duas 

semanas descer o 'rating' da dívida 

soberana de Espanha 

Assim, entre o início de 2006 e o final do 1º 

semestre de 2006, verificou-se uma 

performed positively, as did the main 

general national and international and 

telecommunications indices. In the same 

period the share of 3 out of 6 counterpart 

companies under analysis saw their prices 

rise (British Telecom, KPN, and 

Telefónica), while Deutsche Telecom, 

France Telecom and Telecom Italia shares 

fell. 

However, between the second half of 2007 

and the end of the 1st half of 2008, there 

was an opposite trend since, apart from 

Telefónica, all share prices of the 

companies under analysis (national and 

international), as well as all the indexes 

under analysis (general and 

telecommunications) fell. This scenario 

now seems to reflect the ongoing subprime 

crisis. 

Between the second half of 2008 and the 

end of the 1st half of 2009, the scenario 

was exactly the same, with all indices and 

company share prices under analysis, 

except for PT, losing ground. 

However, from the second half of 2009 until 

the end of the first half of 2010, the trend 

was reversed with respect to the 

international indices under analysis, except 

for the Nasdaq Telecommunications index. 

The same is true of the share prices of the 
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variação positiva da cotação das empresas 

do sector nacional das Comunicações e 

dos principais índices gerais e de 

telecomunicações nacionais e 

internacionais. No mesmo período, as 

cotações de 3 das 6 empresas congéneres 

em análise registaram uma valorização da 

sua cotação (British Telecom, KPN e 

Telefónica), sendo que a Deutsche 

Telecom, France Telecom e Telecom Italia 

registaram variações negativas. 

Já entre o início do 2º semestre de 2007 e 

o final do 1º semestre de 2008, a tendência 

foi inversa, uma vez que com exceção da 

Telefónica, todas as cotações das 

empresas em análise (nacionais e 

internacionais), assim como todos os 

índices em análise (de telecomunicações e 

gerais) registaram variações negativas. 

Este quadro parece já refletir a crise 

continuada do subprime. 

Entre o início do 2º semestre de 2008 e o 

final do 1º semestre de 2009, o cenário foi 

idêntico, com todos os índices e cotações 

das empresas em análise, com exceção da 

PT, a registarem variações negativas. 

No entanto, a partir do 2º semestre de 

2009 e até ao final do 1º semestre de 

2010, a tendência inverteu-se no que se 

refere aos índices internacionais em 

counterpart companies under analysis, 

including British Telecom, Deutsche 

Telecom, and KPN. The Portuguese 

companies and PSI20 continued the same 

trend as in the previous period. 

From the beginning of the 2nd quarter of 

2010 until the end of August 2011, all 

changes were negative, with the exception 

of the Dow Jones Industrial Average, 

Nasdaq Composite, Nasdaq 

Telecommunications, DJS Telecom, and 

the share price of British Telecom This 

situation was repeated between the 

beginning of the second half of 2011 and 

the end of the first half of 2012. 

Between the beginning of 2006 and 30 

June 2012, the PSI20 index fell 45.39%, in 

line with the decline recorded in the ratings 

of the Portuguese companies under 

analysis: Shares in Zon declined -75.50%, 

Sonaecom -64.50% and PT -59.48%. Even 

though this index fell in all of the years 

analysed in Table 5, the greatest fall 

occurred in the last period. As regards the 

Portuguese companies mentioned and 

comparing their share prices since 2006, 

the lowest values were recorded at the end 

of June 2012, in relation to the same 

periods of each previous year. 

During the period, all analysed counterpart 
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análise, com excepção do Nasdaq 

Telecommunications. O mesmo se 

verificou em relação às cotações das 

empresas congéneres em análise, 

nomeadamente a British Telecom, a 

Deutsche Telecom e a KPN. A tendência 

das empresas nacionais e do PSI20 

manteve-se relativamente ao período 

anterior. 

Desde o início do 2º semestre de 2010 até 

ao final de agosto de 2011, todas as 

variações foram negativas, com excepção 

do Dow Jones Industrial, do Nasdaq 

Composite, do Nasdaq 

Telecommunications, do DJS Telecom e 

da cotação da British Telecom. Esta 

situação repetiu-se entre o início do 2º 

semestre de 2011 e o final do 1º semestre 

de 2012. 

Entre o início de 2006 e 30 de junho de 

2012, o índice PSI20 registou uma 

desvalorização de 45,39%, em linha com a 

desvalorização registada nas cotações das 

empresas portuguesas em análise: Zon 

com -75,50%, Sonaecom com -64,50% e 

PT com -59,48%. Apesar de, em todos os 

anos analisados na tabela 5, este índice ter 

sofrido desvalorizações, a maior descida 

ocorreu no último período em análise. No 

que toca às empresas nacionais referidas, 

companies in European saw a fall in share 

price, Telecom Italia (-68.55%) posting the 

biggest drop. British Telecom saw the 

smallest drop (-3.93%). 

Comparing the prices recorded at the end 

of June each year, as analysed in Table 5, 

the counterpart companies saw their lowest 

values at the end of June 2012, except for 

British Telecom and Deutsche Telecom. 

As regards the general indexes analysed, 

Euronext 100 saw the largest decline in 

value (-25.08%), whereas the Dow Jones 

Industrial Average rose by 18.74%.  

The technology / telecommunications 

indices see a 1.17% fall in the Nasdaq 

Telecommunications index and a 30.81% 

rise in the Nasdaq Composite index.  

It should be noted that some of the general 

and technology/telecommunications indices 

analysed in 2006 have been discontinued 

(FTSEurofisrt 100, FTSEuroTelecom, and 

Next Economy); therefore, it is only possible 

to conduct a trend analysis of this year with 

the indices presented. 
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comparando a evolução das suas cotações 

desde 2006, verificou-se que foi no final de 

Junho de 2012 que, face aos períodos 

homólogos dos anos anteriores, se 

registaram os valores mais baixos. 

No mesmo período, todas as congéneres 

europeias analisadas registaram uma 

desvalorização da sua cotação, tendo a 

maior variação sido a da Telecom Italia (-

68,55%). A cotação da British Telecom 

registou a menor desvalorização (-3,93%). 

Comparando as cotações registadas no 

final de junho de cada um dos anos 

analisados na Tabela 5, verifica-se que as 

empresas congéneres registaram, no final 

de junho de 2012, os valores mais baixos, 

com exceção da British Telecom e da 

Deutsche Telecom. 

Quanto aos índices gerais analisados, 

destaca-se o Euronext 100, como o índice 

com maior desvalorização (-25,08%), 

sendo que o índice Dow Jones Industrial 

registou uma variação positiva de 18,74%.  

Da análise efetuada aos índices 

tecnológicos / telecomunicações verificou-

se uma desvalorização de 1,17% no índice 

Nasdaq Telecommunications e uma 

variação positiva de 30,81% no índice 

Nasdaq Composite.  
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É de relevar que alguns dos índices gerais 

e índices tecnológicos/telecomunicações 

analisados em 2006, foram descontinuados 

(FTSEurofisrt 100, FTSEuroTelecom e Next 

Economy), pelo que apenas é possível 

fazer uma análise evolutiva desde esse ano 

com os índices apresentados. 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  111 

 

Parte 3 – Empresas em actividade no sector das 
Comunicações em Portugal | Part 3 – Companies in 
activity in the communications sector in Portugal 

14. Comunicações eletrónicas | Electronic communications 

 

Índice / Index 

ALCARIA - Sistemas de Comunicações, Lda. .................................................... 108 

Amazing Life, Unipessoal, Lda. ........................................................................... 109 

AR Telecom – Acessos e Redes de Telecomunicações, S.A. . .......................... 110 

Associação de Moradores do Litoral de Almancil. ............................................... 111  

Associação Porto Digital. .................................................................................... 112  

AT&T – Serviços de Telecomunicações, Sociedade Unipessoal, Lda. ............... 113  

ATENA T, S.A. .................................................................................................... 114  

Belgacom International Carrier Services (Portugal), S.A. .................................... 115  

BLOOMBERG FINANCE L.P. ............................................................................. 116 

BLOOMBERG L.P ............................................................................................... 117 

BT PORTUGAL – Telecomunicações, Unipessoal, Lda ...................................... 118 

Cable & Wireless, S.L., Sucursal em Portugal .................................................... 119 

CABOVISÃO – Televisão por Cabo, S.A ............................................................ 120  

CGEST, S.A ........................................................................................................ 121  

CHOUDHARY – Comércio de Equipamentos de Telecomunicações, Lda ......... 122  

CJSUPER - Telecomunicações Representações e Serviços, Lda ...................... 123  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  112 

 

CLARA.NET PORTUGAL – Telecomunicações, S.A .......................................... 124  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  113 

 

Cogent Communications Portugal, Lda ............................................................... 125  

COLT Technology Services, Unipessoal, Lda ..................................................... 126  

Companhia I.B.M. Portuguesa S.A ...................................................................... 127  

COMSAT – Serviços de Satélite, Lda ................................................................. 128  

CTT – Correios de Portugal, S.A ......................................................................... 129  

CYCLOP NET – Informática e Telecomunicações, Lda ...................................... 130  

DETECTOR PORTUGAL – Serviços de Segurança Privada, Unip., Lda ............ 131  

EMACOM – Telecomunicações da Madeira, Unipessoal, Lda ............................ 132  

F300 - Fiber Communications, S.A ..................................................................... 133  

FLASHAD – Electrónica e Comunicações, Unipessoal, Lda ............................... 134  

FLEXIMÉDIA – Serviços e Meios de Informação e Comunicação, Lda .............. 135  

G9 SA – Telecomunicações, S.A Global Crossing PEC España, S.A ................. 136  

Global Crossing PEC España, S.A ...................................................................... 137 

GOWIRELESS – Comércio de Equip. de Telecomunicações, Unip., Lda ........... 138  

HEARTPHONE - Comércio de Telecomunicações, Lda ..................................... 139  

HSIA Hospitality Services Portugal – Serviços de Internet, S.A .........................  140 

IDT - Retail Europe Limited ................................................................................. 141  

INDRA – Sistemas Portugal, S.A ........................................................................ 142  

INFONET PORTUGAL – Serviços de Valor Acrescentado, Lda ......................... 143  

IPS – International Prepay Solution AG .............................................................. 144  

IPTV TELECOM - Telecomunicações, S.A ......................................................... 145  

IRIDIUM ITALIA SRL ........................................................................................... 146  

IV Response Limited ........................................................................................... 147  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  114 

 

Knewon, S.A ........................................................................................................ 148  

KPN Eurorings B.V .............................................................................................. 149  

Kubi Wireless, S. L .............................................................................................. 150  

LAZER Visão Antenas, Lda ................................................................................. 151  

LUCKYPRICE, LDA ............................................................................................ 152  

Manuel Soares & Pereira, Lda ............................................................................ 153  

MINHOCOM, Gestão de Infra-estruturas de Telecomunicações, EIM ................ 154  

MONEYCALL – Serviços de Telecomunicações, Lda ......................................... 155  

NACACOMUNIK – Serviços de Telecomunicações, Lda .................................... 156  

NFSi Telecom, Lda ................................................................................................ 157  

OnAir N.V., Lda ..................................................................................................... 158  

ONITELECOM – Infocomunicações, S.A ................................................................  159 

OPTIMUS – Comunicações, S.A ............................................................................. 160  

Orange Business Portugal, S.A ............................................................................... 161  

Palco da Vida – Telecomunicações Unipessoal, Lda ................................................. 162  

PINKHAIR – Unipessoal, Lda .................................................................................. 163  

PT Comunicações, S.A .......................................................................................... 164  

REFER TELECOM – Serviços de Telecomunicações, S.A ........................................ 165  

RENTELECOM – Comunicações, S.A ..................................................................... 166  

REPART – Sistemas de Comunicação de Recursos Partilhados, S.A ......................... 167  

Satlynx GmbH. .................................................................................................... 168  

SEMCABO – Soluções em Redes Informáticas, Lda. ......................................... 169  

SIPTELNET – Soluções Digitais, Unipessoal, Lda .............................................. 170  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  115 

 

SMART SOLUTIONS – Formação Profissional e Consultoria Unip., Lda ........... 171  

STV – Sociedade de Telecomunicações do Vale do Sousa, S.A ........................ 172  

T.M.I. – Telemedia International, Limited – Sucursal em Portugal ...................... 173  

TATA Communications (Portugal) – Instalação e Manutenção de Redes, Lda ... 174  

Telemo Comunicaciones, S.L.  ............................................................................ 175  

TELVENT Portugal, S.A ...................................................................................... 176  

Thomson Reuters (Markets) Europe, S.A. - Sucursal em Portugal ..................... 177  

TMN – Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A .............................................. 178  

T–SYSTEMS ITC IBERIA, S.A. (Soc. Unipersonal) – Sucursal em Portugal ...... 179  

ULTRASERVE – Consultoria e Apoio Empresarial, Lda ..................................... 180  

UNITELDATA – Telecomunicações, S.A ............................................................ 181  

VALICOM, Gestão de Infra-estruturas de Telecomunicações, EIM .................... 182  

VERIZON PORTUGAL – Sociedade Unipessoal, Lda ........................................ 183  

Viasat, Inc............................................................................................................ 184  

VODAFONE PORTUGAL – Comunicações Pessoais, S.A ................................. 185  

Voipunify Telecom, Lda ....................................................................................... 186  

VOXBONE, S.A ................................................................................................... 187  

WISEVECTOR – Telecomunicações, Lda .......................................................... 188  

WORLDBROKER TELECOMUNICAÇÕES – Sociedade de Telecomunicações e 

Multimédia, Lda. (World Telecom)  ...................................................................... 189  

ZON TV Cabo Açoreana, S.A .............................................................................. 190  

ZON TV Cabo Madeirense, S.A .......................................................................... 191  

ZON TV Cabo Portugal, S.A................................................................................ 192 



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  116 

 

Empresa | Company 
 

ALCARIA –  SISTEMAS DE COMUNICAÇÕES, LDA.  

Morada | Address Alcaria Fria – Porto Carvelhoso 

8800-166TAVIRA 

N.º Tel. | Phone no. 917 344 894 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.broadbandalgarve.co.uk 

Sócio-Gerente | Manager Partner Stephanie Fletcher 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Stephanie Fletcher .…………………………………………..…..……....... 50% 

Victor Cain Fletcher ………………………………………..……………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

42 237,38 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 08.06.2011 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet services (VoIP) 08.06.2011 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 08.06.2011 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 08.06.2011 
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Empresa | Company 
 

AMAZING LIFE,  UNIPES SOAL, LDA.  

Morada | Address Rua António Enes, 31, Lj. D8, Centro Comercial Queluz 

2745-068 QUELUZ 

N.º Tel. | Phone no. 214 361 628 

N.º Fax | Fax no. 214 361628 

Sítio na Internet | Website www.amazing4life.net 

Sócio-Gerente| Manager Partner Abdul Majid Iqbal 

Capital Social | Share Capital 10 000 euros 

Composição Acionista|Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Abdul Majid Iqbal ……….………………………………….……..……... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

625869,33 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and ervices 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos| Public pay-telephone services 23.06.2009 
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Empresa | Company 
 

AR TELECOM –  ACESSOS E REDES DE 
TELECOMUNICAÇÕES, S. A.  

Morada | Address Estrada de Alfragide, 67, Alfrapark, Edificio C, Piso 0 

2721-801 AMADORA 

N.º Tel. | Phone no. 210 301 030 

N.º Fax | Fax no. 210 301 300 

Sítio na Internet | Website http://www.artelecom.pt/ 

Administrador | Administrator Manuel Gonçalves 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista / Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

SGC Telecom, S.A. ………………………….…………………………... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

15254529,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

58 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 07.05.2012 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 07.05.2012 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 07.05.2012 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 07.05.2012 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 07.05.2012 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution services 07.05.2012 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

07.05.2012 
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Empresa| Company 
 

ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO LITORAL DE 
ALMANCIL  

Morada | Address Centro de Serviços Valverde  

Vale de Lobo 

8135-018ALMANCIL 

N.º Tel. | Phone no. 289 396 489 

N.º Fax | Fax no. 289 396 768 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Presidente da Direção| Chairman of the 
Board 

Bernardino Duarte 

Capital Social | Share Capital 30 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de distribuição por cabo| Cable distribution network 31.03.1999 
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Empresa| Company 
 

ASSOCIAÇÃO PORTO DIGITAL 

Morada | Address Rua das Flores, 152 

4050-263 PORTO 

N.º Tel. | Phone no. 222058412 

N.º Fax | Fax no. 222033174 

Sítio na Internet | Website http://www.portodigital.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração| Chairman of the Board 

Vladimiro Mota Cardoso Feliz 

Capital Social | Share Capital 30 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Câmara Municipal do Porto………………..…………………………. 33.33% 

Universidade do Porto……..……………….…………………………. 33.33% 

AEP-Associação Empresarial de Portugal.…………………………. 33.33% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações| Public communications network 12.12.2011 

 Serviço de acesso à Internet| Internet access services 12.12.2011 

 Serviços de transmissão de dados| Data transmission services 12.12.2011 
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Empresa| Company 
 

AT&T –  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Tour Egée, 9-11,  

Allée de l'Arche 

F-92671 Courbevoie Cedex, FRANCE 

N.º Tel. | Phone no. + 33 1 41 88 45 38 

N.º Fax | Fax no. + 33 1 41 88 79 21 

Sítio na Internet | Website http://www.att.com 

Gerente| Manager Michael John Springham 

Capital Social | Share Capital 74 700 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

AT&T Global Network Holdings B.V..………………….……………….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

4 781 593,62 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet| Internet access services 13.10.1995 

 Serviços de transmissão de dados| Data transmission services 13.10.1995 

 Serviços de comunicações via satélite| Satellite communications services 29.10.1997 
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Empresa | Company 
 

ATENA T,  S.A.  

Morada | Address Largo João Vaz, 9 – C 

1700-251 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 218 414 060 

N.º Fax | Fax no. 218 414 070 

Sítio na Internet | Website http://www.atena.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração| Chairman of the Board 

Afonso Viola 

Capital Social | Share Capital 500 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ATENA PREMIUM, SGPS, S.A. …………….…………………….…….....80% 

José Carvalho…………..………... …………………………….……………10% 

AXENTEL, Lda.……………………………………………………….……...10% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

5949527,30 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

44 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas| Virtual phone card services 14.07.2008 
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Empresa | Company 
 

BELGACOM INTERNATION AL CARRIER SERVICES 
(PORTUGAL),  S.A.  

Morada | Address c/o Belgacom International Carrier Services, S.A. 

Rue Lebeau, 4 

1000 BRUXELLES 

N.º Tel. | Phone no. + 32 2 547 53 44 

N.º Fax | Fax no. + 32 2 547 52 12 

Sítio na Internet | Website http://www.bics.com 

Diretor| Director Daniel Kurgan 

Capital Social | Share Capital 150 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Belgacom International Carrier Services, S.A. .……………….…...…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

292 953,20 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 06.04.2001 
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Empresa | Company 
 

BLOOMBERG FINANCE L.P.  

Morada | Address (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Av. António Augusto de Aguiar, 27, r/c  

1050-012 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 552 755 

N.º Fax | Fax no. 213 552 756 

Sítio na Internet | Website http://www.bloomberg.com 

Mandatário | Mandatary Manuel Costa Salema (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Capital Social | Share Capital n.d. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 30.09.2009 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.09.2009 
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Empresa | Company 
 

BLOOMBERG L.P.  

Morada | Address (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Av. António Augusto de Aguiar, 27, r/c  

1050-012 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 552 755 

N.º Fax | Fax no. 213 552 756 

Sítio na Internet | Website http://www.bloomberg.com 

Mandatário | Mandatary Manuel Costa Salema (Carlos Aguiar, Ferreira de Lima & Associados) 

Capital Social | Share Capital n.d. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de transporte de voz em GFU| CUG Voice transport services 26.03.2003 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 26.03.2003 
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Empresa | Company 
 

BT PORTUGAL –  TELECOMUNICAÇÕES, UN IPESSOAL, 
LDA.  

Morada | Address Rua Dom Francisco Manuel de Melo, 21 - 1.º 

1070-085 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 525 511 

N.º Fax | Fax no. 213 525 513 

Sítio na Internet | Website http://www.bt.com 

Gerente | Manager Carlos Dias 

Capital Social | Share Capital 1 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

BT Netherlands Holdings BV…….………….……………..…….……… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

24 292 223,52 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

5 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 07.12.2000 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 07.12.2000 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 18.12.2000 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 18.12.2000 
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Empresa | Company 
 

CABLE & WIRELESS,  S.L.  (SUCURSAL EM PORTUGAL)  

Morada | Address Rua do Alecrim, 26 E 

1200-018 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 241 900 

N.º Fax | Fax no. 213 241 929 

Sítio na Internet | Website http://www.cw.com 

Representante | Representative Niculae Cantuniar 

Capital Social | Share Capital 11 609 938 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

CABLE & WIRELESS, S.L. ……………….….……….................………100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

169 856,94 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 15.04.2010 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 15.04.2010 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 15.04.2010 
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Empresa | Company 
 

CABOVISÃO –  TELEVISÃO POR CABO,  S.A.  

Morada | Address Lugar de Poços, Vale de Touros 

2950-425 PALMELA 

N.º Tel. | Phone no. 210 801 080 

N.º Fax | Fax no. 210 830 060 

Sítio na Internet | Website http://www.cabovisao.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Louis Audet 

Capital Social | Share Capital 30 000 240 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Cogeco Cable Luxemburg Holding ('Lux Holding')……….……………100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

125 451 269,30 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

375 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 29.09.1995 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 12.10.1999 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 12.10.1999 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 04.11.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 09.05.2000 
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Empresa | Company 
 

CGEST, S.A.  

Morada | Address Av. D. João II, 1.07-2.1, r/c 

1998-014 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 211028500 

N.º Fax | Fax no. 213199201 

Sítio na Internet | Website http://www.cgest.pt 

Administrador | Administrator António Miguel Ferreira 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (16.07.2012) 

Lusologia, SGPS, S.A. ………………………..……..……..………………49% 

Clara.net Portugal - Telecomunicações, S.A. ..……..……..…………..…51% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

325 588,07 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda de circuitos | Resale of leased lines services 12.12.2008 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 12.12.2008 

 Rede WirelesslLan | LAN wireless network 12.12.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 12.12.2008 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) - sem numeração | VoIP services without 
numbering 

12.12.2008 
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Empresa | Company 
 

CHOUDHARY –  COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, LDA.  

Morada | Address Rua Cidade de Viseu, 11, Lj. 2 

Fetais de Baixo 

2680-134 CAMARATE 

N.º Tel. | Phone no. 219 470 601 

N.º Fax | Fax no. 219 470 601 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Sócio-Gerente| Manager Partner Ghulam Shabbir 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acconista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Ghulam Shabbir ……………………….………...…………..………..… 97,5% 

Thair Munir …………………………………….…..…………..………..… 2,5% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

88 068,11 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

9 

 

Redes e serviços de comunicações e | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 20.12.2005 
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Empresa | Company 
 

CJSUPER –  TELECOMUNICAÇÕES REPRESENTAÇÕES E 
SERVIÇOS,  LDA.  

Morada | Address Rua dos Castanheiros, 6 

Bairro da Peça 

2785-173 SÃO DOMINGOS DE RANA 

N.º Tel. | Phone no. 214 010 940 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Sócio-Gerente | Manager Partner Cristiano José da Silva 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Cristiano José da Silva……………………….………...…………..…… 60,0% 

Joziane R. C. da Silva……………………….…..…………..………..… 40,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

698 434,66 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 21.11.2011 
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Empresa | Company 
 

CLARA.NET PORTUGAL –  TELECOMUNICAÇÕES, S. A.  

Morada | Address Edifício Parque Expo 

Av. D. João II, 1.07-2.1 

1998-014 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 199 200 

N.º Fax | Fax no. 213 199 201 

Sítio na Internet | Website http://www.claranet.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

António Miguel Ferreira 

Capital Social | Share Capital 585 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Clara.Net Holding Limited ……………….……………..…………..…... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

4 638 794,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

33 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 26.08.1999 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 26.08.1999 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 29.01.2004 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

08.02.2010 
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Empresa | Company 
 

COGENT COMMUNICATIONS PORTUGAL, LDA.  

Morada | Address Av. do Forte, 3, Edif. Suécia III, Piso 0 

2790-037 CARNAXIDE 

N.º Tel. | Phone no. +352 27 62 9525 

N.º Fax | Fax no. +352 27 62 9530 

Sítio na Internet | Website http://www.cogentco.com/ 

Diretor-Geral | Managing Director Dave Schaeffer 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Cogent Europe Sarl ……….…………….…….…………….….……..… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

942056,82 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 17.03.2009 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 17.03.2009 
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Empresa | Company 
 

COLT TECHNOLOGY SERVICES, UNIPESSOAL, LD A.  

Morada | Address Estrada da Outurela, 118, Edifício B1, Parque Holanda 

2790-114 CARNAXIDE 

N.º Tel. | Phone no. 211 200 000 

N.º Fax | Fax no. 211 200 009 

Sítio na Internet | Website http://www.colt.net/PT-pt/ 

Diretor-Geral | Managing Director Carlos Jesus 

Capital Social | Share Capital 15 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

COLT Telecom Europe Limited……….……….………….………..…… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

24 700 202,86 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

36 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 20.04.2001 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 20.04.2001 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 20.04.2001 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 07.05.2001 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 07.05.2001 
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Empresa | Company 
 

COMPANHIA I .B.M. PORTUGUESA S.A.  

Morada | Address Edifício Office Oriente  

Rua Mar da China, Lote 1.07.2.3 

1990-138 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 21 892 70 00 

N.º Fax | Fax no. 21 892 71 40 

Sítio na Internet | Website http://www.ibm.com/pt/ 

Manager | Manager João Garrido 

Capital Social | Share Capital 15 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

IBM Itália, SPA ……………………………….……..………….….……... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

241 978 000,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year  2011) 

557 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 22.04.2010 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

22.04.2010 

 Revenda de circuitos | Resale of leased lines services 22.04.2010 
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Empresa | Company 
 

COMSAT –  SERVIÇOS DE SATÉLITE,  LDA.  

Morada | Address Rua da Estação, 22, 1.º Escritório D 

2725-302 MEM MARTINS 

N.º Tel. | Phone no. 219 200 643 

N.º Fax | Fax no. 219 208 880 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Aires Domingues 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Aires Eugénio de Moura Domingues …………………….………………. 80% 

MARDEF – Representações e Comércio,Unip. Lda. .…………………...20% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

2 277,26 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda de serviços de satélite | Resale of satellite services 31.01.2008 
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Empresa | Company 
 

CTT –  CORREIOS DE PORTUGAL,  S.A.  

Morada | Address Av. D. João II, LT 1.12.03 

1999-001 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210471813 

N.º Fax | Fax no. 210471994 

Sítio na Internet | Website http://www.phone-ix.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Pedro Santos Coelho 

Capital Social | Share Capital 87 325 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders 31.12.2011) 

Estado Português……………………………….……………….….……100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

565 379 000,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12468 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone services (MVNO) 01.10.2007 
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Empresa | Company 
 

CYCLOP NET –  INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, 
LDA.  

Morada | Address Rua José Augusto Lopes Júnior, 13 A - r/c 

2560-346 TORRES VEDRAS 

N.º Tel. | Phone no. 261 317 827 

N.º Fax | Fax no. 261 317 828 

Sítio na Internet | Website http://www.cyclopnet.pt/ 

Gerente | Manager Carla de Sousa Pinto 

Capital Social | Share Capital 75 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João Manuel Batista Prudêncio …………….………………………..….. 50% 

Carla Cristina Videira de Sousa Pinto …………….………………….…. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

214 342,38 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

5 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do serviço de acesso à Internet | Resale of Internet access services 30.08.2004 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 08.07.2005 
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Empresa | Company 
 

DETECTOR PORTUGAL –  SERVIÇOS DE SEGURANÇ A 
PRIVADA, UNIPESSOAL,  LDA.  

Morada | Address Av. das Forças Armadas, 125, 12.º 

1600-079 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 217 231 800 

N.º Fax | Fax no. 217 231 800 

Sítio na Internet | Website http://www.grupodetector.com/ 

Gerente | Manager Enrique Baigorri Escandon 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Detector de seguimiento Y Transmisión, S.A. ……..……………..….. 100% 

 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

0 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 23.07.2010 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 23.07.2010 
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Empresa | Company 
 

EMACOM –  TELECOMUNICAÇÕES DA MADEIRA, 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Av. do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32 

9054-523  FUNCHAL 

N.º Tel. | Phone no. 291 21 13 00 

N.º Fax | Fax no. 291 23 33 24 

Sítio na Internet | Website n.a. 

Presidente do Conselho de Gerência| 
Chairman of the Board 

Rui Rebelo 

Capital Social | Share Capital 49 880 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. …..………….….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

724 367,38 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

9 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 07.03.2002 
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Empresa | Company 
 

F300 –  FIBER COMMUNICATIONS, S.A.  

Morada | Address Avenida Fontes Pereira de Melo, 27 

1069-447 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 211154300 

N.º Fax | Fax no. 211 154 393 

Sítio na Internet | Website http://www.onicommunications.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Joaquim Santos 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ONI SGPS, S.A …………………………………..…………..……..…... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

186 000,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Acesso de banda larga via rádio (BWA) | Broadband Wireless Access (BWA) 26.05.2011 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 13.07.2011 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 13.07.2011 
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Empresa | Company 
 

FLASHAD –  ELECTRÓNICA E COMUNICAÇÕES, 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Arco da Graça, 35 

1150-049 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 919 905 284 

N.º Fax | Fax no. 218 865 168 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente| Manager Qamar Shahzad 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2007) 

Qamar Shahzad …………………………………..…………..……..…... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 13.11.2006 
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Empresa | Company 
 

FLEXIMÉDIA –  SERVIÇOS E MEIOS DE INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO, LDA.  

Morada | Address Rua Álvaro Pires Miranda, Lt. 46, 1.º E-C 

Urb. Quinta de Sto. António 

2400-091 LEIRIA 

N.º Tel. | Phone no. 244 82 99 30 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.fleximedia.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Vítor Gaspar 

Capital Social | Share Capital 8000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2009) 

Vítor Gaspar…………………………………….…………...…………..….. 90% 

Olga Morouço……….………………………….….……………..…………. 10% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

9 203,76 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 26.11.1998 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 26.11.1998 
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Empresa | Company 
 

G9 SA –  TELECOMUNICAÇÕES, S.A.  

Morada | Address Avenida Dias da Silva, 230, 1.º 

3000-135 COIMBRA 

N.º Tel. | Phone no. 707 450 000 

N.º Fax | Fax no. 211 450 059 

Sítio na Internet | Website http://www.g9telecom.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Alexandre Melo 

Capital Social | Share Capital 680 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Alexandre Melo .................................................................................... 26% 

Alexandre Alves ................................................................................... 26% 

João Perdigoto ..................................................................................... 26% 

Interacesso, SGPS S.A. ....................................................................... 22% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 133 490,11euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 13.11.2003 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 13.11.2003 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 29.08.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

16.11.2006 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 09.12.2011 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 09.12.2011 
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Empresa | Company 
 

GLOBAL CROSSING PEC ESPAÑA,  S.A.  

Morada | Address 7th Floor, 10 Fleet Place 

London EC4M 7RB  

UNITED KINGDOM 

N.º Tel. | Phone no. +44 3300 607 176 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.level3.com/ 

Presidente do Conselho de 
Administração| Chairman of the Board 

Bernard Keogh 

Capital Social | Share Capital 15 060 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

GP Pan European Crossing Holding, BV…..…………….…….…….… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

18 346 000,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

13 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 17.02.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

17.02.2005 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 17.02.2005 

 Rede telefónica fixa | Fixed telephone network 17.02.2005 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 17.02.2005 
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Empresa | Company 
 

GOWIRELESS –  COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS 
DETELECOMUNICAÇÕES, UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Cacia Park 

Rua do Progresso, Lote 15 

3800-639 Cacia – AVEIRO 

N.º Tel. | Phone no. 234 947 955 

N.º Fax | Fax no. 234 919 191 

Sítio na Internet | Website http://www.gowireless.pt/ 

Administrador | Administrator José Manuel Ferreira 

Capital Social | Share Capital 20 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Wpart, SGPS, S.A.………………………………..…….……....…………100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

308 729,72 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 22.02.2010 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 09.12.2011 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

09.12.2011 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 09.12.2011 
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Empresa | Company 
 

HEARTPHONE –  COMÉRCIO DE TELECOMUNICAÇÕES, 
LDA.  

Morada | Address Rua do Bonfim, lt. 251 r/c.  esq.traseiras 

6000-186 CASTELO BRANCO 

N.º Tel. | Phone no. 272 086 494 

N.º Fax | Fax no. 272 086 494 

Sítio na Internet | Website http://e-heartphone.blogspot.com/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner David Gonçalves Afonso 

Capital Social | Share Capital 10 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

David Gonçalves Afonso. ………….……………….…............................ 50% 

Rui Pedro Barata Jorge... ………….……………….…............................ 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

181 465,17 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 24.09.2009 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data messages 24.09.2009 
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Empresa | Company 
 

HSIA HOSPITALITY SERVICES PORTUGAL –  SERVIÇOS 
DE INTERNET, S.A.  

Morada | Address Av. da Igreja, 42 – 9.º 

1700-239 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 403 350 

N.º Fax | Fax no. 213 403 351 

Sítio na Internet | Website http://www.swisscom.com/hospitality/ 

Administrador | Administrator Leo Brand 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Hospitality Services Plus, S.A. ………….……………….…………....... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

2 810 760,44 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

54 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 07.06.2004 
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Empresa | Company 
 

IDT –  RETAIL EUROPE L IMITED 

Morada | Address IDT House, 44 Featherstone Street,  

London EC1Y 8R 

N.º Tel. | Phone no. + 44 0 20 7549 6000 

N.º Fax | Fax no. + 44 0 20 7549 6001 

Sítio na Internet | Website http://www.idteurope.com 

Diretor | Director Andrew Wedge 

Capital Social | Share Capital n.d. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

IDT Dutch Holdings B.V. ……………………….………….………..…… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 25.05.2012 
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Empresa | Company 
 

INDRA –  SISTEMAS PORTUGAL, S .A.  

Morada | Address AlfaPark – Ed. C – Piso 2 

Estrada do Seminário, 4 – Alfragide 

2610-171 AMADORA 

N.º Tel. | Phone no. 214 724 600 

N.º Fax | Fax no. 214 724 689 

Sítio na Internet | Website http://www.indracompany.com/ 

Administrador | Administrator Javier de Andrés Gonzalez 

Capital Social | Share Capital 8 624 661 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Indra Sistemas, S.A. ………….. …………….…………………..……... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

36 034 035,00euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

423 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 20.01.2003 
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Empresa | Company 
 

INFONET PORTUGAL –  SERVIÇOS DE VALOR 
ACRESCENTADO, LDA.  

Morada | Address Rua Castilho, 39, 12.º G 

1250-068 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 863 522 

N.º Fax | Fax no. 213 861 361 

Sítio na Internet | Website http://www.bt-alliance.com/ 

Gerente Delegado | Manager Luís Barbosa 

Capital Social | Share Capital 249 399 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

PT Comunicações, S.A….……………………………………………….. 90% 

Infonet Services Corporation ………………........................................ 10% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1433741,17 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda de circuitos | Resale of leased lines services 21.08.2007 

 Outros serviços de dados | Other data services 21.08.2007 
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 Empresa | Company 
 

IPS –  INTERNATIONAL PREPAY SOLUTION AG 

Morada | Address International Prepay Solution AG 

Bitzighoferstrasse, 9 

CH – 6060 Sarnen 

SWITZERLAND 

N.º Tel. | Phone no. +41 (0) 41 661 23 80 

N.º Fax | Fax no. +41 (0) 41 661 14 45 

Sítio na Internet | Website http://www.mox-ireland.ie/ 

Diretor-Geral | Managing Director Guenter Schamel 

Capital Social | Share Capital 79 968,00 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2009) 

Mox Telecom AG, Germany ……………………..……………..….….... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 09.12.2003 
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Empresa | Company 
 

IPTV TELECOM –  TELECOMUNICAÇÕES, S. A.  

Morada | Address Rua da Carreira de Tiro, 260 

Marrazes 

2415-592 LEIRIA 

N.º Tel. | Phone no. 300 309 000 

N.º Fax | Fax no. 300 309 001 

Sítio na Internet | Website http://www.iptvtelecom.p 

Administrador | Administrator José Oliveira 

Capital Social | Share Capital 100 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

José Manuel dos Santos Oliveira……….…………….…………....... 59,25% 

Valmarques, Lda………………………….…………….…………....... 30,00% 

Adelaide Martins Rodrigues Cosme…….…………….………….......10,00% 

Outros…………………………………………………….…………........0,75% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 253 786,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

18 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 30.11.2007 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.11.2007 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 30.11.2007 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 30.11.2007 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 30.11.2007 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 30.11.2007 

 Revenda de circuitos | Resale of leased lines services 30.11.2007 
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Empresa | Company 
 

IRIDIUM ITALIA SRL  

Morada | Address 1750 Tysons Boulevard 

Suite 1400 

McLean, VA 22102 –USA 

N.º Tel. | Phone no. +1 703 287 7400 

N.º Fax | Fax no. +1 703 287 7450 

Sítio na Internet | Website http://www.iridium.com/ 

Vice-Presidente| Vice-Chairman Tatiana Lawrence 

Capital Social | Share Capital 10 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Gabriele 14 Vermogensverwahung GmbH ………………………….… 66% 

Gabriele 15 Vermogensverwahung GmbH ………………….………… 34% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de satélites | Satellite network 21.09.2006 

 Serviço de satélites – serviço de comunicações móveis pessoais via satélite | Satellite 
mobile service 

21.09.2006 
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Empresa | Company 
 

IV RESPONSE LIMITED 

Morada | Address 57-61 Mortimer Street  

London W1W 8 HS 

UNITED KINGDOM 

N.º Tel. | Phone no. +44 08 700 055 000 

N.º Fax | Fax no. +44 08 700 055 009 

Sítio na Internet | Website http://www.ivresponse.com/ 

Diretor-Geral | Managing Director Paul Bonafin 

Capital Social | Share Capital 100 000 libras 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2010) 

Paul J Bonafin . …..…………………………………………..………..... 40% 

Andrew Martin  ……………………………………..…...………………. 20% 

Hashit Patel .…………….…….. ………………..…………………… 20% 

Nasir Qureshi …………………….………………..…………………….20% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 13.04.2009 
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Empresa | Company 
 

KNEWON, S.A.  

Morada | Address Av. Fontes Pereira de Melo, 27 

1069-447 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 21 115 48 50 

N.º Fax | Fax no. 21 115 48 88 

Sítio na Internet | Website http://www.knewon.pt 

Diretor | Director Rui Martins 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ONI, SGPS……………………………………………………….............. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 663 999,95 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

22 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 08.06.2011 

 Serviços de DataCenter | DataCenter services 08.06.2011 
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Empresa | Company 
 

KPN EURORINGS B.V.  

Morada | Address Maanplein 55, TP5/6.25  

2516 CK, The Hague, THE NETHERLANDS 

N.º Tel. | Phone no. +31 703 439 109 

N.º Fax | Fax no. +31 703 433 218 

Sítio na Internet | Website http://www.kpn.com/international/ 

Diretor | Director Jasper Snijder 

Capital Social | Share Capital 90 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

KPN B.V. …………………………………………….…………………... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 06.02.2004 
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Empresa | Company 
 

KUBI WIRELESS,  S.L.  

Morada | Address Via Augusta, 13-15, 4th Floor. Office 406 

08006 Barcelona (SPAIN) 

N.º Tel. | Phone no. +34 93 488 23 82 

N.º Fax | Fax no. +34 93 215 23 88 

Sítio na Internet | Website http://www.kubiwireless.com 

Gerente | Manager Gloria García 

Capital Social | Share Capital n.d. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Luis Malagarriga……………………….……….................................... 25,73% 

Inversions en Innovacio a Catalunya FCR…..................................... 24,80% 

Finaves, SDAD……………………….………...................................... 17,41% 

Inversiones en Kubi Wireless SL…….……….................................... 17,08% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 05.08.2011 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 05.08.2011 

  

  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  159 

 

Empresa | Company 
 

LAZER VISÃO ANTENAS,  LDA.  

Morada | Address Rua Cristóvão Pires Norte, Edifício Norte, r|c Loja D 

8135-117 ALMANCIL 

N.º Tel. | Phone no. 289 396 055 

N.º Fax | Fax no. 289 396 066 

Sítio na Internet | Website http://www.lazerctv.com/ 

Gerente | Manager Michael Christopher Donelon 

Capital Social | Share Capital 100 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Michael Christopher Donelon ……………………….……………….... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 096 552,15 euros 

 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 07.05.2009 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

07.05.2009 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN)| Virtual private network services (VPN) 07.05.2009 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 07.05.2009 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 07.05.2009 
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Empresa | Company 
 

LUCKYPRICE, LDA.  

Morada | Address Rua D. Maria II 

Centro Comercial Satélite, Loja 6 

2735-093 CACÉM 

N.º Tel. | Phone no. 219 121 311 

N.º Fax | Fax no. 219 121 310 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Akmal Rashid 

Capital Social | Share Capital 10 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Akmal Rashid ………………………………….…………………………100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 095 977,61 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 26.05.2009 
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Empresa | Company 
 

MANUEL SOARES & PEREIRA, LDA.  

Morada | Address Av. Dr. Francisco Sá Carneiro, Lt. 13 

Centro Comercial Vila Nova, Loja V, 1.º andar 

Areias de São João 

8200-280 ALBUFEIRA 

N.º Tel. | Phone no. 289 582 609 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.ouranet.com/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Ricardo Correia Pereira 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Luís Miguel Correia Pereira ……………………………….………..……... 50% 

Ricardo Jorge Correia Pereira …….………….…………………………… 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

6 939,43 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 11.10.2010 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 11.10.2010 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 11.10.2010 
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Empresa | Company 
 

MINHOCOM, GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES,EIM 

Morada | Address Rua de Pitancinhos - Apartado 208 

4711-911 BRAGA 

N.º Tel. | Phone no. 253 307 200 

N.º Fax | Fax no. 253 307 210 

Sítio na Internet | Website http://www.dstelecom.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Comunidade Intermunicipal Alto Minho …………………........….....   51,00% 

Dstelecom, S.A..…………………….………..…………..……….…....  48,49% 

Cellcraft Internacional – Consult. em Telecom., Lda........................  0,50% 

DST, S.A……………………………………………..………..……......... 0,01% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

83 142,01 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 14.07.2008 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 14.07.2008 

 Rede para transmissão e distribuição de programas de rádio e televisão ao público | 
Network used for broadcasting and distribution of radio and television programmes to 
the public 

14.07.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 14.07.2008 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 05.08.2011 

 Revenda do serviço de acesso à Internet | Resale of Internet access services 05.08.2011 

 Serviço de redes privativas virtuais | Virtual private network services 05.08.2011 
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Empresa | Company 
 

MONEYCALL –  SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, LDA.  

Morada | Address Rua Pascoal de Melo, 7, 2.º esq. 

1000-230 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 155 167 

N.º Fax | Fax no. 213 173 299 

Sítio na Internet | Website http://www.moneycall.pt/ 

Gerente | Manager José Carlos Lilaia 

Capital Social | Share Capital 45 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Paulo Jorge Santos Jerónimo ……………………..……….…..…….. 66,66% 

José Carlos Pereira Lilaia ……………………................................... 33,33% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

709 161,20 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 21.06.2005 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 21.06.2005 
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Empresa | Company 
 

NACACOMUNIK –  SERVIÇOS DE TELECOMU NICAÇÕES, 
LDA.  

Morada | Address Av. das Forças Armadas, 125, 12.º  

Nossa Senhora de Fátima 

1600-079 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. + 31 203 463 866 

N.º Fax | Fax no. +31 203 463 940 

Sítio na Internet | Website http://www.myacn.eu/eu/pt_pt/ 

Diretor| Director David Merriman 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ACN Europe B.V. ……………………………….…..…………………….... 98% 

ACN  Communications GmbH ……………………….……………………..2% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

3 954 621,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 28.09.2004 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

29.11.2008 
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Empresa | Company 
 

NFSI TELECOM, LDA.  

Morada | Address Rua da Salgueira, 196A r/c. 

Sobreiro – Barosa 

2400-489 LEIRIA 

N.º Tel. | Phone no. 211 142 300 

N.º Fax | Fax no. 211 142 301 

Sítio na Internet | Website http://www.nfsi.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Nuno Vieira 

Capital Social | Share Capital 200 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Nuno Vieira …………………...….………………….……...…………… 44,00% 

Fernanda Marques ……..………....................................................... 38,00% 

Miguel Vieira ..……………….….……................................................ 15,75% 

Belmiro da Fonte ……….…….……………….……..……..….………...  1,50% 

Paulo Empadinhas ….……….…………....….………………..……....... 0,75% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 905 457,86 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 30.12.2004 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 30.12.2004 
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Empresa | Company 
 

ONAIR N.V. ,  LDA.  

Morada | Address Av. Louis Casai, 71 

PO Box 42 - 1216 Cointrin 

Geneva – SWITZERLAND 

N.º Tel. | Phone no. +41 227 476 141 

N.º Fax | Fax no. +41 227 476 852 

Sítio na Internet | Website http://www.onair.aero/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Francesco Violante 

Capital Social | Share Capital 2000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

SITA Information Networking Computing B.V…….……………..….... 67,44% 

Airbus Financial Services………………………...….….……………….30,46% 

Vários Shareholders monoritários………………….……….. …………..2,10% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de comunicações móveis em aeronaves | Aeronautic mobile service 20.01.2009 

 

  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  167 

 

Empresa | Company 
 

ONITELECOM –  INFOCOMUNICAÇÕES, S. A.  

Morada | Address Av. Fontes Pereira de Melo, 27 

1069-447 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 211 154 300 

N.º Fax | Fax no. 211154393 

Sítio na Internet | Website http://www.onicommunications.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Xavier Martin 

Capital Social | Share Capital 4 630 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ONI SGPS, S.A. ………….................................................................. 98,7% 

Outros………………………………………………………………………...1,3% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

114 661 242,20euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

179 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 10.07.2012 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 10.07.2012 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 10.07.2012 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) | Voice over Internet services (VoIP) 10.07.2012 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 10.07.2012 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 10.07.2012 
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Empresa | Company 
 

OPTIMUS – Comunicações, S.A. 

Morada | Address Rua Henrique Pousão, 432, 3.º 

4460-841 SENHORA DA HORA 

N.º Tel. | Phone no. 931 002 030 

N.º Fax | Fax no. 220 111 847 

Sítio na Internet | Website http://www.optimus.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Ângelo Paupério 

Capital Social | Share Capital 422 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Sonaecom, SGPS, S.A. …………………………………..……………. 64,14% 

Sonae Telecom, SGPS …………………………………………..….…. 35,86% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

771 536 680,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

810 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 22.12.1995 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 31.07.1997 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 31.07.1997 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 16.08.1999 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 16.08.1999 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual Phone Card services 16.08.1999 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 15.11.2005 

 Acesso Fixo Via Rádio (FWA) | Fixed wireless access (FWA) 23.11.2006 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Voice over Internet nomadic 
services (VoIP) 

06.05.2008 

 Serviço de acesso à Internet via satélite | Satellite Internet access services 12.08.2011 

 Serviços de comunicações eletrónicas terrestres | Terrestrial electronic 09.03.2012 
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Empresa | Company ORANGE BUSINESS PORTUGAL, S.A .  

Morada | Address Edifício Stern, Rua Alfredo da Silva, 8 A, 2.º A 

2610-016 ALFRAGIDE 

N.º Tel. | Phone no. 214 728 880  

N.º Fax | Fax no. 214 720 877 

Sítio na Internet | Website http://www.orange-business.com/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Bernardo Centrone 

Capital Social | Share Capital 5 600 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Orange Business Participations, S.A. ………………….…..….……… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

9 698 411,8 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

26 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 06.03.1995 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 06.03.1995 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 21.02.1997 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 06.10.1999 
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Empresa | Company 
 

PALCO DA VIDA –  TELECOMUNICAÇÕES UNI PESSOAL, 
LDA.  

Morada | Address Av. D. Nuno Álvares Pereira, 18, Loja 10 

2735-144 AGUALVA-CACÉM 

N.º Tel. | Phone no. 219 130 130 

N.º Fax | Fax no. 219 130 130 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Marta Marques 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Marta Maria Guimarães Marques …………………………..…………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

18 412,96 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 28.07.2008 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 28.07.2008 
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Empresa | Company 
 

PINKHAIR –  UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua Maria Lamas, 11, Loja A 

Damaia - Buraca 

2720-364 AMADORA 

N.º Tel. | Phone no. 214 972 307 

N.º Fax | Fax no. 214 972 307 

Sítio na Internet | Website http://www.zonanet.com.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Carlos Tavares 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Carlos Alexandre Gonçalves Tavares …..…………………............... 100% 

 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

22 555,66 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 14.05.2010 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 14.05.2010 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 14.05.2010 
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Empresa | Company 
 

PT COMUNICAÇÕES, S.A.  

Morada | Address Rua Andrade Corvo, 6 

1050-009 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 215 001 000 

N.º Fax | Fax no. 213 129 761 

Sítio na Internet | Website http://www.ptcomunicacoes.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Zeinal Bava 

Capital Social | Share Capital 1 150 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

PT Portugal, SGPS, S.A. …………..……………………..…………….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 796 757 880,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2 011) 

5714 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Concessionária do serviço universal de telecomunicações | Universal 
telecommunications service 

17.02.2003 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 17.02.2003 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 17.02.2003 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 25.07.1997 

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service 20.04.1998 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

22.03.2006 

 Acesso Fixo Via Rádio (FWA) | Fixed Wireless Access (FWA) 23.11.2006 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 21.02.2007 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 06.07.2007 

 Rede de satélites | Satellite network 06.05.2008 

 Televisão digital terrestre | Digital terrestrial television 09.12.2008 
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Empresa | Company 
 

REFER TELECOM –  SERVIÇOS DE TELECOMU NICAÇÕES, 
S.A.  

Morada | Address Passeio do Báltico, 4 

1990-036 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 211 024 000 

N.º Fax | Fax no. 211 029 002 

Sítio na Internet | Website http://www.refertelecom.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Alberto Ribeiro 

Capital Social | Share Capital 10 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Rede Ferroviária Nacional - REFER, E.P.  ……………………..…....... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

24 009 214,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

169 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas utorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 21.06.2001 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 21.06.2001 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 29.06.2001 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 29.06.2001 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

07.05.2009 
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Empresa | Company 
 

RENTELECOM –  COMUNICAÇÕES, S.A.  

Morada | Address Av. Estados Unidos da América, 55 

1749-061 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 013 500 

N.º Fax | Fax no. 210 013 210 

Sítio na Internet | Website http://www.ren.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Rui Cartaxo 

Capital Social | Share Capital 100 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

REN – Redes Elnergéticas Nacionais, SGPS, S.A. …………………... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

5 629 299,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 17.05.2001 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 23,02.2006 
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Empresa | Company 
 

REPART –  SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DE RECURSOS 
PARTILHADOS, S.A.  

Morada | Address R. Melo e Sousa, 395, 4.º A/B 

2765-253 ESTORIL 

N.º Tel. | Phone no. 214 649 522 

N.º Fax | Fax no. 214 649 522 

Sítio na Internet | Website http://www.repart.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

João Reis Barata 

Capital Social | Share Capital 200 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Trailtec, SGPS, S.A……………………………..……………………...…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

499 387,54 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

5 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço móvel com recursos partilhados | Trunking service 01.04.2009 
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Empresa | Company 
 

SATLYNX, GMBH 

Morada | Address Illerstrasse 15 

D-71522 Backnang DEUTSCHLAND 

N.º Tel. | Phone no. +49 71 91 97 10 

N.º Fax | Fax no. +49 71 91 97 14 

Sítio na Internet | Website www.signalhorn.com/ 

CEO | CEO Robert Cubernus 

Capital Social | Share Capital 25 100 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de satélites | Satellite network 10.05.2011 

 Serviços de comunicações via satélite | Satellite communications service 10.05.2011 
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Empresa | Company 
 

SEMCABO –  SOLUÇÕES EM REDES INFORMÁTICAS, LDA.  

Morada | Address Av. General Humberto Delgado, Lote M/N, 2.º Dto. 

7520-105 SINES 

N.º Tel. | Phone no. 269 636 026 

N.º Fax | Fax no. 269 636 026 

Sítio na Internet | Website http://www.semcabo.pt/ 

Gerente | Manager Armando de Jesus Ventura 

Capital Social | Share Capital 6000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Armando de Jesus Ventura ………….………………..…..……..………83,3% 

Vera Lucia M. Faustino Ventura ……...................................................16,7% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

120 404,96 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 29.08.2007 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

29.08.2007 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 29.08.2007 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 29.08.2007 

  

 

  

  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  178 

 

Empresa | Company 
 

SIPTELNET –  SOLUÇÕES DIGITAIS,  U NIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua do Ganges, 6, r/c A 

Parque Expo 

1990-356 MOSCAVIDE 

N.º Tel. | Phone no. 218 968 075 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website http://www.siptel.pt 

Gerente | Manager Mary Colen 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Mary Helen Peixoto Colen …………………….……….………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

62 256,20 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

21.09.2006 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 21.09.2006 
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Empresa | Company 
 

SMART SOLUTIONS –  FORMAÇÃO PROFISSIONAL E 
CONSULTORIA UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Travessa das Corujeiras, 186, 1.º Dto. Frente 

4430-072 VILA NOVA DE GAIA 

N.º Tel. | Phone no. 707 450 155 

N.º Fax | Fax no. 302 091 515 

Sítio na Internet | Website http://www.smart-solutions.pt 

Gerente| Manager Anderson Gouveia 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Anderson dos Santos Gouveia ……………………..…….…….….……. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

747,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual Phone Card services 30.12.2010 
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Empresa | Company 
 

STV –  SOCIEDADE DE TELECOM UNICAÇÕES DO VALE DO 
SOUSA, S.A.  

Morada | Address Rua dos Combatentes da Grande Guerra, 865 – Cristelos 

4620-127 LOUSADA 

N.º Tel. | Phone no. 255 005 001/02/03 

N.º Fax | Fax no. 255 913 232 

Sítio na Internet | Website http://www.stvtelecom.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

José Moreira da Silva 

Capital Social | Share Capital 725 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Ana Silva ……….………………………………….……….….....................19% 

Lousacabo, Lda.  ………………….........................................................19% 

TVTEL SGPS….………………………………….…………………….........14% 

António Pereira ………………………………….……….….…………….. 13% 

Salvador Silva …………………………………….……………………........11% 

Domingos Pereira ….………………………………….………….…….…... 7% 

Augusta Ribeiro ….….…………………………………………………….… 6% 

Outros………………………….…………………………………………….. 11% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

220 692,23 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data messages 31.10.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 31.10.2008 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 31.10.2008 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

31.10.2008 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 31.10.2008 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 31.10.2008 
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Empresa | Company 
 

T.M.I .  –  TELEMEDIA INTERNATIONAL,  LIMITED –
SUCURSAL EM PORTUGAL  

Morada | Address Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 71, 2 º E  

1070-061 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 217277326 

N.º Fax | Fax no. 214411189 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Administrador | Administrator Massimo Mancini 

Capital Social | Share Capital 3 983 254 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Telecom Italia Sparkle, S.P.E. ………………………………..….…..….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

499 681,06 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

0 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 07.11.2008 
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Empresa | Company 
 

TATA COMMUNICATIONS (PORTUGAL) – INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO DE REDES,  LDA.  

Morada | Address A/C Dr. Daniel Reis, PLMJ – Sociedade de Advogados 

Avenida da Liberdade, 224 

1250-148 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 103 747 

N.º Fax | Fax no. 213 197 354 

Sítio na Internet | Website http://www.tatacommunications.com 

Gerente | Manager John Randall Freeman 

Capital Social | Share Capital 15 805 078 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12,2011) 

TATA Communications (Portugal), Unip., Lda. ………………………. 50% 

TATA Communications (Netherlands) B.V. …………….…………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

2 212 598,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

7 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 24.05.2001 
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Empresa | Company 
 

TELEMO COMUNICACIONES, S.L.  

Morada | Address Parroquia de Rois, Parcela F1, Pol. Industrial de Bergondo, 

15165 BERGONDO – LA CORUÑA – ESPANHA 

N.º Tel. | Phone no. +34 981 783 658 

N.º Fax | Fax no. +34 981 795 325 

Sítio na Internet | Website http://www.telemo.com/ 

Gerente | Manager Pablo Fernandez Llavero 

Capital Social | Share Capital 3010 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Pablo Fernandez Llavero ……...................................................…….. 97,0% 

Silvino Fernandez Gonzalez ………………………………..................... 3,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 27.10.2005 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 27.10.2005 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 24.10.2008 
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Empresa | Company 
 

TELVENT PORTUGAL, S.A.  

Morada | Address Av. Severiano Falcão, 14 

2685-338 PRIOR VELHO 

N.º Tel. | Phone no. 219 405 320 

N.º Fax | Fax no. 219 405 329 

Sítio na Internet | Website http://www.telvent.com/ 

Diretor-Geral | Managing Director Gonzalo Echevarria 

Capital Social | Share Capital 1 201 509 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Telvent Housing, S.A. …………………………..………………..……… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 12.12.2008 
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Empresa | Company 
 

THOMSON REUTERS (MAR KETS) EUROPE, S.A.  –  
SUCURSAL EM PORTUGAL  

Morada | Address Av. da Liberdade, 190, 2.º A 

1250-147 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 509 200 

N.º Fax | Fax no. 213 143 030 

Sítio na Internet | Website http://www.thomsonreuters.com/ 

Diretor-Geral | Managing Director Maria Eduarda Sampaio 

Capital Social | Share Capital 100 000 francos 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Sucursal em Portugal da THOMSON REUTERS (MARKETS) EUROPE, 
S.A.: 

-Thomson Reuters Netherlands Holdings B.V ………….............….…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

24 583 948,77 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

29 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 30.08.2004 
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Empresa | Company 
 

TMN –  TELECOMUNICAÇÕES MÓVEIS NACIONAIS,  S.A.  

Morada | Address Av. Álvaro Pais, 2 

1649-041 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 217 914 601 

N.º Fax | Fax no. 215 005 304 

Sítio na Internet | Website http://www.tmn.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Zeinal Bava 

Capital Social | Share Capital 47 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

PT Comunicações, S.A………………..……………………….………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações sletrónicas sutorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 19.11.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 19.11.1999 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 10.01.2000 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 01.06.2004 

 Serviços de comunicações eletrónicasterrestres | Terrestrial electronic communications 
services 

09.03.2012 
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Empresa | Company 
 

T–SYSTEMS ITC IBERIA,  S.A.  (SOCIEDADE 
UNIPERSONAL) –  SUCURSAL EM PORTUGAL  

Morada | Address TAGUS PARK, Edifício Inovação I, 1.º, Sala 111/114 

2740-122 PORTO SALVO 

N.º Tel. | Phone no. 218 923 100 

N.º Fax | Fax no. 218 923 148 

Sítio na Internet | Website http://www.t-systems.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Feri Peter Abolhassan Pur-Moghaddam 

Capital Social | Share Capital 1 241 100 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

T-Systems International GmH ……………………..……………….…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

7 316 503,97 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

57 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual Private Network services (VPN) 27.03.2007 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 27.03.2007 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 27.03.2007 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

27.03.2007 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 27.03.2007 

 Rede telefónica fixa | Fixed telephone network 27.03.2007 

 Serviço de acesso à rede telefónica pública em local fixo | Service of access to the 
public telephone network at a fixed location 

27.03.2007 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 27.03.2007 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 27.03.2007 

 Revenda de circuitos | Resale of leased lines services 27.03.2007 
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Empresa | Company 
 

ULTRASERVE –  CONSULTORIA E APOIO EMPRESARIAL, 
LDA.  

Morada | Address Praça D. Pedro IV, 74, 3.ºA 

1100-202 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 21 340 51 70 

N.º Fax | Fax no. 21 340 51 79 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager José da Silva Pereira 

Capital Social | Share Capital 1 300 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ULTRA – SGPS, S.A. ……………………………………..…………..… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

113 802,67 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 06.11.2008 
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Empresa | Company 
 

UNITELDATA –  TELECOMUNICAÇÕES, S. A.  

Morada | Address Av. 5 de Outubro, 117 

5400-047 CHAVES 

N.º Tel. | Phone no. 276 202 202 

N.º Fax | Fax no. 276 202 200  

Sítio na Internet | Website http://www.unitrio.net/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Delfim Assis Cardoso 

Capital Social | Share Capital 1 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Uniconnexions, Inc. ………………………………………………..….… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

302 949,12 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas utorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

06.05.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 06.05.2008 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 06.05.2008 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 06.05.2008 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 06.05.2008 

  



 

Mercado de capitais (julho 2011 / junho 2012 e evolução desde 2006) | Capital markets (July 2011 / June 
2012 and performance since 2006) 

 

 

  190 

 

Empresa | Company 
 

VALICOM,  GESTÃO DE INFRA-ESTRUTURAS DE 
TELECOMUNICAÇÕES, EIM 

Morada | Address R. de Pitancinhos, Apartado 208 - Palmeira 

4711-911 BRAGA 

N.º Tel. | Phone no. 253 307 200 

N.º Fax | Fax no. 253 307 210 

Sítio na Internet | Website http://www.dstelecom.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

José Gonçalves Teixeira 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Vale e Mar – Comunidade Urbana…… …………….….…...……..... 51,00% 

Dstelecom, S.A..……………………..…………..…..….…………...... 48,49% 

Cellcraft Internacional - Consult. em Telec., Unip., Lda................... 0,50% 

DST, S.A……………………………………..………..………................ 0,01% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

196 407,04 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações Eeetrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 14.07.2008 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 14.07.2008 

 Rede wireless-lan | LAN wireless network 14.07.2008 

 Rede para transmissão e distribuição de programas de rádio e televisão ao público | 
Network used for broadcasting and distribution of radio and television programmes to 
the public 

14.07.2008 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 14.07.2008 

 Serviço de circuitos alugados | Leased lines services 05.08.2011 

 Revenda do serviço de acesso à Internet | Resale of Internet access services 05.08.2011 

 Serviço de redes privativas virtuais | Virtual private network services 05.08.2011 
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Empresa | Company 
 

VERIZON PORTUGAL –  SOCIEDADE UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Quinta da Fonte, Ed. D. Pedro I, Piso 3,Ala B 

2770-071 PAÇO DE ARCOS 

N.º Tel. | Phone no. 214 402 200 

N.º Fax | Fax no. 214 402 201 

Sítio na Internet | Website http://www.verizonbusiness.com/pt 

Diretor-Geral | Managing Director Tiago Silva 

Capital Social | Share Capital 7 942 500 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Verizon European Holdings Limited ……………………………………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

2 499 483,56 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 22.11.2000 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 08.07.2002 

 Serviço de redes privativas virtuais (VPN) | Virtual private network services (VPN) 08.07.2002 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 23.03.2011 

 Serviço de transporte de voz em GFU | CUG Voice transport services 23.03.2011 
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Empresa | Company 
 

VIASAT, INC.  

Morada | Address 6155 El Camino Real – Carlsbad 

California 92009-1699 USA 

N.º Tel. | Phone no. +1 760 476 2583 

N.º Fax | Fax no. +1 760 929 3941 

Sítio na Internet | Website http://www.viasat.com/ 

Vice-Presidente | Vice President Keven K. Lippert 

Capital Social | Share Capital n.d. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviços de comunicações móveis a bordo de embarcações | Mobile communication 
services on board vessels 

10.02.2011 
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Empresa | Company 
 

VODAFONE PORTUGAL –  COMUNICAÇÕES PESSOAIS,  
S.A.  

Morada | Address Av. D. João II - Lote 1.04.01 

Parque das Nações 

1998-017 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 915 000 

N.º Fax | Fax no. 210 915 200 

Sítio na Internet | Website http://www.vodafone.pt / 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

António Carrapatoso 

Capital Social | Share Capital 91 068 253 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Vodafone Holdings Europe B.V. ………………………………..….... 61,37% 

Vodafone Group Plc …………………………………….……….……. 38,63% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 264 734 789,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1514 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 09.10.1998 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 03.05.1999 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 03.05.1999 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 29.09.1999 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 29.09.1999 

 Acesso Fixo Via Rádio | Fixed wireless access (FWA) 23.11.2006 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

25.03.2008 

 Serviço de distribuição de sinais de televisão | Television signal distribution service 31.08.2009 

 Serviços de comunicações eletrónicas terrestres | Terrestrial electronic 
communications services 

09.03.2012 
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Empresa | Company 
 

Voipunify Telecom, Lda. 

Morada | Address Av. Fernão de Magalhães, 462, 5.º Dto. 

4300-189 PORTO 

N.º Tel. | Phone no. 300 400 000 

N.º Fax | Fax no. 300 400 002 

Sítio na Internet | Website http://www.Voipunify.com/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Pedro Pereira 

Capital Social | Share Capital 6000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João de Deus Matas de Carvalho ……………………….….….………. 33% 

Pedro José Vaz de Almeida Pascoal Pereira …………….….…….….. 33% 

Jorge Alberto Canhoto Coutinho da Rocha ……………………………. 33% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

132 347,04 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Redes e serviços de Ccomunicações letrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

29.01.2010 
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Empresa | Company 
 

VOXBONE, S.A.  

Morada | Address Avenue Louise, 489 

Claus Building, 1050 Brussels-BELGIUM 

N.º Tel. | Phone no. +32 2 808 00 00 

N.º Fax | Fax no. +32 2 808 00 01 

Sítio na Internet | Website http://www.voxbone.com 

CEO Rodrigue Ullens de Schooten 

Capital Social | Share Capital 307 873,45 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

E-merge ………………………………………………….…………..…... 31,46% 

Rodrigue Ullens de Schooten ………………………………………....  20,87% 

François Struman …………………………………………….. …………. 8,44% 

Jean-Guillaume Zurstrassen ….…………………………… …………. . 9,81% 

Compagnie centrale 1909………………………………….……………. 7,36% 

Grégoire de Streel ...………….…………………………........................ 6,87% 

Harold Mechelynck. ………………………………………..…………….. 5,89% 

Others…….. …………………..…………………………..………………. 9,39% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

15 167 164,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

30.11.2007 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 26.09.2008 
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Empresa | Company 
 

WISEVECTOR –  TELECOMUNICAÇÕES, LDA.  

Morada | Address Rua Mateus Vicente de Oliveira, 17, 1.º Esq. 

2745-169 QUELUZ 

N.º Tel. | Phone no. 210 360 196 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Waldemar Vieira Neto 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Caroline Soares Vieira…………………………………………………….. 50% 

Waldemar Vieira Neto …………………………………………………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2010) 

19 654,44 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2010) 

1 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de cartões virtuais de chamadas | Virtual phone card services 06.01.2009 

 Serviço de postos públicos | Public pay-telephone services 06.01.2009 
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Empresa | Company 
 

WORLDBROKER TELECOMUNICAÇÕES –  SOCIEDADE DE 
TELECOMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA,  LDA.  (WORLD 
TELECOM)  

Morada | Address Apartado 270 

8401-901 LAGOA 

N.º Tel. | Phone no. 707 500 611 

N.º Fax | Fax no. 707 500 622 

Sítio na Internet | Website http://www.worldtelecom.pt/ 

Diretor | Director Paul Luckmam 

Capital Social | Share Capital 7 481,97 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Paul Craig Allen Luckman ………………………………………….…. 61,7% 

Terrence Frederick Dexter Blackman ………………………………... 33,3% 

Delfim de Assis Cardoso ……………………………………..…………. 5,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

827 946,50 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

10 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Revenda do tráfego telefónico de voz | Voice telephone traffic resale 24.02.2003 

 Revenda de tráfego de dados curtos | Resale of short data messages 06.07.2005 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 
numbering 

06.07.2005 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 06.07.2005 
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Empresa | Company 
 

ZON TV CABO AÇOREANA, S.A.  

Morada | Address Av. Antero Quental, 9.º C, 1.º piso 

9500-160 PONTA DELGADA 

N.º Tel. | Phone no. 296 302 401 

N.º Fax | Fax no. 296 302 405 

Sítio na Internet | Website http://www.zon-acores.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Rodrigo Costa 

Capital Social | Share Capital 3 300 00 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ZON TV Cabo Portugal, S.A. ………………………..…………...……. 83,22% 

BANIF Investment Bank ………………………..….…………………... 10,00% 

EDA – Eletricidade dos Açores ….……………………………………… 6,18% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

20 471 283,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

30 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 14.10.1994 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

05.06.2007 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 05.06.2007 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 05.06.2007 
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Empresa | Company 
 

ZON TV CABO MADEIRENSE, S.A.  

Morada | Address Rua Estados Unidos da América, 51 

9000-090 FUNCHAL 

N.º Tel. | Phone no. 291 700 830 

N.º Fax | Fax no. 291 766 415 

Sítio na Internet | Website http://www.zonmadeira.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Rodrigo Costa 

Capital Social | Share Capital 3 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

ZON TV Cabo Portugal, S.A.…...………………………..……..…….…77,95% 

Banif Capital Infrastructure Fund - FCR.....................................…….16,19% 

E-TEMPUS ………………………………………………….…….….........5,86% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

29 886 769,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

51 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 19.05.1994 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 11.11.1999 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 11.11.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 
Internet (VoIP) services 

12.12.2006 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 12.12.2006 
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Empresa | Company 
 

ZON TV CABO PORTUGAL, S.A.  

Morada | Address Av. 5 de Outubro, 208, 12.º piso 

1069-203 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 217 824 800 

N.º Fax | Fax no. 217 824 935 

Sítio na Internet | Website http://www.zon.pt/ 

Presidente da Comissão Executiva | 
Chairman of the Executive Board 

Rodrigo Costa 

Capital Social | Share Capital 25 477 270 euros 

Composição Acionista/Sócios  
| Shareholders (31.12.2011) 

ZON Multimédia - Serviços Telecom. e Multimédia, SGPS, S.A.…….100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

683 198 043 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

678 

 

 

 

Redes e serviços de comunicações eletrónicas autorizados | 

Authorized electronic communications networks and services 
 

 

 

  

Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Rede de distribuição por cabo | Cable distribution network 19.05.1994 

 Serviço de acesso à Internet | Internet access services 20.10.1999 

 Rede pública de comunicações | Public communications network 18.11.1999 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) – sem numeração | VoIP services without 

numbering 

22.03.2006 

 Serviço telefónico em local fixo | Telephone service at a fixed location 30.05.2006 

 Serviço de voz através da Internet (VoIP) de uso nómada | Nomadic Voice over 

Internet (VoIP) services 

28.11.2006 

 Serviço telefónico móvel (MVNO) | Mobile telephone services (MVNO) 26.05.2008 

 Serviços de transmissão de dados | Data transmission services 26.05.2008 

 Serviço de tráfego de dados curtos | Short data messages service 26.05.2008 
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15. Serviços postais | Postal services 
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Empresa | Company 
 

A SUA PRESSA –  RECOLHA, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO 
DE MERCADORIAS, UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Lugar de Santoinho, 452, Lt. 6 

4935-240 DARQUE 

N.º Tel. | Phone no. 227 620 924 

N.º Fax | Fax no. 227 620 924 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Carla Fernandes 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Carla Raquel Mendes de Matos Moreira Fernandes…………………….97% 

José Manuel Gonçalves Prazeres ……………………………..……….…. 3% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 010 106,37 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

36 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.03.2011 
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Empresa | Company 
 

ABASTFROTA –  TRANSPORTES, LDA.  

Morada | Address Zona Industrial de Reigoso, Lt. 5 

Reigoso 

3680-192 OLIVEIRA DE FRADES 

N.º Tel. | Phone no. 232 763 300 

N.º Fax | Fax no. 232 763 302 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Jorge Simões Dias 

Capital Social | Share Capital 130 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

IMOPINHEIRO – Imobiliária, SA ………………………………..……...74,23% 

João Evangelista Gonçalves …….…………………..………………... 20,00% 

Paulo Sérgio Rodrigues………………………………..………………… 5,77% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2010) 

 387 298,53 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2010) 

11 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Empresa | Company 
 

ADICIONAL –  DISTRIBUIÇÃO E GESTÃO COMERCIAL, 
S.A.  

Morada | Address Parque Industrial da Solvay, Marinhas D. Ana – Armazém 6 

2625-909 PÓVOA SANTA IRIA 

N.º Tel. | Phone no. 211 572 700 / 707 300 444  

N.º Fax | Fax no. 219 959 359 

Sítio na Internet | Website http://www.adicional.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Joaquim Paiva Chaves 

Capital Social | Share Capital 580 099 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

AZIMUTEARTH, SGPS, SA………………………….…………….…... 71,82% 

FACCE (representado por PME Investimentos-Soc. Inv., S.A.)........ 28,18% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

12 105 050,95 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

157 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 18.06.2008 
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Empresa | Company 
 

ANTÓNIO MOREIRA UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua do Progresso Armazém B, 703 

3720-354 VILA DE CUCUJÃES 

N.º Tel. | Phone no. 256 817 100 

N.º Fax | Fax no. 256 817 099 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager António Moreira 

Capital Social | Share Capital 20 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

António Augusto Rebelo Moreira ………………………….…………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

717 781,52 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

9 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 
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Empresa | Company 
 

ATLANTICOURIER –  TRANSPORTE E ENTREGA DE 
DOCUMENTOS UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua D. João Coutinho, 65 r/c Dto. 

Ramalde 

4250-246 PORTO 

N.º Tel. | Phone no. 226 154 440 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website  http://www.atlanticourier.com 

Sócio-Gerente| Manager Partner Manuel Dimas Almeida 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Manuel Dimas Almeida …………………………….………………...….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

56 360,44 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 02.03.2009 
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Empresa | Company 
 

AUGUSTO JOSÉ CONCHA ENCARNADO, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Quinta Nova 

Estação de Nossa Senhora de Machede s/n 

7005-700 ÉVORA 

N.º Tel. | Phone no. 924 147 048 

N.º Fax | Fax no. 266 742 410 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio-Gerente | Manager Partner Augusto Encarnado 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Augusto José Concha Encarnado …………………………..……..….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

149 835,37 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

8 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 23.03.2011 
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Empresa | Company 
 

BEST DIRECT, LDA.  

Morada | Address R. Dr. João Francisco de Sousa, 14, 2.º 

9500-187 PONTA DELGADA 

N.º Tel. | Phone no. 296 201 060 

N.º Fax | Fax no. n.d. 

Sítio na Internet | Website  n.d. 

Sócio-Gerente | Manager Partner Paulo Viveiros 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Primitivo Marques………….………….………………………………...….. 30% 

Américo Viveiros..………….………….………………………………...….. 24% 

Paulo Viveiros…………….………….………………………………...……. 23% 

Hélder Tavares….………….………….………………………………...….. 23% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

03.01.2012 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 03.01.2012 
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Empresa | Company 
 

BYALYK SERVICE,  UNIPESSOAL,  LDA.  

Morada | Address Praceta do Movimento das Forças Armadas, 9, 2.º Dto. 

Tercena  

2730-128 BARCARENA 

N.º Tel. | Phone no. 218 129 500 

N.º Fax | Fax no. 218 129 500 

Sítio na Internet | Website http://www.byalykservice.com 

Sócio-Gerente| Manager Partner Serhiy Byalyk 

Capital Social | Share Capital 125 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Serhiy Byalyk ………….………….………………………………..…..….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

202 531,97 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 26.10.2010 
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Empresa | Company 
 

CHRONOPOST PORTUGAL –  TRANSPORTE EXPRESSO 
INTERNACIONAL,  S.A.  

Morada | Address Av. Infante D. Henrique, Lote 10 

Olivais Sul 

1849-003 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 218 546 000 

N.º Fax | Fax no. 218 546 015 

Sítio na Internet | Website http://www.pt.chronopost.com 

Administrador Delegado | Administrator Olivier Establet 

Capital Social | Share Capital 700 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Chronopost France ……………………………….……………….…..….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

32 989 437,49 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

760 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 
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Empresa | Company 
 

CITYPOST, S.A.  

Morada | Address Rua do Trabalho, 10 

Queluz de Baixo 

2730-184 BARCARENA 

N.º Tel. | Phone no. 214 704 444 

N.º Fax | Fax no. 214 359 045 

Sítio na Internet | Website http://www.citypost.pt 

Representante | Representative Pedro Antunes 

Capital Social | Share Capital 51 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.d. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

30.08.2012 

 Serviço de correspondências endereçadas | Addressed correspondence service 30.08.2012 
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Empresa | Company 
 

CONSIGO PELO MUNDO T RANSPORTE E ENTREGA DE 
DOCUMENTOS, UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua de S. Sebastião, Lote 1, Lj. 7 

Ed. Arcádia 

4520-250 SANTA MARIA DA FEIRA 

N.º Tel. | Phone no. 256 375 788 

N.º Fax | Fax no. 256 375 960 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager Jorge Vieira 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Maria Olívia Pinho da Costa Oliveira Vieira ……………..………….... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

211 551,32 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.02.2006 
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Empresa | Company 
 

CTT –  CORREIOS DE PORTUGAL,  S.A.  

Morada | Address Av. D. João II, LT 1.12.03 

1999-001 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 471 813 

N.º Fax | Fax no. 210 471 994 

Sítio na Internet | Website http://www.ctt.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Pedro Santos Coelho 

Capital Social | Share Capital 87 325 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Estado Português ……………………………………..………..……....... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

565 379 000,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 468 

 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Concessionária do serviço postal universal | Universal postal service concessionaire 01.09.2000 
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Empresa | Company 
 

CTT EXPRESSO –  SERVIÇOS POSTAIS E LOGÍSTICA, S.A.  

Morada | Address Mercado Abastecedor da Região de Lisboa (MARL) 

Edifício CTT Expresso – Lugar do Quintanilho 

São Julião do Tojal 

2664-500 LOURES 

N.º Tel. | Phone no. 219 926 300 

N.º Fax | Fax no. 219 926 394 

Sítio na Internet | Website http://www.cttexpresso.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Carlos Dias Alves 

Capital Social | Share Capital 5 000 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

CTT – Correios Portugal, S.A. ………..……………………………....…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

79 847 417,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

691 

 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 01.10.2001 

 Serviços postais não enquadrados na categoria de correio expresso | Non-express 
mail services 

01.10.2001 
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Empresa | Company 
 

DHL EXPRESS PORTUGAL, LDA.  

Morada | Address Art's – Business & Hotel Centre 

Avenida D. João II, Lote 1.18.01, Bloco B, 3.º 

Parque das Nações 

1990-085 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 076 241 

N.º Fax | Fax no. 218 154 213 

Sítio na Internet | Website http://www.dhl.pt 

Gerente | Manager Américo Fernandes 

Capital Social | Share Capital 3 086 328 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

DHL Express Ibéria, SL ………………………..……….……..………..... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

95 360 794,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

533 

 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 
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Empresa | Company 
 

ETAPAEXPRESS, LDA.  

Morada | Address Rua da Electricidade, 15 

Nadrupe 

2530-189 LOURINHÃ 

N.º Tel. | Phone no. 261331772 

N.º Fax | Fax no. 261331193 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Gerente | Manager Rui Pestana 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Rui Manuel Ferreira Pestana ………..……………………….…….…...... 25% 

Rosa Maria da Fonseca Silva Mateus Pestana …..………………....…. 25% 

Ana Claudia Mateus Pestana………………………..………………....…. 25% 

Laura Mateus Pestana…………………………….....………………....…. 25% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

56 360,44 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 22.02.2012 
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Empresa | Company 
 

EXPRESSODÃO –  TRANSPORTE DE MERCADORIAS, LDA.  

Morada | Address Rua Camilo Castelo Branco, Lt. 120, Lj. 3 – R/C. Esq. 

Viso Sul 

3500-393 VISEU 

N.º Tel. | Phone no. 232 415 527 

N.º Fax | Fax no. 232 415 531 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner João Urbano 

Capital Social | Share Capital 9976 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João Francisco Serra Jerez Correia Urbano ………………………....…. 50% 

António José Marques Lopes ……………………………….…………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

189 849,09 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços ostais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company 
 

FEDERAL EXPRESS CORP ORATION –  SUCURSAL EM 
PORTUGAL 

Morada | Address Av. Severiano Falcão, 12 

2685-378 PRIOR VELHO 

N.º Tel. | Phone no. 218 391 583 

N.º Fax | Fax no. 218 391 566 

Sítio na Internet | Website http://www.fedex.com/pt/ 

Diretor-Geral | Managing Director Ian Faulkner Silverton 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

FEDERAL EXPRESS CORPORATION, INC.……………….…..….…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

404 956,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 10.04.2003 
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Empresa | Company 
 

FELCOURIER –  DISTRIBUIÇÃO DE ENCOMENDAS 
NACIONAL E INTERNACIONAL, LDA.  

Morada | Address Av. da Primavera, 224 

4445-649 ERMESINDE 

N.º Tel. | Phone no. 229 746 480 

N.º Fax | Fax no. 229 746 482 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Sócio-Gerente | Manager Partner Vera Carvalho 

Capital Social | Share Capital 20 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2008) 

Rogério Alberto Pinto de Sousa Carvalho………………………………..50% 

Vera Lúcia Pereira de Sousa Carvalho ………………………….…..….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 02.02.2006 
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Empresa | Company 
 

FOZPOST –  ENTREGA E RECOLHA DE ENCOMENDAS,  
LDA.  

Morada | Address Rua Canto das Casas Novas, 38, Lj. 7 

Guia 

3105-075 POMBAL 

N.º Tel. | Phone no. 236 952 897 

N.º Fax | Fax no. 236 952 362 

Sítio na Internet | Website http://www.envialia-urgente.com 

Sócio-Gerente | Manager Partner Maria de Fátima dos Santos 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Maria de Fátima Modesto Ferreira Martiniano dos Santos…………….. 75% 

António Martiniano dos Santos………………………………..………….. 25% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

305 372,52 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 ENVIÁLIA 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company 
 

FRANCISCO & SILVINA –  TRANSPORTES DE 
DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, LDA.  

Morada | Address Rua da Oliveira, 75 

7300-148 PORTALEGRE 

N.º Tel. | Phone no. 245 208 964 / 245 083 547 

N.º Fax | Fax no. 245 201 006 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Silvina Felizardo 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Francisco José Santana Sequeira ……………………………….….….... 50% 

Silvina Maria Velez Grilo Felizardo …..................................…………… 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

69 640,31 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company 
 

GIGANTEXPRESS UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua Ricardo Marques, 35, 4.º Esq. 

4900-008 VIANA DO CASTELO 

N.º Tel. | Phone no. 258 843 232 

N.º Fax | Fax no. 258 843 232 

Sítio na Internet | Website http://www.envialia-urgente.com/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Miguel Gigante 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Miguel Eduardo Barbedo Pinto Manso Gigante …..………………..… 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

243 091,04 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 ENVIÁLIA 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.03.2010 
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Empresa | Company 
 

GLOBE LOGISTICS –  EMPRESA DE COURIER,  LOGÍSTICA 
E TRANSPORTES, LDA.  

Morada | Address Rua 4, 110 

Bico da Garcia  

2430-049 MARINHA GRANDE 

N.º Tel. | Phone no. 244 833 808 

N.º Fax | Fax no. 244 833 878 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager Norberto Marques da Silva 

Capital Social | Share Capital 75 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders ( 31.12.2011) 

José Norberto Marques da Silva…...................................................….. 99% 

Graciosa Adelaide Marques……….……………………….……………...... 1% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

121 823,29 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

1 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company 
 

IBERCOURIER –  SERVIÇO DE TRANSPORTE URGENTE, 
LDA.  

Morada | Address Edifício MRW, Urbanização da Terra Comprida, Lote 1 

2625-253 VIALONGA 

N.º Tel. | Phone no. 219 587 260 

N.º Fax | Fax no. 219 587 280 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt 

Gerente | Manager Maria Tomeno 

Capital Social | Share Capital 224 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

FITMAN, S.A. …………………………..…………………………….…... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

5 339 352,78 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

54 

 

Franchisador da Marca | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços plicenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.02.2005 
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Empresa | Company 
 

IBEROMAIL –  CORREIO INTERNACIONAL, S.A.  

Morada | Address CONSIGLIERI PARK 

Estrada Consiglieri Pedroso, 71 – M 

2730-055 BARCARENA 

N.º Tel. | Phone no. 218 621 570 

N.º Fax | Fax no. 218 621 580 

Sítio na Internet | Website http://www.iberomail.com 

Sócio-Gerente | Manager Partner João Carlos Duarte 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João Carlos Duarte ……………………………..…………………….... 95,00% 

Catia Alves …..…………………...…….…………………...................... 2,40% 

Patricia Nunes.…………………....………………………....................... 2,40% 

Cândida Fernandes ……….……………..……..................................... 0,20% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

1 506 202,66 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas| Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

18.05.2006 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 09.08.2012 

 Serviço de correspondências endereçadas | Addressed correspondence service 09.08.2012 
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Empresa | Company 
 

IBERPERÍMETRO, LDA.  

Morada | Address R. Diogo Cão, 1203 

4200-262 PORTO 

N.º Tel. | Phone no. 225 026 564 

N.º Fax | Fax no. 225 026 565 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Carla Martins 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders( 31.12.2011) 

João Paulo Montalvão .…………………………………………………….. 50% 

Carla Martins ……………….….……………………………………………. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

968 378,81euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

7 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 28.08.2008 
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Empresa | Company 
 

JÁESTÁ –  TRÁFEGO E SERVIÇOS LOGÍSTICOS, LDA.  

Morada | Address Rua Actriz Alda Rodrigues, Lt. 1, loja 

2005-542 SANTARÉM 

N.º Tel. | Phone no. 243 321 757 

N.º Fax | Fax no. 243 325 813 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager Isabel Garriapa Melão 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Isabel Maria Garriapa Melão………………………………………….….... 99% 

Joel Gonçalo Melão Simões………………………………...…………..…..1% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

188 151,81 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

7 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 
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Empresa | Company 
 

JOSÉ MANUEL ARAÚJO SILVA –  SERVIÇO DE 
TRANSPORTE URGENTE, UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua Visconde Moreira de Rei, 411 r/c 

4820-290 FAFE 

N.º Tel. | Phone no. 253 504 438/9 

N.º Fax | Fax no. 253 504 317 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Silvana Gomes 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Silvana Maria Pinto Gomes ………………………..……….…….……..… 50% 

André Augusto Martins Moreira …………………………….………….…. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

116 741,06euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 27.12.2007 
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Empresa | Company 
 

KY SUL –  COURIER EXPRESS, UNI PESSOAL,  LDA.  

Morada | Address Urbanização Cerro das Mós, Lote 333, r/c A 

8600-714 LAGOS 

N.º Tel. | Phone no. 800 910 087 

N.º Fax | Fax no. 282 046 348 

Sítio na Internet | Website http://www.ky-sul.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Bruno Cotrim 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Bruno José Nunes Cotrim………………………………..……….………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2010) 

383,22 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2010) 

2 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 04.11.2010 

  

 

  

  



Empresas em atividade no sector das comunicações em Portugal | Companies in activity in the 
communications sector in Portugal 

 

Nota: inclui informação sobre as empresas habilitadas em atividade a 30 de junho de 2012. | Note: includes 
information on the authorized companies in activity on 30th of June of 2012. 

  232  

 

Empresa | Company 
 

LEVADO À LETRA –  TRANSPORTES E SERVIÇ OS, LDA.  

Morada | Address Rua de Arroios, 83 A 

1150-053 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 218 470 105 

N.º Fax | Fax no. 218 470 106 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager Anabela Carraço 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders( 31.12.2011) 

Anabela Maria Vicente Carraço de Sousa Gomes ………………….….. 50% 

Paulo Jorge Figueira de Sousa Gomes ………………………..………... 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

207 061,55 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

5 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postalsServices 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 14.04.2008 
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Empresa | Company 
 

LISESPO –  TRANSPORTES, LDA.  

Morada | Address Estrada Nacional 10 km 139 D, 

2695-718 SÃO JOÃO DA TALHA 

N.º Tel. | Phone no. 707 501 010 

N.º Fax | Fax no. 217 580 780 

Sítio na Internet | Website http://www.seur.com 

Diretor-Geral | Managing Director Roberto Abarca 

Capital Social | Share Capital 254 489 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Cansevi, SL ………………………….……………………………………. 24,5% 

Laul – Soc. de responsabilidade, Lda. ……………….….…………….. 24,5% 

Esther Internacional, S.L. ………………………….……………………. 24,5% 

Bramo Inversiones, S.L. ……………………….…………..................... 24,5% 

Pocket – Serviço de Logística Unip., Lda. ……………….....………….. 2,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

12 064 032,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

73 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 

SEUR 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 15.07.2005 
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Empresa | Company 
 

LOGISTA –  TRANSPORTES, TRANSIT ÁRIOS E PHARMA,  
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Edificio logista, Extensão da Área Industrial do Passil, Lote 1A 

Palhavã 

2890-011 ALCOCHETE 

N.º Tel. | Phone no. 212 324 120 

N.º Fax | Fax no. 212 324 121 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.pt 

Gerente | Manager Miguel Gomez Prado 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Compañia de Distribución Integral Logista, S.A. ………...................... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

16 551 362,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

131 

 

Franchisador da Marca | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 09.05.2005 
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Empresa | Company 
 

LORDTRANS –  TRANSPORTES URGENTES, LDA.  

Morada | Address Rua Eng. Frederico Ulrich, 3620 

Lugar da Moreira 

4470-605 MAIA 

N.º Tel. | Phone no. 229 433 600 

N.º Fax | Fax no. 229 433 610 

Sítio na Internet | Website http://www.seur.com/ 

Gerente | Manager Rafael Cernadas Losada 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Amade  –  Sociedade, Lda…………………………….…………........... 97,5% 

José Manuel Cernadas Losada ….………………………………...…..... 1,5% 

Rafael Cernadas Losada ...……………....……………………................ 1,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

89 96 782,81 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

53 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 SEUR 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

28.12.2006 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 28.12.2006 

 Serviço de correspondências endereçadas | Addressed correspondence service 28.12.2006 
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Empresa | Company 
 

MAILGLOBE –  TRANSPORTES DE CORREIO URGENTE, 
LDA.  

Morada | Address Av. da Liberdade, 29 

2705-891 VILA VERDE 

N.º Tel. | Phone no. 219 614 060 

N.º Fax | Fax no. 219 215 170 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner José Miguel Carrolo 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

José Miguel Marques Carrolo …………………………………..……….... 50% 

Cláudia Susana Carrilho Rodrigues Pires Carrolo ……………….…….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

597 685,27 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

19 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

  

 



  

 

  237/269 

 

Empresa | Company 
 

MEEST PORTUGAL –  UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua António Pedro, 72 – A 

1000-040 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 218 482 459 / 460 

N.º Fax | Fax no. 218 482 461 

Sítio na Internet | Website http://www.rosan.com.ua 

Gerente | Manager Vitaliy Odintson 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Meest Corporation, Inc. ……...…………………….………….…………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

660 280,90 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.04.2012 

  

  

  



  

 

  238/269 

 

Empresa | Company 
 

NOTÍCIAS DIRECT –  DISTRIBUIÇÃO AO DOMI CÍLIO,  LDA.  

Morada | Address Tapada Nova - Capa Rota - Apartado 55 

Linhó 

2711-901 SINTRA 

N.º Tel. | Phone no. 219 249 940 

N.º Fax | Fax no. 219 241 995 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Presidente do Conselho de Gerência| 
Chairman of the Board 

João Cancela 

Capital Social | Share Capital 49 880 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Controlinveste Media SGPS, SA ……………………..……………..……100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

2 778 473,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

15 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

12.09.2002 

  

 



  

 

  239/269 

 

Empresa | Company 
 

NUNO ELBLING GOMES DA COSTA 

Morada | Address Rua de Santa Marta, 72 A 

1150-298 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 213 520 345 

N.º Fax | Fax no. 213 520 347 

Sítio na Internet | Website www.envialia-urgente.com 

Gerente | Manager Nuno Elbling Gomes da Costa 

Capital Social | Share Capital n.a. 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

n.a. 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

99 402,71 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 ENVIÁLIA 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 01.08.2010 

  

  

  



  

 

  240/269 

 

Empresa | Company 
 

OBIK EXPRESS –  SERVIÇO DE TRANSPORT ES, 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua da Olaria, 28 

2490-534 OURÉM 

N.º Tel. | Phone no. 249 545 764 

N.º Fax | Fax no. 249 545 765 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Ricardo Jorge Pereira 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Accionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Ricardo Jorge da Silva Pereira ………………………….………………. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

97 512,70 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

 

  

  



  

 

  241/269 

 

Empresa | Company 
 

OVERSPEED –  TRANSPORTES DE CORREIO EXPRESSO, 
LDA.  

Morada | Address Rua do Outeiro, 994 R/C 

4485-029 AVELEDA VCD 

N.º Tel. | Phone no. 229 289 089 / 90 

N.º Fax | Fax no. 229 260 088 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager José Manuel Pereira 

Capital Social | Share Capital 45 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Hilária Maria Marques de Oliveira ………………………………...…….... 50% 

José Manuel Ferreira Pereira ……..………………………………………. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

575 277,07 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

10 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

 

  

  



  

 

  242/269 

 

Empresa | Company 
 

P.P.  EXPRESSO –  TRANSPORTE DE MERCADORIAS,  LDA.  

Morada | Address Rua São Tomás de Aquino, 6 B  

1600-203 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 217 222 340 

N.º Fax | Fax no. 217 222 346 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Paula Pinto Rodrigues 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Paula Cristina Pinto Rodrigues …….………………………......……….... 50% 

Pedro Miguel Pessoa dos Santos …………………………….………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

465 269,56 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

8 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

  

 



  

 

  243/269 

 

Empresa | Company 
 

PALMILHAR TRILHOS –  TRANSPORTES, UNIPESSOAL, 
LDA.  

Morada | Address Rua de S. Domingos, 70 

4590-060 PAÇOS DE FERREIRA 

N.º Tel. | Phone no. 255 892 642 

N.º Fax | Fax no. 255 892 644 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Miguel Costa 

Capital Social | Share Capital 70 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Miguel João Coelho da Costa ……………………….…….……….….... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

604 604,02 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

  



  

 

  244/269 

 

Empresa | Company 
 

POLIENTREGA, LDA.  

Morada | Address Rua do Fujacal, 84 

4705-097 BRAGA 

N.º Tel. | Phone no. 253 094 510 

N.º Fax | Fax no. 253 610 181 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Agostinho Ferreira Pinto 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Agostinho José Ferreira Pinto ……………………………………….……. 60% 

Carlos Jorge Ferreira Pinto …………………………………….…………. 40% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

265 501,74 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 30.10.2009 

  

 

  

  



  

 

  245/269 

 

Empresa | Company 
 

PORTOMAIL –  TRANSPORTE DE DOCUMENTOS E 
ENCOMENDAS, LDA.  

Morada | Address Rua Padre Cruz, 36 

4050-219 PORTO 

N.º Tel. | Phone no. 226 060 760/61 

N.º Fax | Fax no. 226 060 764 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager Lúcio Gonçalves Marques 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Lúcio Gonçalves Marques ………………………….……………….…….. 60% 

Rui Filipe Mendes Gonçalves Marques …………………………………. 40% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

116 490,50 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

3 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 04.11.2005 

  

 

 

 

 

 



  

 

  246/269 

 

Empresa | Company 
 

POST CONTACTO, CORREIO PUBLICITÁRIO,  LDA.  

Morada | Address Av. Marechal Gomes da Costa, 13, Piso 3 

1849-001 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 218 318 202 

N.º Fax | Fax no. 218 318 206 

Sítio na Internet | Website http://www.postcontacto.pt 

Presidente do Conselho de Gerência| 
Chairman of the Board 

Carlos Dias Alves 

Capital Social | Share Capital 250 000 euros 

Composição Accionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

CTT – Correios de Portugal, S.A. ……………..…..…………...……..... 95,0% 

CTT EXPRESSO – Serviços Postais e Logística, S.A.  ………………. 5,0% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

11 666 001,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

41 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed|authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

18.11.2009 

  

 

  

  



  

 

  247/269 

 

Empresa | Company 
 

PRINCEPS –  COMÉRCIO POR GROSSO,  LDA.  

Morada | Address Rua Padre Benjamim Salgado, 110 - Edíficio Vera Cruz 

4760-412 VILA NOVA DE FAMALICÃO 

N.º Tel. | Phone no. 253 516 608 

N.º Fax | Fax no. 253 416 874 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Rui Lascasas 

Capital Social | Share Capital 74 820 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Rui Manuel Araújo Veloso de Sousa Las Casas ………….....…...... 66,66% 

Maria José Araújo Veloso de Sousa Las Casas ……………..……... 33,33% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

249 250,01 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

7 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 04.11.2005 

  

 

  

  



  

 

  248/269 

 

Empresa | Company 
 

RANEXPRESS –  TRANSPORTES RODOVIÁRIOS DE 
MERCADORIAS, LDA.  

Morada | Address Rua da Gráfica Almondina, Lt. 24 

2350-483 TORRES NOVAS 

N.º Tel. | Phone no. 249 543 020 

N.º Fax | Fax no. 249 543 021 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Nelson Gonçalves Matreno 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Nelson Gonçalves Matreno…..………………………………………..….. 50% 

Rui Alberto Domingues Pereira…………………………………………... 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

626 245,12 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

12 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

  

 

  

  



  

 

  249/269 

 

Empresa | Company 
 

RANGEL EXPRESSO I I ,  S.A.  

Morada | Address ATT: Departamento de Planeamento & Controlo – Rex II 

Rua do Barreiro, 553, Crestins  

4470-573 MOREIRA DA MAIA 

N.º Tel. | Phone no. 229 699 200 

N.º Fax | Fax no. 229 681 421 

Sítio na Internet | Website http://www.rangel.pt/ 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Eduardo Rangel 

Capital Social | Share Capital 125 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Rangel Invest…………………………..……………………..…………..…100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

11 731 564,40 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

91 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 20.11.2009 

  

 

  

  



  

 

  250/269 

 

Empresa | Company 
 

RANGEL EXPRESSO,  S.A .  

Morada | Address Rua do Barreiro, 553, Crestins 

4470-573 MOREIRA DA MAIA 

N.º Tel. | Phone no. 707 244 144 

N.º Fax | Fax no. 229 698 493 

Sítio na Internet | Website http://www.rangel.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Eduardo Rangel 

Capital Social | Share Capital 250 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Espera Investments BV ……………………….……………….……...…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

16 482 973,97 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

145 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 19.12.2002 

  

  



  

 

  251/269 

 

Empresa | Company 
 

S.D. I .M.  –  SOCIEDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE IMPRENSA 
DA MADEIRA, LDA.  

Morada | Address Parque Industrial da Cancela, Pavilhão M.I. 45 

9125-042 CANIÇO – MADEIRA 

N.º Tel. | Phone no. 291 934 718 

N.º Fax | Fax no. 291 202 375 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager José Bettencourt da Câmara 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Empresa Diário de Notícias, Lda. ……..…………………….………….... 60% 

VASP - Distribuidora de Publicações, S.A. ……………………. ….……. 40% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

3 205 858,20 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

17 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

24.01.2002 

  

 

  

  



  

 

  252/269 

 

Empresa | Company 
 

TNT EXPRESS WORLDWIDE (PORTUGAL)  –  
TRANSITÁRIOS, TRANSPORTES, E SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES, S.A.  

Morada | Address Av. D. João II, Lt. 1.17.01, 9A 

1990-084 LISBOA 

N.º Tel. | Phone no. 210 424 000 

N.º Fax | Fax no. 218 966 801 

Sítio na Internet | Website http://www.tnt.com 

Administrador | Administrator António Sá Rodrigues 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders( 31.12.2011) 

TNT Skypak Finance BV……………………………………..…………... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

39 528 455,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

307 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 13.12.2001 

  



  

 

  253/269 

 

Empresa | Company 
 

TORRESTIR INTERNATIONAL COURIER,  LDA.  

Morada | Address Rua do Parque Comercial, 91 

Nogueira 

4715-216 BRAGA 

N.º Tel. | Phone no. 219 490 100 

N.º Fax | Fax no. 219 490 191 

Sítio na Internet | Website http://www.skynet.pt 

Gerente | Manager Fernando Torres 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Torrestir - Transportes Nacionais e Internacionais, S.A.………....……. 90% 

Fernando Domingos Moreira Torres ……………………………………... 10% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

339 811,96 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

11 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

 

  

  



  

 

  254/269 

 

Empresa | Company 
 

TRANSALCAINÇA –  TRANSPORTES, UNIPESS OAL, LDA.  

Morada | Address Apartado 65 

2669-909 MALVEIRA 

N.º Tel. | Phone no. 219 863 837/38 

N.º Fax | Fax no. 219 863 839 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Rui Pedro Ramos da Cunha 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Rui Pedro Ramos da Cunha …………………………...…………….….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

492 628,22 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

6 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

 

  

  



  

 

  255/269 

 

Empresa | Company 
 

TRANSPORTES ANTÓNIO GARCIA & CÉSAR, LDA.  

Morada | Address Rua Verdes, 11, 

Moreira 

4470-658 MAIA 

N.º Tel. | Phone no. 229 436 660 

N.º Fax | Fax no. 229 436 669 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Avelino Pereira 

Capital Social | Share Capital 74 820 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Avelino Manuel Leal Pereira ………………………..……………......…. 82,5% 

José Alves Soares da Cunha …..………………………………..…..…. 17,5% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

898 886,88 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

18 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação |  

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

  

 



  

 

  256/269 

 

Empresa | Company 
 

TRANSPORTES AZKAR PORTUGAL, SOCIEDADE 
UNIPESSOAL, LDA.  

Morada | Address Rua da Agra Nova, 120 

4485-040 AVELEDA VCD 

N.º Tel. | Phone no. 229 984 460 

N.º Fax | Fax no. 229 940 147 

Sítio na Internet | Website www.azkar.com 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

Celestino Moreira e Silva 

Capital Social | Share Capital 680 900 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Transportes Azkar, S.A. ………………………………………………….100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

28 348 632,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

102 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

03.01.2012 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 03.01.2012 

 Serviço de correspondências endereçadas | Addressed correspondence service 03.01.2012 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 03.01.2012 

 Exploração de centros de troca de documentos | Operation of document exchange 
centres 

03.01.2012 

  

  



  

 

  257/269 

 

Empresa | Company 
 

TRANSPORTES OCHOA, S .A.  

Morada | Address Av. Casal da Serra, Lotes I-10 e I-10A 

2625-085 PÓVOA DE SANTA IRIA 

N.º Tel. | Phone no. 219 539 685 

N.º Fax | Fax no. 219 539 687 

Sítio na Internet | Website http://www.ochoa.pt 

Presidente do Conselho de 
Administração | Chairman of the Board 

 José Ochoa Sacristan 

Capital Social | Share Capital 940 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Transportes Ochoa, S.A. (Espanha) ………………….………………... 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

6 695 068,72 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

77 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 02.02.2006 

  

 

  

  



  

 

  258/269 

 

Empresa | Company 
 

TRANSWORLD EXPRESS –  CORREIO EXPRESSO, LDA.  

Morada | Address Zona Industrial, Lt. 125 

Constantim 

5000-081 VILA REAL 

N.º Tel. | Phone no. 259 327 909 / 259 328 435 

N.º Fax | Fax no. 259 328 436 

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Sócio-Gerente | Manager Partner Luís Gomes 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Luís Manuel Macedo Gomes …………………..……………….……..….. 75% 

Maria Irene Lopes da Costa Gomes ….……………….…………………. 25% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

518 988,93 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

14 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed|authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 07.10.2005 

  

 

  

  



  

 

  259/269 

 

Empresa | Company 
 

UPS OF PORTUGAL –  TRANSPORTES INTERNACIONAIS 
DE MERCADORIAS, LDA.  

Morada | Address Rua Francisco Sousa Tavares, Lt. 3 

Quinta da Francelha de Baixo 

2685-333 PRIOR VELHO 

N.º Tel. | Phone no. 219 407 009 

N.º Fax | Fax no. 219 407 042 

Sítio na Internet | Website http://www.ups.com/ 

Director-Geral | Managing Director Daniel Carrera 

Capital Social | Share Capital 200 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders 31.12.2011) 

UPS of Europe, S.A. …………………………………………….….....…. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

48 541 923,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

149 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.10.2002 

  

 

  

  



  

 

  260/269 

 

Empresa | Company 
 

URBANOS –  D ISTRIBUIÇÃO EXPRESSO,  S.A.  

Morada | Address Loures Business Park, EN 115 

2660-515 São Julião do Tojal 

N.º Tel. | Phone no. 707 200 777 / 219 738 800 

N.º Fax | Fax no. 219 738 809 

Sítio na Internet | Website http://www.urbanos.com/ 

Presidente do Conselho de Gerência | 
Chairman of the Board 

José Pecegueiro 

Capital Social | Share Capital 125 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Urbanos Grupo SGPS, SA …………………….…………….…….…….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

6 305 207,82 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

81 

 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de encomendas postais | Postal parcels service 15.07.2005 

  

 

  

  



  

 

  261/269 

 

Empresa | Company 
 

URBEXPRESS –  TRANSPORTES EXPRESSO, LDA.  

Morada | Address Rua Tenente Gouveia, 31 

Quinta do Borel 

2720-525 AMADORA 

N.º Tel. | Phone no. 214 956 820 

N.º Fax | Fax no. 214 956 818 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager Pedro Fonseca 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Pedro Miguel Alves Fonseca ………………………………………...…… 50% 

Rui Andrade Negrão Ruela de Almeida ………………….…………..….  50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

398 454,21 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

8 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

  

  



  

 

  262/269 

 

 

Empresa | Company 
 

VARIANTACTIVA, LDA.  

Morada | Address Rua do Pontão, Lt.14 

6300-624 GUARDA 

N.º Tel. | Phone no. 271 092 016 

N.º Fax | Fax no. 271 092 016 

Sítio na Internet | Website n.d. 

Gerente | Manager Mário Figueira 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

Mário Figueira………………………………………...……………………....80% 

Vanda Figueira………………….…………..……………………………....  20% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 17.01.2012 

  

 

  



  

 

  263/269 

 

Empresa | Company 
 

VASP PREMIUM –  ENTREGA PERSONALIZAD A DE 
PUBLICAÇÕES, LDA.  

Morada | Address Media Logistics Park 

Quinta do Grajal 

Venda Seca 

2739-511 AGUALVA-CACÉM 

N.º Tel. | Phone no. 214 337 039 

N.º Fax | Fax no. 214 327 628 

Sítio na Internet | Website http://www.vasp.pt 

Gerente | Manager Paulo Proença 

Capital Social | Share Capital 50 000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

VASP – Distribuidora de Publicações, S.A. ...…………………..……. 99,7% 

Vasp TMK – Soluções de Trade Marketing, Lda. …............................ 0,3% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

3 109 017,00 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

2 

 
 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de livros, catálogos, jornais e outras publicações periódicas | Distribution of 
books, catalogues, newspapers and other periodical publications 

23.07.2007 

 Serviço de correspondências endereçadas | Addressed correspondence service 23.07.2007 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 21.09.2011 

 

  



  

 

  264/269 

 

Empresa | Company 
 

VASTA SELECÇÃO –  COMÉRCIO E SERVIÇOS,  LDA.  

Morada | Address Loteamento Industrial de Constantim, Lote 158, Parque TIR, Pavilhão 3 

5000-082 CONSTANTIM VRL 

N.º Tel. | Phone no. 259 378 313 

N.º Fax | Fax no. 259 378 314 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Sócio-Gerente | Manager Partner Maria Teresa Pinto 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

MariaTeresa Moutinho Pinto ……………….………………..…………. 50% 

João Carlos Moutinho Pinto ……..………..…………………………….. 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

212 594,48 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

4 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 12.10.2007 

 

  



  

 

  265/269 

 

 

 Empresa | Company 
 

VIANICLE UNIPESSOAL,  LDA.  

Morada | Address Urb. Olival Sto. António, Rua Maria da Conceição 4B 

2715-740 SOBRALINHO 

N.º Tel. | Phone no. 219 343 560 / 1 

N.º Fax | Fax no. 219 343 562 

Sítio na Internet | Website http://www.nacex.com 

Gerente | Manager João Roma 

Capital Social | Share Capital 5000 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João José Carrilho Roma………………….………………………….….. 100% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2010) 

282 245,54 euros 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2010) 

5 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 NACEX 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed/authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 27.03.2008 

 

  



  

 

  266/269 

 

 

Empresa | Company 
 

VOLUMES AO CUBO COURIER, LDA.  

Morada | Address Zona Industrial de Oiã 

Av. da Estação, Lt 4, Fr.B 

3770-068 OIÃ 

N.º Tel. | Phone no. 234 720 426 

N.º Fax | Fax no. 234 720 428    

Sítio na Internet | Website http://www.mrw.pt/ 

Gerente | Manager João Paulo Sol 

Capital Social | Share Capital 5100 euros 

Composição Acionista/Sócios  

| Shareholders (31.12.2011) 

João Paulo Sol….………………….………………………….……………. 50% 

Renato Almeida….………………….………………………….…………... 50% 

Volume de Negócios | Turnover 

 (ano | year 2011) 

n.d. 

Número médio de empregados |  

Average number of employees 

(ano | year 2011) 

n.d. 

 

Marca Franchisada | Franchising:  
 MRW 

 

Serviços postais licenciados/autorizados | 

Licensed|authorized postal services 
 

 Data de Habilitação | 

Date of authorization 

 Serviço de correio expresso | Express mail service 27.02.2012 

 


