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DIVULGAÇÃO DE DECISÃO DE CONTRA-ORDENAÇÃO 
 
Processo de contra-ordenação da CMVM n.º: 11/2008 

Arguido(s): Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A. 

 
Tipo de infracção: 

PAI   Protecção e Apoio ao Investidor    

ITEM   Integridade e Transparência e Equidade do Mercado  

SOIC   Supervisão dos Organismos de Investimento Colectivo  

IFnA   Intermediação Financeira não Autorizada  

PSFaI   Prestação de Serviços Financeiros através da Internet  

DIF   Deveres dos Intermediários Financeiros  

DI   Difusão da Informação    x 

PQ   Participações Qualificadas     

RCA   Relatório e Contas Anuais     

RCS   Relatório e Contas Semestrais    

RCT   Relatório e Contas Trimestrais    

 
 
Assunto: Decisão.  
Forma de Processo: Comum 
Infracções: Violação do dever de qualidade de informação (artigo 7.º, n.º 1 do CdVM) 
Factos ocorridos em: 2007 

 
Estado do processo: 

Foi requerida a impugnação judicial desta decisão SIM 

A presente decisão transitou em julgado/ tornou-se definitiva.  

 
O Conselho Directivo da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, tendo em conta o 
disposto no artigo 422º do Código dos Valores mobiliários, deliberou divulgar a decisão tomada 
neste processo de contra-ordenação. 
 
I – Síntese dos Factos 
 
1. No dia 30 de Maio de 2007, pelas 13:57 a PT divulgou no Sistema de Difusão de Informação 

o seguinte comunicado: 
“Na sequência das notícias recentemente publicadas na comunicação social, a Portugal 
Telecom informa que, tal como já anteriormente referido, aborda com frequência opções 
estratégicas de desenvolvimento e expansão da sua actividade nas várias áreas de negócio 
da empresa desde que estas maximizem valor para os seus accionistas. 
O mercado brasileiro assume particular relevância dada a participação importante que o 
grupo aí possui, o que obriga a uma recorrente análise do posicionamento competitivo e 
desempenho operacional dos activos actualmente detidos, bem como estudo de eventuais 
opções estratégicas que criem valor para o grupo e seus accionistas. 
A Portugal Telecom informa, no entanto, não ter apresentado qualquer proposta de compra 
de acções a qualquer accionista da Tele Norte Leste Participações (Telemar), sendo que, 
no rigoroso cumprimento da legislação em vigor, tem informado, e sempre informará, 
imediatamente o público sobre quaisquer informações privilegiadas que ocorram na sua 
actividade ou na sua situação económica e financeira”. 
  

2. No dia 31 de Maio pelas 20:07 a PT divulgou no Sistema de Difusão de Informação o 
seguinte comunicado: 
“Na sequência do comunicado de ontem, e à luz das notícias entretanto divulgadas na 
comunicação social, a Portugal Telecom esclarece que, no âmbito da análise recorrente das 
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opções estratégicas nas diversas geografias onde a empresa está presente, foi aprovado 
em reunião do seu Conselho de Administração, do passado dia 28 de Maio de 2007, 
restabelecer contactos com determinados accionistas da Tele Norte Leste Participações 
(“Telemar”), com vista a explorar possibilidades de investimento. Contudo, a PT reitera não 
ter apresentado qualquer proposta de compra de acções a qualquer accionista da Telemar”. 
 

3. No dia 5 de Junho de 2007 a PT divulgou no Sistema de Difusão de Informação o seguinte 
comunicado: 
“Na sequência do comunicado divulgado ontem pela Telemar Participações, SA, a Portugal 
Telecom confirma que, em resultado da deliberação do seu Conselho de Administração, 
foram restabelecidos contactos preliminares com accionistas da Telemar com vista à 
análise de eventuais oportunidades de negócio no mercado brasileiro. A Portugal Telecom 
informa que os referidos contactos cessaram”. 
 

4. A informação prestada pela PT em 30 de Maio de 2007 não era completa. 
 
5. Com efeito, omite: 

a) A deliberação do Conselho de Administração da PT de 28 de Maio de 2007 de 
estabelecer ou restabelecer contactos com entidades bem como com empresas 
brasileiras que possam vir a constituir uma opção estratégica de negócios; 

b) Os contactos estabelecidos pelo Dr. Henrique Granadeiro, em 29 de Maio de 2007, 
com os accionistas da Telemar Dr. Sérgio Andrade e Dr. Fersen Lambranho.  

 
6. O comunicado divulgado em 30 de Maio de 2007 não é claro na medida em que para o 

receptor / destinatário da mensagem não é perceptível: 
a) Se existiu alguma decisão no sentido de estabelecer ou restabelecer contactos com 

entidades bem como com as empresas brasileiras que possam vir a constituir uma 
opção estratégica de negócios; 

b) Se foi demonstrado perante a Telemar ou perante os seus accionistas interesse em 
iniciar negociações tendentes à criação de um operador de telecomunicações luso-
brasileiro que pudesse eventualmente incluir a Telemar; 

c) Se existem ou não contactos para a aquisição de acções da Telemar; 
d) Se foram estabelecidas quaisquer conversas preliminares tendentes à futura 

aquisição de acções da Telemar;   
e) Se foi avançada qualquer oferta de aquisição de acções da Telemar. 
 

7. A informação prestada pela PT em 31 de Maio de 2007 também não era completa. 
 
8. Com efeito, o comunicado divulgado em 31 de Maio de 2007 omite a existência de contactos 

com accionistas da Telemar. 

 
9. Acresce que informação prestada pela PT em 31 de Maio de 2007 não era igualmente clara, 

ou seja, era obscura, vaga, ambígua, imprecisa e inexacta, na medida em que reafirma que 
não tinha sido apresentada qualquer proposta. 

 
10. Mais uma vez, para o receptor / destinatário da mensagem não é perceptível: 

a) Se foi demonstrado perante a Telemar ou os seus accionistas interesse em iniciar 
negociações tendentes à criação de um operador de telecomunicações luso-
brasileiro que pudesse eventualmente incluir a Telemar; 

b) Se existem ou não contactos para a aquisição de acções da Telemar; 
c) Se foram estabelecidas quaisquer conversas preliminares tendentes à futura 

aquisição de acções da Telemar;  
d) Se foi avançada qualquer oferta de aquisição de acções da Telemar. 
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11. A comunicação ou divulgação, por qualquer pessoa ou entidade e através de qualquer meio, 
de informação que não seja completa e clara, constitui contra-ordenação muito grave, nos 
termos do artigo 389.º, n.º 1 do CdVM, punível com coima de € 25.000 a € 2.500.000, nos 
termos do artigo 388.º, n.º 1, alínea a), do mesmo Código. 

 
II – Decisão 
 
O Conselho Directivo da CMVM deliberou aplicar à Arguida Portugal Telecom, S.G.P.S., S.A., 
feito o cúmulo jurídico das coimas concretamente aplicadas, nos termos do artigo 19.º do 
RGCORD, e atentas as circunstâncias do caso concreto a coima única de € 40.000 (quarenta mil 
euros). 


