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CAPÍTULO 0 

ADVERTÊNCIAS 

A referência neste documento a diplomas legais ou outras fontes normativas objeto de modificação é 

sempre efetuada pela identificação do normativo originário, sem prejuízo da aplicação da respetiva 

versão atualizada quando relevante. 

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

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

milhões de euros), que poderá ser aumentado por opção do Emitente (tal como definido a seguir) até ao 

dia 28 de junho de 2019, inclusive, através de adenda ao Prospeto, a emitir pela SIC – Sociedade 

Independente de Comunicação, S.A. (“SIC” ou “Emitente”), em 10 de julho de 2019, com maturidade em 

11 de julho de 2022, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) ao ano e 

com o ISIN PTSINAOM0045, representativas do empréstimo obrigacionista denominado “Obrigações SIC 

2019-2022” (“Obrigações SIC 2019-2022”), através de uma oferta pública de subscrição (“Oferta”), a 

subscrever ao seu valor nominal, sendo as ordens de subscrição transmitidas em aceitação da Oferta 

devidamente validadas satisfeitas de acordo com os critérios de rateio aplicáveis caso a procura no âmbito 

da Oferta exceda as Obrigações SIC 2019-2022 disponíveis até ao respetivo valor nominal global.  

As Obrigações SIC 2019-2022 a emitir para satisfazer ordens de subscrição terão o valor nominal global 

inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), que poderá ser aumentado por opção do Emitente 

até ao dia 28 de junho de 2019, inclusive, através de adenda ao Prospeto.  

Todas as Obrigações SIC 2019-2022 emitidas para satisfazer ordens de subscrição serão, a partir da 

respetiva data de emissão e de liquidação da Oferta, fungíveis entre si. 

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

Mobiliários (“Código dos Valores Mobiliários”), à admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 

no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon – Sociedade Gestora de 

Mercados Regulamentados, S.A. (“Euronext”) e foi objeto de aprovação, por parte da Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM”) como autoridade competente nos termos da Diretiva 

2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de novembro de 2003, conforme alterada 

(“Diretiva dos Prospetos”), como um prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à 

negociação de valores mobiliários, encontrando-se disponível em formato físico na sede do Emitente e na 

sede da Euronext e sob a forma eletrónica em www.cmvm.pt, em www.sic.pt e nos websites dos 

intermediários financeiros contratados pelo Emitente para desenvolver os seus melhores esforços em 

ordem à distribuição das Obrigações SIC 2019-2022. 

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

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

disposto no Regulamento (CE) n.º 809/2004, da Comissão, de 29 de abril de 2004, que estabelece normas 

de aplicação da Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito à 

informação contida nos prospetos, bem como os respetivos modelos, à inserção por remissão, à 

publicação dos referidos prospetos e divulgação de anúncios publicitários, conforme alterado 

(“Regulamento dos Prospetos”), e à demais legislação e regulamentação aplicáveis, sendo as entidades 

descritas no Capítulo 3 (Responsáveis pela Informação) – no âmbito da responsabilidade que lhes é 

atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º, 150.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários – 

responsáveis pela veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação nele contida à 

data da sua publicação. Nos termos do artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários, são responsáveis 

pelo conteúdo da informação contida no Prospeto, a SIC, na qualidade de Emitente, os titulares do órgão 
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de administração e os titulares do órgão de fiscalização do Emitente, a sociedade de revisores oficiais de 

contas do Emitente, o Caixa - Banco de Investimento, S.A. (“CaixaBI”) e o Novo Banco, S.A. (“Novo Banco” 

em conjunto com o CaixaBI os “Organizadores e Coordenadores Globais”), na qualidade de 

intermediários financeiros encarregados da assistência à Oferta, e outras entidades que aceitem ser 

nomeadas como responsáveis do Prospeto, nomeadamente, a Impresa – Sociedade Gestora de 

Participações Sociais, S.A. (“Impresa”), em virtude de ser acionista único da SIC, titular da totalidade das 

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

por domínio total com o Emitente (a este respeito vide o Capítulo 3 (Responsáveis pela Informação)). Nos 

termos do disposto no artigo 149.º, n.º 4 do Código dos Valores Mobiliários, as pessoas ou entidades 

responsáveis pela informação contida no Prospeto não poderão ser responsabilizadas meramente com 

base no sumário, ou em qualquer tradução deste, salvo se o mesmo, quando lido em conjunto com as 

outras partes do Prospeto, contiver menções enganosas, inexatas ou incoerentes ou não prestar as 

informações fundamentais para permitir que os investidores determinem se e quando devem investir nos 

valores mobiliários em causa. Nos termos do artigo 118.º do Código dos Valores Mobiliários, a aprovação 

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

informação, à situação económica ou financeira do Emitente, à viabilidade da Oferta ou à qualidade dos 

valores mobiliários visados por esta e apenas respeita à verificação da sua conformidade com as 

exigências de completude, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da informação. 

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

pela Euronext não envolve qualquer garantia por parte da Euronext quanto ao conteúdo da informação, 

à situação económica e financeira do Emitente, à viabilidade do Emitente ou à qualidade dos valores 

mobiliários emitidos e a admitir à negociação. 

As Obrigações SIC 2019-2022 serão integradas na Central de Valores Mobiliários (“CVM”) operada pela 

Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas Centralizados de Valores 

Mobiliários, S.A. (“Interbolsa”). Foi solicitada a admissão à negociação no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon das Obrigações SIC 2019-2022, sendo previsível que a mesma venha a ocorrer após o 

apuramento e divulgação dos resultados da Oferta. 

O CaixaBI e o Novo Banco, na qualidade de organizadores e coordenadores globais estão encarregues da 

prestação dos serviços de assistência previstos no artigo 337.º do Código dos Valores Mobiliários no 

âmbito da Oferta e da assessoria no âmbito dos processos de admissão à negociação das Obrigações SIC 

2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo responsáveis nos termos do disposto no 

artigo 149.º do Código dos Valores Mobiliários. O CaixaBI e o Novo Banco deverão promover o respeito 

pelos preceitos legais e regulamentares, em especial quanto à qualidade da informação, nos termos e 

para os efeitos do artigo 337.º do Código dos Valores Mobiliários. 

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

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

produtos objeto desses serviços. Não obstante, para além do Emitente, nenhuma entidade foi autorizada 

a dar informação ou prestar qualquer declaração que não esteja contida no Prospeto ou que seja 

contraditória com informação contida no Prospeto. Caso um terceiro venha a emitir tal informação ou 

declaração, a mesma não deverá ser tida como autorizada pelo, ou feita em nome do, Emitente e, como 

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

SIC 2019-2022 deverão ser tomadas como confirmação de que não houve qualquer alteração nas 

atividades do Emitente ou das sociedades que de si dependem e com as quais consolidará contas após a 

data do Prospeto, ou de que a informação contida no Prospeto, em qualquer altura posterior à data da 

sua publicação, reúne as caraterísticas exigidas por lei quanto à informação a prestar aos investidores. A 
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existência do Prospeto não assegura que a informação nele contida se mantenha inalterada desde a data 

da sua disponibilização. Não obstante, se entre a data de aprovação do Prospeto e a data de admissão à 

negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon for detetada 

alguma deficiência no Prospeto, ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer 

facto anterior não considerado no Prospeto, que seja relevante para a decisão a tomar pelos destinatários 

da Oferta, o Emitente deverá requerer imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou de retificação 

ao Prospeto, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 142.º do Código dos Valores Mobiliários. 

O Prospeto não constitui uma oferta, convite ou proposta para a subscrição de Obrigações SIC 2019-2022 

por parte dos Organizadores e Coordenadores Globais ou dos intermediários financeiros contratados pelo 

Emitente para desenvolver os seus melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2019-

2022. O Prospeto não configura igualmente uma análise quanto à qualidade das Obrigações SIC 2019-

2022 ou uma recomendação quanto à sua subscrição ou detenção no futuro. 

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

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

dos demais elementos relativos ao Emitente. Nenhuma decisão de investimento deverá ser tomada sem 

prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores, do Prospeto no seu conjunto, 

mesmo que a informação relevante seja prestada mediante a remissão para outra parte do Prospeto, para 

outros documentos incorporados por remissão ou em anexo ao mesmo. 

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

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

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

A distribuição do Prospeto ou a aceitação da Oferta, com consequente subscrição e detenção de 

Obrigações SIC 2019-2022, pode estar restringida em certas jurisdições. Aqueles em cuja posse o Prospeto 

se encontre deverão informar-se e observar essas restrições. 

A SIC não assume qualquer obrigação ou compromisso de divulgar quaisquer atualizações ou revisões a 

qualquer declaração relativa ao futuro constante do Prospeto de forma a refletir qualquer alteração das 

suas expectativas decorrente de quaisquer alterações aos factos, condições ou circunstâncias em que os 

mesmos se basearam, salvo se, entre a data de aprovação do Prospeto e a data de admissão à negociação 

das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon, for detetada alguma 

deficiência no Prospeto, ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer facto 

anterior não considerado no Prospeto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos destinatários 

da Oferta ou pelos investidores em mercado regulamentado, situação em que o Emitente deverá requerer 

imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou a retificação ao Prospeto. 

O presente Prospeto inclui declarações ou menções relativas ao futuro. Os termos como “antecipa”, 

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

“poderá” e/ou expressões semelhantes são utilizados para identificar declarações relativas ao futuro. 

Todas as declarações ou menções constantes deste Prospeto que não constituem afirmações relativas a 

factos pretéritos – incluindo, designadamente, aquelas que respeitam à situação financeira, estratégia 

empresarial, planos, objetivos de gestão para operações futuras e projeções macroeconómicas relativas 

à economia portuguesa - constituem declarações relativas ao futuro. Pela sua natureza, tais declarações 

relativas ao futuro envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que poderão 

determinar que os resultados efetivos, desempenho ou a concretização de objetivos ou os resultados do 

setor, sejam substancialmente diferentes daqueles que resultam expressa ou tacitamente das 

declarações relativas ao futuro. Tais declarações relativas ao futuro baseiam-se numa multiplicidade de 
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pressupostos em relação às atuais e futuras estratégias de negócio e ao contexto em que a SIC espera vir 

a desenvolver a sua atividade no futuro. 

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

iniciados por letra maiúscula terão o significado que lhes é apontado no Capítulo 28 (Definições). No 

Prospeto, qualquer referência a uma disposição legal ou regulamentar inclui as alterações a que a mesma 

tiver sido e/ou vier a ser sujeita e qualquer referência a uma Diretiva inclui o correspondente diploma de 

transposição no respetivo Estado-Membro da União Europeia. 

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

Investidores Profissionais e Contrapartes Elegíveis 

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

alvo relativamente à Oferta determinou que: (i) o mercado-alvo da Oferta compreende investidores não 

profissionais, investidores profissionais e contrapartes elegíveis, tal como estes termos se encontram 

definidos na Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa 

aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 2011/61/UE, 

completada pela Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016 (conforme alterada, 

“DMIF II”); e (ii) todos os canais de distribuição das Obrigações SIC 2019-2022, permitidos por lei, aos 

investidores não profissionais, aos investidores profissionais e às contrapartes elegíveis são apropriados. 

Nos termos legais aplicáveis, qualquer entidade ou pessoa que ofereça, venda ou recomende a subscrição 

de Obrigações SIC 2019-2022 (“distribuidor”) deve ter em conta o referido mercado-alvo; contudo, um 

distribuidor ao qual seja aplicável o artigo 309-K do Código dos Valores Mobiliários deverá realizar a sua 

própria avaliação do mercado-alvo relativamente à Oferta (adotando ou alterando a avaliação do produtor 

sobre o mercado-alvo) e determinar os canais de distribuição apropriados. 

Tipo da Oferta 

A Oferta é uma oferta pública de distribuição de obrigações na modalidade de subscrição em Portugal e 

destina-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, tendo especificamente como 

destinatários pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal. 

A Oferta não se dirige a qualquer pessoa a quem esteja legalmente vedada a compra ou subscrição de 

quaisquer valores mobiliários, em qualquer jurisdição estrangeira, nomeadamente onde seja ilegal a 

subscrição e detenção de Obrigações SIC 2019-2022, particularmente nos Estados Unidos da América, no 

Espaço Económico Europeu (incluindo Reino Unido e Holanda), Austrália, Canadá, África do Sul e o Japão.  

Em particular, as Obrigações não foram nem serão registadas ao abrigo do U.S. Securities Act de 1933 ou 

de qualquer outra legislação sobre valores mobiliários aplicável nos Estados Unidos da América e não 

podem ser, direta ou indiretamente, promovidas, vendidas, compradas ou subscritas nos Estados Unidos 

da América, ou em qualquer dos seus territórios e possessões ou áreas que se encontrem sujeitas a essa 

jurisdição, ou a uma “U.S. Person” ou em seu benefício, conforme disposto na Rule 902(k), Regulation S 

do U.S. Securities Act de 1933. 
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CAPÍTULO 1 

SUMÁRIO 

Os sumários são constituídos por requisitos de divulgação denominados “Elementos”. Estes Elementos são 

numerados em secções de A – E (A.1 – E.7). 

O presente sumário contém todos os Elementos que devem ser incluídos num sumário para o tipo de 

valores mobiliários e emitente em causa. A numeração dos Elementos poderá não ser sequencial uma vez 

que há Elementos cuja inclusão não é, neste caso, exigível. 

Ainda que determinado Elemento deva ser inserido no sumário tendo em conta o tipo de valores 

mobiliários e emitente em causa, poderá não existir informação relevante a incluir sobre tal Elemento. 

Neste caso, será incluída uma breve descrição do Elemento com a menção “Não Aplicável”. 

Secção A – Introdução e Advertências 

A.1 

 

Advertências O presente sumário deve ser entendido como uma introdução ao 

Prospeto. 

Qualquer decisão de investimento nas Obrigações SIC 2019-2022 deve 

basear-se numa análise do Prospeto no seu conjunto pelo investidor. 

Sempre que for apresentada em tribunal uma queixa relativa a 

informação contida num prospeto, o investidor queixoso poderá, nos 

termos da legislação interna dos Estados-Membros da União Europeia, 

ter de suportar os custos de tradução do Prospeto antes do início do 

processo judicial. 

Só pode ser assacada responsabilidade civil às pessoas que tenham 

apresentado o sumário, incluindo qualquer tradução do mesmo, apenas 

quando o sumário for enganador, inexato ou incoerente quando lido em 

conjunto com as outras partes do Prospeto ou não fornecer, quando lido 

em conjunto com as outras partes do Prospeto, as informações 

fundamentais para ajudar os investidores a decidirem se devem investir 

nas Obrigações SIC 2019-2022. 

A.2 Autorizações 

para ofertas 

subsequentes 

Não Aplicável. O Emitente não irá utilizar o Prospeto para proceder à 

subsequente revenda dos valores mobiliários denominados “Obrigações 

SIC 2019-2022”. 

Secção B – Emitente e Acionista Único 

B.1 Denominações 
jurídica e 
comercial do 
Emitente e do 
Acionista Único 

SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., no caso do 

Emitente, e Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., 

sociedade aberta, no caso do Acionista Único. 

A denominação comercial utilizada mais frequentemente é SIC, no caso 

do Emitente, e Impresa, no caso do Acionista Único. Para efeitos do 

Prospeto, as denominações utilizadas são SIC e Impresa, respetivamente. 

B.2 Endereço e forma 
jurídica do 
Emitente e do 
Acionista Único, 
legislação ao 
abrigo da qual o 

O Emitente é uma sociedade anónima, constituída ao abrigo da lei 
portuguesa, com sede na Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 
Paço de Arcos, registada na Conservatória do Registo Comercial de 
Cascais sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 501 940 626 
e com o capital social integralmente subscrito e realizado no valor de 
€10.328.600 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros). 
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Emitente e o 
Acionista Único 
exercem a sua 
atividade no país 
em que estão 
registados 

O Acionista Único é uma sociedade anónima com o capital aberto ao 
investimento do público (sociedade aberta), constituída ao abrigo da lei 
portuguesa, com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, 
registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 
único de matrícula e pessoa coletiva 502 437 464 e com o capital social 
integralmente subscrito e realizado no valor de €84.000.000 (oitenta e 
quatro milhões de euros). 

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

O Acionista Único rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades 
comerciais e, em especial, às sociedades gestoras de participações 
sociais, nomeadamente o Código das Sociedades Comerciais e o Decreto-
Lei n.º 495/88, de 30 de dezembro, e bem assim, pela legislação 
complementar aplicável às sociedades abertas, como seja o Código dos 
Valores Mobiliários, e ainda pelos seus estatutos. 

B.4.b Tendências 
recentes mais 
significativas 

Não aplicável.  

A SIC não prevê qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou 
ocorrência que seja suscetível de afetar significativamente as perspetivas 
do Emitente para o exercício em curso. 

A Impresa não prevê qualquer tendência, incerteza, pedido, 
compromisso ou ocorrência que seja suscetível de afetar 
significativamente as perspetivas do Acionista Único para o exercício em 
curso. 

B.5 Descrição do 
Grupo Impresa e 
da posição do 
Emitente e do 
Acionista Único 
no seio do 
mesmo 

O Grupo Impresa é formado pela Impresa e pelas sociedades que consigo 
se encontram em relação de domínio ou de grupo, nos termos do artigo 
21.º do Código dos Valores Mobiliários, entre as quais a SIC, e que 
desenvolvem a sua atividade no sector da comunicação social. 

A figura infra contém a representação gráfica das sociedades que 
integram o Grupo Impresa, à presente data: 

 

A Impresa, enquanto empresa-mãe, é responsável pela coordenação da 
atuação de todas as suas participadas, incluindo a SIC, assegurando a 
representação dos seus interesses comuns. 

IMPRESA PUBLISHING, SA SIC, SA IMPRESA Office & Service Share, SA

Expresso, Blitz SIC, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher Gestão de Imóveis e Serviços Partilhados

SIC K, SIC Caras, SIC Internacional

INFOPORTUGAL, SA
NP-Notícias Portugal, CRL Sistemas de Informação e Site OLHARES

Participação 2,72% na LUSA GMTS, LDA
Serviços Técnicos e Meios Móveis VASP, SA

VISAPRESS, CRL Distribuição de Publicações

Gestão de Conteúdos YOUNGSTORIES, SA

Site ZAASK LUSA, SA
Agência de Notícias

7,69%

4,16%
22,35%

100%

100%
7,14% 3,57%

100%

33,33%

PUBLISHING TELEVISÃO OUTRAS PARTICIPAÇÕES

100% 100%
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B.9 Previsão ou 
estimativa de 
lucros 

Não aplicável. Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa 
de lucros futuros. 

B.10 Reservas no 
relatório de 
auditoria 

A certificação legal das contas e o relatório de auditoria sobre as 
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 do Emitente 
contém a seguinte ênfase: “Chamamos a atenção para o facto de que 
decorrente da adoção do IFRS 9 e IFRS 15, para efeitos de 
comparabilidade, as demonstrações financeiras do período findo em 31 
de dezembro de 2017 foram reexpressas conforme divulgado na Nota 2.2 
do anexo às demonstrações financeiras. A nossa opinião não é 
modificada em relação a esta matéria”. A certificação legal das contas e 
o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras em 31 de 
dezembro de 2018 do Emitente inclui o seguinte parágrafo de Outras 
matérias: “As demonstrações financeiras anexas referem-se à atividade 
da Entidade a nível individual e foram preparadas para aprovação e 
publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme indicado na 
Nota Introdutória do anexo às demonstrações financeiras, a participação 
financeira na subsidiária é registada pelo método da equivalência 
patrimonial. As demonstrações financeiras não incluem o efeito da 
consolidação integral a nível de ativos, passivos, custos e proveitos totais. 
Conforme indicado na Nota Introdutória do Anexo, a Entidade encontra-
se dispensada de elaborar demonstrações financeiras consolidadas”. 

A certificação legal das contas e o relatório de auditoria relativo às contas 
consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 do Acionista 
Único contém a seguinte ênfase: “Chamamos a atenção para o facto de 
que decorrente da adoção do IFRS 9 e IFRS 15, para efeitos de 
comparabilidade, as demonstrações financeiras do período findo em 31 
de dezembro de 2017 foram reexpressas conforme divulgado na Nota 2.2 
do anexo às demonstrações financeiras consolidadas. A nossa opinião 
não é modificada em relação a esta matéria”. 
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B.12 Informação 
financeira 
histórica 
fundamental 
selecionada 
sobre o Emitente 
e sobre o 
Acionista Único 

As demonstrações financeiras individuais do Emitente e consolidadas do 
Acionista Único relativas aos exercícios de 2017 e 2018 estão auditadas, 
enquanto a informação financeira relativa ao primeiro trimestre de 2019 
do Acionista Único é não auditada e não revista. 

Emitente: 

Informação financeira anual relativa aos exercícios 2017 e 2018 

 

 

 

31 de dezembro 1 de janeiro

31 de dezembro de 2017 de 2017

Notas de 2018 (reexpresso) (reexpresso)

ATIVOS NÃO CORRENTES:

Goodwill 12 17.324.797 17.324.797 17.324.797

Ativos intangíveis 13 41.144 158.306 269.428

Ativos fixos tangíveis 14 13.256.474 6.982.085 8.431.381

Investimentos financeiros 15 1.771.949 1.319.970 1.749.946

Propriedades de investimento 16 1.478.489 1.478.489 5.912.440

Direitos de transmissão de programas 17 2.586.358 4.959.298 4.568.154

Outros ativos não correntes 19 53.786.984 2.329.780 2.392.818

Ativos por impostos diferidos 10 1.204.955 987.736 549.284

91.451.150 35.540.461 41.198.248

ATIVOS CORRENTES:

Direitos de transmissão de programas 17 15.264.200 12.778.402 15.685.523

Clientes e contas a receber 18 26.546.525 29.441.631 44.897.494

Outros ativos correntes 19 3.380.033 27.637.416 3.063.217

Caixa e equivalentes de caixa 20 7.753.658 1.803.359 1.976.979

52.944.416 71.660.808 65.623.213

Ativos não correntes detidos para venda 27 3.200.000 3.200.000 -

147.595.566 110.401.269 106.821.461

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital 21 10.328.600 10.328.600 10.328.600

Reserva legal 21 2.065.720 2.065.720 2.065.720

Outras reservas 21 269.361 269.361 269.361

Resultados transitados (159.921) (256.992) (256.992)

Resultado líquido do exercício 11.647.094 8.781.249 10.852.268

24.150.854 21.187.938 23.258.957

PASSIVO:

PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 22 20.543.968 13.131.051 15.214.420

Fornecedores e contas a pagar 25 1.577.987 - -

Provisões 24 3.528.050 3.437.463 2.933.461

25.650.005 16.568.514 18.147.881

PASSIVOS CORRENTES:

Empréstimos obtidos 22 34.232.752 12.357.279 2.270.578

Fornecedores e contas a pagar 25 29.884.046 26.560.998 24.329.950

Passivos para imposto corrente 10 4.256.727 3.653.378 3.638.260

Outros passivos correntes 26 29.421.182 30.073.162 35.175.835

97.794.707 72.644.817 65.414.623

123.444.712 89.213.331 83.562.504

147.595.566 110.401.269 106.821.461

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ATIVO

(Montantes expressos em Euros)

                                  Total de passivos correntes

                                  TOTAL DO PASSIVO

                                  TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

                                  Total de ativos não correntes

                                  Total de ativos correntes

                                    TOTAL DO ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

                                  Total de passivos não correntes



 

14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017

Notas 2018 (reexpresso)

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Prestações de serviços 4 141.955.387 146.852.589

Outros proveitos operacionais 5 1.272.192 995.386

                  Total de proveitos operacionais 143.227.579 147.847.975

CUSTOS OPERACIONAIS:

Custo dos programas emitidos 6 (55.032.271) (59.080.112)

Fornecimentos e serviços externos 7  (42.859.700) (44.191.430)

Custos com o pessoal 8 (25.888.882) (24.552.372)

Amortizações e depreciações 13 e 14 (2.210.483) (2.324.448)

Provisões 24  (95.883) (510.422)

Outros custos operacionais 5  (713.767) (3.461.206)

                  Total de custos operacionais (126.800.986) (134.119.990)

                  Resultados operacionais 16.426.593 13.727.985

RESULTADOS FINANCEIROS:

Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros 9 451.979 (155.626)

Juros e outros custos financeiros 9  (1.705.596) (1.791.482)

Juros e outros proveitos  financeiros 9 665.157 250.291

 (588.460) (1.696.817)

                  Resultados antes de impostos 15.838.133 12.031.168

Impostos sobre o rendimento do exercício 10  (4.191.039) (3.249.919)

Resultado líquido do exercício e de outro rendimento integral 11.647.094 8.781.249

     Básico 11 1,9396 1,4623

     Diluído 11 1,9396 1,4623

Rendimento integral do exercício por ação:

     Básico 11 1,9396 1,4623

     Diluído 11 1,9396 1,4623

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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Acionista Único: 

Informação financeira trimestral relativa ao primeiro trimestre do 
exercício de 2019 
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Informação financeira anual relativa aos exercícios 2017 e 2018 

 

31 de dezembro 1 de janeiro

31 de dezembro de 2017 de 2017

ATIVO Notas de 2018 (reexpresso) (reexpresso)

ATIVOS NÃO CORRENTES:

Goodwill 17 268.622.821 268.622.821 300.892.821

Ativos intangíveis 18 159.523 313.863 435.821

Ativos fixos tangíveis 19 42.157.742 29.882.242 28.234.916

Investimentos financeiros 20 4.040.066 3.614.521 3.667.894

Propriedades de investimento 21 1.478.489 1.478.489 5.912.440

Direitos de transmissão de programas 22 2.586.358 4.959.298 4.568.154

Outros ativos não correntes 24 5.086.515 5.567.277 4.941.825

Ativos por impostos diferidos 15 1.790.735 1.605.884 818.427

                                  Total de ativos não correntes 325.922.249 316.044.395 349.472.298

ATIVOS CORRENTES:

Direitos de transmissão de programas 22 15.264.200 12.778.402 15.636.356

Existências 22 504.724 355.302 1.422.658

Clientes e contas a receber 23 32.370.747 36.258.860 37.254.064

Outros ativos correntes 24 9.813.192 5.195.593 6.329.572

Caixa e equivalentes de caixa 25 9.639.108 3.824.133 3.491.256

                                  Total de ativos correntes 67.591.971 58.412.290 64.133.906

Ativos classificados como detidos para venda 26 3.200.000 13.845.466 -

                                    TOTAL DO ATIVO 396.714.220 388.302.151 413.606.204

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital 27 84.000.000 84.000.000 84.000.000

Prémio de emissão de ações 27 36.179.272 36.179.272 36.179.272

Reserva legal 27 2.001.797 2.001.797 1.782.188

Resultados transitados e outras reservas 60.378 21.774.666 19.142.598

Resultado consolidado líquido do exercício 3.139.284 (21.590.996) 2.759.895

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 125.380.731 122.364.739 143.863.953

PASSIVO:

PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 28 98.931.373 83.506.647 134.986.990

Provisões 29.2 7.078.308 4.502.402 3.757.354

Passivos por impostos diferidos 15 255.082 339.650 315.456

Fornecedores e contas a pagar 30 2.026.823 - -

                                  Total de passivos não correntes 108.291.586 88.348.699 139.059.800

PASSIVOS CORRENTES:

Empréstimos obtidos 28 89.879.559 98.742.384 51.709.758

Fornecedores e contas a pagar 30 32.880.943 32.035.967 29.876.474

Passivos para imposto corrente 15 1.004.271 1.324.841 253.801

Outros passivos correntes 31 39.277.130 43.554.780 48.842.418

                                  Total de passivos correntes 163.041.903 175.657.972 130.682.451

Passivos relativos a ativos classificados como detidos para venda 26 - 1.930.741 -

                                    TOTAL DO PASSIVO 271.333.489 265.937.412 269.742.251

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 396.714.220 388.302.151 413.606.204

(Montantes expressos em Euros)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS
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A SIC e a Impresa atestam que não houve alterações significativas 
adversas nas suas perspetivas desde a data de publicação das suas 
últimas demonstrações financeiras auditadas (31 de dezembro de 2018). 

Não ocorreu qualquer alteração significativa na posição financeira ou 
comercial da SIC e/ou da Impresa após o período coberto pelas respetivas 
demonstrações financeiras históricas (31 de dezembro de 2018, no caso 
da SIC, e 31 de março de 2019, no caso da Impresa). 

Dados financeiros selecionados do Emitente e do Acionista Único: 

No que respeita aos dados financeiros selecionados do Emitente e do 
Acionista Único, de acordo com as Orientações da Autoridade Europeia 
dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) sobre Indicadores 
Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro de 2015 
(ESMA/2015/1415, as “Orientações da ESMA”), o “EBITDA”, o “EBITDA 
Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de Dívida Financeira 
Líquida / EBITDA Recorrente” configuram quatro Indicadores Alternativos 
de Desempenho (“Alternative Performance Measures”), dado que não 
são indicadores financeiros definidos ou especificados no referencial de 
relato financeiro aplicável ao Emitente e ao Acionista Único. Nesta 
medida, são indicadores não auditados, embora calculados a partir de 
valores auditados constantes das contas anuais de 2017 e 2018. 

A tabela abaixo detalha os dados financeiros selecionados, sendo 
explicitadas as rubricas que compõem o “EBITDA”, o “EBITDA 
Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de Dívida Financeira 
Líquida / EBITDA Recorrente”, por referência às rubricas contabilísticas 

2017 
Notas 2018 (Reexpresso) 

PROVEITOS OPERACIONAIS: 
Prestações de serviços 9 160.304.765 173.162.319 
Vendas 9 9.841.484 24.012.138 
Outros proveitos operacionais 10 2.016.508 1.142.296 
Total de proveitos operacionais 172.162.757 198.316.753 

CUSTOS OPERACIONAIS: 
Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas 11  (73.756.113)  (80.691.513) 
Fornecimentos e serviços externos 12  (35.838.956)  (46.965.634) 
Custos com o pessoal 13  (43.057.546)  (53.073.972) 
Amortizações e depreciações 18 e 19  (3.521.332)  (3.651.545) 
Provisões e perdas por imparidade 29  (2.778.232)  (23.886.666) 
Outros custos operacionais 10  (1.400.124)  (3.020.115) 
 Total de custos operacionais  (160.352.303)  (211.289.445) 
Resultados operacionais 11.810.454  (12.972.692) 

RESULTADOS FINANCEIROS: 
Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros 14 430.544 126.627 
Juros e outros custos financeiros 14  (6.387.286)  (7.171.619) 
Outros proveitos financeiros 14 465.233 315.492 
Resultados financeiros  (5.491.509)  (6.729.500) 
Resultados antes de impostos 6.318.945  (19.702.192) 

Impostos sobre o rendimento do exercício 15  (3.179.661)  (1.888.804) 
Resultado consolidado líquido do exercício 3.139.284  (21.590.996) 

Outro rendimento integral 
Itens que não irão ser reclass1ificados para a demonstração dos resultados: 
Ganhos / (perdas) atuariais 15 e 33.1  (128.903) 91.781 

Rendimento integral do exercício 3.010.381  (21.499.215) 

Resultado do exercício por ação: 
Básico 16 0,0187  (0,1285) 
Diluído 16 0,0187  (0,1285) 

Rendimento integral do exercício por ação: 
Básico 16 0,0179  (0,1280) 
Diluído 16 0,0179  (0,1280) 

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS 

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL 

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017 

(Montantes expressos em Euros) 
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constantes das demonstrações financeiras individuais do Emitente e 
consolidadas do Acionista Único e as respetivas notas anexas integradas 
no Relatório e Contas 2018 do Emitente e do Acionista Único: 

 

 

 

 

 

2018

2017

(reexpresso)

Resultados operacionais ( + ) 16 426 593 13 727 985

Amortizações e depreciações ( - ) (2 210 483) (2 324 448)

Provisões e perdas por imparidade ( - ) (95 883) (510 422)

EBITDA (1) 18 732 959 16 562 855

Alienação e abates de ativos não correntes ( a ) - -

Alienação de participações financeiras ( b ) - -

Indemnizações atribuídas ao pessoal ( c ) ( + ) (1 306 366) (1 137 727)

Desfecho de processos judiciais e fiscais ( d ) - -

Reforço e reversões de perdas por imparidade de clientes ( e ) ( - ) (458 393) 1 425 993

Itens não recorrentes (2) (847 973) (2 563 720)

EBITDA Recorrente  (3) = (1) - (2) 19 580 932 19 126 575

Empréstimos obtidos ( f ) ( + ) 54 776 720 25 488 330

Caixa e equivalentes de caixa ( - ) 7 753 658 1 803 359

Dívida Financeira Liquida (4) 47 023 062 23 684 971

Rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente (5) = (4) / (3) 2,40 1,24

Valores expressos em euros

Emitente

(a) - Montante a zero , dada a ausência de proveitos/ custos desta natureza, conforme se pode constatar na Nota 5 do 
Relatório e Contas  2018 do  Emitente.
(b) - Montante a zero, dada a ausência de resultados financeiros com origem na alienação de participações financeiras, 
conforme se pode constatar na Nota 9 do Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(c) - Corresponde ao montante da rubrica Indemnizações por cessão de contratos de trabalho constante da Nota 8 do 
Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(d) - Montante a zero, não tendo ocorrido nenhuma situação de desfecho de processos judiciais e fiscais, conforme se pode 
constatar da Nota 24 do Relatório e Contas 2018 do Emitente. 
(e) - Corresponde à diferença entre as rubricas de reversões  de perdas por imparidade e  as perdas por imparidade de 
contas a receber constantes da Nota 5 do Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(f) - Corresponde à soma das rubricas Empréstimos obtidos dos Passivos Correntes e dos Passivos Não Correntes do mapa 
Demonstrações da Posição Financeira do Relatório e Contas 2018 do Emitente.

2018

2017

(reexpresso)

Resultados operacionais ( + ) 11 810 454 (12 972 692)

Amortizações e depreciações ( - ) (3 521 332) (3 651 545)

Provisões e perdas por imparidade ( - ) (2 778 232) (23 886 666)

EBITDA (1) 18 110 018 14 565 519

Alienação e abates de ativos não correntes ( a ) - -

Alienação de participações financeiras ( b ) - -

Indemnizações atribuídas ao pessoal ( c ) ( + ) (1 483 982) (4 959 056)

Desfecho de processos judiciais e fiscais ( d ) - -

Reforço e reversões de perdas por imparidade de clientes ( e ) ( - ) (550 197) 1 502 044

Itens não recorrentes (2) (933 785) (6 461 100)

EBITDA Recorrente  (3) = (1) - (2) 19 043 803 21 026 619

Empréstimos obtidos ( f ) ( + ) 188 810 932 182 249 031

Caixa e equivalentes de caixa ( - ) 9 639 108 3 824 133

Dívida Financeira Liquida (4) 179 171 824 178 424 898

Rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente (5) = (4) / (3) 9,41 8,49

Acionista Único

(a) - Montantes a zero dada a ausência de proveitos/ custos desta natureza, coonforme se pode constatar na nota 10  do  
Relatório e Contas  2018 do Acionista Único
(b) - Montante a zero, dada a ausência de resultados financeiros com origem na alienação de participações financeiras, 
conforme se pode constatar na Nota 14 do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
(c) - Corresponde ao montante da rubrica Indemnizações constante da Nota 13 do Relatório e Contas 2018 do Acionista 
Único
(d) - Montante a zero, não tendo ocorrido nenhuma situação de desfecho de processos judiciais e fiscais, conforme se 
pode constatar da Nota 29, nomeadamente Notas 29.3 e 29.4  do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único. 
(e) - Corresponde à diferença entre as rubricas de reversões  de perdas de imparidade e  as perdas de imparidade em 
contas a receber constantes da Nota 10 do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
(f) - Corresponde à soma das rubricas Empréstimos obtidos dos Passivos Correntes e dos Passivos Não Correntes do mapa 
Demonstrações Consolidadas da Posição Financeira do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
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B.13 Acontecimentos 
recentes 

Os últimos exercícios foram marcados por um investimento na renovação 
de toda a infraestrutura tecnológica na área de televisão, 
essencialmente, mediante a aquisição de equipamento técnico de 
produção e transmissão. Este projeto de renovação arrancou em 2016 e 
terminou no final de janeiro de 2019. No dia 27 de janeiro de 2019, teve 
início a emissão da SIC, e dos restantes canais do seu universo, a partir 
dos novos estúdios, no edifício Impresa, em Paço de Arcos.  

O investimento suportado pelo Emitente totalizou cerca de 742 mil euros 
em 2017, aumentando para cerca de 8.357 mil euros em 2018. 

B.14 Dependência do 
Emitente e do 
Acionista Único 
face a outras 
entidades 

O Emitente depende, para o exercício da sua atividade, da Global Media 
Technology Solutions - Serviços Técnicos e Produção Multimédia, 
Sociedade Unipessoal, Lda, sociedade que detém a 100%, e da Impresa 
Office & Service Share – Gestão de Imóveis e Serviços, S.A., participada 
da Impresa. 

O Acionista Único, enquanto sociedade gestora de participações sociais, 
não desenvolve diretamente qualquer atividade de caráter operacional, 
pelo que o cumprimento das obrigações por si assumidas depende dos 
cash-flows gerados pelas suas participadas, em particular, pelo Emitente. 

O Acionista Único é titular de ações representativas de 100% do capital 
social do Emitente, encontrando-se em relação de grupo por domínio 
total com este. À data de 31 de dezembro de 2018, eram imputáveis à 
Impreger - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. direitos de 
voto representativos de 51,81% do capital social com direito de voto do 
Acionista Único. Consultar o elemento B.16 para mais informação sobre 
participações no capital social do Acionista Único. 

B.15 Descrição 
sumária das 
principais 
atividades do 
Emitente e do 
Acionista Único 

O objeto social do Emitente é, de acordo com os seus estatutos, o 
“exercício de atividade no âmbito da televisão, multimédia, audiovisual 
e produção cinematográfica, bem como qualquer outra atividade de 
comunicação, nomeadamente, Internet, vídeos em qualquer suporte e 
publicações de qualquer género”. Em 2018, contactaram diariamente 
com a SIC mais de 4 milhões de telespectadores em Portugal. Os canais 
temáticos da SIC foram, dentro dos grupos de canais portugueses, os 
mais vistos em 2018. Todos os dias, assistiram à SIC Notícias, SIC Radical, 
SIC Mulher, SIC Caras e SIC K perto de 2 milhões e 300 mil 
telespectadores. No total, os canais SIC chegam a 15 países, através de 
36 operadores.1 

O objeto social do Acionista Único é, de acordo com os seus estatutos, a 
“gestão de participações sociais de outras sociedades, como forma 
indireta de exercício de atividades económicas”. 

O Acionista Único é a empresa-mãe do Grupo Impresa que atua na área 
da comunicação social, particularmente através da difusão de programas 
de televisão e da edição de publicações em papel e em formato digital. O 
Grupo Impresa é o grupo nacional de comunicação social portuguesa 
com o maior número de canais de televisão a emitir além-fronteiras (sete 
canais) sendo, paralelamente, responsável pelo Expresso, o jornal 
generalista com maior circulação em Portugal. Os sites do Grupo Impresa 
chegaram, de agosto a dezembro de 2018, a uma média mensal de 
cobertura máxima de 1.456.644 visitantes únicos. No primeiro trimestre 
de 2019, os sites do Grupo Impresa alcançaram uma média mensal de 
1.421.995 visitantes únicos de cobertura máxima. O Grupo Impresa está 

                                                           
1 Fonte: Dados GfK / CAEM 
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também presente em outros negócios relacionados com serviços 
técnicos e produção multimédia e na área das tecnologias de informação 
e produção de conteúdos, designadamente fotografia aérea, cartografia 
e conteúdos georreferenciados. 

B.16 Estrutura acionista 
do Emitente e do 
Acionista Único 

 

A estrutura acionista do Emitente é a seguinte: 

Acionista Percentagem Número de ações 

Impresa – SGPS, S.A.  100% 6.005.000 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, à data de 31 de dezembro 
de 2018 e tendo em conta as comunicações de alteração das participações 
qualificadas divulgadas à Impresa depois dessa data, as participações 
qualificadas no Acionista Único, com indicação do número de ações 
detidas e a correspondente percentagem de direitos de voto, calculada 
nos termos previstos no artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários, são 
as seguintes: 

Acionista Percentagem Número de ações 

Impreger – Sociedade 
Gestora de Participações 

Sociais, S.A. 

51,81% 87.042.994 

Madre – SGPS, S.A. 4,47% 7.501.243 

Santander Asset 
Management 

4,18% 7.014.564 

Grupo BPI 3,69% 6.200.000 

Newshold – SGPS, S.A. 2,40% 4.038.764 

A Impreger - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. é detida 
maioritariamente pela Balseger, Sociedade Gestora de Participações 
Sociais, S.A., a qual é detida em 99,99% pelo Dr. Francisco José Pereira 
Pinto de Balsemão, pelo que os referidos direitos de voto lhe são 
igualmente imputáveis. 

B.17 Notação de risco 
do Emitente e do 
Acionista Único 

Não aplicável. 

O Emitente e o Acionista Único não dispõem de notação de risco (rating), 
não tendo também sido solicitada notação de risco para as Obrigações 
SIC 2019-2022. 

B. 18 Natureza e 
âmbito da 
responsabilidade 
do Acionista 
Único  

Uma vez que a Impresa é acionista único do Emitente, titular da 
totalidade das ações representativas do respetivo capital social, existe 
entre estas duas entidades uma relação de grupo por domínio total, pelo 
que a Impresa é responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do 
Código das Sociedades Comerciais (aplicável por remissão do artigo 491.º 
do Código das Sociedades Comerciais), pelo cumprimento perante os 
Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas na vigência da 
relação de domínio total entre o Emitente e a Impresa relativamente à 
emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos da lei e deste 
Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos 
correspondentes juros. 

B.19  Informação sobre 
o Acionista 
Único, como se 
tratasse do 
emitente do 

A informação sobre a Impresa, como se tratasse do Emitente do mesmo 
tipo de Obrigações SIC 2019-2022 é fornecida em conformidade com os 
Elementos B.19 / B.1, B.19 / B.2, B.19 / B.4b, B.19 / B.5, B.19 / B.9, B.19 / 
B.10, B.19 / B.12, B.19 / B.13, B.19 / B.14, B.19 / B.15, B.19 / B.16 e B.19 
/ B.17, respetivamente: 
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mesmo tipo de 
valores 
mobiliários  

B.19 / B.1: Denominações jurídica e comercial do Acionista Único  

Consultar o Elemento B.1. 

B.19 / B.2: Endereço e forma jurídica, legislação ao abrigo da qual o 
Acionista Único exerce a sua atividade no país onde esta registado  

Consultar o Elemento B.2. 

B.19 / B.4b: Tendências recentes mais significativas  

Consultar o Elemento B.4b. 

B.19 / B.5: Descrição do Grupo Impresa e da posição do Acionista Único 
no seio do mesmo  

Consultar o Elemento B.5. 

B.19 / B.9: Previsão ou estimativa de lucros  

Não aplicável. 

B.19 /B.10: Reservas no relatório de auditoria  

Consultar o Elemento B.10. 

B.19 / B.12: Informação financeira histórica fundamental selecionada 
sobre o Emitente e sobre o Acionista Único  

Consultar o Elemento B.12. 

Declaração de inexistência de alterações significativamente adversas 
nas perspetivas do Acionista Único, desde a data das suas últimas 
demonstrações financeiras auditadas e publicadas 

A Impresa atesta que não houve alterações significativas adversas nas 
suas perspetivas desde a data de publicação das suas últimas 
demonstrações financeiras auditadas (31 de dezembro de 2018).  

Mudanças significativas na posição financeira ou de negociação do 
Acionista Único posterior ao período coberto pelas demonstrações 
financeiras históricas 

Não ocorreu qualquer alteração significativa na posição financeira ou 
comercial da Impresa após o período coberto pelas respetivas 
demonstrações financeiras históricas (31 de março de 2019). 

B.19 / B.13: Acontecimentos recentes  

Não aplicável. Não se verificou nenhum acontecimento recente 
específico da Impresa com relevância material na avaliação da 
solvabilidade da mesma.  

B.19 / B.14: Dependência do Acionista Único face a outras entidades  

Consultar o Elemento B.14. 

B.19 / B.15: Descrição sumária das principais atividades do Acionista 
Único  

Consultar o Elemento B.15. 

B.19 / B.16: Estrutura acionista do Acionista Único 

Consultar o Elemento B.16. 

B.19 / B.17: Notação de risco do Acionista Único 

Consultar o Elemento B.17. 
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Secção C – Valores Mobiliários 

C.1 Tipo e categoria 
dos valores 
mobiliários 

As Obrigações SIC 2019-2022 serão valores mobiliários nominativos, 
escriturais, exclusivamente materializados pela sua inscrição em contas 
abertas em nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições 
legais em vigor.  

As Obrigações SIC 2019-2022 emitidas para satisfazer ordens de 
subscrição serão, a partir da Data de Emissão, fungíveis entre si. 

Às Obrigações SIC 2019-2022 foram atribuídos o código ISIN 
PTSINAOM0045 e o código CFI DBFUFR. 

C.2 Moeda As Obrigações SIC 2019-2022 serão emitidas em euros. 

C.5 Restrições à 
transmissão 

Não aplicável. Não existem restrições à livre transmissão das Obrigações 
SIC 2019-2022. 

C.8 Direitos 
associados aos 
valores 
mobiliários 

As Obrigações SIC 2019-2022 serão obrigações comuns, pelo que não 
beneficiarão de qualquer garantia prestada pelo Emitente, nem estarão 
sujeitas a subordinação, constituindo responsabilidades diretas, 
incondicionais e gerais do Emitente, que empenhará toda a sua boa fé no 
respetivo cumprimento. As Obrigações SIC 2019-2022 não terão 
qualquer direito de preferência relativamente a outros empréstimos 
presentes ou futuros não garantidos contraídos pelo Emitente, 
correspondendo-lhes um tratamento pari passu com as restantes 
obrigações pecuniárias presentes e futuras não condicionais, não 
subordinadas e não garantidas do Emitente, sem prejuízo dos privilégios 
que resultem da lei e do previsto infra. 

Enquanto as Obrigações SIC 2019-2022 não forem integralmente 
reembolsadas, o Emitente compromete-se a não dar em garantia ou, por 
qualquer outra forma, onerar os bens, incluindo receitas, que constam 
ou venham a constar do seu ativo presente e futuro e que representem 
mais de 20% (vinte por cento) do seu ativo líquido total, sendo 
adicionalmente permitidas outras garantias em determinados casos 
excecionados. 

Sem prejuízo do disposto abaixo sobre a relação de grupo por domínio 
total existente entre a Impresa e o Emitente, as receitas e o património 
geral do Emitente não onerados e a parte disponível das receitas e do 
património geral do Emitente sobre os quais outros credores beneficiem 
de preferência, legal ou contratual, responderão pelo cumprimento 
integral e pontual de todas as obrigações que, para o Emitente, resultam 
e/ou venham a resultar da emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos 
termos da lei e deste Prospeto. Uma vez que a Impresa é acionista único 
do Emitente, titular da totalidade das ações representativas do respetivo 
capital social, existe entre estas duas entidades uma relação de grupo por 
domínio total, pelo que a Impresa é responsável, nos termos previstos no 
artigo 501.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão 
do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais (o qual estabelece 
que o artigo 501.º se aplica a sociedades em relação de grupo constituído 
por domínio total, como acontece na relação entre o Acionista Único e o 
Emitente), para efeitos da não aplicação de limites relativos à emissão de 
obrigações previstos no artigo 349.º, n.º 1 do Código das Sociedades 
Comerciais, nos termos e para os efeitos do artigo 349.º, n.º 3, al. (c) do 
Código das Sociedades Comerciais, pelo cumprimento perante os 
Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas na vigência da 
relação de grupo por domínio total entre o Emitente e a Impresa 
relativamente à emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos da 
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lei e do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento 
dos correspondentes juros. 

Os juros das Obrigações SIC 2019-2022 estarão sujeitos a retenção na 
fonte de IRS ou IRC à taxa em vigor, sendo esta liberatória para efeitos 
de IRS e pagamento por conta para efeitos de IRC aquando do pagamento 
a entidades residentes. 

Caso se verifique uma Situação de Reembolso Antecipado das Obrigações 
SIC 2019-2022 por opção dos Obrigacionistas, em virtude de: 

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

(ii) A ultrapassagem do valor do Rácio de Dívida Financeira Líquida / 
EBITDA Recorrente aplicável ao Emitente ou ao Acionista Único, 
ou seja: 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente aplicável ao 
Emitente2 

2019 2020 2021 

4,75x 4,75x 4,75x 

 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente aplicável ao 
Acionista Único3 

2019 2020 2021 

8,50x 7,50x 6,50x 

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

cada titular de Obrigações SIC 2019-2022 poderá, no prazo máximo de 
45 (quarenta e cinco) dias a contar da data em que se considera ter 
ocorrido um evento de reembolso antecipado (tal prazo sendo 
considerado o “Prazo de Exercício do Direito de Reembolso 
Antecipado”), exigir o reembolso antecipado das Obrigações SIC 2019-
2022 de que seja titular, sem necessidade de uma deliberação prévia da 

                                                           
2  O Emitente, por referência a 31 de dezembro de 2017 e a 31 de dezembro de 2018, registava, caso este rácio tivesse sido calculado 

por referência àquelas datas, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior àquele que deverá ser observado 

por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 4,75x. 
3  O Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2017, registava, caso este rácio tivesse sido calculado por referência àquela 

data, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior àquele que deverá ser observado por referência a 31 de 

dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. O Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2018, registava, caso este rácio tivesse 

sido calculado por referência àquela data, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente de 9,40x, isto é, superior 

àquele que deverá ser observado por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. 
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Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a receber o capital e 
os respetivos juros devidos até à data em que se efetuar aquele 
reembolso. 

Caso se verifique uma situação de reembolso antecipado das Obrigações 
SIC 2019-2022 por opção dos Obrigacionistas, o Emitente deverá 
informar o público, de imediato, através do sistema de difusão de 
informação da CMVM, sobre a ocorrência da situação em causa. Os 
direitos relativos às Obrigações SIC 2019-2022 prescrevem no prazo de 
20 (vinte) anos ou 5 (cinco) anos, consoante se trate de direitos relativos 
ao reembolso de capital ou pagamento de juros relativos às Obrigações 
SIC 2019-2022, respetivamente. 

Os Obrigacionistas que pretendam exercer a opção de reembolso 
antecipado deverão comunicar a sua intenção, através de carta registada 
dirigida ao Conselho de Administração do Emitente e endereçada à sua 
sede social, devendo o Emitente proceder ao respetivo reembolso das 
Obrigações SIC 2019-2022 no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após o final do 
Prazo de Exercício do Direito de Reembolso Antecipado. 

Caso se verifique uma Situação de Incumprimento relativa às Obrigações 
SIC 2019-2022 em virtude de (há prazos de sanação aplicáveis): 

(i) Não pagamento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de 
qualquer montante a título de capital ou juros;  

(ii) Não cumprimento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de 
qualquer outra obrigação relativa às Obrigações SIC 2019-2022; 

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

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

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

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

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

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

(ix) Alienação ou disposição, a qualquer título, pelo Emitente, pelo 
Acionista Único ou por uma Subsidiária Relevante, da totalidade 
ou de uma parte substancial dos seus ativos, com exceções, 
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cada titular de Obrigações SIC 2019-2022 poderá exigir o reembolso 
imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que seja titular, sem 
necessidade de uma deliberação prévia da Assembleia Geral de 
Obrigacionistas, e terá direito a receber o capital e os respetivos juros 
devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso. 

Os Obrigacionistas que pretendam exigir o reembolso imediato das 
Obrigações SIC 2019-2022 de que sejam titulares deverão comunicar 
essa sua intenção através de carta registada dirigida ao Conselho de 
Administração do Emitente e endereçada à sua sede social. 

No prazo de 10 (dez) Dias Úteis após ter recebido a referida notificação, 
o Emitente deverá proceder ao reembolso das Obrigações SIC 2019-2022 
ao seu valor nominal e pagar os juros devidos até à data em que se 
efetuar aquele reembolso.  

Caso o Emitente não proceda ao pagamento no referido prazo, os 
Obrigacionistas que tenham exigido ao Emitente o reembolso antecipado 
ou imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que sejam titulares 
poderão, a partir de 30 (trinta) dias sobre a constituição em mora do 
Emitente, comunicar ao Acionista Único o não cumprimento, pelo 
Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir ao Acionista Único 
que, nessa qualidade, ao abrigo do disposto no artigo 501.º, n.º 2 do 
Código das Sociedades Comerciais (aplicável por remissão do artigo 491.º 
do Código das Sociedades Comerciais), pague todos os montantes em 
dívida com relação às Obrigações SIC 2019-2022 de que aqueles 
Obrigacionistas sejam titulares. 

Salvo no caso acima descrito ou em caso de aquisição pelo Emitente nos 
termos legalmente admitidos, não existirá nenhuma opção de reembolso 
antecipado das Obrigações SIC 2019-2022 ao dispor dos Obrigacionistas 
ou do Emitente. 

As Obrigações SIC 2019-2022 e os respetivos termos e condições serão 
regulados pela lei portuguesa. Para dirimir qualquer litígio emergente 
dos termos e condições das Obrigações será competente o Tribunal da 
Comarca de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro.  

C.9 Condições 
associadas aos 
valores 
mobiliários 

A taxa de juro das Obrigações SIC 2019-2022 será fixa e igual a 4,50% 
(quatro vírgula cinquenta por cento) ao ano (taxa anual nominal bruta, 
sujeita ao regime fiscal em vigor). Antes de transmitir uma ordem de 
subscrição, cada investidor poderá solicitar ao respetivo intermediário 
financeiro a simulação da rendibilidade líquida do investimento que 
pretende realizar, após impostos, comissões e outros encargos. 

Os juros serão calculados tendo por base meses de 30 (trinta) dias cada, 
num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

Os juros das Obrigações SIC 2019-2022 vencer-se-ão semestral e 
postecipadamente, com pagamento a 10 de janeiro e a 10 de julho de 
cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar na data de 
reembolso das Obrigações SIC 2019-2022. O primeiro período de 
contagem de juros inicia-se a 10 de julho de 2019 e o primeiro 
pagamento de juros está previsto ocorrer a 10 de janeiro de 2020. 

As Obrigações SIC 2019-2022 serão reembolsadas no prazo de 3 (três) 
anos, sendo o reembolso efetuado ao valor nominal das Obrigações SIC 
2019-2022, de uma só vez, em 11 de julho de 2022, salvo se ocorrer o 
reembolso antecipado, nos termos previstos supra, ou se as Obrigações 
SIC 2019-2022 forem adquiridas pelo Emitente para amortização nos 
termos legais. 



 

26 

A taxa de rendibilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos 
monetários gerados pela Obrigação SIC 2019-2022 ao seu preço de 
compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 

Taxa de rendibilidade ilíquida de impostos: 4,54181% (quatro vírgula 
cinquenta e quatro mil cento e oitenta e um por cento) 

Taxa de rendibilidade líquida de impostos: 3,26002% (três vírgula vinte e 
seis mil e dois por cento) 

As taxas de rendibilidade apresentadas dependem de alguns 
pressupostos e poderão também ser afetadas por eventuais comissões a 
cobrar pelas instituições que asseguram o serviço financeiro relativo às 
Obrigações SIC 2019-2022. 

Cálculo da Taxa de Rendibilidade Efetiva (TRE): 

 

 

em que:  

Pc: preço de compra de cada Obrigação SIC 2019-2022 

Juros: cupão semestral 

t: data de pagamento de juros (expressa em semestres) 

n: maturidade (expressa em semestres) 

i: taxa de rendibilidade nominal anual 

TRE: taxa de rendibilidade efetiva anual 

VR: valor de reembolso 

T: taxa de imposto 

Utilizou-se como pressuposto para o cálculo da taxa de rendibilidade 
efetiva líquida de impostos uma taxa de imposto sobre os juros de 28% 
(vinte e oito por cento). 

Os Obrigacionistas poderão, a todo o tempo, tomar as diligências 
necessárias para proceder à eleição do representante comum dos 
Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor. 

C.10 Instrumentos 
derivados  

Não aplicável. As Obrigações SIC 2019-2022 não terão componente que 
constitua um instrumento derivado associado ao pagamento de juros. 

C.11 Admissão à 
negociação em 
mercado 
regulamentado 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no 
mercado regulamentado Euronext Lisbon, pelo que os titulares das 
Obrigações SIC 2019-2022 poderão transacioná-las em mercado 
secundário após a data de admissão à negociação. A admissão à 
negociação não assegurará, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações 
SIC 2019-2022. 

A SIC pretende que a admissão à negociação ocorra com a maior 
brevidade possível, sendo previsível que a mesma tenha lugar no dia 10 
de julho de 2019, após obtenção de autorização por parte da Euronext. 

Secção D – Riscos 

D.2 Principais riscos 
específicos do 

O investimento nas Obrigações SIC 2019-2022 envolve riscos. Deverá ter-
se em consideração toda a informação contida no Prospeto e, em 
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Emitente e do 
Acionista Único 

particular, os riscos que em seguida se descrevem, antes de ser tomada 
qualquer decisão de investimento. 

Os potenciais investidores nas Obrigações SIC 2019-2022 deverão ainda 
ter em conta que os riscos identificados no Prospeto são os riscos mais 
significativos e suscetíveis de afetar o Emitente, o Acionista Único e/ou o 
Grupo Impresa e/ou a capacidade de o Emitente cumprir as suas 
obrigações relativamente às Obrigações SIC 2019-2022, pelo que poderão 
não ser os únicos a que o Emitente, o Acionista Único e/ou o Grupo 
Impresa se encontram sujeitos, podendo haver outros riscos e incertezas, 
atualmente desconhecidos ou que o Emitente e o Acionista Único não 
consideram atualmente significativos, e que, não obstante, poderão ter 
um efeito negativo nas suas atividades, na evolução dos negócios, nos 
resultados operacionais, na situação financeira, nos proveitos, no 
património e na liquidez, nas perspetivas futuras do Emitente e/ou do 
Acionista Único ou na sua capacidade para atingirem os respetivos 
objetivos. 

Riscos relativos a instalações e infraestruturas 

As instalações e infraestruturas têm uma importância crucial na atividade 
do Emitente, em especial no que respeita à atividade de televisão, pelo 
que qualquer evento com impacto adverso nas mesmas, decorrente, por 
exemplo de incêndios, inundações ou outros fenómenos naturais, poderá 
ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos resultados das 
suas atividades.  

A SIC exerce a sua atividade nas instalações do Grupo Impresa em Paço 
de Arcos. À data, estão em curso dois processos relativos à autorização 
de utilização da ampliação dessas instalações, nas quais funcionam os 
seus estúdios. Se esses processos tiverem um resultado adverso, situação 
que o Emitente não considera provável, a atividade do Emitente cessaria 
ou seria interrompida, o que teria um impacto adverso nos negócios do 
Emitente e na sua atividade. 

Risco de interrupção de emissão dos canais de televisão SIC 

A continuidade da emissão de canais SIC é essencial para o normal 
desenvolvimento das atividades e do negócio do Emitente, bem como 
para a geração de receitas, e poderá cessar em caso de avarias imputáveis 
ou alheias ao Emitente. No caso de interrupção por avarias de sistemas, 
o que poderá ocorrer pelas razões mais diversas, de natureza técnica (por 
exemplo, falha sistémica dos sistemas e equipamentos utilizados) ou não 
técnica com origem em ato humano (por exemplo, atos de vandalismo ou 
terrorismo), incluindo ciberataques, os sistemas técnicos e informáticos 
de que o Emitente dispõe poderão não conseguir responder de forma 
suficientemente rápida e eficaz, podendo tais eventos ter um impacto 
adverso nos negócios e atividades do Emitente.  

Riscos legais e regulatórios incluindo riscos determinados pela atuação 
das autoridades competentes 

Tal como os outros operadores de televisão em Portugal, a SIC está sujeita 
a uma série de leis, regulamentos e diretivas que limitam a forma como 
pode conduzir as suas operações, em particular pela Lei da Televisão e 
dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 
de julho. No exercício da sua atividade, o Emitente encontra-se sujeito à 
supervisão das autoridades competentes, designadamente a Entidade 
Reguladora para a Comunicação Social (“ERC”), a Autoridade Nacional de 
Comunicações (“Anacom”) e a Comissão Nacional de Proteção de Dados 
(“CNPD”), bem como à fiscalização promovida pela Direção Geral do 
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Consumidor. Em particular, a emissão de canais SIC poderá cessar por 
imposição da autoridade competente (ERC) decorrente de eventual 
incumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, em especial no 
domínio da atividade televisiva, ainda que o Emitente disponha de meios 
legais de reação para o efeito.  

Uma alteração significativa ao nível do quadro legal e regulatório 
aplicável à SIC e à sua atividade, bem como a aplicação de sanções 
relevantes por parte da ERC, da Anacom, da CNPD ou da Direção Geral do 
Consumidor, podem afetar negativamente a reputação do Emitente e, 
consequentemente, resultar numa redução da rentabilidade do 
Emitente, com eventual impacto adverso nos seus negócios ou nos 
resultados das suas atividades. 

Riscos relativos à não renovação de licença 

A atividade da SIC depende da obtenção e manutenção de uma licença, 
que expira a 22/02/2022, ou seja em data prévia à data de reembolso das 
Obrigações SIC 2019-2022. A atual licença da SIC, o título habilitador do 
exercício da atividade televisiva, concedido por um prazo de 15 anos, 
contado a partir de 22 de fevereiro de 1992, é passível de renovação por 
idênticos períodos. Apesar de não ter conhecimento de qualquer facto 
que determina a não renovação da licença, o Emitente não pode excluir 
a possibilidade de tal facto ou circunstância poder ocorrer e de a SIC não 
ter a possibilidade de obter a renovação da licença em tempo útil, evento 
que teria impacto adverso nos negócios do Emitente ou nos resultados 
das suas atividades. 

Riscos determinados pelo eventual enfraquecimento substancial das 
condições económicas 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas poderá ter 
um impacto negativo nas receitas geradas pelas atividades prosseguidas 
pelo Emitente, por via da redução da procura dirigida a alguns dos seus 
serviços que constituem fonte de receita. Nomeadamente, a redução do 
rendimento disponível das empresas poderá dar origem à redução da 
procura de serviços de publicidade, o aumento da taxa de desemprego e 
correspondente redução do rendimento das famílias poderá resultar 
numa redução da procura de assinaturas de canais de televisão e de 
serviços conexos, bem como uma quebra nas participações nos concursos 
televisivos e iniciativas com participação telefónica geradoras de receitas. 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas que tenha 
qualquer das consequências acima descritas, ou uma combinação das 
mesmas, poderá ter um impacto adverso nos negócios do Emitente ou 
nos resultados das suas atividades. 

Riscos determinados pela atuação num mercado muito concorrencial 

O Emitente atua num mercado muito concorrencial, sendo exigível, a 
todo o tempo, que disponibilize produtos diferenciados e inovadores. A 
sustentabilidade do Emitente e o sucesso do seu negócio está muito 
dependente da sua posição relativa face aos seus concorrentes diretos no 
mercado televisivo e da eventual entrada de novos concorrentes no 
mercado audiovisual nacional, independentemente da plataforma de 
distribuição utilizada, bem como da natureza dos serviços em causa. A 
eventual incapacidade do Emitente para assegurar níveis de audiência 
elevados poderá ter um impacto adverso nos negócios do Emitente ou 
nos resultados das suas atividades. 

Riscos suscitados pelo ambiente digital de comunicação 
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A visualização linear (ou seja, a exibição de TV ao vivo) ainda é a principal 
forma de consumo de televisão em Portugal, embora exista, no entanto, 
uma tendência global para visualização não-linear, ou video on demand 
(VOD)4. O surgimento de serviços de video on demand colocam desafios 
crescentes à televisão linear, pelo que o modelo de negócio da televisão 
linear poderá ter que se adaptar para assegurar as melhores condições 
possíveis para competir num novo cenário digital e com operadores com 
serviços agregadores de conteúdo audiovisual.  

Por outro lado, as empresas do setor enfrentam um desafio de adaptação 
aos diferentes meios de consumo (crescentemente móvel e multimédia) 
e aos tempos de consumo (em direto / streaming, online / offline, em 
diferido / podcast), pelo que a concorrência digital poderá ter um impacto 
adverso no principal negócio atualmente desenvolvido pelo Emitente, a 
sua atividade televisiva. 

A incapacidade do Emitente para se adaptar a estas modificações poderá 
ter um impacto adverso nos seus negócios ou nos resultados das suas 
atividades. 

Riscos inerentes à retenção de talentos 

O sucesso e a sustentabilidade do negócio desenvolvido pela SIC depende 
da sua capacidade de reter colaboradores-chave e personalidades do 
entretenimento. 

A impossibilidade de a SIC conseguir atrair e reter colaboradores-chave e 
personalidades do entretenimento que potenciem a capacidade da SIC 
obter receitas publicitárias, criar conteúdos de qualidade, difundir 
programas exclusivos e prosseguir uma estratégia no sentido de alcançar 
e se manter na liderança do mercado, pode ter um impacto negativo nos 
negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Riscos inerentes às variações de preferências dos consumidores e às 
mudanças demográficas 

As preferências dos espectadores são bastante voláteis e a capacidade do 
Emitente para se adaptar às mesmas e, a todo o tempo, proporcionar 
conteúdos que mereçam a escolha dos espectadores são determinantes 
no negócio do Emitente. 

A eventual incapacidade para produzir e/ou adquirir direitos de difusão 
de conteúdos que sejam do interesse generalizado do grande público, a 
par das variações de preferências e comportamentos dos consumidores 
podem implicar uma quebra das audiências televisivas, com o 
consequente impacto negativo nas contas do Emitente. Por outro lado, 
existe o risco de aumento dos custos de aquisição de conteúdos, com o 
consequente impacto na margem do Emitente, redução de rentabilidade 
e geração de cash-flow. 

O desvio de espectadores de televisão dos canais SIC para empresas 
concorrentes ou para outros meios (designadamente meios não 
tradicionais) ou a redução da relevância da televisão como plataforma 
publicitária, em geral, implicará uma redução das receitas publicitárias, o 
que poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos 
resultados das suas atividades. 

Riscos decorrentes da redução da publicidade 

Dada a natureza da atividade do Emitente, as receitas da publicidade 
assumem um peso muito significativo nas receitas totais. 

                                                           
4 Fonte: Anacom 
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Entre muitos outros fatores, a faturação do Emitente em publicidade 
depende da liderança de audiências (as quais, por sua vez, poderão 
resultar do sucesso ou insucesso dos conteúdos transmitidos, ou de 
alterações nos sistemas de medição de audiências ou da amostra utilizada 
para a sua medição), da capacidade do Emitente para produzir e/ou 
adquirir direitos de difusão de conteúdos do interesse generalizado do 
grande público e atrair espectadores, bem como da disponibilidade das 
empresas que procuram o Emitente para, através dos canais SIC, realizar 
atividades publicitárias das suas marcas, produtos e serviços, e continuar 
a efetuar investimentos publicitários utilizando para o efeito canais SIC. 

Em conformidade, o Emitente depende em grande medida das suas 
receitas publicitárias para assegurar o normal desenvolvimento das suas 
atividades, pelo que a redução do valor total faturado em publicidade ou 
a diminuição da respetiva margem poderão ter um impacto adverso nos 
negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

Este risco pode impactar a situação patrimonial do Acionista Único, por 
via da geração de fundos pela SIC e de eventuais imparidades do goodwill 
registado sobre o Emitente. 

Riscos associados aos contratos de distribuição 

Parte de receitas do Emitente são provenientes de contratos com 
operadores de distribuição de serviços de televisão por subscrição, que 
disponibilizam os canais SIC ao público através das suas plataformas. Os 
contratos são celebrados com cada operador de distribuição por um 
determinado período de tempo.  

Existe o risco de incumprimento pelos operadores de telecomunicações, 
de não renovação dos contratos com esses operadores ou de renovação 
em condições desfavoráveis, situações em que as receitas do Emitente 
seriam afetadas negativamente.  

Este risco pode impactar a situação patrimonial do Acionista Único, por 
via da geração de fundos pela SIC e de eventuais imparidades do goodwill 
registado sobre o Emitente. 

Riscos inerentes às mudanças na tecnologia 

As mudanças na tecnologia inerente à produção e divulgação de 
conteúdos multimédia podem aumentar o custo de produção ou 
distribuição de produtos. Tais mudanças implicam custos que, quando 
não compensados com receitas em montante proporcional, terão um 
impacto adverso na rentabilidade do Emitente e, em consequência, 
poderão condicionar o desenvolvimento da sua atividade. 

Riscos inerentes à utilização abusiva e ilegal dos conteúdos do Emitente 

A proliferação de atos de pirataria dos conteúdos e serviços do Emitente 
podem ter um impacto adverso nos seus resultados e atividade, na 
medida em que permitem o acesso e exploração não autorizados por 
parte de terceiros sem que o Emitente obtenha a correspondente 
compensação financeira. 

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

O Acionista Único não desenvolve diretamente atividades operacionais 

O Acionista Único, enquanto sociedade gestora de participações sociais, 
encontra-se dependente dos cash flows gerados pelas suas participadas. 
O Acionista Único depende, assim, da distribuição de dividendos pelas 
sociedades suas participadas, do pagamento de juros, do reembolso de 
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empréstimos concedidos e de outros cash-flows gerados por essas 
sociedades para cumprir as suas obrigações. 

Das suas várias sociedades participadas, nos anos mais recentes, o 
Acionista Único recebeu apenas os dividendos gerados pelo Emitente e 
pela Vasp – Distribuidora de Publicações, S.A. (“Vasp”). 

A capacidade das sociedades participadas pelo Acionista Único 
disponibilizarem/repagarem fundos ao Acionista Único dependerá, em 
parte, da sua capacidade de gerar cash-flows positivos no âmbito das suas 
atividades operacionais. A capacidade destas sociedades de, por um lado, 
distribuírem dividendos e, por outro, pagarem juros e reembolsarem 
empréstimos concedidos pelo Acionista Único, está sujeita, em particular, 
a restrições estatutárias e fiscais, aos respetivos resultados, às reservas 
disponíveis e à sua estrutura financeira, fatores que poderão ter um 
impacto adverso nos negócios do Acionista Único ou nos resultados das 
suas atividades. 

Por outro lado, a redução das receitas derivadas do segmento publishing 
poderão ter impacto adverso na situação financeira e patrimonial do 
Acionista Único. 

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

O Acionista Único é uma sociedade aberta, pelo que uma eventual 
aquisição ou alteração relevante de controlo do Acionista Único por um 
acionista (atual ou futuro) poderá ter impacto na estratégia societária, 
nos principais mercados onde atua, e nas suas operações, negócios e 
recursos, podendo ter um efeito adverso nos negócios do Acionista Único 
ou nos resultados das suas atividades. 

Como o Acionista Único detém a totalidade das ações representativas do 
capital social do Emitente, a mudança de controlo ao nível do Acionista 
Único terá impactos ao nível do Emitente, e poderá originar alterações na 
estratégia societária, nas suas operações, negócios e recursos com efeitos 
adversos nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

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

Nos últimos dois exercícios, o Emitente e o Acionista Único registaram um 
passivo corrente superior ao seu ativo corrente.  

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente do Emitente é 
superior ao ativo corrente em cerca de €44.850.000 e €984.000, 
respetivamente. Em 31 de dezembro de 2018, aquele diferencial 
aumentou, pela diminuição do ativo corrente em €18.716.392 e do 
aumento do passivo corrente em €25.149.890. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente consolidado do 
Acionista Único é superior ao ativo corrente consolidado em, 
aproximadamente, €95.450.000 e €117.246.000, respetivamente. Em 31 
de março de 2019, o passivo corrente consolidado do Acionista Único é 
superior ao ativo corrente consolidado em €96.328.000. 

A situação acima descrita decorre, essencialmente, da particularidade do 
ciclo financeiro de exploração das empresas do setor de media, em 
virtude do prazo médio dos recebimentos ser substancialmente inferior 
ao prazo médio dos pagamentos. 

De referir ainda que determinados covenants constantes de contratos de 
financiamento celebrados pelo Emitente e pelo Acionista Único com 
diversos bancos não foram cumpridos, embora o Emitente e o Acionista 
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Único tenham obtido uma dispensa de cumprimento temporário das 
obrigações por referência a 31 de dezembro de 2018, data por referência 
à qual os covenants foram aferidos pela última vez. Estes covenants 
voltarão a ser aferidos por referência a 31 de dezembro de 2019. 

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

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

O Emitente integra-se no Grupo Impresa e estabelece relações com várias 
empresas compreendidas no Grupo Impresa. Fruto dessa integração, e da 
consequente relação de grupo ou de domínio estabelecida entre o 
Emitente e outras sociedades com a Impresa, o Emitente concedeu 
financiamentos ao Acionista Único, que, por referência a 31 de dezembro 
de 2018, ascendem a cerca de €52 milhões, equivalente a cerca de 2,15 
vezes o valor dos capitais próprios do Emitente. 

O reembolso do capital no âmbito desses financiamentos e o pagamento 
dos correspondentes juros está dependente da capacidade das empresas 
devedoras em causa disporem de valores para o efeito. 

Riscos financeiros 

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

Riscos decorrentes de alterações da legislação e regulamentação fiscais 
ou da sua interpretação pelas autoridades fiscais 

O Emitente e o Acionista Único poderão ser afetados adversamente por 
alterações fiscais em Portugal, na União Europeia e em outros países 
onde desenvolvam as suas atividades. O Emitente e o Acionista Único não 
controlam alterações fiscais nem alterações de interpretação das leis 
fiscais por parte de qualquer autoridade fiscal, o que poderá ter um 
impacto adverso nos negócios do Emitente e/ou do Acionista Único ou 
nos resultados das suas atividades. 

Riscos de fraude 

O Emitente e o Acionista Único encontram-se, à semelhança de qualquer 
outra organização, sujeitos ao risco de fraude especialmente ao nível de 
negócios que envolvem elevada rotação de pessoas, prestadores de 
serviços e movimentação de dinheiro. Sem prejuízo de o Emitente e o 
Acionista Único implementarem programas de prevenção, não se pode 
excluir a possibilidade de virem a ser vítimas de fraude e de tal facto ter 
um impacto negativo nos seus resultados e atividade. 

Riscos associados a processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

Como consequência do curso normal da atividade, o Emitente, o Acionista 
Único e outras empresas do Grupo Impresa são atualmente, e poderão 
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vir a ser no futuro, parte em litígios (incluindo ações judiciais, processos 
criminais, administrativos ou conduzidos por autoridades reguladoras, e 
processos tributários e aduaneiros) relacionados com a sua atividade 
e/ou com a atividade do Grupo Impresa. 

Relativamente aos processos judiciais em curso, a GDA intentou uma ação 
com processo ordinário contra a SIC, no Tribunal Judicial de Oeiras, 
mediante a qual a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, 
Intérpretes ou Executantes, CRL. (“GDA”) reclamava o pagamento de uma 
remuneração anual devida aos artistas, intérpretes ou executantes, 
fixada em 1,5% do valor anual das receitas publicitárias auferidas, com 
efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. Em 
dezembro de 2015, a GDA apresentou um incidente de liquidação no qual 
foi solicitado o pagamento à SIC de, aproximadamente, €17.700.000, 
tendo o montante solicitado sofrido um aumento de, aproximadamente, 
€2.357.000, em virtude de terem sido adicionados ao processo os direitos 
conexos referentes aos anos de 2015 e 2016. O valor provisionado 
relativamente a este processo, bem como para os riscos e encargos 
respeitantes aos demais processos judiciais em curso, é de €7.078.308, 
conforme se enuncia na Nota 29.2 do Anexo às Demonstrações 
Financeiras Consolidadas do Acionista Único em 31 de dezembro de 2018. 

O desfecho adverso deste ou de qualquer outro processo judicial, arbitral 
ou administrativo, em curso no presente ou que venha a ser iniciado no 
futuro, poderá afetar negativamente a sua reputação e ter um impacto 
adverso nos negócios do Emitente e/ou do Acionista Único ou nos 
resultados das suas atividades. 

Riscos associados a reservas ou ênfases nas contas do Emitente e do 
Acionista Único 

A existência de reservas ou ênfases nas respetivas contas não poderá ser 
afastada pelo Emitente e/ou pelo Acionista Único e, caso existam, 
poderão ter um impacto adverso para o mesmo.  

Em relação às ênfases sobre as contas do Emitente e do Acionista Único, 
remissão para o Elemento B.10. 

D.3 Principais riscos 
específicos dos 
valores 
mobiliários 

Riscos gerais relativos às Obrigações SIC 2019-2022  

Risco de inadequação das Obrigações SIC 2019-2022 ao perfil do 
investidor 

Cada potencial investidor nas Obrigações SIC 2019-2022 deve determinar 
a adequação do investimento às suas próprias circunstâncias devendo, 
para tal, ter suficiente conhecimento e experiência para avaliar o risco 
subjacente ao investimento, assim como ter recursos financeiros para o 
suportar. 

Risco de a Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou o representante 
comum dos Obrigacionistas poder tomar decisões que vinculam todos os 
Obrigacionistas, com base em determinadas maiorias, e que podem 
afetar os interesses em geral dos Obrigacionistas 

Conforme as Condições das Obrigações SIC 2019-2022, as deliberações 
tomadas por determinadas maiorias de Obrigacionistas ou pelo 
representante comum dos Obrigacionistas (em temas de natureza 
menor) vinculam todos os Obrigacionistas, o que pode afetar os seus 
interesses em geral.  
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Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos 
pagos aos Obrigacionistas não residentes, no caso destes não cumprirem 
determinados requisitos 

Os rendimentos de capitais pagos aos Obrigacionistas não residentes e as 
mais-valias resultantes da alienação das Obrigações SIC 2019-2022 
estarão isentos de imposto sobre o rendimento em Portugal mediante o 
cumprimento dos requisitos de prova.  

Na falta de cumprimento desses requisitos, será feita uma retenção na 
fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), 28% (vinte e oito por cento) 
ou 35% (trinta e cinco por cento), consoante aplicável e, nesse caso, o 
Emitente não assume a obrigação de pagamento de montantes brutos se 
for aplicável qualquer retenção na fonte. 

Risco de alterações no enquadramento jurídico-fiscal aplicável às 
Obrigações SIC 2019-2022 

A alteração legal (incluindo fiscal), regulatória ou na interpretação ou 
aplicação das normas jurídicas aplicáveis aos Obrigacionistas, pode ter 
um efeito adverso tanto nos Obrigacionistas como nas Obrigações SIC 
2019-2022. 

Risco de crédito do Emitente e do Acionista Único 

O investimento em Obrigações SIC 2019-2022 está sujeito ao risco de o 
Emitente não ter capacidade para efetuar o reembolso do capital 
investido pelos Obrigacionistas e o pagamento dos juros devidos. Nos 
termos da legislação em vigor, caso o Emitente incumpra alguma destas 
obrigações no seu prazo de vencimento, os Obrigacionistas que tenham 
exigido ao Emitente o reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 
de que sejam titulares poderão, a partir de 30 (trinta) dias sobre a 
constituição em mora do Emitente, comunicar ao Acionista Único o não 
cumprimento, pelo Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir 
ao Acionista Único o respetivo cumprimento. 

Por conseguinte, o investimento em Obrigações SIC 2019-2022 comporta 
também o risco de crédito do Acionista Único, pelo que o pagamento de 
juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações SIC 2019-2022 
encontra-se dependente, para além da capacidade do Emitente para 
realizar esses pagamentos na data em que os mesmos sejam devidos, 
também da capacidade do Acionista Único para assegurar esse 
cumprimento se o Emitente não o fizer. 

Riscos gerais do mercado 

Risco de inexistência de liquidez ou de pouca liquidez do mercado no qual 
as Obrigações SIC 2019-2022 estarão admitidas à negociação 

A admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon não assegura, por si só, uma efetiva 
liquidez das Obrigações SIC 2019-2022. Pode acontecer que o mercado 
não se desenvolva de forma a permitir a recuperação do valor investido 
ou a obtenção de ganhos, tendo um efeito negativo no valor de mercado 
das Obrigações SIC 2019-2022. Os investidores devem estar preparados 
para manter as Obrigações SIC 2019-2022 até à respetiva data de 
reembolso. 

Risco de variações cambiais no caso dos investimentos financeiros de um 
investidor estarem denominados noutra moeda, na medida em que o 
pagamento do capital e juros das Obrigações SIC 2019-2022 será 
realizado em Euros 
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O Emitente pagará o capital e juros relativos às Obrigações SIC 2019-2022 
em euros (a “Moeda Selecionada”) e, como tal, os Investidores podem 
encontrar-se sujeitos aos riscos de variação significativa da taxa de 
câmbio e/ou à modificação de controlos cambiais, caso os investimentos 
financeiros de um investidor sejam essencialmente denominados numa 
moeda diferente da Moeda Selecionada (a “Moeda do Investidor”). 

Risco relacionado com eventuais alterações nas taxas de juro de mercado 
que poderão afetar negativamente o valor das Obrigações SIC 2019-2022 

O juro a que as Obrigações SIC 2019-2022 conferem direito é calculado 
com referência a uma taxa fixa. Em conformidade, o investimento nas 
Obrigações SIC 2019-2022 envolve o risco de modificações subsequentes 
nas taxas de juro de mercado poderem afetar negativamente o valor das 
Obrigações SIC 2019-2022. Em particular, se as taxas de juro de mercado 
subirem, então será expectável que o valor de mercado das Obrigações 
SIC 2019-2022 desça. 

As Obrigações SIC 2019-2022 poderão acarretar custos para os 
investidores, nomeadamente custos de manutenção das contas onde 
aquelas estarão registadas 

Como as Obrigações SIC 2019-2022 são escriturais, podem existir custos 
de manutenção das contas de registo de valores mobiliários nas quais 
venham a estar registadas. À subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 
estarão associadas outras despesas e comissões, pelo que cada potencial 
investidor poderá, em qualquer momento prévio à subscrição, solicitar ao 
intermediário financeiro junto do qual pretende transmitir a sua ordem a 
simulação dos custos do investimento que pretende realizar, por forma a 
obter a taxa interna de rentabilidade do mesmo.  

O investidor deve ter em consideração essa informação antes de investir, 
nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões 
devidas podem ter na rendibilidade do investimento que quer realizar 
(para investidores que subscrevam apenas 50 (cinquenta) Obrigações SIC 
2019-2022, designadamente se não tiverem outros valores mobiliários 
registados em conta de valores mobiliários no intermediário financeiro 
onde serão registadas as Obrigações SIC 2019-2022 e as pretendam 
manter até à maturidade, o investimento poderá não ter rendibilidade 
positiva, tendo em conta a generalidade dos preçários dos intermediários 
financeiros disponíveis no site da CMVM à presente data). A rendibilidade 
efetiva do investimento está condicionada pela situação concreta do 
investidor, incluindo a sua situação fiscal, e pelas comissões que lhe sejam 
cobradas pelo respetivo intermediário financeiro. 

Risco relacionado com o reembolso antecipado ou reembolso imediato 
das Obrigações SIC 2019-2022 

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o 
reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos das 
Condições das Obrigações SIC 2019-2022, o Obrigacionista poderá estar 
exposto ao risco de, na data de vencimento da respetiva obrigação de 
pagamento, o Emitente e o Acionista Único não disporem de fundos 
imediatamente disponíveis para o efeito. Não pode ser excluída a 
possibilidade de a verificação de uma situação de reembolso imediato ou 
reembolso antecipado das Obrigações SIC 2019-2022 originar uma ou 
mais situações de incumprimento ou o vencimento antecipado de outras 
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obrigações, nomeadamente resultantes de contratos de financiamento, 
contraídas pelo Emitente e/ou pelo Acionista Único. 

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o 
reembolso imediato, o Obrigacionista que exerça o direito de solicitar ao 
Emitente o reembolso antecipado ou imediato das suas Obrigações SIC 
2019-2022 auferirá um montante de juros inferior àquele a que teria 
direito se as Obrigações SIC 2019-2022 apenas fossem reembolsadas na 
Data de Reembolso. 

O Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente do Acionista 
Único apurado com referência a 31 de dezembro de 2018 era de 9,40x, 
ou seja, superior ao rácio que deverá ser observado por referência a 31 
de dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. O Acionista Único entende que esta 
situação resulta, essencialmente, do investimento realizado pelo Grupo 
Impresa em 2018 para concentrar a atividade da SIC na sua atual sede 
social, o que não permitiu manter a política de redução de dívida que 
vinha sendo seguida até então. 

Caso o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente não seja 
observado por referência a 31 de dezembro de 2019, e não seja 
regularizado no prazo previsto, ocorrerá no decurso do ano 2020 uma 
situação de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas, com as 
consequências acima referidas. 

Considerações sobre a legalidade do investimento 

As atividades de certos investidores estão sujeitas a leis e regulamentos 
em matéria de investimentos e/ou a revisão ou regulação por certas 
autoridades. Cada potencial investidor deve recorrer aos seus próprios 
consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, (i) o 
investimento em Obrigações SIC 2019-2022 é um investimento que lhes 
é legalmente permitido, (ii) as Obrigações SIC 2019-2022 podem ser 
usadas como colateral para diversos tipos de empréstimos, e (iii) outras 
restrições são aplicáveis à subscrição/aquisição das Obrigações SIC 2019-
2022. As instituições financeiras devem consultar os seus consultores 
jurídicos, financeiros ou outros, ou as entidades regulatórias adequadas, 
para determinar o tratamento apropriado das Obrigações SIC 2019-2022 
nos termos das regras de gestão de risco de capital aplicáveis ou outras 
regras similares. 

Secção E – Oferta 

E.2.b Motivos da 

Oferta, afetação 

das receitas e 

montante líquido 

estimado das 

receitas 

A Oferta destina-se a diversificar as fontes de financiamento e a alargar 

a maturidade média da dívida do Emitente. 

Na hipótese de a Oferta ser integralmente subscrita pelo valor nominal 

global inicial das Obrigações SIC 2019-2022, o valor bruto do encaixe a 

realizar pelo Emitente será de até €30.000.000 (trinta milhões de euros). 

O montante líquido a realizar pelo Emitente corresponderá ao valor 

bruto do encaixe deduzido das comissões, das despesas obrigatórias e 

dos custos associados à operação, que serão suportadas pela SIC. No 

referido montante líquido está refletido um valor estimado máximo de 

€1.092.000 (um milhão noventa e dois mil euros) de comissões, incluindo 

as comissões de organização e de coordenação global, a pagar aos 

Organizadores e Coordenadores Globais, e de colocação, a pagar aos 

Colocadores, valor que inclui os impostos aplicáveis, e um valor 
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aproximado de €288.025 (duzentos e oitenta e oito mil e vinte e cinco 

euros) de outros custos associados à Oferta a pagar pelo Emitente. 

E.3 Termos e 

condições da 

Oferta 

A Oferta é uma oferta pública de subscrição dirigida ao público em geral 

e o respetivo período de subscrição decorre entre 17 de junho de 2019 e 

4 de julho de 2019. A Oferta tem como objeto até 1.000.000 (um milhão) 

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

inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), podendo o número 

de Obrigações SIC 2019-2022 (e, consequentemente, o seu valor nominal 

global inicial) ser aumentado, por opção do Emitente, através de adenda 

ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 28 de junho de 

2019, inclusive. 

As Obrigações SIC 2019-2022 serão nominativas e escriturais, 

exclusivamente materializadas pela inscrição em contas abertas em 

nome dos respetivos titulares, de acordo com as disposições legais em 

vigor, às quais foram atribuídas o código ISIN PTSINAOM0045 e o código 

CFI DBFUFR. 

A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Interbolsa, com 

sede na Avenida da Boavista, n.º 3433, 4100-138 Porto. 

A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários deverá 

manifestar-se durante o período acima identificado junto dos 

Colocadores ou de outros intermediários financeiros legalmente 

habilitados.  

As ordens de subscrição serão transmitidas através da utilização de 

boletim de subscrição expressamente elaborado para o efeito. O preço 

de subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 é de €30 (trinta euros) por 

cada Obrigação SIC 2019-2022. 

Cada ordem de subscrição deve ser apresentada em montante e referir-

se, pelo menos, a 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2019-2022 para um 

montante mínimo de investimento de €1.500 (mil e quinhentos euros) e, 

a partir desse montante mínimo, a múltiplos de 1 (uma) Obrigação SIC 

2019-2022 (€30 (trinta euros)). O número máximo de Obrigações SIC 

2019-2022 que pode ser subscrito por cada investidor está limitado à 

quantidade de Obrigações SIC 2019-2022 oferecidas à subscrição e ao 

processo de rateio descrito abaixo. 

Os destinatários da Oferta terão o direito de alterar/revogar a sua ordem 

de subscrição, através de comunicação dirigida ao intermediário 

financeiro que a recebeu, em qualquer momento até às 15h00 do dia 2 

de julho de 2019, limite a partir do qual as ordens de subscrição não 

poderão ser alteradas e serão irrevogáveis. 

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 que 

forem atribuídas a cada subscritor será efetuado por débito em conta no 

dia 10 de julho de 2019, data em que também terá lugar a liquidação 

física e financeira das Obrigações SIC 2019-2022. Porém, os 

intermediários financeiros podem exigir aos seus clientes o 

provisionamento das respetivas contas no momento da transmissão da 

ordem de subscrição pelo correspondente montante. 

As despesas inerentes à realização da operação, nomeadamente 

comissões bancárias, serão integralmente pagas no momento da 
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liquidação financeira das Obrigações SIC 2019-2022. No entanto, o 

intermediário financeiro que receba a ordem de subscrição pode exigir o 

provisionamento do respetivo montante no momento da transmissão da 

ordem de subscrição.  

Dado que as Obrigações SIC 2019-2022 serão representadas 

exclusivamente sob a forma escritural, poderão existir custos de 

manutenção das contas onde estarão registadas as Obrigações SIC 2019-

2022 que sejam adquiridas no âmbito desta Oferta. 

À subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 estarão associadas outras 

despesas e comissões, pelo que o subscritor poderá, em qualquer 

momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário financeiro a 

simulação dos custos do investimento que pretende efetuar, por forma 

a obter a taxa interna de rendibilidade do mesmo. Cada subscritor 

suportará ainda quaisquer encargos eventualmente cobrados pelo 

intermediário financeiro que receba a respetiva ordem de subscrição. O 

preçário das comissões cobradas pelos intermediários financeiros está 

disponível no website da CMVM (www.cmvm.pt). 

O investidor deve ter em consideração essa informação antes de investir, 

nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões 

devidas ao intermediário financeiro custodiante podem ter na 

rendibilidade do investimento que pretende realizar (para investimentos 

em pequenos montantes, esse investimento pode não apresentar 

rendibilidade). 

Caso a procura na Oferta não atinja o montante máximo de Obrigações 

SIC 2019-2022 disponível para satisfazer as ordens de subscrição 

recebidas e validadas, a Oferta será eficaz relativamente a todas as 

ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de resultados, 

procedendo-se à emissão e subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 

objeto dessas ordens. 

Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações SIC 

2019-2022 disponível para satisfazer as ordens de subscrição recebidas e 

validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens, de acordo com a 

aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações SIC 2019-2022 por 

atribuir, dos seguintes critérios: 

(i) Atribuição de €3.000 (três mil euros) em Obrigações SIC 2019-

2022 (correspondentes a 100 (cem) Obrigações SIC 2019-2022) a 

cada ordem de subscrição (ou do montante solicitado de 

Obrigações SIC 2019-2022, no caso de este ser inferior a €3.000 

(três mil euros)). No caso de o montante disponível de Obrigações 

SIC 2019-2022 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão 

satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado 

entrada no sistema de centralização de ordens da Euronext 

(estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas 

as ordens de subscrição que entrarem num mesmo dia útil). 

Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema 

no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo 

da emissão, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer; 

(ii) Atribuição do montante restante das Obrigações SIC 2019-2022 

solicitado em cada ordem de subscrição de acordo com a 
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respetiva data em que tiver dado entrada no sistema de 

centralização de ordens da Euronext, sendo dada preferência às 

ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada 

(estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas 

as ordens de subscrição que entrarem num mesmo dia útil). 

Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em sistema 

no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo 

da emissão, será atribuído um montante de Obrigações SIC 2019-

2022 adicional proporcional ao montante solicitado na respetiva 

ordem de subscrição, e não satisfeito pela aplicação do critério 

anterior, em lotes de €30 (trinta euros) da emissão 

(correspondente a 1 (uma) Obrigação SIC 2019-2022), com 

arredondamento por defeito; e 

(iii) Atribuição sucessiva de mais €30 (trinta euros) da emissão 

(correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 2019-2022) às ordens 

de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais 

próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de €30 (trinta 

euros) da emissão (correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 

2019-2022). No caso de o montante disponível de Obrigações SIC 

2019-2022 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão 

sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer. 

O período de subscrição decorrerá entre as 8h30 do dia 17 de junho de 

2019, inclusive, e as 15h00 do dia 4 de julho de 2019, inclusive, podendo 

as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 

Os resultados da Oferta serão processados e apurados numa sessão 

especial de apuramento de resultados a realizar pela Euronext, que se 

espera venha a ocorrer a 5 de julho de 2019, e tornados públicos na 

mesma data através de um anúncio publicado pelo Emitente no seu 

website (www.sic.pt) e no website da CMVM (www.cmvm.pt), salvo 

eventuais alterações ao calendário da Oferta que sejam comunicados ao 

público. 

A liquidação física e financeira da Oferta e a emissão das Obrigações SIC 

2019-2022 ocorrerá no terceiro Dia Útil após a divulgação dos resultados 

da Oferta, isto é, no dia 10 de julho de 2019, data a partir da qual se inicia 

a contagem de juros. A negociação das Obrigações SIC 2019-2022 está 

prevista ocorrer no dia 10 de julho de 2019, após a liquidação física e 

financeira da Oferta. 

E.4 Interesses 

significativos para 

a Oferta e 

situações de 

conflito de 

interesses 

Os Organizadores e Coordenadores Globais, na qualidade de 

intermediários financeiros responsáveis pela assistência no âmbito da 

Oferta, e os Colocadores, na qualidade de intermediários financeiros 

contratados pelo Emitente para desenvolver os seus melhores esforços 

em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2019-2022, ou seja o 

ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o BiG, o 

Bankinter, o CaixaBI, a CGD, o Millennium bcp, o Montepio e o Novo 

Banco, têm um interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título de 

remuneração pela prestação daqueles serviços. 

Dada a natureza da Oferta, não existem situações de conflito de 

interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na Oferta. 
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E.7 Despesas 

estimadas 

cobradas ao 

investidor pelo 

Emitente 

A SIC, na qualidade de Emitente, não cobrará quaisquer despesas aos 

subscritores. 

Contudo, os investidores poderão ter que pagar aos intermediários 

financeiros comissões ou outros encargos decorrentes da entrega de 

ordens de subscrição, os quais constam dos preçários destes, que se 

encontram disponíveis no website da CMVM (www.cmvm.pt), devendo 

tais comissões ou outros encargos ser indicados pelo intermediário 

financeiro que recebe a ordem de subscrição em causa. 
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CAPÍTULO 2 

FATORES DE RISCO 

As Obrigações SIC 2019-2022 constituem uma responsabilidade direta, incondicional e geral do Emitente, 

que empenhará toda a sua boa fé no respetivo cumprimento. As Obrigações SIC 2019-2022 são obrigações 

comuns do Emitente, a que corresponderá um tratamento pari passu com as restantes obrigações 

pecuniárias presentes e futuras não condicionais, não subordinadas e não garantidas do Emitente, sem 

prejuízo dos privilégios que resultem da lei e, em especial, da responsabilidade da Impresa, acionista único 

da SIC e titular da totalidade das ações representativas do respetivo capital social, que decorre do artigo 

501.º do Código das Sociedades Comerciais, aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das 

Sociedades Comerciais (o qual estabelece que o artigo 501.º se aplica a sociedades em relação de grupo 

constituído por domínio total, como acontece na relação entre o Acionista Único e o Emitente), para 

efeitos da não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações previstos no artigo 349.º, n.º 1 do 

Código das Sociedades Comerciais, nos termos e para os efeitos do artigo 349.º, n.º 3, al. (c) do Código 

das Sociedades Comerciais, pelo cumprimento perante os Obrigacionistas de todas as obrigações 

constituídas na vigência da relação de grupo por domínio total entre o Emitente e a Impresa relativamente 

à emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos da lei e do Prospeto, nomeadamente o reembolso 

de capital e o pagamento dos correspondentes juros. 

Os potenciais investidores nas Obrigações SIC 2019-2022 deverão, previamente à realização do seu 

investimento, consultar cuidadosamente a informação incluída no Prospeto, nele inserida por remissão 

ou em anexo e formar as suas próprias conclusões antes de tomar uma decisão de investimento, 

considerando no seu processo de tomada de decisão, em conjunto com a demais informação contida 

neste Prospeto, os fatores de risco adiante indicados, relacionados com o Emitente (vide secção 2.1 – 

Riscos relativos à SIC e à sua atividade e secção 2.2 – Outros riscos relacionados com o Emitente, o 

Acionista Único e as suas atividades), e relacionados com os valores mobiliários objeto da Oferta (vide 

secção 2.3 – Riscos relacionados com as Obrigações SIC 2019-2022) e a demais informação e advertências 

constantes deste Prospeto. 

Os potenciais investidores nas Obrigações SIC 2019-2022 deverão ainda ter em conta que os riscos 

identificados no Prospeto são os riscos mais significativos e suscetíveis de afetar o Emitente, o Acionista 

Único e/ou o Grupo Impresa e/ou a capacidade de o Emitente cumprir as suas obrigações relativamente 

às Obrigações SIC 2019-2022, pelo que poderão não ser os únicos a que o Emitente, o Acionista Único 

e/ou o Grupo Impresa se encontram sujeitos, podendo haver outros riscos e incertezas, atualmente 

desconhecidos ou que o Emitente e o Acionista Único não consideram atualmente significativos, e que, 

não obstante, poderão ter um efeito negativo nas suas atividades, na evolução dos negócios, nos 

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

perspetivas futuras do Emitente e/ou do Acionista Único ou na sua capacidade para atingirem os 
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respetivos objetivos. A ordem pela qual os fatores de risco são a seguir apresentados não constitui 

qualquer indicação relativamente à probabilidade da sua ocorrência ou à sua importância. 

2.1 Riscos relativos à SIC e à sua atividade 

2.1.1 Riscos relativos a instalações e infraestruturas 

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

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

atividade, o Emitente depende em grande medida do bom e normal funcionamento das suas instalações 

e infraestruturas, as quais são cruciais para assegurar, nomeadamente, a atividade de televisão. Em 

conformidade, qualquer evento com impacto adverso ao nível das instalações e infraestruturas do 

Emitente, nomeadamente incêndios, inundações, outros fenómenos naturais, sísmicos ou outros com 

efeito ou consequências similares, poderá ter um impacto negativo nos negócios do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

A SIC exerce a sua atividade nas instalações do Grupo Impresa em Paço de Arcos. À data, estão em curso, 

junto do Município de Oeiras, dois processos relativos à autorização de utilização da ampliação dessas 

instalações, nas quais funcionam os seus estúdios. Sem prejuízo de a Impresa ter submetido o pedido de 

autorização de utilização da referida ampliação e de não parecer ao Emitente provável que o referido 

pedido de autorização seja indeferido, o Emitente não pode excluir a possibilidade de tal facto vir a 

ocorrer ou dar origem à impossibilidade de acesso aos estúdios da SIC, onde esta desenvolve a sua 

atividade atualmente, a qual, nesse caso, cessaria ou seria interrompida, situação que teria um impacto 

adverso nos negócios do Emitente e na sua atividade. 

2.1.2 Risco de interrupção de emissão dos canais de televisão SIC 

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

negócio do Emitente, bem como da geração de receitas. A emissão de canais SIC poderá cessar ou ser 

alvo de uma suspensão temporária no caso de interrupção motivada por avarias de vários sistemas, 

determinadas pelas razões mais diversas, de natureza técnica (por exemplo, falha sistémica dos sistemas 

e equipamentos utilizados) ou não técnica com origem em ato humano (por exemplo, atos de vandalismo 

ou terrorismo), incluindo ciberataques. Historicamente, não foram registadas interrupções de emissão 

imputáveis ao Emitente, ainda que o Emitente não possa garantir que tais interrupções não venham a 

ocorrer no futuro por razões que lhe sejam imputáveis. O Emitente também não pode garantir que tais 

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

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

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

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

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

por razões imputáveis ao Emitente, mas cuja eficácia e rapidez de atuação poderão não ser suficientes 



 

43 

para evitar impactos negativos caso exista uma avaria que determine a interrupção de qualquer desses 

canais. Em todo o caso, a interrupção da emissão de canais SIC por razões de natureza técnica ou não 

técnica com origem em ato humano, imputáveis ao Emitente ou que lhe sejam alheias, poderá ter um 

impacto adverso nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.3 Riscos legais e regulatórios incluindo riscos determinados pela atuação das autoridades 

competentes 

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

Sociedades Comerciais, por toda a demais legislação que lhe é aplicável (v.g. legislação laboral, fiscal, de 

proteção de dados) e ainda pelos seus estatutos. 

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

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

Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 de julho. As 

leis, regulamentos e diretivas presentemente em vigor disciplinam, entre outros aspetos, a emissão, 

renovação, transferência e propriedade de licenças de difusão televisiva, a calendarização e o conteúdo 

da programação televisiva, a calendarização e o volume de publicidade comercial que pode ser 

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

exibida. 

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

designadamente a Entidade Reguladora para a Comunicação Social (“ERC”), a Autoridade Nacional de 

Comunicações (“Anacom”) e a Comissão Nacional de Proteção de Dados (“CNPD”), bem como à 

fiscalização promovida pela Direção Geral do Consumidor. 

Embora não exista histórico de falhas graves do Emitente no cumprimento de leis, regulamentos e 

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

uma avaliação intercalar em 2018 sem registo de tais falhas graves, o Emitente não pode excluir a 

possibilidade de as mesmas virem a ocorrer no futuro. A ocorrência de tais falhas ou a tomada de decisão 

por parte de qualquer autoridade competente em virtude do não cumprimento de obrigações legais e/ou 

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

do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

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

respetivo impacto nas receitas e na atividade do Emitente), não pode ser excluída a possibilidade de tais 

litígios (e correspondentes sanções) virem a ocorrer e a afetar adversamente o Emitente. A este respeito, 

é de singularizar a particular atenção que a ERC atribui ao cumprimento de regras sobre publicidade, 

nomeadamente a observância do limite quantitativo de doze minutos por período horário. 
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A emissão de canais SIC poderá cessar por imposição da autoridade competente (ERC) decorrente de 

eventual incumprimento de obrigações legais e/ou regulatórias, em especial no domínio da atividade 

televisiva, ainda que o Emitente disponha de meios legais de reação para o efeito. 

Na sequência do acompanhamento dispensado à verificação dos princípios relacionados com a colocação 

de marcas, produtos e serviços em programas, assim como as obrigações em matérias de sinalética, foi 

iniciado pela ERC em 2015 um procedimento contraordenacional por indícios de violação, por parte do 

Emitente, de regras de colocação de produto. Ainda que o Emitente tenha apresentado a sua pronúncia 

no âmbito do referido processo, existe a possibilidade de ser aplicada ao Emitente uma coima, que, em 

todo o caso, o Emitente considera não vir a ter impacto relevante adverso no normal desenvolvimento 

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

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

de publicidade, o que poderá originar a aplicação de coimas em sede de processos contra-ordenacionais, 

com eventual impacto adverso no negócio do Emitente. 

Uma alteração significativa ao nível do quadro legal e regulatório aplicável à SIC e à sua atividade, em 

particular da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 27/2007, de 30 

de julho, bem como a aplicação de sanções relevantes por parte da ERC, da Anacom, da CNPD ou da 

Direção Geral do Consumidor, podem afetar negativamente a reputação do Emitente e, 

consequentemente, resultar numa redução da rentabilidade do Emitente, com eventual impacto adverso 

nos seus negócios ou nos resultados das suas atividades.  

2.1.4 Riscos relativos à não renovação de licença 

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

limitado no tempo. A continuidade das operações da SIC depende, por isso, da sua capacidade para reunir 

continuamente todos os requisitos que se mostrem necessários para manter e renovar essa licença5. A 

atual licença da SIC, o título habilitador do exercício da atividade televisiva, concedido por um prazo de 

15 anos, contado a partir de 22 de fevereiro de 1992, é passível de renovação por idênticos períodos. A 

primeira renovação da licença foi concedida mediante a Deliberação 1-L/2006 do Conselho Regulador da 

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

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

2022. À semelhança do que se verificou aquando da primeira renovação da licença, a SIC, nos termos da 

legislação em vigor, requererá junto da ERC a segunda renovação da licença, por idêntico período de 15 

anos. 

Entre as obrigações cujo cumprimento se mostra crítico para que a referida licença venha a ser renovada 

encontram-se, nomeadamente, as seguintes: respeito pelo anúncio da programação e cumprimento de 

                                                           
5 Licença atribuída à SIC pela Resolução nº 6/92, publicada no DR, II Série, de 22 de Fevereiro, tendo o respectivo alvará sido emitido 

em 2 de Outubro de 1992. 
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horários, cumprimento de regras sobre publicidade televisiva, em especial no que se refere a identificação 

e separação, inserção, televendas, telepromoções, patrocínios, colocação de produto, ajuda à produção, 

comunicações comerciais audiovisuais virtuais e interatividade, cumprimento de regras quanto à defesa 

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

de produção originária em língua portuguesa, de produção europeia e de produção independente, bem 

como o respeito pelas normas éticas em matéria de programas suscetíveis de prejudicar a livre formação 

da personalidade de crianças e adolescentes. 

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

determinar a não renovação da licença, embora não possa excluir a possibilidade de tal facto ou 

circunstância poder ocorrer e a SIC não ter a possibilidade de obter a renovação da sua licença. Tal evento 

terá impacto adverso nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.5 Riscos determinados pelo eventual enfraquecimento substancial das condições económicas 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas poderá ter um impacto negativo nas receitas 

geradas pelas atividades prosseguidas pelo Emitente, por via da redução da procura dirigida a alguns dos 

seus serviços que constituem fonte de receita. Nomeadamente, a redução do rendimento disponível das 

empresas poderá dar origem à redução da procura de serviços de publicidade (principal fonte de receita 

do Emitente conforme referido no ponto 2.1.10), tais como a produção e a exibição de conteúdos 

publicitários nos media. O aumento da taxa de desemprego e correspondente redução do rendimento 

das famílias poderá resultar numa redução da procura de assinaturas de canais de televisão e de serviços 

conexos, bem como uma quebra nas participações nos concursos televisivos e iniciativas com participação 

telefónica geradoras de receitas. As chamadas telefónicas e mensagens de valor acrescentado (“IVRs”) 

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

receitas do Emitente. A este propósito, cabe referir que as receitas com IVRs no primeiro trimestre de 

2018 cifraram-se em €1.720.215, uma redução de 29,9% quando comparado com o ano anterior, tendo 

o valor registado com as receitas com IVR por referência a 31 de dezembro de 2018 ficado fixado em € 

6.474.786 euros. Já no primeiro trimestre de 2019, as receitas com IVRs foram de €3.407.970, um 

aumento de 98,1% relativamente ao período homólogo de 2018. As receitas decorrentes de IVRS são 

voláteis, pelo que não é possível ao Emitente garantir o mesmo crescimento ou a respetiva manutenção 

nos restantes trimestres de 2019 e nos exercícios subsequentes. 

Um enfraquecimento substancial das condições económicas que tenha qualquer das consequências acima 

descritas, ou uma combinação das mesmas, poderá ter um impacto adverso nos negócios do Emitente ou 

nos resultados das suas atividades. 

2.1.6 Riscos determinados pela atuação num mercado muito concorrencial 

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

produtos diferenciados e inovadores face aos que são oferecidos pelas empresas concorrentes, para, 
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assim, garantir a posição de líder de audiências6. Embora no passado recente o Emitente não tenha 

liderado as audiências (nem possa garantir uma performance futura), à data do Prospeto, o Emitente é 

líder de audiências há quatro meses consecutivos, tendo o último registo de aferição de audiências sido 

realizado em maio de 2019 e designado a SIC como líder no ano de 2019, com 18,9% de share, e no mês 

de maio de 2019, com 19.2% de share7. 

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

como fator gerador de receitas decorrentes de publicidade. Desta forma, a sustentabilidade do Emitente 

e o sucesso do seu negócio está, por conseguinte, muito dependente da sua posição face aos seus 

concorrentes diretos no mercado televisivo, bem como da eventual entrada de novos concorrentes no 

mercado audiovisual nacional, independentemente da plataforma de distribuição utilizada, ou da 

natureza dos serviços em causa. A disponibilização de conteúdos por meios não tradicionais também pode 

condicionar a atratividade do Emitente e dos produtos que disponibiliza, na medida em que a captura de 

mercado por parte desses meios não tradicionais poderá resultar na redução de atividade do Emitente. 

Deste modo, a eventual incapacidade do Emitente para assegurar a disponibilização de conteúdos com 

forte atratividade e níveis de audiência significativos poderá ter impacto adverso nos seus negócios ou 

nos resultados das suas atividades. 

2.1.7 Riscos suscitados pelo ambiente digital de comunicação 

A visualização linear (ou seja, a exibição de TV ao vivo) ainda é a principal forma de consumo de televisão 

em Portugal, embora exista, no entanto, uma tendência global para visualização não-linear, ou video on 

demand (VOD)8. O surgimento de serviços de video on demand colocam desafios crescentes à televisão 

linear, ainda que, de acordo com dados de 2018, a taxa de penetração da subscrição de video on demand 

(SvoD) em Portugal seja de apenas 3,6%, colocando o mercado português em 22.º lugar no quadro de 28 

países europeus9. Em conformidade, o modelo de negócio da televisão linear poderá ter que se adaptar 

para assegurar as melhores condições possíveis para competir num novo cenário digital e com operadores 

com serviços agregadores de conteúdo audiovisual.  

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

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

/ offline, em diferido / podcast). Tendo por base o estudo "As Novas Dinâmicas do Consumo Audiovisual 

em Portugal"10, a segunda edição do projeto da ERC «Públicos e Consumos de Media», baseado num 

                                                           
6 Fonte: A informação, que não é pública dirigindo-se apenas aos operadores televisivos, está disponível âmbito da CAEM, da qual 

fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado Portugues, sendo que a informação aí vinculada é 

reproduzida em comunicados oficiais da emitente e demais empresas concorrentes e por seu turno objeto de referencia nos 

respetivos relatórios anuais e trimestrais e da GMCS, GfK. 
7 Fonte: Dados GfK / CAEM 
8 Fonte: Anacom 
9 Fonte: Obercom 
10 Estudo disponível em http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/consumos-de-media/estudo-as-novas-dinamicas-do-

consumo-audiovisual-em-portugal 

http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/consumos-de-media/estudo-as-novas-dinamicas-do-consumo-audiovisual-em-portugal
http://www.erc.pt/pt/estudos-e-publicacoes/consumos-de-media/estudo-as-novas-dinamicas-do-consumo-audiovisual-em-portugal
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inquérito à população portuguesa, em que se aprofunda o consumo audiovisual, o consumo de conteúdos 

audiovisuais na web não é uma prática enraizada nas rotinas da maioria dos inquiridos, embora atinja já 

valores muito expressivos na população entre os 15 e os 34 anos. Deste modo, e atendendo a essa faixa 

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

negócio, a atividade televisiva linear, atualmente desenvolvido pelo Emitente. 

A incapacidade do Emitente para se adaptar a estas modificações poderá ter um impacto adverso nos 

seus negócios ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.8 Riscos inerentes à retenção de talentos 

O sucesso e a sustentabilidade do negócio desenvolvido pela SIC depende da sua capacidade de reter 

colaboradores-chave e personalidades do entretenimento. 

A SIC emprega ou tem contratos de exclusividade com várias personalidades do entretenimento e atores 

que potenciam a capacidade da SIC obter receitas publicitárias, criar conteúdos de qualidade, difundir 

programas exclusivos e prosseguir uma estratégia no sentido de alcançar e se manter na liderança do 

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

chave e personalidades do entretenimento e que os mesmos consigam assegurar as audiências da SIC, 

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

das suas atividades. 

2.1.9 Riscos inerentes às variações de preferências dos consumidores e às mudanças demográficas 

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

mesmas e, a todo o tempo, proporcionar conteúdos que mereçam a escolha dos espectadores são 

determinantes para que o Emitente mantenha a posição de líder de audiências na média do ano de 2019 

(janeiro a maio) com 18,9% de share11, tendo obtido no mês de maio o melhor resultado do ano com 

19.2% de share12. Não obstante, tendo em atenção que o Emitente se dirige a um universo de 

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

estão circunscritos a um mercado limitado por esse fator. 

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

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

interesse generalizado do grande público, a par das variações de preferências (decorrentes, entre outros 

fatores, de mudanças demográficas, da inovação tecnológica ou de fatores subjetivos, que são voláteis e 

nem sempre previsíveis) e comportamentos dos consumidores, podem implicar uma quebra das 

audiências televisivas, com o consequente impacto negativo nas contas do Emitente. Por outro lado, 

                                                           

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

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

http://www.caem.pt/documentos/CAEM_Glossario_Media_2013.pdf. 
12 Fonte: GFK – dados Live+Vosdal 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.caem.pt%2Fdocumentos%2FCAEM_Glossario_Media_2013.pdf&data=01%7C01%7CITG%40vda.pt%7C8c3a51e7377248306f6608d6e9ab1834%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0&sdata=Q74KFgPDzud757QMuXSMckzaOHKQKtpk2za1CHkj0uQ%3D&reserved=0
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existe o risco de aumento dos custos de aquisição de conteúdos, com o consequente impacto na margem 

do Emitente, reduzindo a sua rentabilidade e geração de cash-flow. 

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

(designadamente meios não tradicionais) ou a redução da relevância da televisão como plataforma 

publicitária, em geral, implicará uma redução das receitas publicitárias, o que poderá ter um impacto 

negativo nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

2.1.10 Riscos decorrentes da redução da publicidade 

Em 2018, a faturação do Emitente ascendeu a €141.955 milhares e em 2017 a €146.853 milhares, sendo 

que as receitas advindas da publicidade, no montante de €97.449 milhares, em 2018, e de €98.168 

milhares, em 2017, representam, respetivamente, 69% e 67% das receitas totais do Emitente13. Os 

restantes 31% e 33% das receitas totais do Emitente, em 2018 e 2017, respetivamente, decorrem, 

maioritariamente, da venda de programas, venda de imagens, IVRs e assinaturas de canais via 

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

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

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

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

conteúdos transmitidos, ou de alterações nos sistemas de medição de audiências ou da amostra utilizada 

para a sua medição), da capacidade do Emitente para produzir e/ou adquirir direitos de difusão de 

conteúdos do interesse generalizado do grande público e atrair espectadores, bem como da 

disponibilidade das empresas que procuram o Emitente para, através dos canais SIC, realizar atividades 

publicitárias das suas marcas, produtos e serviços e continuar a efetuar investimentos publicitários 

utilizando para o efeito canais SIC. 

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

o normal desenvolvimento das suas atividades, pelo que a redução do valor total faturado em publicidade 

ou a diminuição da respetiva margem poderão ter um impacto adverso nos negócios do Emitente ou nos 

resultados das suas atividades. 

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

geração de fundos pela SIC, quer por via de eventuais imparidades do goodwill registado sobre o 

Emitente. 

2.1.11 Riscos associados aos contratos de distribuição 

Em 31 de dezembro de 2018, cerca de €37 milhões de receitas do Emitente são provenientes de contratos 

com operadores de distribuição de serviços de televisão por subscrição, que disponibilizam os canais SIC 

ao público através das suas plataformas. Em 31 de dezembro de 2017, esta fonte gerou cerca de €40 

                                                           
13 Fonte: Relatório e contas da SIC relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
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milhões de receitas. Os contratos são celebrados com cada operador de distribuição, cabendo referir em 

Portugal os operadores MEO, NOS, NOWO e Vodafone, por um determinado período de tempo, 

usualmente com uma duração igual ou superior a três anos. Existe o risco de incumprimento pelos 

operadores de telecomunicações, sem prejuízo de o Emitente poder mitigar os efeitos de tal 

incumprimento pelos meios legais e contratuais adequados ao efeito, ou de não renovação dos contratos 

com esses operadores, ou renovação em condições desfavoráveis, situações em que as receitas do 

Emitente seriam afetadas negativamente. 

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

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

2.1.12 Riscos inerentes às mudanças na tecnologia 

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

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

definition - SD para high definition - HD (alta definição), ocorrida em outubro de 2016, fazem parte da 

evolução normal da indústria audiovisual, que o Emitente procura acompanhar de forma a manter uma 

posição competitiva no mercado em que atua. Tais mudanças implicam custos que, quando não 

compensados com receitas em montante proporcional, terão um impacto adverso na rentabilidade do 

Emitente e, em consequência, poderão condicionar o desenvolvimento da sua atividade. 

2.1.13 Riscos inerentes à utilização abusiva e ilegal dos conteúdos do Emitente 

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

nos seus resultados e atividade, na medida em que permitem o acesso e exploração não autorizados por 

parte de terceiros sem que o Emitente obtenha a correspondente compensação financeira. Os avanços 

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

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

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

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

das suas atividades. 

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

2.2.1 O Acionista Único não desenvolve diretamente atividades operacionais 

O Acionista Único, enquanto sociedade gestora de participações sociais (SGPS), desenvolve direta e 

indiretamente atividades de gestão sobre as suas participadas e não desenvolve diretamente atividades 

operacionais, pelo que o cumprimento das obrigações por si assumidas depende dos cash-flows gerados 

pelas suas participadas. O Acionista Único depende, assim, da distribuição de dividendos pelas sociedades 

suas participadas, do pagamento de juros, do reembolso de empréstimos concedidos e de outros cash-

flows gerados por essas sociedades, bem como de financiamentos concedidos pelas suas participadas. À 
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data deste Prospeto, há financiamentos concedidos pelo Emitente ao Acionista Único no valor de cerca 

de €55 milhões, com vencimento numa prestação única a realizar em 31 de maio de 2029. 

Das suas várias sociedades participadas, nos anos mais recentes, o Acionista Único recebeu apenas os 

dividendos gerados pelo Emitente e pela Vasp, sendo que os dividendos gerados pelo Emitente no 

exercício de 2017 ascenderam a cerca de €8,7 milhões, o que representou a totalidade dos dividendos 

recebidos pelo Acionista Único, já em 2018, por referência ao exercício de 201714. Os dividendos gerados 

pelo Emitente no exercício de 2018, para pagamento em 2019, ascenderam a cerca de €11,3 milhões, e 

serão pagos ao Acionista Único em breve. 

A capacidade das sociedades participadas pelo Acionista Único disponibilizarem/repagarem fundos ao 

Acionista Único dependerá, em parte, da sua capacidade de gerar cash-flows positivos no âmbito das suas 

atividades operacionais. A capacidade destas sociedades de, por um lado, distribuírem dividendos e, por 

outro, pagarem juros e reembolsarem empréstimos concedidos pelo Acionista Único, está sujeita, em 

particular, a restrições estatutárias e fiscais, aos respetivos resultados, às reservas disponíveis e à sua 

estrutura financeira, fatores que poderão ter um impacto adverso nos negócios do Acionista Único ou nos 

resultados das suas atividades. 

Cerca de 14% dos proveitos operacionais consolidados do exercício de 2018 foram gerados pelo segmento 

publishing, particularmente pelo Jornal Expresso. Existe o risco de diminuição das receitas provenientes 

deste segmento, quer de venda de jornais, quer publicitária, o que poderá ter impacto adverso na situação 

financeira e patrimonial do Acionista Único. 

2.2.2 O Acionista Único está sujeito a uma aquisição ou alteração de controlo e o Emitente é objeto de 

domínio total pelo Acionista Único 

O Acionista Único é uma sociedade aberta, tendo como principais acionistas os referidos no Capítulo 22 

(Principais Acionistas do Acionista Único). Uma eventual aquisição ou alteração relevante de controlo do 

Acionista Único por um acionista (atual ou futuro) poderá ter impacto na estratégia societária, nos 

principais mercados onde atua, e nas suas operações, negócios e recursos, podendo ter um efeito adverso 

nos negócios do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 

Uma vez que o Acionista Único detém a totalidade das ações representativas do capital social do Emitente, 

a mudança de controlo ao nível do Acionista Único terá impactos ao nível do Emitente, nomeadamente 

no que concerne à composição dos seus órgãos sociais, e poderá dar igualmente origem a alterações na 

estratégia societária, nos principais mercados onde o Emitente atua, e nas suas operações, negócios e 

recursos, podendo ter um efeito adverso nos negócios do Emitente ou nos resultados das suas atividades. 

                                                           
14 Fonte: Relatório e contas da Impresa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 
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2.2.3 Riscos inerentes à existência de um passivo corrente superior ao ativo corrente 

Nos últimos dois exercícios, o Emitente e o Acionista Único registaram um passivo corrente superior ao 

seu ativo corrente.  

De acordo com as demonstrações financeiras constantes dos Relatórios e Contas relativos ao exercício 

findo em 31 de dezembro de 2018, ao nível do Emitente, por referência a 31 de dezembro de 2018, o 

respetivo ativo corrente correspondia a cerca de €53 milhões, enquanto que o passivo corrente ascendia 

a cerca de €98 milhões; ao nível do Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2018, o respetivo 

ativo corrente correspondia a cerca de €68 milhões, enquanto que o passivo corrente ascendia a cerca de 

€163 milhões. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente do Emitente é superior ao ativo corrente em, 

aproximadamente, €44.850.000 e €984.000, respetivamente. Esta situação decorre, essencialmente, da 

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

médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos pagamentos. Acresce referir 

que em 31 de dezembro de 2018 aquele diferencial aumentou, quer por via da diminuição do ativo 

corrente em €18.716.392, quer por via do aumento do passivo corrente em €25.149.890. Para a 

diminuição do ativo corrente contribuiu a reclassificação contabilística da conta a receber do Acionista 

Único, no montante de, aproximadamente, €25.000.000, como ativo não corrente, em virtude de um 

acordo entre as partes, que vincula o seu reembolso a ocorrer num período superior a um ano, e que viria 

a ser celebrado em maio de 2019. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente consolidado do Acionista Único é superior ao 

ativo corrente consolidado em, aproximadamente, €95.450.000 e €117.246.000, respetivamente, 

conforme também verificado nos exercícios anteriores. Esta situação decorre, essencialmente, da 

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

médio dos recebimentos ser substancialmente inferior ao prazo médio dos pagamentos. Esta situação 

tem sido permanente ao Acionista Único, assim como às restantes entidades do setor, permitindo 

operarem estruturalmente e em continuidade com fundo de maneio negativo. Acresce referir que parte 

significativa do passivo corrente respeita a contas correntes caucionadas e descobertos bancários (32,5%, 

em 2018, e 24,04%, em 2017), automaticamente renováveis, não obstante poderem ser canceladas ou 

denunciadas pelos bancos. 

Em 31 de março de 2019, o passivo corrente consolidado do Acionista Único é superior ao ativo corrente 

consolidado em €96.328.000. 

De referir ainda que determinados covenants constantes de contratos de financiamento celebrados pelo 

Emitente e pelo Acionista Único com diversos bancos não foram cumpridos, embora o Emitente e o 

Acionista Único tenham obtido uma dispensa de cumprimento temporário das obrigações por referência 
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a 31 de dezembro de 2018, data por referência à qual os covenants foram aferidos pela última vez. Estes 

covenants voltarão a ser aferidos por referência a 31 de dezembro de 2019. 

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

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

entidades poderá não dispor da liquidez necessária para fazer face aos seus compromissos de curto-prazo. 

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

Acionista Único 

O Emitente integra-se no Grupo Impresa e estabelece relações com várias empresas compreendidas no 

Grupo Impresa. Fruto dessa integração, e da consequente relação de grupo ou de domínio estabelecida 

entre o Emitente e outras sociedades com a Impresa, o Emitente concedeu financiamentos ao Acionista 

Único que, por referência a 31 de dezembro de 2018, ascendem a cerca de €52 milhões, equivalente a 

cerca de 2,15 vezes o valor dos capitais próprios do Emitente. 

O reembolso do capital no âmbito desses financiamentos e o pagamento dos correspondentes juros está 

dependente da capacidade do Acionista Único de dispor de valores para o efeito. Caso o Acionista Único 

não tenha possibilidade de honrar tais pagamentos integral e pontualmente na respetiva data de 

vencimento ou de refinanciar tais montantes em dívida junto de terceiros, o Emitente não verá satisfeitos 

os seus créditos na data prevista para o efeito. 

Tal situação poderá determinar que o Emitente não disponha desses montantes atempadamente e, por 

consequência, não os possa utilizar no normal desenvolvimento das suas atividades, seja para cumprir as 

suas próprias obrigações financeiras ou para realizar novos investimentos. Por outro lado, existe também 

uma dependência do próprio Acionista Único em relação às receitas, resultados e dividendos do Emitente, 

conforme referido no ponto 2.2.1). 

2.2.5 Riscos financeiros 

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

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

destes riscos pode afetar significativamente as suas receitas e ter um impacto materialmente adverso nos 

resultados das suas atividades. 

(a) Taxa de Juro 

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

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

dezembro de 2018 todos os financiamentos contratados tem taxas de juro variáveis). Os 

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

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

exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o resultado líquido daqueles exercícios teria 
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diminuído ou aumentado em, aproximadamente, €200.663 e €81.674, respetivamente, não 

considerando o respetivo efeito fiscal. 

(b) Taxa de Câmbio 

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

direitos de transmissão de programas de televisão celebrados com diversas produtoras 

estrangeiras. Com o objetivo de reduzir o nível de risco a que o Emitente está exposto, foi contraído 

um empréstimo que, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, ascendia a €2.702.829 e €5.138.685 

respetivamente, o qual foi convertido num depósito a prazo em USD, cujo contravalor, em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017, ascendia a €3.930.131 e €6.253.648, respetivamente.  

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

2018 e 2017, são conforme segue: 

Fonte: Relatório e Contas 2018 da SIC relativo ao exercício findo em 2018 

(c) Risco de Crédito 

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

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

participadas do Grupo Impresa. Para reduzir o risco de crédito, o Emitente tem definidas políticas 

de concessão de crédito, correspondentes às políticas vigentes para todas as entidades do Grupo 

Impresa, com definição de limites de crédito por cliente e prazos de cobrança, e políticas de 

descontos financeiros de antecipação ou pronto pagamento. Os termos e condições dos 

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

são substancialmente idênticos aos que normalmente seriam contratados, aceites e praticados 

entre entidades independentes em operações comparáveis. Em especial, existe risco de crédito 

em relação ao empréstimo concedido à Impresa, conforme referido no ponto 2.2.4. 

O risco de crédito é monitorizado regularmente com o objetivo de:  

• limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respetivo perfil e antiguidade da 

conta a receber; 

• acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; 

• analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular. 

As perdas por imparidade para as contas a receber são calculadas considerando: 
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• a análise da antiguidade das contas a receber; 

• perdas de crédito esperadas; 

• o perfil de risco do cliente; 

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

• acordos de pagamento existentes; 

• as condições financeiras dos clientes. 

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

receber se encontram adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras, não existindo 

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

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as contas a receber de terceiros incluem saldos vencidos 

conforme segue, para os quais não foram registadas perdas por imparidade, por o Conselho de 

Administração considerar que as mesmas são realizáveis: 

 
Fonte: Relatório e Contas 2018 da SIC relativo ao exercício findo em 2018 

(d) Risco de Liquidez 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente é superior ao ativo corrente, no valor de 

€44.850.000 e €984.000, respetivamente, conforme referido no ponto 2.2.3. 

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

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

de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de 

caixa para atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos 

acionistas e o reembolso de dívida. 

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

da dívida que lhe permita a amortização da sua dívida em prazos adequados. Em 31 de dezembro 

de 2018 e 2017, o valor de disponibilidades de caixa e os plafonds de crédito aprovados e não 

utilizados ascende a, aproximadamente, €11.380.708 e €7.992.859, respetivamente, que, no 

entendimento do Conselho de Administração, tendo também em consideração as principais 

projeções de cash-flow para 2019, serão suficientes para o Emitente liquidar as suas 

responsabilidades financeiras correntes. Os passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018 e 

2017 vencem-se como segue: 
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À semelhança do Emitente, o Acionista Único está sujeito a diversos riscos financeiros na prossecução da 

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

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

impacto materialmente adverso nos resultados das suas atividades. 

(a) Taxa de Juro 

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

contratação de diversos financiamentos (por referência a 31 de dezembro de 2018, 87,9% dos 

contratos de financiamento contratados tem taxas de juro variáveis ). Os empréstimos contratados 

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

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

exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o resultado líquido consolidado do Grupo 

Impresa naqueles exercícios teria diminuído ou aumentado em, aproximadamente, €1.040.000 e 

€920.000, respetivamente, não considerando o respetivo efeito fiscal. 

(b) Taxa de Câmbio 

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

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os riscos de taxa de câmbio do Acionista Único correspondem 

aos riscos assumidos pelo Emitente, sendo este a única participada a assumir este tipo de riscos na 
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prossecução da sua atividade, pelo que se remete para a correspondente secção “Taxa de Câmbio” 

relativa ao Emitente. 

(c) Risco de Crédito 

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

operações das diversas empresas do Grupo Impresa. Para reduzir o risco de crédito, as empresas 

do Grupo Impresa têm definidas políticas de concessão de crédito, com definição de limites de 

crédito por cliente e prazos de cobrança, e políticas de descontos financeiros de antecipação ou 

pronto pagamento. 

O risco de crédito é monitorizado regularmente com o objetivo de:  

• limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respetivo perfil e antiguidade da 

conta a receber; 

• acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; 

• analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular. 

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

• a análise da antiguidade das contas a receber; 

• perdas de crédito esperadas; 

• o perfil de risco do cliente; 

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

• acordos de pagamento existentes; 

• as condições financeiras dos clientes. 

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

imparidade estimadas em contas a receber se encontram adequadamente refletidas nas 

demonstrações financeiras consolidadas, não existindo necessidade de reforçar as perdas por 

imparidade de contas a receber. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as contas a receber de terceiros consolidadas do Acionista 

Único incluem saldos vencidos conforme segue, para os quais não foram registadas perdas por 

imparidade, por o respetivo Conselho de Administração considerar que as mesmas são realizáveis: 

 

Em 31 de março de 2019, o Acionista Único tinha contas a receber com a TIN (Trust in News, 

Unipessoal, Lda.) referente à alienação do portfólio de revistas, no montante de €5.340.390 (valor 

nominal), cuja amortização integral deverá ocorrer até ao final do exercício de 2020. 
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(d) Risco de Liquidez 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o passivo corrente consolidado é superior ao ativo corrente 

consolidado, no valor de €95.450 milhares e €117.246 milhares, respetivamente, conforme 

referido no ponto 2.2.3. 

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

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

de financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de 

caixa para atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos 

acionistas e o reembolso de dívida perspetivado no curto prazo. 

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

média da dívida que lhe permita a amortização da sua dívida em prazos adequados. Em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017, o valor dos plafonds de crédito aprovados e não utilizados ascende a, 

aproximadamente, €3.207.050 e €13.815.000, respetivamente, que, no entendimento do 

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

para 2019 e a capacidade do Grupo Impresa em renovar as linhas correntes utilizadas, serão 

suficientes para o Grupo Impresa liquidar as suas responsabilidades financeiras correntes e manter 

as suas operações em continuidade. 

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os empréstimos remunerados que se vencem até um ano 

incorporam €46.123.750 e €36.250.000, respetivamente, referentes a contas correntes 

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

31 de dezembro de 2018, os empréstimos remunerados incluem €7.983.325 referentes a contratos 

de factoring. 

Os passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018 e 2017 vencem-se como segue: 
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Legenda: o presente quadro não abrange descobertos bancários. 

A Impresa Serviços e Multimédia, Lda. (“ISM”) contraiu um empréstimo junto do Banco BPI, S.A., 

para aquisição da totalidade do capital da Solo (integrada por fusão na ISM), que detinha uma 

participação de 18,35% na SIC, e aquisição de uma participação de 30,65% na SIC. Em 1 de janeiro 

de 2015, a ISM foi integrada por fusão no Acionista Único, tendo sido transferida para esta 

entidade a totalidade da responsabilidade inerente. Como garantia do integral cumprimento por 

este das obrigações inerentes a este empréstimo, o Acionista Único subscreveu uma livrança em 

branco e foi adicionalmente constituído penhor sobre as ações representativas de 100% do capital 

social da SIC. Nos termos deste contrato, o Acionista Único deve manter pelo menos 51% do capital 

social da SIC. Adicionalmente, a Impreger não deve reduzir a sua participação no Acionista Único 

abaixo de 50,01% do seu capital social. 

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

celebrado pelo Emitente, em junho de 2013, com o Banco BPI, S.A., para apoio à tesouraria, (iii) do 

contrato de mútuo celebrado pelo Acionista Único com o Banco BIC Portugal, S.A., para apoio à 

tesouraria, e (iv) do contrato de conta corrente caucionada celebrado pelo Acionista Único com o 

Banco BPI, S.A., em 12 de janeiro de 2016, para apoio à tesouraria, os bancos poderão resolver os 

contratos, ou declarar o vencimento antecipado e imediato das obrigações de reembolso dos 

fundos mutuados, se a participação da Impreger no Acionista Único se tornar inferior a 50,01% do 

capital social e/ou dos direitos de voto desta. 

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

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

condições menos favoráveis do que as atuais, o que, por sua vez, pode ter um impacto negativo 

nos resultados do Emitente e/ou do Acionista Único. 
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2.2.6 Riscos decorrentes de alterações da legislação e regulamentação fiscais ou da sua interpretação 

pelas autoridades fiscais 

O Emitente e o Acionista Único poderão ser afetados adversamente por alterações fiscais em Portugal, na 

União Europeia e em outros países onde desenvolvam as suas atividades. O Emitente e o Acionista Único 

não controlam alterações fiscais nem alterações de interpretação das leis fiscais por parte de qualquer 

autoridade fiscal. Alterações significativas na legislação fiscal em Portugal, na União Europeia ou nos 

países onde o Emitente e o Acionista Único desenvolvam as suas atividades, ou dificuldades na 

implementação ou cumprimento de novas leis e regulamentação fiscais, poderão ter um impacto adverso 

nos negócios do Emitente e/ou do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 

2.2.7 Riscos de fraude 

Nenhuma organização está isenta do risco de fraude. Tem-se verificado no mercado que casos graves de 

fraude podem conduzir a perdas massivas de investidores, a custos legais muito elevados, a processos 

criminais, e à erosão da confiança no próprio mercado de capitais. O comportamento fraudulento de 

executivos-chave tem tido um impacto negativo na reputação, na marca e na imagem de muitas 

organizações. O Emitente e o Acionista Único, tal como qualquer organização, estão sujeitos ao risco de 

fraude, especialmente ao nível de negócios que envolvem elevada rotação de pessoal, prestadores de 

serviços e movimentações de dinheiro. Sem prejuízo de o Emitente e o Acionista Único implementarem 

programas de prevenção, não se pode excluir a possibilidade de virem a ser vítimas de fraude e de tal 

facto ter um impacto negativo nos seus resultados e atividade. 

2.2.8 Riscos associados a processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

Como consequência do curso normal da atividade, o Emitente, o Acionista Único e outras empresas do 

Grupo Impresa são atualmente, e poderão vir a ser no futuro, parte em litígios (incluindo ações judiciais, 

processos criminais, administrativos ou conduzidos por autoridades reguladoras, e processos tributários 

e aduaneiros) relacionados com a sua atividade e/ou com a atividade do Grupo Impresa. 

Tais litígios podem estar relacionados, em especial, com processos judiciais, arbitrais ou administrativos 

iniciados por entidades públicas, entidades de gestão coletiva, operadores, trabalhadores ou 

consumidores, associados ao incumprimento de regras e/ou compromissos vigentes, não podendo o 

Emitente e o Acionista Único garantir que serão bem sucedidos em qualquer dos litígios de que são parte, 

de se precaveram adequadamente, ou de contratarem seguro adequado contra quaisquer eventuais 

prejuízos resultantes desses ou de outros litígios, atuais ou potenciais. Qualquer destes litígios poderá ter 

consequências adversas para o Emitente e/ou o Acionista Único, em particular se não estiver coberto por 

seguro. 

Relativamente aos processos judiciais em curso, a GDA intentou uma ação com processo ordinário contra 

a SIC, no Tribunal Judicial de Oeiras, mediante a qual a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração 

anual devida aos artistas, intérpretes ou executantes, fixada em 1,5% do valor anual das receitas 
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publicitárias auferidas, com efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. Em 

dezembro de 2015, a GDA apresentou um incidente de liquidação no qual foi solicitado o pagamento à 

SIC de, aproximadamente, €17.700.000, tendo o montante solicitado sofrido um aumento de, 

aproximadamente, €2.357.000, em virtude de terem sido adicionados ao processo os direitos conexos 

referentes aos anos de 2015 e 2016. Este processo encontra-se melhor descrito na secção 14.3 (Ações 

judiciais e arbitrais), para a qual se remete.  

O valor provisionado relativamente a este processo, bem como para os riscos e encargos respeitantes aos 

demais processos judiciais em curso, é de €7.078.308, conforme se enuncia na Nota 29.2 do Anexo às 

Demonstrações Financeiras Consolidadas do Acionista Único em 31 de dezembro de 2018. 

O desfecho adverso deste ou de qualquer outro processo judicial, arbitral ou administrativo, em curso no 

presente ou que venha a ser iniciado no futuro, poderá afetar negativamente a sua reputação e ter um 

impacto adverso nos negócios do Emitente e/ou do Acionista Único ou nos resultados das suas atividades. 

2.2.9 Riscos associados a reservas ou ênfases nas contas do Emitente e do Acionista Único 

A existência de reservas ou ênfases nas respetivas contas não poderá ser afastada pelo Emitente e, caso 

existam, poderão ter um impacto adverso para o mesmo. No que se refere ao ano de 2018, a certificação 

legal das contas e o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 

2018 do Emitente contém uma ênfase, como segue: “Chamamos a atenção para o facto de que decorrente 

da adoção do IFRS 9 e IFRS 15, para efeitos de comparabilidade, as demonstrações financeiras do período 

findo em 31 de dezembro de 2017 foram reexpressas conforme divulgado na Nota 2.2 do anexo às 

demonstrações financeiras. A nossa opinião não é modificada em relação a esta matéria”. 

A certificação legal das contas e o relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras em 31 de 

dezembro de 2018 do Emitente inclui o seguinte parágrafo de Outras matérias: “As demonstrações 

financeiras anexas referem-se à atividade da Entidade a nível individual e foram preparadas para 

aprovação e publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme indicado na Nota Introdutória do 

anexo às demonstrações financeiras, a participação financeira na subsidiária é registada pelo método da 

equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras não incluem o efeito da consolidação integral a 

nível de ativos, passivos, custos e proveitos totais. Conforme indicado na Nota Introdutória do Anexo, a 

Entidade encontra-se dispensada de elaborar demonstrações financeiras consolidadas”. 

A certificação legal das contas e o relatório de auditoria relativo às contas consolidadas do exercício findo 

em 31 de dezembro de 2018 do Acionista Único contém a seguinte ênfase: “Chamamos a atenção para o 

facto de que decorrente da adoção do IFRS 9 e IFRS 15, para efeitos de comparabilidade, as 

demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017 foram reexpressas conforme 

divulgado na Nota 2.2 do anexo às demonstrações financeiras consolidadas. A nossa opinião não é 

modificada em relação a esta matéria”. 
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2.3 Riscos relacionados com as Obrigações SIC 2019-2022 

2.3.1 Riscos gerais relativos às Obrigações SIC 2019-2022 

Risco de inadequação das Obrigações SIC 2019-2022 ao perfil do investidor 

Cada potencial investidor nas Obrigações SIC 2019-2022 deve determinar a adequação do investimento 

às suas próprias circunstâncias. Em particular, cada potencial investidor deverá: 

(i) Ter suficiente conhecimento e experiência para realizar uma avaliação ponderada das Obrigações 

SIC 2019-2022, das vantagens e dos riscos de um investimento nas Obrigações SIC 2019-2022 e da 

informação contida, inserida por remissão ou em anexo a este Prospeto ou em qualquer adenda 

ou retificação ao mesmo; 

(ii) Ter acesso e conhecer instrumentos analíticos apropriados para avaliar, no contexto da sua 

particular condição financeira, um investimento nas Obrigações SIC 2019-2022 e o impacto das 

mesmas na sua carteira de investimentos; 

(iii) Ter recursos financeiros suficientes e liquidez que permitam suportar todos os riscos inerentes a 

um investimento nas Obrigações SIC 2019-2022; 

(iv) Perceber aprofundadamente as Condições das Obrigações SIC 2019-2022 e estar familiarizado com 

os mercados financeiros relevantes, mediante assessoria de um consultor financeiro ou outro 

adequado, bem como cenários possíveis relativamente a fatores económicos, de taxas de juro ou 

outros que possam afetar o seu investimento e a sua capacidade de suportar os riscos aplicáveis. 

Risco de a Assembleia Geral de Obrigacionistas e/ou o representante comum dos Obrigacionistas poder 

tomar decisões que vinculam todos os Obrigacionistas, com base em determinadas maiorias, e que podem 

afetar os interesses em geral dos Obrigacionistas 

As Condições das Obrigações SIC 2019-2022 constantes do Capítulo 6 (Condições das Obrigações SIC 2019-

2022), bem como a legislação e regulamentação aplicáveis, contêm regras sobre convocação de 

assembleias de Obrigacionistas para deliberar acerca de matérias que afetem os seus interesses em geral. 

Aquelas regras preveem que a tomada de decisões, com base em determinadas maiorias, vincule todos 

os Obrigacionistas, incluindo aqueles que não tenham participado nem votado numa determinada 

assembleia e aqueles que tenham votado em sentido contrário à deliberação aprovada. 

As Condições das Obrigações SIC 2019-2022 também preveem que o representante comum (caso exista) 

possa acordar determinadas modificações às Condições das Obrigações SIC 2019-2022, que sejam de 

natureza menor e ainda de natureza formal ou técnica, ou efetuadas para corrigir um erro manifesto ou 

cumprir disposições legais imperativas, nos termos que vierem a ser previstos no regulamento de funções 

do representante comum. 
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Risco de existência de retenção na fonte relativamente aos rendimentos pagos aos Obrigacionistas não 

residentes, no caso destes não cumprirem determinados requisitos 

Nos termos do Decreto-Lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, os rendimentos de capitais pagos aos 

titulares não residentes das Obrigações SIC 2019-2022 e as mais-valias resultantes da alienação de tais 

Obrigações SIC 2019-2022 estarão isentos de imposto sobre o rendimento em Portugal, caso 

determinados requisitos de prova, que atestem a não residência em Portugal (ou em qualquer jurisdição 

de tributação privilegiada nos termos da Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro, atualizada à data em 

vigor) do respetivo titular dos rendimentos, estejam devidamente cumpridos. 

Na falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis, as 

entidades registadoras diretas (isto é, os intermediários financeiros com contas de controlo na CVM) terão 

de proceder à retenção na fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), 28% (vinte e oito por cento) ou 

35% (trinta e cinco por cento), consoante os casos (vide o Capítulo 26 (Informações de Natureza Fiscal)). 

Os Obrigacionistas não residentes deverão obter o seu próprio aconselhamento fiscal de modo a garantir 

que cumprem todos os procedimentos relativos ao tratamento fiscal adequado dos pagamentos 

recebidos no âmbito da detenção das Obrigações SIC 2019-2022. O Emitente não assume a obrigação de 

pagamento de montantes brutos, caso seja aplicável qualquer retenção na fonte nos pagamentos devidos 

por falta de entrega, entrega fora de prazo ou entrega incorreta dos documentos legalmente exigíveis. 

Risco de alterações no enquadramento jurídico-fiscal aplicável às Obrigações 

Os direitos dos investidores enquanto Obrigacionistas serão regidos pelo direito português, podendo 

alguns aspetos diferir dos direitos usualmente reconhecidos a obrigacionistas de sociedades regidas por 

sistemas legais que não o português. 

Não pode ser assegurado que não venha a ocorrer uma qualquer alteração legal (incluindo fiscal), 

regulatória ou na interpretação ou aplicação das normas jurídicas aplicáveis que possa ter algum tipo de 

efeito adverso nos direitos e obrigações do Emitente e/ou dos investidores ou nas Obrigações SIC 2019-

2022. 

Risco de crédito do Emitente e do Acionista Único 

O investimento em Obrigações SIC 2019-2022 comporta ainda o risco de crédito do Emitente, pelo que o 

pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações SIC 2019-2022 encontra-se 

dependente da capacidade do Emitente para realizar esses pagamentos na data em que os mesmos sejam 

devidos. 

Uma vez que a Impresa é acionista único do Emitente, titular da totalidade das ações representativas do 

respetivo capital social, existe entre estas duas entidades uma relação de grupo por domínio total, pelo 

que a Impresa é responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do Código das Sociedades Comerciais, 

aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais (o qual estabelece que o 

artigo 501.º se aplica a sociedades em relação de grupo constituído por domínio total, como acontece na 
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relação entre a Impresa e a SIC), para efeitos da não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações 

previstos no artigo 349.º, n.º 1 do Código das Sociedades Comerciais, nos termos e para os efeitos do 

artigo 349.º, n.º 4, alínea (c) do Código das Sociedades Comerciais, pelo cumprimento perante os 

Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas na vigência da relação de grupo por domínio total 

entre o Emitente e a Impresa relativamente à emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos da lei e 

do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos correspondentes juros. Caso o 

Emitente incumpra alguma destas obrigações no seu prazo de vencimento, os Obrigacionistas que tenham 

exigido ao Emitente o reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que sejam titulares poderão, 

a partir de 30 (trinta) dias sobre a constituição em mora do Emitente, comunicar ao Acionista Único o não 

cumprimento, pelo Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir ao Acionista Único o respetivo 

cumprimento.  

Por conseguinte, o investimento em Obrigações SIC 2019-2022 comporta também o risco de crédito do 

Acionista Único, pelo que o pagamento de juros e o reembolso do capital relativo às Obrigações SIC 2019-

2022 encontra-se dependente, para além da capacidade do Emitente para realizar esses pagamentos na 

data em que os mesmos sejam devidos, também da capacidade do Acionista Único para assegurar esse 

cumprimento se o Emitente não o fizer. 

Tendo em consideração a relação de grupo por domínio total existente entre o Acionista Único e o 

Emitente, o facto de o Acionista Único estar dependente das receitas e resultados do Emitente, conforme 

referido no ponto 2.2.1, e o empréstimo concedido pelo Emitente ao Acionista Único, conforme referido 

no ponto 2.2.4, todos os riscos que afetam o Emitente repercutem-se diretamente no próprio Acionista 

Único e vice-versa. 

2.3.2 Riscos gerais do mercado 

Risco de inexistência de liquidez ou de pouca liquidez do mercado no qual as Obrigações SIC 2019-2022 

estarão admitidas à negociação 

Foi solicitada a admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon, pelo que os investidores poderão transacioná-las em mercado após a respetiva data de 

admissão. Porém, a admissão não garante, por si só, uma efetiva liquidez das Obrigações SIC 2019-2022. 

Assim, as Obrigações SIC 2019-2022 não têm um mercado estabelecido na Data de Emissão e tal mercado 

poderá não vir a desenvolver-se. Se um mercado se vier a desenvolver, poderá não ter um elevado nível 

de liquidez, pelo que os investidores poderão não ter a possibilidade de alienar as Obrigações SIC 2019-

2022 com facilidade ou a preços que lhes possibilitem recuperar os valores investidos ou realizar um 

ganho comparável com aquele que obteriam através de outros investimentos similares em mercado 

secundário. A falta de liquidez poderá ter um efeito negativo no valor de mercado das Obrigações SIC 

2019-2022. 
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Os investidores devem estar preparados para manter as Obrigações SIC 2019-2022 até à respetiva data 

de reembolso. 

Risco de variações cambiais no caso dos investimentos financeiros de um investidor estarem denominados 

noutra moeda, na medida em que o pagamento do capital e juros das Obrigações SIC 2019-2022 será 

realizado em Euros 

O Emitente pagará o capital e os juros relativos às Obrigações SIC 2019-2022 em euros (a “Moeda 

Selecionada”), o que coloca certos riscos relativamente às conversões cambiais, caso os investimentos 

financeiros de um investidor sejam essencialmente denominados numa moeda (a “Moeda do Investidor”) 

diversa da Moeda Selecionada. Tais riscos incluem o risco de que as taxas de câmbio possam sofrer 

alterações significativas (incluindo devido à depreciação da Moeda Selecionada ou à reavaliação da 

Moeda do Investidor) e o risco de as autoridades com jurisdição sobre a Moeda do Investidor ou sobre a 

Moeda Selecionada poderem impor ou modificar controlos cambiais. Uma valorização da Moeda do 

Investidor relativamente à Moeda Selecionada fará decrescer (i) o rendimento equivalente das 

Obrigações SIC 2019-2022 na Moeda Selecionada, (ii) o capital equivalente das Obrigações SIC 2019-2022 

na Moeda Selecionada e (iii) o valor de mercado equivalente das Obrigações SIC 2019-2022 na Moeda 

Selecionada. 

Os governos e autoridades monetárias das jurisdições em causa poderão impor, como já aconteceu no 

passado, controlos cambiais suscetíveis de afetar adversamente uma taxa de câmbio aplicável. Em 

consequência, os investidores poderão vir a receber um montante a título de capital ou juro inferior ao 

esperado ou não vir a receber qualquer montante a título de capital ou juro. 

Risco relacionado com eventuais alterações nas taxas de juro de mercado que poderão afetar 

negativamente o valor das Obrigações SIC 2019-2022 

O juro a que as Obrigações SIC 2019-2022 conferem direito é calculado com referência a uma taxa fixa. 

Em conformidade, o investimento nas Obrigações SIC 2019-2022 envolve o risco de modificações 

subsequentes nas taxas de juro de mercado poderem afetar negativamente o valor das Obrigações SIC 

2019-2022. Em particular, se as taxas de juro de mercado subirem, então será expectável que o valor de 

mercado das Obrigações SIC 2019-2022 desça. 

As Obrigações SIC 2019-2022 poderão acarretar custos para os investidores, nomeadamente custos de 

manutenção das contas onde aquelas estarão registadas 

Dado que as Obrigações SIC 2019-2022 são representadas exclusivamente sob a forma escritural, podem 

existir custos de manutenção das contas de registo de valores mobiliários nas quais estarão registadas as 

Obrigações SIC 2019-2022 subscritas no âmbito da Oferta. À subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 

estarão associadas outras despesas e comissões, pelo que cada potencial investidor poderá, em qualquer 

momento prévio à subscrição, solicitar ao intermediário financeiro junto do qual pretender transmitir a 

sua ordem a simulação dos custos do investimento que pondera efetuar, por forma a obter a taxa interna 
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de rentabilidade do mesmo. O investidor deve ter em consideração essa informação antes de investir, 

nomeadamente calculando os impactos negativos que as comissões devidas ao intermediário financeiro 

custodiante podem ter na rendibilidade do investimento que pretende realizar (para investidores que 

subscrevam apenas 50 (cinquenta) Obrigações SIC 2019-2022, designadamente se não tiverem outros 

valores mobiliários registados em conta de valores mobiliários no intermediário financeiro onde serão 

registadas as Obrigações SIC 2019-2022 e as pretendam manter até à maturidade, o investimento poderá 

nem sequer ter rendibilidade positiva, tendo em consideração a generalidade dos preçários dos 

intermediários financeiros disponíveis no site da CMVM à presente data). A rendibilidade efetiva do 

investimento está condicionada pela situação concreta do investidor, incluindo a sua situação fiscal, e 

pelas comissões que lhe sejam cobradas pelo respetivo intermediário financeiro. 

Risco relacionado com o reembolso antecipado ou reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o reembolso imediato das 

Obrigações SIC 2019-2022, nos termos das Condições das Obrigações SIC 2019-2022, o Obrigacionista 

poderá estar exposto ao risco de, na data de vencimento da respetiva obrigação de pagamento, o 

Emitente e o Acionista Único não disporem de fundos imediatamente disponíveis para o efeito. Não pode 

ser excluída a possibilidade de a verificação de uma situação de reembolso imediato ou reembolso 

antecipado das Obrigações SIC 2019-2022 originar uma ou mais situações de incumprimento ou o 

vencimento antecipado de outras obrigações, nomeadamente resultantes de contratos de financiamento, 

contraídas pelo Emitente e/ou pelo Acionista Único.  

Caso ocorra o reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas ou o reembolso imediato, o 

Obrigacionista que exerça o direito de solicitar ao Emitente o reembolso antecipado ou imediato das suas 

Obrigações SIC 2019-2022 auferirá um montante de juros inferior àquele a que teria direito se as 

Obrigações SIC 2019-2022 apenas fossem reembolsadas na Data de Reembolso. 

No que respeita, em especial, às situações de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas 

associadas ao não cumprimento do Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente, o Emitente 

(por referência a 31 de dezembro de 2017 e a 31 de dezembro de 2018) e o Acionista Único (por referência 

a 31 de dezembro de 2017) registavam, caso o referido rácio tivesse sido calculado por referência àquelas 

datas, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior àquele que deverá ser 

observado por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 4,75x para o Emitente e 8,50x para o 

Acionista Único. 

Porém, deve ser notado que o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente do Acionista Único 

apurado com referência a 31 de dezembro de 2018 era de 9,40x, ou seja, superior ao rácio que deverá ser 

observado por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. O Acionista Único entende que esta 

situação resulta, essencialmente, do investimento realizado pelo Grupo Impresa em 2018 para concentrar 
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a atividade da SIC na sua atual sede social, o que não permitiu manter a política de redução de dívida que 

vinha sendo seguida até então. 

O Acionista Único e o Emitente consideram que o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente 

poderá ser melhorado, nomeadamente através de um impacto positivo ao nível do EBITDA consolidado 

do Grupo Impresa gerado, por exemplo, pela renovação tecnológica da SIC, pelo desenvolvimento do 

negócio e pelas sinergias decorrentes da concentração da SIC na sua sede social e/ou da redução da dívida 

consolidada do Grupo Impresa. 

Caso o mencionado Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente não seja observado por 

referência a 31 de dezembro de 2019 e não seja regularizado no prazo previsto na secção 6.9.3, alíneas 

(ii) e (iii), ocorrerá no decurso do ano 2020 uma situação de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas, com as consequências acima referidas. 

2.4.  Considerações sobre a legalidade do investimento 

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

e/ou a revisão ou regulação por certas autoridades. Cada potencial investidor deve recorrer aos seus 

próprios consultores jurídicos para determinar se, e em que medida, (i) as Obrigações SIC 2019-2022 são 

investimentos que lhe são legalmente permitidos, (ii) as Obrigações SIC 2019-2022 podem ser usadas 

como colateral para diversos tipos de empréstimos, e (iii) outras restrições são aplicáveis à 

subscrição/aquisição das Obrigações SIC 2019-2022. As instituições financeiras devem consultar os seus 

consultores jurídicos, financeiros ou outros, ou as entidades regulatórias adequadas, para determinar o 

tratamento apropriado das Obrigações SIC 2019-2022 nos termos das regras de gestão de risco de capital 

aplicáveis ou outras regras similares. 
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CAPÍTULO 3 

RESPONSÁVEIS PELA INFORMAÇÃO 

3.1 Responsáveis pela informação contida no Prospeto 

A forma e conteúdo do Prospeto obedecem ao preceituado no Código dos Valores Mobiliários, ao 

disposto no Regulamento dos Prospetos e à demais legislação e regulamentação aplicáveis. 

No âmbito da responsabilidade que lhes é atribuída nos termos do disposto nos artigos 149.º, 150.º e 

243.º do Código dos Valores Mobiliários (este último, apenas aplicável às pessoas descritas em (i), (ii) 

e (iv)), são responsáveis pela suficiência, veracidade, atualidade, clareza, objetividade e licitude da 

informação contida no Prospeto, as seguintes entidades: 

(i) Emitente: a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., com sede na Rua Calvet de 

Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, com o capital social de €10.328.600 (dez milhões 

trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), registada na Conservatória do Registo Comercial 

de Cascais com o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501 940 626, na qualidade de 

entidade Emitente. 

Conselho de Administração do Emitente: 

Composição do Conselho de Administração da SIC à data do Prospeto, eleito para o quadriénio 

de 2016 a 2019 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal do Conselho de Administração) 

• Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira (Vogal do Conselho de Administração) 

• Paulo Miguel Gaspar dos Reis (Vogal do Conselho de Administração) 

• Nuno Miguel Pantoja Nazaret Almeida Conde (Vogal do Conselho de Administração) 

• Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé (Vogal do Conselho de Administração) 

Composição do Conselho de Administração da SIC aquando da aprovação das contas anuais 

relativas ao exercício de 2017 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal do Conselho de Administração) 

• Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira (Vogal do Conselho de Administração) 

• José Manuel Vieira Afonso Freire (Vogal do Conselho de Administração) 
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• Raul Manuel Carvalho das Neves (Vogal do Conselho de Administração) 

• Rogério Paulo Monteiro Canhoto (Vogal do Conselho de Administração) 

Composição do Conselho de Administração da SIC aquando da aprovação das contas anuais 

relativas ao exercício de 2018 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal do Conselho de Administração) 

• Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira (Vogal do Conselho de Administração) 

• José Manuel Vieira Afonso Freire (Vogal do Conselho de Administração) 

• Rogério Paulo Monteiro Canhoto (Vogal do Conselho de Administração) 

Conselho Fiscal do Emitente: 

Composição do Conselho Fiscal da SIC à data do Prospeto, eleito por deliberação tomada em 31 

de maio de 2019 para o exercício de funções até ao final do quadriénio 2016-2019 

• Joaquim Pereira da Silva Camilo (Presidente do Conselho Fiscal) 

• José Manuel Ventura Gonçalves Pereira (Vogal do Conselho Fiscal) 

• Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Vogal do Conselho Fiscal) 

Fiscal Único da SIC aquando da aprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2017  

• Deloitte & Associados, SROC S.A., representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, inscrito 

na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150 

Fiscal Único da SIC aquando da aprovação das contas anuais relativas ao exercício de 2018  

• Deloitte & Associados, SROC S.A., representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, inscrito 

na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150 

Revisor Oficial de Contas do Emitente e Auditor Externo: 

A sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede na Avenida 

Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob 

o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Tiago Nuno Proença 

Esgalhado, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150, foi responsável pela 

certificação legal de contas e relatório de auditoria relativos à informação financeira individual do 

Emitente referente ao exercício de 2017. 
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A sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede na Avenida 

Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob 

o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Tiago Nuno Proença 

Esgalhado , inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150, foi responsável pela 

certificação legal de contas e relatório de auditoria relativos à informação financeira individual do 

Emitente referente ao exercício de 2018.  

A sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC S.A. mantém-se em 

funções no mandato em curso. 

(ii) Acionista Único: a Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., com sede na Rua 

Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, com o capital social de €84.000.000 (oitenta e quatro 

milhões de euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 502 437 464, na qualidade de Acionista Único. 

Conselho de Administração do Acionista Único: 

Composição do Conselho de Administração da Impresa à data do Prospeto, eleito para o 

quadriénio de 2019 a 2022 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal e Administrador Delegado do Conselho de 

Administração) 

• Manuel Guilherme Oliveira da Costa (Vogal do Conselho de Administração) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal do Conselho de 

Administração) 

• João Nuno Lopes de Castro (Vogal do Conselho de Administração) 

• Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes (Vogal do Conselho de Administração) 

Composição do Conselho de Administração da Impresa aquando da aprovação das contas 

anuais relativas ao exercício de 2017 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal e Administrador Delegado do Conselho de 

Administração) 

• José Manuel Archer Galvão Teles (Vogal do Conselho de Administração) 
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• Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Vogal do Conselho de Administração) 

• João Nuno Lopes de Castro (Vogal do Conselho de Administração) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal do Conselho de 

Administração) 

• António Soares Pinto Barbosa (Vogal do Conselho de Administração) 

Composição do Conselho de Administração da Impresa aquando da aprovação das contas 

anuais relativas ao exercício de 2018 

• Francisco José Pereira Pinto de Balsemão (Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Maria Supico Pinto Balsemão (Vice-Presidente do Conselho de Administração) 

• Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão (Vogal e Administrador Delegado do Conselho de 

Administração) 

• José Manuel Archer Galvão Teles (Vogal do Conselho de Administração) 

• Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Vogal do Conselho de Administração) 

• João Nuno Lopes de Castro (Vogal do Conselho de Administração) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal do Conselho de 

Administração) 

• António Soares Pinto Barbosa (Vogal do Conselho de Administração) 

Comissão de Auditoria do Acionista Único: 

Composição da Comissão de Auditoria da Impresa à data do Prospeto, eleito para o quadriénio 

de 2019 a 2022  

• Manuel Guilherme Oliveira da Costa (Presidente da Comissão de Auditoria) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal da Comissão de 

Auditoria) 

• Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes (Vogal da Comissão de Auditoria) 

Composição da Comissão de Auditoria da Impresa aquando da aprovação das contas anuais 

relativas ao exercício de 2017 

• Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Presidente da Comissão de Auditoria) 

• António Soares Pinto Barbosa (Vogal da Comissão de Auditoria) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal da Comissão de 

Auditoria) 
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Composição da Comissão de Auditoria da Impresa aquando da aprovação das contas anuais 

relativas ao exercício de 2018 

• Alexandre de Azeredo Vaz Pinto (Presidente da Comissão de Auditoria) 

• António Soares Pinto Barbosa (Vogal da Comissão de Auditoria) 

• Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia (Vogal da Comissão de 

Auditoria)  

Revisor Oficial de Contas do Acionista Único e Auditor Externo: 

A sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede na Avenida 

Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob 

o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Tiago Nuno Proença 

Esgalhado, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150, foi responsável pela 

certificação legal de contas e relatório de auditoria relativos à informação financeira consolidada 

do Acionista Único referente ao exercício de 2017. 

A sociedade de revisores oficiais de contas Deloitte & Associados, SROC S.A., com sede na Avenida 

Eng. Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa, inscrita na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob 

o n.º 43 e registada na CMVM sob o n.º 20161389, representada por Tiago Nuno Proença 

Esgalhado, inscrito na Ordem de Revisores Oficiais de Contas sob o n.º 1150, foi responsável pela 

certificação legal de contas e relatório de auditoria relativos à informação financeira consolidada 

do Acionista Único referente ao exercício de 2018. 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da Impresa para o mandato em curso é a BDO & 

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por Rui Lourenço 

Helena.  

(iii) Intermediários financeiros encarregues da assistência no âmbito da Oferta: 

O Caixa - Banco de Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, em Lisboa, e o Novo 

Banco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa, enquanto 

intermediários financeiros responsáveis por prestar serviços de assistência no âmbito da Oferta. 

(iv) Consultor jurídico: Vieira de Almeida & Associados – Sociedade de Advogados, S.P. R.L., na 

qualidade de consultor jurídico no âmbito da Oferta, é responsável pela informação constante do 

Capítulo 26 (Informações de Natureza Fiscal). 

Nos termos dos artigos 149.º e 243.º do Código dos Valores Mobiliários (este último, apenas aplicável 

às pessoas descritas em (i), (ii) e (iv)), as entidades acima referidas são responsáveis pelos eventuais 

danos causados pela desconformidade do Prospeto com o disposto nos artigos 7.º e 135.º do Código 

dos Valores Mobiliários. 
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3.2 Declaração sobre a informação constante do Prospeto 

A SIC e as demais entidades que, nos termos do ponto 3.1 (Responsáveis pela informação contida no 

Prospeto), são responsáveis pela informação ou parte da informação contida no Prospeto, vêm declarar 

que, tendo efetuado todas as diligências razoáveis para o efeito e, tanto quanto é do seu melhor 

conhecimento, as informações constantes do Prospeto ou da(s) parte(s) do Prospeto pelas quais são 

responsáveis são conformes com os factos a que se referem e não contêm omissões suscetíveis de afetar 

o seu alcance. 

Nos termos do artigo 149.º, n.ºs 1 e 2 do Código dos Valores Mobiliários, as referidas entidades podem 

afastar a sua responsabilidade, provando que agiram sem culpa, apreciada de acordo com elevados 

padrões de diligência profissional. Nos termos do artigo 149.º, n.º 3 do Código dos Valores Mobiliários, a 

responsabilidade das entidades acima referidas é excluída se provarem que “o destinatário tinha ou devia 

ter conhecimento da deficiência de conteúdo do prospeto à data da emissão da sua declaração contratual 

ou em momento em que a respetiva revogação ainda era possível”. 

Por força do disposto no artigo 150.º, alíneas (a) e (b) do Código dos Valores Mobiliários, o Emitente 

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

Administração ou do seu Conselho Fiscal, dos intermediários financeiros encarregues da assistência à 

Oferta, dos revisores oficiais de contas e auditores externos ou dos consultores jurídicos acima 

mencionados. 

Nos termos do artigo 243.º, alínea (b) do Código dos Valores Mobiliários, “o direito à indemnização deve 

ser exercido no prazo de seis meses após o conhecimento da deficiência do prospeto ou da sua alteração 

e cessa, em qualquer caso, decorridos dois anos a contar da divulgação do prospeto, ou da alteração que 

contém a informação ou previsão desconforme”. 

3.3 Informação obtida junto de terceiros 

O Emitente confirma que a informação obtida junto de terceiros, incluída no Prospeto, foi rigorosamente 

reproduzida e que, tanto quanto é do seu conhecimento e até onde se pode verificar com base em 

documentos publicados pelos terceiros em causa, não foram omitidos quaisquer factos cuja omissão 

possa tornar a informação menos rigorosa ou suscetível de induzir em erro. 
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CAPÍTULO 4 

REVISORES OFICIAIS DE CONTAS DO EMITENTE E DO ACIONISTA ÚNICO 

4.1 Revisor Oficial de Contas  

Remissão para as secções 12.2 (Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas) e 21.2 (Comissão de Auditoria 

e Revisor Oficial de Contas) do presente Prospeto. 

4.2 Auditor Externo 

Remissão para as secções 12.2 (Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas) e 21.2 (Comissão de Auditoria 

e Revisor Oficial de Contas) do presente Prospeto. 
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CAPÍTULO 5 

DESCRIÇÃO DA OFERTA PÚBLICA DE SUBSCRIÇÃO 

5.1 Condições a que a Oferta está subordinada 

5.1.1 Organização e coordenação global 

O processo de organização e coordenação global da Oferta foi conduzido pelo CaixaBI e pelo Novo Banco, 

tendo os serviços de assistência no âmbito da Oferta sido por si assegurados. 

5.1.2 Natureza e objeto da Oferta 

A Oferta diz respeito a até 1.000.000 (um milhão) de obrigações, com o valor nominal unitário de €30 

(trinta euros) e global inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros). O número de Obrigações SIC 

2019-2022 (e, consequentemente, o seu valor nominal global) poderá ser aumentado por opção do 

Emitente, através de adenda ao Prospeto aprovada pela CMVM e divulgada até ao dia 28 de junho de 

2019, inclusive. 

Todas as Obrigações SIC 2019-2022 emitidas para satisfazer ordens de subscrição serão, a partir da Data 

de Emissão, fungíveis entre si. 

Cada ordem de subscrição deve ser apresentada em montante e referir-se, pelo menos, a 50 (cinquenta) 

Obrigações SIC 2019-2022, ou seja, a um montante mínimo de investimento de €1.500 (mil e quinhentos 

euros). A partir desse montante mínimo, cada ordem de subscrição deverá referir-se a múltiplos de 1 

(uma) Obrigação SIC 2019-2022 (€30 (trinta euros)). 

Cada investidor pode dar uma ordem de subscrição para o valor que pretende subscrever, desde que não 

exceda o montante máximo das Obrigações SIC 2019-2022 oferecidas à subscrição, ou seja, €30.000.000 

(trinta milhões de euros). Porém, uma vez que as Obrigações SIC 2019-2022 a emitir para satisfazer ordens 

de subscrição terão o valor nominal global inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), que poderá 

ser aumentado, por opção do Emitente, até ao dia 28 de junho de 2019, inclusive, as ordens de subscrição 

a satisfazer estarão sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, caso a procura seja superior à oferta, e 

limitadas pela emissão das Obrigações SIC 2019-2022 disponíveis até ao respetivo valor nominal global. 

Qualquer destinatário da Oferta poderá solicitar ao intermediário financeiro a simulação dos custos do 

investimento que pretende efetuar, por forma a obter a taxa interna de rendibilidade do mesmo, bem 

como consultar o preçário dos intermediários financeiros disponível no website da CMVM 

(www.cmvm.pt). 

A Oferta não se encontra subordinada a quaisquer condições. 

5.1.3 Prazo da Oferta e processo de subscrição 

O período de subscrição decorrerá entre as 8h30 do dia 17 de junho de 2019, inclusive, e as 15h00 do dia 

4 de julho de 2019, inclusive, podendo as ordens de subscrição ser recebidas até ao termo deste prazo. 
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A aceitação da Oferta por parte dos seus destinatários deverá manifestar-se durante o período acima 

identificado junto dos Colocadores ou de outros intermediários financeiros legalmente habilitados.  

As ordens de subscrição serão transmitidas através da utilização de boletim de subscrição expressamente 

elaborado para o efeito. Cada destinatário da Oferta terá apenas associada uma ordem de subscrição, 

sem prejuízo de poder, enquanto o prazo da Oferta estiver a decorrer e nos termos referidos no parágrafo 

seguinte, (i) revogar uma ordem de subscrição já transmitida, podendo o ordenante após a revogação 

transmitir uma nova ordem de subscrição, ou (ii) alterar uma ordem de subscrição já transmitida. Se, 

enquanto o período de subscrição estiver a decorrer, o mesmo destinatário transmitir várias ordens sem 

indicar que pretende revogar ou alterar uma ordem de subscrição já transmitida, apenas será considerada 

válida a ordem que tenha sido apresentada em primeiro lugar, sendo que, em caso de igualdade de 

circunstâncias, a ordem de subscrição que vise maior número de Obrigações SIC 2019-2022 prevalecerá 

sobre as outras. 

Os destinatários da Oferta terão o direito de alterar/revogar a sua ordem de subscrição, através de 

comunicação dirigida ao intermediário financeiro que a recebeu, em qualquer momento até às 15h00 do 

dia 2 de julho de 2019, inclusive, limite a partir do qual as ordens de subscrição não poderão ser alteradas 

e serão irrevogáveis.  

Para efeitos de aplicação dos critérios de rateio, a alteração efetuada a uma ordem de subscrição é 

equiparada à revogação da mesma e à transmissão de uma nova ordem (ou seja, a ordem inicialmente 

dada, por via da sua alteração, perderá a respetiva antiguidade passando a relevar, para efeitos da 

aplicação dos critérios de rateio, a data da sua alteração). Em caso de revogação de uma ordem de 

subscrição, o respetivo ordenante poderá decidir, posteriormente à revogação, dar nova ordem de 

subscrição, se o período de subscrição ainda estiver a decorrer. 

O pagamento do preço de subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 que forem atribuídas a cada 

subscritor, após o apuramento dos resultados da Oferta (o qual se prevê que venha a ocorrer no dia 5 de 

julho de 2019), será efetuado por débito em conta no dia 10 de julho de 2019, data em que também terá 

lugar a liquidação física e financeira das Obrigações SIC 2019-2022. Porém, os intermediários financeiros 

podem exigir aos seus clientes o provisionamento das respetivas contas no momento da transmissão da 

ordem de subscrição pelo correspondente montante. 

5.1.4 Critérios de Rateio 

Caso a procura na Oferta não atinja o montante máximo de Obrigações SIC 2019-2022 disponível para 

satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, a Oferta será eficaz relativamente a todas as 

ordens de subscrição a satisfazer após apuramento de resultados, procedendo-se à emissão e subscrição 

das Obrigações SIC 2019-2022 objeto dessas ordens. 

Caso a procura na Oferta supere o montante máximo de Obrigações SIC 2019-2022 disponível para 

satisfazer as ordens de subscrição recebidas e validadas, proceder-se-á a rateio dessas ordens, de acordo 
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com a aplicação sucessiva, enquanto existirem Obrigações SIC 2019-2022 por atribuir, dos seguintes 

critérios: 

(i) Atribuição de €3.000 (três mil euros) em Obrigações SIC 2019-2022 (correspondentes a 100 (cem) 

Obrigações SIC 2019-2022) a cada ordem de subscrição (ou do montante solicitado de Obrigações 

SIC 2019-2022, no caso de este ser inferior a €3.000 (três mil euros)). No caso de o montante 

disponível de Obrigações SIC 2019-2022 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão 

satisfeitas as ordens de subscrição que primeiro tiverem dado entrada no sistema de centralização 

de ordens da Euronext (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens 

de subscrição que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que 

entrarem em sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da 

emissão, serão sorteadas as ordens de subscrição a satisfazer; 

(ii) Atribuição do montante restante das Obrigações SIC 2019-2022 solicitado em cada ordem de 

subscrição de acordo com a respetiva data em que tiver dado entrada no sistema de centralização 

de ordens da Euronext, sendo dada preferência às ordens de subscrição que primeiro tiverem dado 

entrada (estando, para este efeito, em igualdade de circunstâncias todas as ordens de subscrição 

que entrarem num mesmo dia útil). Relativamente às ordens de subscrição que entrarem em 

sistema no dia útil em que for atingido e ultrapassado o montante máximo da emissão, será 

atribuído um montante de Obrigações SIC 2019-2022 adicional proporcional ao montante 

solicitado na respetiva ordem de subscrição, e não satisfeito pela aplicação do critério anterior, em 

lotes de €30 (trinta euros) da emissão (correspondente a 1 (uma) Obrigação SIC 2019-2022), com 

arredondamento por defeito; e 

(iii) Atribuição sucessiva de mais €30 (trinta euros) da emissão (correspondentes a 1 (uma) Obrigação 

SIC 2019-2022) às ordens de subscrição que, após a aplicação dos critérios anteriores, mais 

próximo ficarem da atribuição de um lote adicional de €30 (trinta euros) da emissão 

(correspondentes a 1 (uma) Obrigação SIC 2019-2022). No caso de o montante disponível de 

Obrigações SIC 2019-2022 ser insuficiente para garantir esta atribuição, serão sorteadas as ordens 

de subscrição a satisfazer. 

5.1.5 Preço da Oferta 

O preço de subscrição das Obrigações SIC 2019-2022 é de €30 (trinta euros), por cada Obrigação SIC 2019-

2022, sendo o pagamento efetuado integralmente na Data de Liquidação. Contudo, os subscritores 

poderão ter que pagar aos intermediários financeiros comissões ou outros encargos sobre o preço de 

subscrição das Obrigações SIC 2019-2022, os quais constam dos preçários destes, que se encontram 

disponíveis no website da CMVM (www.cmvm.pt), devendo tais comissões ou outros encargos ser 

indicados pelo intermediário financeiro recetor da ordem de subscrição. 
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5.1.6 Calendário da Oferta 

Data e hora Evento 

17 de junho de 2019 às 
8h30 

Início do período de subscrição da Oferta, inclusive 

28 de junho de 2019 
Limite para o Emitente aumentar, por sua opção e mediante a publicação 
de uma adenda ao Prospeto, o montante de Obrigações SIC 2019-2022 a 
emitir, inclusive 

2 de julho de 2019 às 
15h00 

Limite para alterar ou revogar ordens de subscrição emitidas no âmbito 
da Oferta, a partir do qual as ordens de subscrição não poderão ser 
alteradas e serão irrevogáveis, inclusive 

4 de julho de 2019 às 
15h00 

Fim do período de subscrição da Oferta, inclusive 

5 de julho de 2019 às 
17h00* 

Sessão especial de apuramento dos resultados da Oferta e divulgação 
dos resultados 

10 de julho de 2019 às 
9h00** 

Liquidação física e financeira da Oferta, emissão e subscrição das 
Obrigações SIC 2019-2022 

10 de julho de 2019 
Admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2020 no mercado 
regulamentado Euronext Lisbon, estando sujeita a decisão da Euronext 

* Horário previsto embora passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso da Euronext. 

** A hora indicada para a liquidação física e financeira da Oferta corresponde à hora a que se prevê que a mesma seja concluída, 

sendo que a negociação das Obrigações SIC 2019-2022 só ocorrerá após a liquidação física e financeira da Oferta. Em todo o 

caso, o horário poderá ser passível de alteração, caso em que será anunciada por aviso da Euronext. 

Este é um calendário indicativo e está sujeito a alterações acordadas entre o Emitente e os Organizadores 

e Coordenadores Globais. Todas as referências a horas neste Prospeto devem ser entendidas como 

referências à hora de Lisboa.  

5.1.7 Divulgação de resultados da Oferta 

Os resultados da Oferta, bem como o eventual rateio, serão processados e apurados numa sessão especial 

de apuramento de resultados da Oferta a realizar pela Euronext, que se espera venha a ocorrer a 5 de 

julho de 2019, e tornados públicos na mesma data através de um anúncio publicado pelo Emitente no seu 

website (www.sic.pt) e no website da CMVM (www.cmvm.pt), salvo eventuais alterações ao calendário 

da Oferta que sejam comunicados ao público. 

A liquidação da Oferta, prevista para o dia 10 de julho de 2019, ocorrerá após a referida sessão especial, 

nos termos do sistema de liquidação e compensação previsto no Regulamento da Interbolsa n.º 2/2016, 

conforme alterado e atualmente em vigor, e de acordo com o que for previsto no aviso de sessão especial 

de mercado regulamentado. 

5.1.8 Exercício de direitos de preferência e direitos de subscrição 
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Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência no âmbito da Oferta. 

Não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para o Acionista Único. As Obrigações SIC 

2019-2022 serão oferecidas para subscrição pelo público em geral. 

Por outro lado, uma vez admitidas à negociação em mercado regulamentado, as Obrigações SIC 2019-

2022 serão livremente negociáveis nos termos da lei geral. 

5.2 Plano de distribuição 

5.2.1 Categorias de investidores 

Não existem restrições relativas à categoria de investidores que podem subscrever as Obrigações SIC 

2019-2022, sendo a Oferta dirigida a pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento 

em Portugal. 

5.2.2 Notificação aos investidores acerca do montante que lhes foi atribuído 

Após o apuramento dos resultados da Oferta, cada investidor será notificado pelo intermediário 

financeiro junto do qual transmitiu a sua ordem de subscrição sobre as Obrigações SIC 2019-2022 que lhe 

foram atribuídas. 

5.3 Colocação e acordo de colocação 

5.3.1 Partes da Oferta 

A Oferta é uma oferta pública de distribuição de valores mobiliários na modalidade de subscrição e dirige-

se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, tendo especificamente como destinatários 

pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento em Portugal. 

O ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o BiG, o Bankinter, o CaixaBI, a CGD, o 

Millennium bcp, o Montepio e o Novo Banco são os intermediários financeiros contratados pelo Emitente 

para desenvolver os seus melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações SIC 2019-2022. 

Não existe garantia de colocação ou tomada firme por parte de qualquer dos intermediários financeiros 

envolvidos na Oferta. 

5.3.2 Agente Pagador 

O serviço financeiro da presente Emissão, nomeadamente o pagamento dos juros e o reembolso de 

capital relativos às Obrigações SIC 2019-2022, será assegurado pelo Novo Banco (“Agente Pagador”), com 

sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa, enquanto entidade nomeada pelo Emitente para 

o efeito. 
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5.4 Deliberações, autorizações e aprovações da Oferta 

O Conselho de Administração do Emitente deliberou, nos termos do artigo 5.º dos respetivos estatutos, 

no dia 27 de maio de 2019, autorizar a emissão das Obrigações SIC 2019-2022, a sua colocação através de 

oferta pública de subscrição e admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon. 

O Conselho de Administração do Acionista Único deliberou, no dia 27 de maio de 2019, aprovar a presente 

emissão de obrigações pela SIC e a inclusão no Prospeto de informação sobre a Impresa, na qualidade de 

acionista único do Emitente. 
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CAPÍTULO 6 

CONDIÇÕES DAS OBRIGAÇÕES SIC 2019-2022 

6.1. Montante e divisa das Obrigações SIC 2019-2022 

6.1.1. Montante 

Para satisfazer as ordens de subscrição transmitidas no âmbito da Oferta e devidamente validadas, 

sujeitas aos critérios de rateio aplicáveis, serão emitidas até 1.000.000 (um milhão) de Obrigações SIC 

2019-2022, com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e global inicial de até €30.000.000 (trinta 

milhões de euros), o qual poderá ser aumentado por opção do Emitente, até ao dia 28 de junho de 2019, 

inclusive, através de adenda ao Prospeto, conforme indicado no Capítulo 5 (Descrição da Oferta Pública 

de Subscrição). 

6.1.2. Divisa em que as Obrigações SIC 2019-2022 serão emitidas 

A moeda de denominação das Obrigações SIC 2019-2022 é o euro. 

6.2. Categoria, forma de representação das Obrigações SIC 2019-2022 e Códigos 

As Obrigações SIC 2019-2022 são valores mobiliários escriturais, nominativos, exclusivamente 

materializadas pela inscrição em contas individualizadas abertas em nome dos respetivos titulares junto 

de intermediários financeiros legalmente habilitados a receber ordens relativas a valores mobiliários 

escriturais, de acordo com as disposições legais em vigor.  

A entidade responsável pela manutenção dos registos é a Central de Valores Mobiliários gerida pela 

Interbolsa, com morada na Avenida da Boavista, n.º 3433, 4100-138 Porto, Portugal. 

Às Obrigações SIC 2019-2022 foram atribuídos o código ISIN PTSINAOM0045 e o código CFI DBFUFR. 

6.3. Legislação aplicável às Obrigações SIC 2019-2022  

A emissão das Obrigações SIC 2019-2022 está sujeita ao disposto no Código dos Valores Mobiliários, no 

Código das Sociedades Comerciais e na demais legislação e regulamentação aplicável. 

6.4. Direitos de preferência 

Não foi deliberada a atribuição de quaisquer direitos de preferência na subscrição das Obrigações SIC 

2019-2022 no âmbito da Oferta e não haverá nenhum benefício adicional nem tranche específica para o 

Acionista Único, sendo as Obrigações SIC 2019-2022 oferecidas para subscrição pelo público em geral. 

Não existem restrições relativas à categoria de investidores que podem subscrever as Obrigações SIC 

2019-2022, sendo a Oferta dirigida a pessoas singulares ou coletivas residentes ou com estabelecimento 

em Portugal. 

Uma vez admitidas à negociação em mercado regulamentado, as Obrigações SIC 2019-2022 serão 

livremente negociáveis nos termos da lei geral. 
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6.5. Direitos atribuídos 

À exceção do disposto na secção 6.9 (Amortizações e reembolso antecipado) e na secção 6.13 

(Representação dos Obrigacionistas e assembleias de Obrigacionistas), não existem direitos especiais 

atribuídos às Obrigações SIC 2019-2022 senão os conferidos nos termos da lei e deste Prospeto, 

nomeadamente o direito a receber o pagamento de juros e o reembolso do capital. 

6.6. Grau de subordinação das Obrigações SIC 2019-2022 

As obrigações que para o Emitente resultam da emissão das Obrigações SIC 2019-2022 serão obrigações 

comuns, pelo que não beneficiarão de qualquer garantia prestada pelo Emitente, nem estarão sujeitas a 

subordinação. Assim, tais obrigações constituem responsabilidades diretas, incondicionais e gerais do 

Emitente, que empenhará toda a sua boa fé no respetivo cumprimento, sem prejuízo do disposto na 

secção 6.7.2 - Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e a SIC. 

Às Obrigações SIC 2019-2022 corresponderá um tratamento pari passu com as restantes obrigações 

pecuniárias presentes e futuras não condicionais, não subordinadas e não garantidas do Emitente, sem 

prejuízo dos privilégios que resultem da lei e do disposto na secção 6.7.2 - Relação de grupo por domínio 

total entre a Impresa e a SIC. 

6.7. Garantias das Obrigações SIC 2019-2022 

6.7.1. Património do Emitente 

Sem prejuízo do disposto na secção 6.7.2 - Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e a SIC, as 

receitas e o património geral do Emitente não onerados e a parte disponível das receitas e do património 

geral do Emitente sobre os quais outros credores beneficiem de preferência, legal ou contratual, 

responderão pelo cumprimento integral e pontual de todas as obrigações que, para o Emitente, resultam 

e/ou venham a resultar da emissão das Obrigações SIC 2019-2022 nos termos da lei e deste Prospeto. 

Conforme divulgado no anexo às demonstrações financeiras consolidadas relativas ao exercício findo em 

31 de dezembro de 2018 do Acionista Único, foram dadas garantias dos financiamentos do Grupo Impresa 

que representam 10,8% do ativo líquido total do Emitente e 74,2% do ativo líquido total do Acionista 

Único. Deste universo, mantêm-se à data deste Prospeto: 

• Penhor sobre ações representativas da totalidade do capital social da SIC; 

• O edifício de Paço de Arcos está dado como garantia do financiamento suportado no mesmo; 

• Encontram-se ainda subscritas diversas livranças em branco; e 

• Contratos de financiamento em regime de factorings da SIC que estão suportados na antecipação 

de receitas futuras relativas a contratos específicos de cedência de direitos de transmissão dos 

canais SIC. 
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6.7.2. Relação de grupo por domínio total entre a Impresa e a SIC 

Uma vez que a Impresa é acionista único da SIC, titular da totalidade das ações representativas do 

respetivo capital social, existe entre estas duas entidades uma relação de grupo por domínio total, pelo 

que a Impresa é responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do Código das Sociedades Comerciais 

(aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais), pelo cumprimento perante 

os Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas na vigência da relação de grupo por domínio total 

entre o Emitente e a Impresa relativamente à emissão das Obrigações SIC 2019-2022, nos termos da lei e 

do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos correspondentes juros. 

6.7.3. Não oneração 

Enquanto as Obrigações SIC 2019-2022 não forem integralmente reembolsadas, o Emitente compromete-

se a não dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os bens, incluindo receitas, que constam 

ou venham a constar do seu ativo presente e futuro e que representem mais de 20% (vinte por cento) do 

seu ativo líquido total. Adicionalmente, são permitidas as seguintes garantias relativamente a bens ou 

direitos do Emitente: 

(a) Garantias existentes à presente data (referidas na secção 6.7.1.) e aquelas que sejam ou venham 

a ser constituídas para garantia das obrigações decorrentes da Emissão; 

(b) Garantias constituídas com o acordo prévio dos Obrigacionistas, obtido por maioria simples nos 

termos previstos no artigo 355.º, n.º 7 do Código das Sociedades Comerciais;  

(c) Garantias constituídas sobre bens a adquirir pelo Emitente ou para seu benefício, desde que (i) a 

aquisição em causa não se configure como uma mera substituição de ativos, sendo que o 

investimento nos bens do ativo imobilizado do Emitente que se encontrem obsoletos ou 

deteriorados não constituirá uma mera substituição de ativos, e (ii) a garantia seja constituída em 

caução do respetivo preço de aquisição ou associada ao crédito concedido para o efeito; ou 

(d) Garantias constituídas por imperativo legal. 

Para este efeito, por “ativo líquido total” entende-se o determinado de acordo com as IFRS tal como 

publicado nas últimas contas individuais (ou contas consolidadas, caso o Emitente passe a elaborar contas 

consolidadas) auditadas e objeto de certificação legal de contas do Emitente aprovadas à data da 

constituição dessa(s) garantia(s). 

6.8. Pagamentos de juros e outras remunerações 

6.8.1. Datas de pagamento 

A liquidação financeira das Obrigações SIC 2019-2022 ocorrerá no dia 10 de julho de 2019, data a partir 

da qual, inclusive, se iniciará a contagem do primeiro período de juros relativo às Obrigações SIC 2019-

2022. 
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Os juros das Obrigações SIC 2019-2022 vencer-se-ão semestral e postecipadamente, com pagamento a 

10 de janeiro e a 10 de julho de cada ano, exceto o último pagamento de juros, que terá lugar a 11 de 

julho de 2022 (“Data de Reembolso”). 

6.8.2. Taxa de juro 

A taxa de juro anual nominal bruta aplicável a cada um dos períodos de juros será fixa e igual a 4,50% 

(quatro vírgula cinquenta por cento) ao ano (taxa anual nominal bruta, sujeita ao regime fiscal em vigor). 

Cada investidor poderá solicitar ao seu intermediário financeiro a simulação da rendibilidade líquida, após 

impostos, comissões e outros encargos. 

Os juros das Obrigações SIC 2019-2022 serão calculados tendo por base meses de 30 (trinta) dias cada, 

num ano de 360 (trezentos e sessenta) dias. 

6.8.3. Processamento de pagamentos 

Em cada Data de Pagamento de Juros, serão movimentadas a crédito as contas correntes das entidades 

registadoras junto do TARGET2 indicadas para o efeito à Interbolsa, com base em informação recebida 

das mesmas. Após receção dos montantes devidos, as entidades registadoras procederão à respetiva 

distribuição pelas contas de pagamento correntes, associadas às contas de registo individualizado de 

valores mobiliários escriturais de cada um dos Obrigacionistas seus clientes. 

6.8.4. Pagamentos em Dias Úteis 

Se a data prevista para o pagamento de qualquer montante relativo às Obrigações SIC 2019-2022 não for 

um Dia Útil, o respetivo titular não terá direito ao pagamento até ao Dia Útil seguinte e não terá direito a 

receber juros adicionais ou qualquer outro pagamento em virtude do diferimento do pagamento em 

causa para o Dia Útil seguinte. 

6.9. Amortizações e reembolso antecipado 

6.9.1. Vencimento 

As Obrigações SIC 2019-2022 terão um prazo de maturidade de três anos a contar da Data de Emissão, 

ocorrendo o respetivo reembolso, integralmente, ao valor nominal, de uma só vez, na Data de Reembolso, 

salvo o previsto nos termos das secções 6.9.3 – Situações de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas e 6.9.5 – Situações de Incumprimento, ou a aquisição de Obrigações SIC 2019-2022 pelo 

Emitente nos termos legalmente autorizados. 

6.9.2. Reembolso antecipado por opção do Emitente 

Sem prejuízo do disposto nas secções 6.9.3 – Situações de reembolso antecipado por opção dos 

Obrigacionistas e 6.9.5 – Situações de Incumprimento, ou a aquisição de Obrigações SIC 2019-2022 pelo 

Emitente nos termos legalmente autorizados, não existe nenhuma opção de reembolso antecipado das 

Obrigações SIC 2019-2022 ao dispor do Emitente. 



 

84 

6.9.3. Situações de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas 

A ocorrência de qualquer uma das seguintes situações (cada uma delas uma “Situação de Reembolso 

Antecipado”) constitui uma situação de reembolso antecipado por opção dos Obrigacionistas: 

(i) O Dr. Francisco José Pereira Pinto de Balsemão, ou os seus sucessores legais, deixar de deter, direta 

ou indiretamente, a maioria do capital social e dos direitos de voto do Emitente; 

(ii) Caso, (a) tendo em consideração a informação constante dos relatórios e contas anuais individuais 

do Emitente (ou consolidados, caso o Emitente passe a apresentar contas consolidadas) 

preparados em IFRS, auditados e objeto de certificação legal de contas, o Emitente ultrapasse o 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente aplicável nos termos da tabela infra e tal 

ultrapassagem não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) dias contados desde a data de aprovação 

dos relatórios e contas anuais relevantes (se os relatórios e contas forem aprovados dentro do 

prazo legalmente previsto) ou contados desde o termo do prazo legalmente previsto para tal 

aprovação (se os relatórios e contas não forem aprovados dentro do prazo legalmente previsto), 

conforme aplicável. O cálculo, de forma discriminada, e o valor do Rácio de Dívida Financeira 

Líquida / EBITDA Recorrente por referência a 31 de dezembro de cada um dos exercícios em 

questão e, sendo aplicável e ocorrendo a mencionada sanação dentro do prazo definido, também 

por referência à data da sanação será evidenciado por certificado assinado por dois 

Administradores e auditado (cada um desses certificados constituindo um “Certificado”), do qual 

o Emitente dará conhecimento ao público através do sistema de difusão de informação da CMVM 

(sendo que, esta obrigação de comunicação do Emitente ficará cumprida caso o referido 

certificado (assinado e auditado) esteja integrado no relatório e contas do Emitente e este seja 

objeto de divulgação através do sistema de difusão de informação da CMVM), ou (b) não seja 

emitido um Certificado ou o Emitente não dê conhecimento dele ao público nos termos aqui 

previstos. 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente aplicável ao Emitente15 

2019 2020 2021 

4,75x 4,75x 4,75x 

(iii) Caso, (a) tendo em consideração a informação constante dos relatórios e contas anuais 

consolidadas do Acionista Único preparados em IFRS, auditados e objeto de certificação legal de 

contas, o Acionista Único ultrapasse o Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente 

aplicável nos termos da tabela infra e tal ultrapassagem não seja sanada no prazo de 60 (sessenta) 

dias contados desde a data de aprovação dos relatórios e contas anuais relevantes (se os relatórios 

                                                           
15 O Emitente, por referência a 31 de dezembro de 2017 e a 31 de dezembro de 2018, registava, caso este rácio tivesse sido calculado 

por referência àquelas datas, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior àquele que deverá ser observado 

por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 4,75x. 
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e contas forem aprovados dentro do prazo legalmente previsto) ou contados desde o termo do 

prazo legalmente previsto para tal aprovação (se os relatórios e contas não forem aprovados 

dentro do prazo legalmente previsto), conforme aplicável. O cálculo, de forma discriminada, e o 

valor do Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente por referência a 31 de dezembro 

de cada um dos exercícios em questão e, sendo aplicável e ocorrendo a mencionada sanação 

dentro do prazo definido, também por referência à data da sanação será evidenciado por 

certificado assinado por dois Administradores e auditado (cada um desses certificados 

constituindo um “Certificado”), do qual o Acionista Único dará conhecimento ao público através 

do sistema de difusão de informação da CMVM (sendo que, esta obrigação de comunicação do 

Acionista Único ficará cumprida caso o referido certificado (assinado e auditado) esteja integrado 

no relatório e contas do Acionista Único e este seja objeto de divulgação através do sistema de 

difusão de informação da CMVM), ou (b) não seja emitido um Certificado ou o Acionista Único não 

dê conhecimento dele ao público nos termos aqui previstos. 

Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente aplicável ao Acionista Único16 

2019 2020 2021 

8,50x 7,50x 6,50x 

(iv) Caso a Impresa, através de qualquer órgão social competente, aprove qualquer distribuição aos 

acionistas, incluindo, mas se não limitando a, pagamentos realizados a título de reembolso ou 

pagamento de juros referentes a prestações acessórias, prestações suplementares ou 

suprimentos, pagamento de dividendos, distribuição ou pagamento de reservas livres, prémios, ou 

decorrente de reembolso após redução de capital social, empréstimos a acionistas, ou qualquer 

outra forma de remuneração ou pagamento a acionistas ou de quaisquer outros créditos de que 

os acionistas sejam ou venham a ser titulares, bem como compra de ações próprias. 

Caso se verifique qualquer situação de reembolso antecipado das Obrigações SIC 2019-2022 por opção 

dos Obrigacionistas prevista nas alíneas anteriores, o Emitente deverá informar o público, de imediato 

após ter conhecimento da mesma, através do sistema de difusão de informação da CMVM. 

Para efeito desta secção, considera-se que as situações acima referidas ocorrerão nas seguintes datas: 

(a) Para a situação prevista na secção 6.9.3 (i), na data de divulgação ao mercado, através do sistema 

de difusão de informação da CMVM pelo Emitente ou por quem tenha o dever legal de proceder 

à comunicação em causa, ou (ii) na data da ocorrência da situação em causa quando diga respeito 

                                                           
16 O Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2017, registava, caso este rácio tivesse sido calculado por referência àquela 

data, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente inferior àquele que deverá ser observado por referência a 31 de 

dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. O Acionista Único, por referência a 31 de dezembro de 2018, registava, caso este rácio tivesse 

sido calculado por referência àquela data, um Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente de 9,40x, isto é, superior 

àquele que deverá ser observado por referência a 31 de dezembro de 2019, ou seja, 8,50x. 
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diretamente ao Emitente ou ao Acionista Único, ou na data em que o Emitente ou o Acionista 

Único tenha conhecimento da mesma, nomeadamente por efeito da atualização do respetivo livro 

de registo de ações ou exercício de quaisquer direitos sociais, quando não lhes diga diretamente 

respeito, consoante a data que primeiro ocorrer; 

(b) Para as situações previstas nas secções 6.9.3 (ii) e (iii), no termo do prazo de sanação previsto; 

(c) Para a situação prevista na secção 6.9.3 (iv), na data em que a aprovação da distribuição aos 

acionistas da Impresa for comunicada ao mercado através do sistema de difusão de informação da 

CMVM (www.cmvm.pt). 

tais datas constituindo uma (“Data do Evento de Reembolso Antecipado”). 

6.9.4. Reembolso antecipado 

Caso se verifique qualquer das Situações de Reembolso Antecipado, cada Obrigacionista poderá, no prazo 

máximo de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da Data do Evento de Reembolso Antecipado (tal prazo 

sendo considerado o “Prazo de Exercício do Direito de Reembolso Antecipado”), exigir o reembolso 

antecipado das Obrigações SIC 2019-2022 de que seja titular, sem necessidade de uma deliberação prévia 

da Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a receber o capital e os respetivos juros devidos até 

à data em que se efetuar aquele reembolso. 

Os Obrigacionistas que pretendam exercer a opção de reembolso antecipado deverão comunicar a sua 

intenção, por carta registada dirigida ao Conselho de Administração do Emitente e endereçada à sua sede 

social, devendo o Emitente proceder ao respetivo reembolso das Obrigações SIC 2019-2022 no prazo de 

10 (dez) Dias Úteis após o final do Prazo de Exercício do Direito de Reembolso Antecipado. 

6.9.5. Situações de incumprimento 

A ocorrência e manutenção de qualquer uma das seguintes situações constitui uma situação de 

incumprimento (“Situação de Incumprimento”): 

(i) Não pagamento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer montante a título de capital 

ou juros respeitante às Obrigações SIC 2019-2022, salvo se o incumprimento em causa for sanado, 

no caso de capital, no prazo de 3 (três) Dias Úteis após a respetiva data de vencimento ou, no caso 

de juros, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após a respetiva data de vencimento; 

(ii) Não cumprimento, pelo Emitente ou pelo Acionista Único, de qualquer outra obrigação relativa às 

Obrigações SIC 2019-2022, salvo se o incumprimento em causa, sendo sanável, for sanado no prazo 

de 30 (trinta) dias (ou em qualquer outro prazo superior concedido pelo representante comum dos 

Obrigacionistas (caso exista) ou pelos Obrigacionistas) a contar da data de vencimento da 

obrigação em causa ou, na inexistência de data de vencimento, da data em que o Emitente e/ou o 

Acionista Único for interpelado para o cumprimento da obrigação em causa, conforme aplicável; 
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(iii) Ocorrência de uma situação de incumprimento no âmbito de qualquer empréstimo, facilidade de 

crédito, garantia ou outro compromisso com incidência financeira, contraído pelo Emitente, pelo 

Acionista Único ou por uma Subsidiária Relevante junto do sistema financeiro português ou 

estrangeiro, ou relativa a obrigações decorrentes da emissão de valores mobiliários ou monetários 

de qualquer natureza, desde que o montante em causa seja superior a €2.500.000 (dois milhões e 

quinhentos mil euros) (ou o seu equivalente noutra moeda), considerado de forma individual ou 

agregada, e (i) haja sido decretado o vencimento antecipado dos créditos em causa ou (ii) não 

tenham os montantes devidos sido pagos na sua data de vencimento e a situação de 

incumprimento não tenha sido sanada nos termos contratualmente previstos; 

(iv) Existência de uma ou mais decisões judiciais ou administrativas transitadas em julgado, a respeito 

do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, ou de processo de execução 

fiscal ou de dívidas à Segurança Social relativamente ao qual não tenha sido apresentada 

reclamação ou contestação no prazo legalmente aplicável que determinem, para o Emitente, para 

o Acionista Único ou para a Subsidiária Relevante em causa, responsabilidades de montante 

superior a €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) (ou o seu equivalente noutra moeda), 

considerado de forma individual ou agregada, salvo se o Emitente, o Acionista Único ou a 

Subsidiária Relevante em causa liquidar integralmente o valor em dívida no prazo de 90 (noventa) 

dias a contar do trânsito em julgado ou da notificação da liquidação da dívida fiscal ou da dívida à 

Segurança Social; 

(v) Início de processo executivo incidente sobre a totalidade ou parte substancial dos ativos do 

Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante, salvo se o Emitente, o Acionista 

Único ou a Subsidiária Relevante em causa apresentar, de boa fé, contestação dentro do prazo 

legalmente aplicável ou prestar garantia idónea à suspensão do processo em curso; 

(vi) (a) O Emitente, o Acionista Único ou uma Subsidiária Relevante reconhecer expressamente a 

impossibilidade de liquidar integral e pontualmente as suas dívidas à medida que estas se forem 

vencendo ou o Emitente, o Acionista Único ou uma Subsidiária Relevante cessar pagamentos em 

geral; (b) o Emitente, o Acionista Único ou uma Subsidiária Relevante requerer a sua declaração 

de insolvência ou a sua apresentação a plano especial de recuperação (“PER”) ou a medida de 

efeito equivalente, ou se a declaração de insolvência, a apresentação a PER ou medida de efeito 

equivalente do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante for requerida por 

terceiro, neste caso salvo se o Emitente, o Acionista Único ou a Subsidiária Relevante apresentar, 

de boa fé, contestação dentro do prazo legalmente aplicável; (c) o Emitente, o Acionista Único ou 

uma Subsidiária Relevante ser declarado insolvente pelo tribunal competente ou, no âmbito de 

processo de insolvência, ser celebrado um acordo com, ou cessão a benefício de, credores gerais 

do Emitente, do Acionista Único ou de uma Subsidiária Relevante; ou (d) ser nomeado um 

administrador da insolvência ou outra entidade equivalente para o Emitente, para o Acionista 

Único ou para uma Subsidiária Relevante; 
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(vii) A cessação, total ou substancial, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma Subsidiária 

Relevante, do exercício da sua atividade ou a ocorrência de qualquer evento (incluindo a aprovação 

de deliberações sociais ou a perda ou suspensão de qualquer licença ou autorização relevante para 

o exercício da sua atividade) que (a) nos termos da lei aplicável determine a dissolução ou 

liquidação do Emitente, do Acionista Único ou da Subsidiária Relevante, salvo se o evento em causa 

ocorrer no âmbito de uma reestruturação societária solvente; ou que (b) provoque uma 

modificação materialmente adversa para o normal desenvolvimento das atividades do Emitente, 

do Acionista Único ou da Subsidiária Relevante; 

(viii) Alienação ou disposição, a qualquer título, da totalidade ou de parte das ações representativas do 

capital social do Emitente de que o Acionista Único é titular ou se, por qualquer outra forma, cessar 

a relação de grupo por domínio total existente entre o Emitente e o Acionista Único; ou 

(ix) Alienação ou disposição, a qualquer título, pelo Emitente, pelo Acionista Único ou por uma 

Subsidiária Relevante, da totalidade ou de uma parte substancial dos seus ativos, desde que tal 

alienação ou disposição tenha um impacto substancial nos ativos do Emitente, do Acionista Único 

ou da Subsidiária Relevante em causa, salvo se a alienação ou disposição em questão for efetuada 

a preços de mercado ou integrar uma operação de reorganização de ativos – sem prejuízo da forma 

jurídica que tal reorganização venha a revestir – realizada entre sociedades que integrem o Grupo 

Impresa e contanto que não afete a capacidade do Emitente e do Acionista Único para cumprir 

integral e pontualmente as obrigações que para si decorrem das Obrigações SIC 2019-2022. 

Para este efeito, por “parte substancial dos ativos” entende-se pelo menos 30% (trinta por cento) do ativo 

da entidade em causa; por “preços de mercado” entende-se a operação que seja considerada como tal 

por entidade independente designada pelo Emitente. 

6.9.6. Reembolso imediato 

Caso se verifique uma Situação de Incumprimento, ou seja, na data de ocorrência da situação em causa 

se não existir prazo de sanação aplicável ou, caso exista prazo de sanação aplicável, no termo deste sem 

que a situação em causa tenha sido sanada, o Emitente deverá informar o público, de imediato, através 

do sistema de difusão de informação da CMVM. 

Caso se verifique qualquer das Situações de Incumprimento previstas supra, cada Obrigacionista poderá 

exigir o reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que seja titular, sem necessidade de uma 

deliberação prévia da Assembleia Geral de Obrigacionistas, e terá direito a receber o capital e os 

respetivos juros devidos até à data em que se efetuar aquele reembolso. 

Os Obrigacionistas que pretendam exigir o reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que 

sejam titulares deverão comunicar essa sua intenção através de carta registada dirigida ao Conselho de 

Administração do Emitente e endereçada à sua sede social, devendo o Emitente proceder ao reembolso 

das Obrigações SIC 2019-2022, ao seu valor nominal, e pagar os juros devidos até à data em que se efetuar 

aquele reembolso, no prazo de 10 (dez) Dias Úteis após ter recebido a referida notificação. 
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Caso o Emitente não proceda ao pagamento no referido prazo, os Obrigacionistas que tenham exigido ao 

Emitente o reembolso imediato das Obrigações SIC 2019-2022 de que sejam titulares poderão, a partir de 

30 (trinta) dias sobre a constituição em mora do Emitente, comunicar ao Acionista Único, por carta 

registada dirigida ao Conselho de Administração do Acionista Único e endereçada à sua sede social, o não 

cumprimento, pelo Emitente, daquela obrigação de pagamento e exigir ao Acionista Único que, nessa 

qualidade, ao abrigo do disposto no artigo 501.º, n.º 2 do Código das Sociedades Comerciais (aplicável 

por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais), pague todos os montantes em dívida 

com relação às Obrigações SIC 2019-2022 de que aqueles Obrigacionistas sejam titulares. 

6.10. Taxa de rendibilidade efetiva 

6.10.1. Pressupostos 

A taxa de rendibilidade efetiva é aquela que iguala o valor atual dos fluxos monetários gerados por cada 

Obrigação SIC 2019-2022 ao seu preço de compra, pressupondo capitalização com idêntico rendimento. 

A taxa de rendibilidade efetiva utilizada nos cálculos apresentados depende dos seguintes pressupostos: 

(i) O preço de compra de cada Obrigação SIC 2019-2022 é igual ao seu valor de subscrição; 

(ii) A taxa anual nominal bruta fixa das Obrigações SIC 2019-2022 é de 4,50% (quatro vírgula cinquenta 

por cento), sendo os juros pagos semestralmente; 

(iii) O reembolso será efetuado ao valor nominal na Data de Reembolso; 

(iv) A convenção de cálculo de juros é 30/360; e 

(v) A taxa de imposto considerada sobre os juros será de 28% (vinte e oito por cento). 

Será utilizada a seguinte fórmula de cálculo da taxa de rendibilidade efetiva anual (“TRE”): 

 

 

Em que: 

Pc: preço de compra da Obrigação SIC 2019-2022; 

Juros: cupão semestral; 

t: data de pagamento de juros (expressa em semestres); 

n: maturidade (expressa em semestres); 

i: taxa de rendibilidade nominal anual; 

TRE: taxa de rendibilidade efetiva anual; 
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VR: valor de reembolso; e 

T: taxa de imposto. 

6.10.2. Taxa 

A taxa de rendibilidade efetiva anual bruta é 4,54181%, enquanto que a taxa de rendibilidade efetiva 

anual líquida é 3,26002%. 

6.10.3. Alterações 

A taxa de rendibilidade efetiva poderá vir a ser afetada por eventuais taxas e comissões a pagar pelos 

subscritores pela prestação de serviços financeiros (incluindo comissões de subscrição, de custódia e 

outras aplicáveis), que podem variar de intermediário para intermediário financeiro.  

Os preçários destes serviços financeiros prestados por cada intermediário financeiro podem ser 

consultados no website da CMVM (www.cmvm.pt). 

6.11. Prescrição 

Os direitos relativos às Obrigações SIC 2019-2022 prescrevem no prazo de 20 (vinte) anos ou 5 (cinco) 

anos, consoante se trate de direitos relativos ao reembolso de capital ou pagamento de juros relativos às 

Obrigações SIC 2019-2022, respetivamente. 

6.12. Agente Pagador 

6.12.1. Agente Pagador 

O serviço financeiro da presente Emissão, nomeadamente o pagamento dos juros e o reembolso de 

capital, será assegurado pelo Novo Banco, com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa, 

enquanto entidade nomeada pelo Emitente para o efeito. 

6.12.2. Substituição 

O Emitente poderá substituir o Agente Pagador designado e/ou nomear agentes pagadores adicionais 

desde que, até ao momento em que forem pagos todos os montantes devidos com relação às Obrigações 

SIC 2019-2022, o Emitente assegure que: 

(i) enquanto as Obrigações SIC 2019-2022 se encontrarem admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, esteja mandatado um agente pagador com morada no local ou locais que sejam 

exigidos pelas regras da autoridade de supervisão competente; e 

(ii) existe um agente pagador em Portugal capaz de realizar os pagamentos relativos às Obrigações 

SIC 2019-2022, tal como contemplados nas Condições das Obrigações SIC 2019-2022 e na lei 

portuguesa e regulamentos aplicáveis. 

6.12.3. Comunicação de substituição 

Qualquer alteração, cessação de funções ou nomeação relativa a um agente pagador produzirá efeitos 
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decorridos 30 (trinta) dias após comunicação da mesma aos Obrigacionistas nos termos da secção 6.16 – 

Comunicações. 

6.13. Representação dos Obrigacionistas e assembleias de Obrigacionistas 

6.13.1. Designação, destituição e substituição do representante comum 

Os Obrigacionistas poderão ser representados por um representante comum, o qual deve ser uma 

sociedade de advogados, uma sociedade de revisores oficiais de contas, um intermediário financeiro, uma 

entidade autorizada a prestar serviços de representação de investidores em algum Estado-Membro da 

União Europeia ou uma pessoa singular dotada de capacidade jurídica plena, ainda que não seja 

obrigacionista. 

O representante comum dos Obrigacionistas deve ser independente, não podendo estar associado a 

qualquer grupo de interesses no Emitente, nem encontrar-se em alguma circunstância suscetível de afetar 

a sua isenção, nos termos previstos no artigo 357.º do Código das Sociedades Comerciais. 

Os Obrigacionistas poderão, a todo o tempo, tomar as diligências necessárias para proceder à eleição do 

representante comum dos Obrigacionistas, nos termos da legislação em vigor. Adicionalmente, os 

Obrigacionistas têm ainda competência para a destituição ou substituição do representante comum. 

6.13.2. Convocação de assembleias 

As assembleias de Obrigacionistas poderão ser convocadas para deliberar sobre qualquer matéria que 

afete os interesses daqueles, incluindo a aprovação, por deliberação extraordinária, de uma modificação 

às Condições das Obrigações SIC 2019-2022 ou da nomeação ou destituição de representante comum dos 

Obrigacionistas, caso exista, e tanto as respetivas convocatórias como o seu funcionamento serão 

reguladas pelo Código das Sociedades Comerciais. As assembleias de Obrigacionistas podem ser 

convocadas pelo representante comum dos Obrigacionistas (caso exista) ou, se não tiver sido nomeado 

nenhum representante comum dos Obrigacionistas, ou o representante comum dos Obrigacionistas não 

tenha convocado a assembleia de Obrigacionistas, pelo presidente da mesa da assembleia geral do 

Emitente (quando exista), e deverão ser convocadas se requeridas pelos Obrigacionistas que detenham 

pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das Obrigações SIC 2019-2022 em dívida a cada 

momento. Os Obrigacionistas que detenham pelo menos 5% (cinco por cento) do montante global das 

Obrigações SIC 2019-2022 em dívida a cada momento podem ainda requerer a convocação judicial da 

assembleia de Obrigacionistas, quando a mesma não seja convocada pelo representante comum ou pelo 

presidente da mesa da assembleia geral. 

6.13.3. Quórum constitutivo 

O quórum necessário para que numa assembleia de Obrigacionistas seja aprovada uma deliberação que 

não seja uma deliberação extraordinária será de uma pessoa ou pessoas que detenham ou representem 

quaisquer Obrigações SIC 2019-2022 então em dívida, independentemente do montante global em causa. 
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O quórum exigido para que numa assembleia de Obrigacionistas convocada se aprove uma deliberação 

extraordinária será de uma pessoa ou pessoas que detenham ou representem pelo menos metade das 

Obrigações SIC 2019-2022 então em dívida, ou numa assembleia realizada em segunda convocatória, 

qualquer pessoa ou pessoas que detenham ou representem quaisquer das Obrigações SIC 2019-2022 

então em dívida, independentemente do montante global em causa. 

6.13.4. Quórum deliberativo 

O número de votos necessários para aprovar uma deliberação que não seja uma deliberação 

extraordinária é a maioria dos votos recolhidos na assembleia de Obrigacionistas em causa. A maioria 

necessária para aprovar uma deliberação extraordinária é de pelo menos 50% (cinquenta por cento) do 

montante global das Obrigações SIC 2019-2022 então em dívida ou, numa assembleia realizada em 

segunda convocatória, dois terços de votos recolhidos na assembleia em causa. 

6.13.5. Deliberações vinculativas 

As deliberações aprovadas em qualquer assembleia de Obrigacionistas serão vinculativas para todos os 

Obrigacionistas, independentemente de terem estado, ou não, presentes nessa assembleia de 

Obrigacionistas e de terem, ou não, votado contra as deliberações em causa.  

Quer em primeira quer em segunda convocatória, é vedado à assembleia deliberar o aumento de 

encargos dos Obrigacionistas, salvo se o mesmo for por si unanimemente aprovado, ou a adoção de 

medidas que impliquem o tratamento desigual dos Obrigacionistas. 

6.13.6. Modificações 

O representante comum (caso exista) pode, sem o consentimento dos Obrigacionistas, acordar 

determinadas modificações às Condições das Obrigações SIC 2019-2022, desde que as mesmas: 

(i) Sejam de natureza menor e ainda de natureza formal ou técnica; 

(ii) Sejam efetuadas para corrigir um erro manifesto ou cumprir disposições legais imperativas. 

6.13.7. Notificação 

Qualquer modificação, renúncia ou autorização ao abrigo das secções 6.13.5 – Deliberações vinculativas 

ou 6.13.6 – Modificações é vinculativa para todos os Obrigacionistas, incluindo os ausentes e os que 

tenham votado contra, e deverá ser notificada pelo Emitente aos Obrigacionistas assim que possível, de 

acordo com a secção 6.16 – Comunicações. 

6.13.8. Matérias que devem ser aprovadas por deliberação extraordinária 

Será exigida uma deliberação extraordinária dos Obrigacionistas para aprovar: 

(i) A modificação de qualquer data fixada para pagamento de capital ou juros em relação às 

Obrigações SIC 2019-2022, a redução do montante de capital ou juros devido em qualquer data 
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em relação às Obrigações SIC 2019-2022 ou a alteração do método de cálculo do montante de 

qualquer pagamento em relação às Obrigações SIC 2019-2022 na Data de Reembolso; 

(ii) A modificação ou revogação de quaisquer disposições previstas nas Condições das Obrigações SIC 

2019-2022; 

(iii) A renúncia a qualquer direito decorrente de qualquer uma das Condições das Obrigações SIC 2019-

2022; 

(iv) Deliberações sobre quaisquer outras matérias relativamente às quais as presentes Condições das 

Obrigações SIC 2019-2022 exigem a aprovação de uma deliberação extraordinária; 

(v) Qualquer alteração às situações que exigem uma deliberação extraordinária dos Obrigacionistas. 

6.14. Regime fiscal 

O regime fiscal respeitante aos rendimentos das Obrigações encontra-se descrito no Capítulo 26 

(Informações de Natureza Fiscal) sem prejuízo do disposto na secção 6.11 – Prescrição. 

6.15. Regime de transmissão das Obrigações 

Não existem restrições à livre transmissão das Obrigações SIC 2019-2022, sendo que as mesmas poderão 

também ser transacionadas no mercado regulamentado Euronext Lisbon quando estiverem admitidas à 

negociação nesse mercado. 

6.16. Comunicações 

6.16.1. Local de publicação 

Todas as notificações relativas às Obrigações SIC 2019-2022 serão publicadas, se e enquanto as 

Obrigações SIC 2019-2022 estiverem admitidas à negociação no mercado regulamentado Euronext 

Lisbon, no sistema de difusão de informação da CMVM disponível no seu website (www.cmvm.pt) e no 

website do Emitente (www.sic.pt) ou por qualquer outra forma que se mostre de acordo com o previsto 

no Código dos Valores Mobiliários e com as regras da Interbolsa e da Euronext relativamente à divulgação 

de informação a investidores. 

6.16.2. Requisitos adicionais 

O Emitente assegurará a realização de todas as comunicações de forma a cumprir com outras regras e 

regulamentos em vigor. 

6.16.3. Comunicações pelos Obrigacionistas 

As comunicações efetuadas pelos Obrigacionistas deverão revestir a forma escrita e ser entregues ou 

remetidas ao Emitente. 

6.17. Notação de risco 

As Obrigações SIC 2019-2022 não serão objeto de notação de risco. 
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6.18. Admissão à negociação 

6.18.1. Admissão 

Foi solicitada a admissão das Obrigações SIC 2019-2022 à negociação no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon. Não será requerida pelo Emitente a admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-

2022 noutro mercado regulamentado ou equivalente. O Emitente pretende que a admissão à negociação 

ocorra com a maior brevidade possível, sendo previsível que a mesma tenha lugar no dia 10 de julho de 

2019. 

6.18.2. Data efetiva de admissão 

Após a publicação do Prospeto será publicado um anúncio no boletim de cotações da Euronext, indicando 

a data efetiva da admissão à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon das Obrigações SIC 

2019-2022, cuja admissão à negociação é solicitada. 

6.19. Outros empréstimos obrigacionistas 

Para além das Obrigações SIC 2019-2022, a SIC não emitiu outros empréstimos obrigacionistas. 

6.20. Lei aplicável e Jurisdição 

6.20.1. Lei aplicável 

As Obrigações SIC 2019-2022 e as Condições das Obrigações SIC 2019-2022 serão regidas pela lei 

portuguesa. 

6.20.2. Jurisdição 

Para dirimir qualquer litígio emergente das Obrigações SIC 2019-2022 ou das Condições das Obrigações 

SIC 2019-2022 será competente o Tribunal da Comarca de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 

outro.  
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CAPÍTULO 7 

ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO DO EMITENTE 

7.1 Denominação jurídica e comercial do Emitente 

A denominação jurídica do Emitente é SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. e a sua 

denominação comercial mais frequente é SIC. Para efeitos do Prospeto, a denominação utilizada, 

conforme as Definições, é SIC. 

7.2 Registo e número de pessoa coletiva do Emitente 

A SIC é uma sociedade anónima, constituída ao abrigo da lei portuguesa, com sede na Rua Calvet de 

Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 

sob o número único de matrícula e pessoa coletiva 501 940 626 e com o capital social integralmente 

subscrito e realizado no valor de €10.328.600 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros). 

7.3 Constituição do Emitente 

A SIC foi constituída a 23 de julho de 1987 por tempo indeterminado. 

7.4 Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade do Emitente 

A SIC é uma sociedade anónima fechada ao investimento público com sede na Rua Calvet de Magalhães, 

n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos, e o seu número de telefone é o (+351) 214 544 000.  

A SIC tem por objeto o exercício de atividade no âmbito da televisão, multimédia, audiovisual e produção 

cinematográfica, bem como qualquer outra atividade de comunicação, nomeadamente, Internet, vídeos 

em qualquer suporte e publicações de qualquer género, encontrando-se sujeita à supervisão e 

regulamentação da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (“ERC”). 

A SIC rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e, em especial, pelo Código das 

Sociedades Comerciais e ainda pelos seus estatutos. A atividade do Emitente é regulada por legislação 

específica, em especial, pela Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido, aprovada pela Lei n.º 

27/2007, de 30 de julho, conforme sucessivamente alterada, bem como pela legislação comunitária 

aplicável. 

O capital social da SIC é de €10.328.600 (dez milhões trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), 

sendo representado por 6.005.000 (seis milhões e cinco mil) ações ordinárias com o valor nominal de 

€1,72 (um euro e setenta e dois cêntimos) cada e encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

7.5 Acontecimentos recentes com impacto na avaliação da solvência do Emitente 

Desde a data das últimas contas anuais auditadas, não ocorreu qualquer acontecimento excecional, 

governamental, político, fiscal e económico que tenha afetado a SIC e/ou as suas participadas, que seja 

significativo para a avaliação da sua solvência. Durante o primeiro trimestre de 2019, a SIC procedeu à 



 

96 

aquisição de uma participação de 4,16% na empresa YoungStories, S.A., cuja atividade consiste na 

exploração do website Zaask. 

7.6 Pacto social e estatutos do Emitente 

Os estatutos da SIC encontram-se depositados na Conservatória de Registo Comercial de Cascais e 

disponíveis no website da SIC (www.sic.pt) e são incluídos em anexo ao presente Prospeto – vide Capítulo 

27.2 (Informação incluída em anexo). 

7.7 Investimentos 

Os últimos exercícios foram marcados por um investimento na renovação de toda a infraestrutura 

tecnológica na área de televisão, essencialmente, mediante a aquisição de equipamento técnico de 

produção e transmissão. Este projeto de renovação arrancou em 2016 e terminou no final de janeiro de 

2019. No dia 27 de janeiro de 2019, teve início a emissão da SIC, e dos restantes canais do seu universo, 

a partir dos novos estúdios, no edifício Impresa, em Paço de Arcos.  

O investimento17 suportado pelo Emitente totalizou cerca de 759 mil euros em 2017, aumentando para 

cerca de 8.357 mil euros em 2018, conforme melhor se detalha nos gráficos e nos quadros que se seguem 

e que agregam a informação contabilística relevante que serviu de suporte à análise: 

 

 

                                                           
17 Investimento corresponde ao valor das aquisições deduzido do valor de alienações e abates de ativos fixos tangíveis e intangíveis 

ocorridos no exercício. 
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Investimento por tipo de ativos - 2018

Equipamento Básico - 2,66% Equipamento Administrativo - 0,41%

Ativos Fixos Tangíveis em curso - 96,92% Ativos Intangíveis - 0%

Investimento por tipo de ativos - 2017

Equipamento Básico - 83,13% Equipamento Administrativo - 10,05%

Ativos Fixos Tangíveis em curso - 4,58% Ativos Intangíveis - 2,24%
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Ativos Fixos Tangíveis 

 

Montantes expressos em Euros 

 

 

Montantes expressos em Euros 

 

 

 

  

Edifícios e Equipamento Ativos fixos

outras Equipamento de Equipamento tangíveis

construções básico transporte administrativo em curso Total

Ativo bruto:

Saldo inicial 474.532 72.637.132 22.221 16.511.177 604.870 90.249.932

Aquisições - 642.319 - 77.090 34.773 754.182

Transferências - 556.854 - - (556.854) -

Alienações e abates - (11.119) - (797) - (11.916)

Saldo final 474.532 73.825.186 22.221 16.587.469 82.790 90.992.198

Depreciações acumuladas:

Saldo inicial 384.098 65.315.229 22.221 16.097.003 - 81.818.551

Depreciações do exercício 35.934 1.946.827 - 213.564 - 2.196.325

Alienações e abates - (4.210) - (554) - (4.764)

Saldo final 420.032 67.257.846 22.221 16.310.014 - 84.010.113

Ativo líquido 54.500 6.567.340 - 277.455 82.790 6.982.085

31 de dezembro de 2017
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Ativos Intangíveis 

 

Montantes expressos em Euros 

 

Montantes expressos em Euros 

O investimento suportado em 2018 foi referente, essencialmente, ao equipamento técnico de produção 

e transmissão para a implementação dos estúdios no edifício de Paço de Arcos. 

O montante de abates de ativos fixos tangíveis em curso respeita ao desreconhecimento dos ativos 

relacionados com o projeto de licenciamento da Rua A (Rua envolvente ao edifício de Carnaxide). 

Decorrente da mudança para Paço de Arcos e consequente desocupação do edifício de Carnaxide, o 

projeto da Rua A deixou de gerar benefícios económicos futuros para o Emitente. 

Para o exercício em curso e nos seguintes, o Emitente prevê realizar investimentos que financiará 

exclusivamente através de fundos próprios. Até ao final do ano em curso, o Emitente prevê realizar um 

investimento em equipamento técnico na ordem dos €362.000 e, nos anos subsequentes, o Emitente 

prevê efetuar investimento corrente de substituição estimado em cerca de €500.000 anuais. 

  

Softwares  de Propriedade

computador industrial Total

Ativo bruto:

Saldo inicial 2.244.580 128.800 2.373.380

Aquisições - - -

Saldo final 2.244.580 128.800 2.373.380

Amortizações acumuladas:

Saldo inicial 2.099.491 115.584 2.215.075

Amortizações do exercício 115.251 1.910 117.161

Saldo final 2.214.742 117.494 2.332.236

Ativo líquido 29.838 11.306 41.144

31 de dezembro de 2018

Softwares  de Propriedade

computador industrial Total

Ativo bruto:

Saldo inicial 2.227.580 128.800 2.356.380

Aquisições 17.000 - 17.000

Saldo final 2.244.580 128.800 2.373.380

Amortizações acumuladas:

Saldo inicial 1.973.279 113.673 2.086.952

Amortizações do exercício 126.212 1.911 128.123

Saldo final 2.099.491 115.584 2.215.075

Ativo líquido 145.089 13.216 158.306

31 de dezembro de 2017
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CAPÍTULO 8 

PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO EMITENTE 

8.1 Principais atividades 

Conforme infra se descreve com maior detalhe, a SIC foi constituída em 1992, ano em que iniciou as suas 

emissões tornando-se o primeiro canal de televisão privado em Portugal. Volvidos 5 anos, em 1997, foi 

lançada a SIC Internacional com o objetivo de chegar à vasta comunidade portuguesa espalhada por todo 

o mundo. Mais tarde, já em 2001, nasce a SIC Notícias, o primeiro canal de notícias em direto durante 24 

horas e em português. Segue-se o surgimento da SIC Mulher, em 2003. 

O ano de 2011 foi marcado pela novela “Laços de Sangue”, premiada com um Emmy Internacional, e o 

ano 2016 pelas novelas “Coração d’Ouro” e “Mar Salgado” que conquistaram medalhas de ouro e bronze 

no New York Festivals World’s Best TV & Films , em Las Vegas. 

A SIC é titular da licença de exploração da Rede 3 de televisão, correspondente ao serviço de programas 

SIC, bem como de autorizações para a exploração dos serviços de programas SIC Internacional, SIC 

Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO (que em conjunto formam o “Universo SIC”), 

conforme o quadro que se segue: 

Serviços de programas da SIC 

Serviço de programas Tipologia Cobertura Início emissão 

SIC Generalista Nacional 06.10.1992 

SIC INTERNACIONAL Generalista Internacional 17.09.1997 

SIC NOTÍCIAS Temático Informação Nacional 08.01.2001 

SIC RADICAL Temático Entretenimento Nacional 23.04.2001 

SIC MULHER Temático Mulher Nacional 08.03.2003 

SIC K Temático Infantojuvenil Nacional 18.12.2009 

SIC CARAS Temático Entretenimento Nacional 06.12.2013 

TXILLO Temático Infantojuvenil Internacional 17.11.2014 

Fonte: Alta Autoridade para a Comunicação Social (“AACS”); ERC. 

O serviço de programas SIC iniciou as suas emissões a 6 de outubro de 1992, como canal aberto e 

generalista, de cobertura nacional. Foi o primeiro canal de televisão privado a operar em Portugal, com 

um decisivo contributo para a pluralidade e independência editorial. Em maio de 1995, volvidos nem 3 
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anos do seu arranque, a SIC alcançou a liderança nas audiências18 através de uma forte aposta em 

programas de informação, entretenimento, documentários e programas de ficção, falados em português. 

Uma das grandes apostas da SIC, que se destacou claramente no panorama televisivo, foi a informação, 

aliada aos valores e princípios de independência, proximidade, rigor e qualidade. A SIC é atualmente líder 

de audiências19 (conforme a descrição pormenorizada constante da secção 8.2.2 - Audiências Televisivas). 

A 17 de setembro de 1997, ocorre a primeira emissão do serviço de programas SIC Internacional. Um 

canal generalista de cobertura internacional e acesso não condicionado com assinatura, via satélite, 

dedicado aos países de língua portuguesa e aos portugueses que se encontram fora de Portugal, podendo 

atualmente ser visto na África do Sul, Alemanha, Andorra, Angola, Austrália, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, 

Canadá, Estados Unidos da América, França, Luxemburgo, Moçambique e Suíça.  

O serviço de programas SIC Notícias surge no ecrã a 8 de janeiro de 2001. Caracteriza-se por ser um canal 

temático de informação em língua portuguesa produzido por portugueses e para portugueses, tendo sido 

o primeiro canal informativo nacional no cabo20. Do estatuto editorial da SIC Notícias resulta que este 

canal se pauta pela verdade, pluralismo e independência como princípios quotidianos do seu desempenho 

jornalístico. A SIC Notícias tem-se destacado como sendo o canal de informação preferido dos 

portugueses21. 

O serviço de programas SIC Radical iniciou a sua emissão a 23 de abril de 2001. Começou por ser um canal 

generalista, tendo a 9 de janeiro de 2013 sido autorizada a modificação do conteúdo da sua programação, 

de generalista para temático. Atualmente, a SIC Radical destina-se a um público maioritariamente jovem, 

com programação nacional e internacional de géneros diversos dirigidos ao respetivo target etário, tais 

como música, desportos radicais, moda e animação. 

As emissões do serviço de programas SIC Mulher tiveram início a 8 de março de 2003. O formato base de 

programação é composto por conteúdos destinados ao público feminino, integrando essencialmente 

programas de divulgação informativa, formativa e educacional e focando as principais questões 

relacionadas com o tema “A Mulher”. 

A 18 de dezembro de 2009 surge o serviço de programas SIC K, com um modelo de programação centrado 

em conteúdos dirigidos a um público infantojuvenil, em particular séries e filmes de animação e 

entretenimento. 

                                                           
18 Fonte: A informação, que não é pública dirigindo-se apenas aos operadores televisivos, está disponível âmbito da CAEM, da qual 

fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado Portugues, sendo que a informação aí vinculada é 

reproduzida em comunicados oficiais da emitente e demais empresas concorrentes e por seu turno objeto de referencia nos 

respetivos relatórios anuais e trimestrais e da GMCS. 
19 Fonte: CAEM e GMCS - http://www.gmcs.pt/pt/televisao-por-cabo-e-satelite. 
20 Fonte: CAEM e GMCS - http://www.gmcs.pt/pt/televisao-por-cabo-e-satelite. 
21Fonte: Comunicado da Impresa disponível em https://www.impresa.pt/pt/comunicados (https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-

MAIO19--Live---Vosdal-.pdf), preparado com base na informação GfK 

http://www.gmcs.pt/pt/televisao-por-cabo-e-satelite
http://www.gmcs.pt/pt/televisao-por-cabo-e-satelite
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impresa.pt%2Fpt%2Fcomunicados&data=01%7C01%7CITG%40vda.pt%7C46bfc22e3b8a41b6127b08d6e850c80f%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0&sdata=wgbqyA6roEIotqRO6MmbhRbGXRqFN%2B0kGMgdj4Ct0cQ%3D&reserved=0
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
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O serviço de programas SIC Caras iniciou as suas emissões a 6 de dezembro de 2013. Apresenta um 

modelo de programação predominantemente centrado em conteúdos de entretenimento e ficção, 

dirigido a um público tendencialmente feminino, tendencialmente urbano, com especial enfoque em 

assuntos relacionados com lifestyle e a vida social das celebridades, nacionais e internacionais.  

A 17 de novembro de 2014 verifica-se a emissão do serviço de programas DStv Kids, atualmente 

denominado “Txillo”, sendo o mesmo distribuído em Angola e Moçambique. O canal Txillo tem por objeto 

a emissão de programação destinada ao público infanto-juvenil entre os 5 e os 15 anos, assumindo-se 

como um canal de família. Este serviço de programas pretende contribuir de forma positiva e inovadora 

para o entretenimento e formação do público-alvo e para o desenvolvimento da sua personalidade, 

através de uma programação diversificada. 

Em 2018, contactaram diariamente com a SIC mais de 4 milhões de telespectadores em Portugal. Os 

canais temáticos da SIC foram, dentro dos grupos de canais portugueses, os mais vistos em 2018. Todos 

os dias, assistiram à SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC Caras e SIC K perto de 2 milhões e 300 mil 

telespectadores. No total, os canais SIC chegam a 15 países, através de 36 operadores22. 

A SIC detém ainda a GMTS (Global Media e Technology Solutions) Serviços Técnicos e Produção 

Multimédia, Sociedade Unipessoal, Lda. (“GMTS”), empresa constituída em 2001, que tem como principal 

finalidade a prestação de serviços de natureza técnica no âmbito de qualquer atividade de comunicação 

social, audiovisual e produção cinematográfica, televisão digital, transmissão de sinais de radiotelevisão, 

quer seja por via terrestre (hertziana), cabo ou satélite, internet, UMTS ou qualquer outra atividade 

"multimédia". 

 

8.2 Evolução da atividade em 2018 e no primeiro trimestre de 2019 

8.2.1 Nota prévia 

Desde 1 de março de 2012, o sistema de medição de audiências em Portugal Continental passou a ser da 

responsabilidade da empresa GfK23. 

O universo de consumo de televisão, habitualmente designado como o conjunto de indivíduos com 4 e 

mais anos residentes em lares portugueses com pelo menos um aparelho de televisão, foi estimado em 9 

milhões 684 mil 285 indivíduos, distribuídos numa referência teórica de 3 milhões 869 mil 188 lares. A 

medição de audiência é efetuada através da recolha eletrónica de comportamento dos indivíduos 

constantes de um painel de 1100 lares representativo do universo acima referido. O comportamento 

individual é segmentado e agregado de acordo com algumas características sócio-demográficas de base, 

                                                           
22 Fonte: Dados GfK / CAEM 
23 A informação está disponível no âmbito da CAEM, da qual fazem parte a SIC e demais operadores televisivos sujeitos à jurisdição do Estado 

Portugues, sendo que a informação aí vinculada é reproduzida em comunicados oficiais da emitente e demais empresas concorrentes e por 

seu turno objeto de referencia nos respetivos relatórios anuais e trimestrais. 
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habitualmente usadas para o dimensionamento e valorização da comunicação publicitária. Entre outras 

variáveis individuais, são discriminadas o género, o grupo de idade de pertença, o status social presumido, 

o status de atividade e a residência em lares com Televisão Digital Terrestre (“TDT”) ou outro tipo de 

distribuição de oferta (Cabo, Internet Protocol TV, Satélite, etc.). 

A representatividade do painel relativamente à população é assegurada pelos resultados dos censos de 

2011 e pelos resultados obtidos regularmente por estudos de base realizados pela GfK. 

8.2.2 Audiências televisivas 

O serviço de programas televisivo SIC terminou 2018 com uma média de 17,0% de share. 

Share (%) Total Dia - Ano 2018 - Dados Consolidados    

  SIC RTP1 RTP Outros TVI Subscrição TV Outros 

Universo 17 12,2 3,3 20,3 38,5 8,7 

Fonte: GfK 

      

Legenda:  

Share de Audiência (Shr %) – Relação entre o tempo total despendido a ver um determinado programa/canal/suporte 

relativo ao tempo total despendido a ver televisão no mesmo período do tempo (ex: hora, dia, semana, mês). 

Dados Consolidados – acumulado do consumo da emissão do dia, tanto em direto como em diferido, no próprio dia da 

emissão (VOSDAL) e nos 7 dias seguintes (TSV 7 dias) e outros consumos não identificados ou utilizações do televisor, no 

mesmo dia (“Outros/Not Set”). Este consolidado conclui a medição oficial da audiência dos programas de televisão.  

RTP Outros – RTP2 + RTP Memória TDT + RTP3 TDT (a partir de 1 de janeiro de 2017). 

A SIC manteve a liderança em ambos os targets comerciais24 (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) no horário 

nobre, com 19,8% e 20,4% de share, respetivamente. 

Share (%) Prime Time - Ano 2018 - Dados Consolidados    

  SIC RTP1 RTP Outros TVI Subscrição TV Outros 

A/B C D 15/54 19,8 9,6 2,7 19,2 38,5 10,2 

                                                           
24 Para o efeito, deve entender-se por target comercial o grupo de indivíduos, constituindo um subconjunto de elementos de um 

dado universo (indivíduos com 4 ou + anos, residentes em Portugal Continental em lares unifamiliares equipados com pelo menos 

uma televisão – não contabilizando para o universo a população institucionalizada, tal como residentes em hotéis, lares, centros 

universitários e prisões) que é definido por características sociodemográficas e/ou posse de bens, em função do objetivo de 

comunicação de cada anunciante para a sua marca/produto, nos termos de Nota Técnica emitida pela Comissão de Análise de 

Estudos de Meios (“CAEM”). 
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A/B C D 25/54 20,4 9,7 2,8 18,6 38,8 9,7 

Fonte: GfK 

      

A universalidade dos serviços de programas televisivos sob a marca SIC, ou seja, o canal generalista SIC e 

os serviços de programas temáticos descritos na tabela inicial da secção ‘8.1. Principais Atividades’ deste 

Prospeto, terminaram o ano com uma quota de mercado de 20,8% e a liderar nos targets comerciais (A/B 

C D 15/5425 e A/B C D 25/5426), com 21,4% e 22,3% de share, respetivamente.  

Share (%) Total Dia - Ano 2018 - Dados Consolidados  

  Universo SIC Universo RTP Universo TVI 

Universo 20,8 16,6 23,3 

A/B C D 15/54 21,4 12,2 17,8 

A/B C D 25/54 22,3 12,6 17,5 

Fonte: GfK 

   

Os serviços de programas temáticos da SIC alcançaram uma quota de mercado de 3,8%, uma subida de 

0,1 p.p. relativamente a 2017. Em 2018, a SIC Mulher atingiu uma audiência recorde, com 1,0% de share. 

A SIC Notícias destacou-se, mais uma vez, como canal líder de informação, com 1,9% de share. Quanto 

aos restantes canais temáticos, a SIC Radical alcançou uma quota de mercado de 0.4%, a SIC K subiu face 

a 2017 e obteve uma quota de mercado de 0,3%, e a SIC Caras manteve o resultado de 2017, com 0,3% 

de share. 

 

Share (%) Total Dia - Ano 2018 - Dados Consolidados 

  Universo dos canais temáticos SIC 

SIC Notícias 1,9 

SIC Mulher 1 

SIC Radical 0,4 

                                                           
25 Grupo de indivíduos que constituem um subconjunto de elementos do target comercial e que pertencem às classes sociais A B C 

e D e com idades compreendidas entre os 15 e os 54 anos. 
26 Grupo de indivíduos que constituem um subconjunto de elementos do target comercial e que pertencem às classes sociais A B C 

e D e com idades compreendidas entre os 25 e os 54 anos. 
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SIC Caras 0,3 

SIC K 0,3 

Canais temáticos SIC 3,8 

Fonte: GfK  

A SIC melhorou os seus resultados no último ano. A subida nas audiências iniciou-se em outubro de 2018, 

com as estreias do programa ‘Júlia’, nas tardes dos dias úteis, e do programa ‘Casados à Primeira Vista’, 

que liderou no prime time de domingo e no horário das 19h aos dias úteis. 

Em 2019 ocorre uma mudança histórica na liderança das audiências em Portugal. A SIC terminou o 1º 

trimestre de 2019 a liderar, no universo dos canais generalistas, com uma média de 19,2% de share, em 

dados consolidados, valor superior em 1,6 p.p. ao do período homólogo de 2018.  

Share (%) Total Dia - 1º Trimestre 2019 - Dados Consolidados   

  SIC RTP1 RTP Outros TVI 
Subscrição 

TV 
Outros 

Universo 19,2 12,1 3,3 18,8 37,9 8,6 

Fonte: GfK 

      

A SIC manteve, no mesmo período, a liderança nos principais targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 

25/54) no horário nobre, no universo dos canais generalistas, com 19,9% e 20,3% de share, 

respetivamente. 

Share (%) Prime Time - 1º Trimestre 2019 - Dados Consolidados   

  SIC RTP1 RTP Outros TVI 
Subscrição 

TV 
Outros 

A/B C D 15/54 19,9 10 2,7 17,7 39,3 10,4 

A/B C D 25/54 20,3 10,4 2,7 17,6 39,3 9,7 

Fonte: GfK 

      

Para estes bons resultados, contribuíram ‘O Programa da Cristina’ e ‘Olhó Baião!’, que devolveram à SIC 

a liderança nas manhãs, tanto aos dias úteis como aos fins de semana, os programas ‘Júlia’ e ‘Linha 

Aberta’, que consolidaram a liderança nas tardes, o programa ‘Quem Quer Namorar com o Agricultor?’, 
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que deu a liderança à SIC no prime time de domingo e no horário das 19h aos dias úteis, e o total de 

informação (‘Primeiro Jornal’ + ‘Jornal da Noite’), que também contribuiu para os bons resultados da 

estação, liderando no universo.  

A universalidade dos serviços de programas televisivos sob a marca SIC, ou seja, o canal generalista SIC e 

os serviços de programas temáticos, terminaram o 1º trimestre do ano a liderar com uma quota de 

mercado de 22,8%, um crescimento de 1,7 p.p. quando comparado com o 1º trimestre de 2018. Nos 

targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54), o grupo de canais SIC terminou a liderar, com 23,2% 

e 24,0% de share, respetivamente. 

Share (%) Total Dia - 1º Trimestre 2019 - Dados Consolidados 

  Universo SIC Universo RTP Universo TVI  

Universo 22,8 16,4 21,2 

A/B C D 15/54 23,2 11,5 15,6 

A/B C D 25/54 24 12 15,5 

Fonte: GfK 

   

Os serviços de programas temáticos da SIC alcançaram uma quota de mercado de 3,6%, mais 0,1 p.p. que 

no trimestre homólogo de 2018. A SIC Notícias destacou-se, uma vez mais, como o canal de informação 

preferido pelos portugueses27, com 1,7% de share. Quanto aos restantes canais temáticos, a SIC Mulher 

alcançou uma quota de mercado de 1,0%, a SIC Radical e a SIC K subiram e obtiveram, respetivamente, 

uma quota de mercado de 0,4% e de 0,3%, enquanto a SIC Caras manteve o resultado do 1º trimestre de 

2018, com 0,3% de share. 

Share (%) Total Dia - 1º Trimestre 2019 - Dados Consolidados 

  
Universo dos canais 

temáticos SIC 

SIC Notícias 1,7 

SIC Mulher 1 

SIC Radical 0,4 

                                                           
27Fonte: Comunicado da Impresa disponível em https://www.impresa.pt/pt/comunicados (https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-

MAIO19--Live---Vosdal-.pdf), preparado com base na informação GfK 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.impresa.pt%2Fpt%2Fcomunicados&data=01%7C01%7CITG%40vda.pt%7C46bfc22e3b8a41b6127b08d6e850c80f%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0&sdata=wgbqyA6roEIotqRO6MmbhRbGXRqFN%2B0kGMgdj4Ct0cQ%3D&reserved=0
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/cdn.impresa.pt/data/content/binaries/812/dfd/dbc17a15-f116-44d4-a86c-14aaf9de995b/AUDIENCIAS-MAIO19--Live---Vosdal-.pdf
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SIC Caras 0,3 

SIC K 0,3 

Canais temáticos SIC 3,6 

Fonte: GfK 

 

A SIC consolidou em abril a liderança de audiências e terminou com 19,2% de share, aumentando para 

2.0 p.p. a distância para a TVI.  

Share (%) Total Dia - Abril 2019 - Dados Consolidados    

  SIC RTP1 RTP Outros TVI 
Subscrição 

TV 
Outros 

Universo 19,2 11,7 3,4 17,2 38,3 10,1 

Fonte: GfK 

      

No prime time, a SIC manteve a liderança em abril, no universo dos canais generalistas, em ambos os 

targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) com 19,9% e 20,2% de share, respetivamente. 

Share (%) Prime Time - Abril 2019 - Dados Consolidados    

  SIC RTP1 RTP Outros TVI 
Subscrição 

TV 
Outros 

A/B C D 15/54 19,9 9,1 2,6 17,4 38,6 12,4 

A/B C D 25/54 20,2 9,5 2,6 17,4 38,9 11,4 

Fonte: GfK 

      

‘“Quem Quer Namorar com o Agricultor?”’ manteve a liderança nas noites de domingo e na faixa das 19 

horas nos dias úteis. O ‘Jornal da Noite’ manteve-se como o programa de informação mais visto em 

Portugal e a informação da SIC (‘Primeiro Jornal’ + ‘Jornal da Noite’) a liderança em abril. A SIC continuou, 

em abril, a ser a estação imbatível no daytime, com Cristina Ferreira a liderar nas manhãs dos dias úteis, 

João Baião nas manhãs de fim-de-semana e Júlia Pinheiro nas tardes. 

A universalidade dos serviços de programas televisivos sob a marca SIC, ou seja, o canal generalista SIC e 

os serviços de programas temáticos, terminaram o mês de abril de 2019 a liderar com uma quota de 
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mercado de 22,8% e nos targets comerciais (A/B C D 15/54 e A/B C D 25/54) o grupo de canais SIC manteve 

a liderança, com 22,8% e 23,5% de share, respetivamente. 

Share (%) Total Dia - Abril 2019 - Dados Consolidados  

  Universo SIC Universo RTP Universo TVI 

Universo 22,8 16 19,4 

A/B C D 15/54 22,8 10,4 14,5 

A/B C D 25/54 23,5 10,8 14,6 

Fonte: GfK 

   

Os serviços de programas temáticos da SIC terminaram o mês de abril com uma quota de mercado de 

3,6%. A SIC Notícias destacou-se, uma vez mais, como o canal de informação preferido pelos portugueses, 

com 1,7% de share, alcançando em abril os melhores dias do ano. Quanto aos restantes canais temáticos, 

a SIC Mulher alcançou um share de 0,9%, a SIC Radical 0,4% de share, a SIC K terminou com 0,3% de share 

e a SIC Caras 0,2% de share. 

Share (%) Total Dia - Abril 2019 - Dados Consolidados 

  
Universo dos canais temáticos 

SIC 

SIC Notícias 1,7 

SIC Mulher 0,9 

SIC Radical 0,4 

SIC Caras 0,2 

SIC K 0,3 

Canais temáticos SIC 3,6 

Fonte: GfK 

 

8.2.3 A oferta digital da SIC 

A SIC, ao longo da sua história, tem sido um dos canais pioneiros na inovação tecnológica e na oferta de 

conteúdos em ambiente digital, tornando-se a primeira televisão nacional a disponibilizar todo o seu 
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universo de canais em Alta Definição (desde 2016) e a adotar, desde janeiro de 2019, um avançado 

sistema tecnológico multiplataforma exclusivo em Portugal: “Media Backbone Hive”28. 

O website www.sic.pt, lançado a 23 de maio de 2001, contém toda a informação referente ao canal de 

televisão SIC, onde é também possível assistir em direto à emissão do canal, assistir aos episódios 

completos de programas, ou ainda consultar a grelha de programação da estação.  

O website www.sicnoticias.pt, autonomizado em novembro de 2011, é um espaço online dedicado em 

exclusivo à informação. Visa dar resposta aos interesses de um público exigente que procura estar sempre 

informado, contribuindo para o esclarecimento da opinião pública em várias áreas como País, Mundo, 

Economia, Desporto, Cultura e Bem-Estar.  

O website www.sicmulher.pt, lançado em março de 2003 e reformulado em maio de 2018, destina-se ao 

público feminino. Em sicmulher.pt é possível encontrar dicas de beleza, tutoriais, sugestões de moda e 

todas as notícias que interessam ao universo feminino. Pode ainda encontrar-se toda a programação do 

canal e os episódios completos dos melhores programas presentes em grelha. 

O website www.siccaras.pt, lançado em dezembro de 2013, disponibiliza informação sobre o canal de 

televisão SIC Caras, grelha de programação e permite o acesso aos episódios completos dos melhores 

programas do canal. 

O website www.sickapa.pt, lançado a 18 de dezembro 2009, destinado a um público mais jovem, 

disponibiliza toda a informação relativa ao canal de televisão SIC K. Permite a visualização dos episódios 

completos dos programas preferidos, bem como a consulta da grelha de programação da estação e ainda 

toda a informação associada a passatempos. 

O website www.sicradical.pt, lançado a 23 de maio 2001 e autonomizado em março de 2009, contém 

informação referente ao canal de televisão SIC Radical, para além de diversos conteúdos exclusivos 

relacionados com os programas da estação. Permite a visualização de episódios completos, bem como a 

consulta da grelha de programação do canal. De destacar ainda o acesso a conteúdos exclusivos 

relacionados com grandes eventos, nomeadamente, festivais de verão. 

O website www.famashow.pt, lançado em fevereiro de 2018, deriva do programa de televisão líder de 

audiências ‘Fama Show’. Mais do que um website de famosos e celebridades, nacionais e internacionais, 

é um canal digital da SIC dedicado a estas temáticas, com produção própria de conteúdos e forte presença 

nas redes sociais. O website disponibiliza ainda os episódios completos e todos os segmentos do programa 

Fama Show. 

                                                           
28 Fontes: comunicado SIC (https://sic.pt/maissic/2016-10-06-Todos-os-canais-SIC-agora-em-HD), comunicado SONY - 

https://pro.sony/en_CY/press/sic-selects-ip-based-tv-production-centre-cloud-based-multiplatform-delivery)  

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsic.pt%2Fmaissic%2F2016-10-06-Todos-os-canais-SIC-agora-em-HD&data=01%7C01%7Cfpm%40vda.pt%7C2280359592434f3930ca08d6e923bebc%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0&sdata=5bhZzn8Y%2BejLVLCYNRLZSKSckKc7sHqPz1st179%2Fnjk%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpro.sony%2Fen_CY%2Fpress%2Fsic-selects-ip-based-tv-production-centre-cloud-based-multiplatform-delivery&data=01%7C01%7Cfpm%40vda.pt%7C2280359592434f3930ca08d6e923bebc%7Ca150e164a17b4b6ab7a0646c95e42a98%7C0&sdata=2zzxdP2ITE5mdzGlnIYmOiPphAtIlhi9gxwKVyFv5eI%3D&reserved=0
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O website www.volantesic.pt, lançado em fevereiro de 2019, possibilita a consulta dos preços de 

automóveis novos e usados, a par de informação sobre as novidades do mercado automóvel. No website 

pode também assistir-se aos vídeos do programa ‘Volante’, da SIC Notícias. 

8.2.4 Audiências Digitais 

O Universo SIC, constituído pelos websites da SIC, SIC Notícias, SIC Mulher, SIC Caras, SIC K, SIC Radical, 

Fama Show e Volante SIC, chegou a uma média mensal, entre agosto e dezembro de 2018, de 1.456.644 

Visitantes Únicos. 

Reach - agosto a dezembro 2018 

  Média Mensal de Visitantes Únicos 

SIC 1 456 644 

Fonte: netAudience, Alvo Universo 

Nota Técnica: Em agosto de 2018 iniciou-se uma nova série de dados no estudo netAudience, não sendo 

diretamente comparável com os dados da série finalizada em julho de 2018. 

Legenda: Reach (Cobertura Máxima) – Indivíduos que visitaram uma Entidade/Rede, durante o período em análise 

(Visitantes Únicos). O Reach é calculado relativamente a pessoas (Real users) e não relativamente a cookies/Unique 

Browsers, IPs ou outro tipo de identificador de ambiente ou equipamento de acesso. 

No 1º trimestre de 2019, o Universo SIC alcançou uma média mensal de 1.421.995 Visitantes Únicos com 

o seu agregado de websites. 

Reach - 1º Trimestre 2019 

  Média Mensal de Visitantes Únicos 

SIC 1 421 995 

Fonte: netAudience, Alvo Universo 

De destacar a excelente performance do agregado de websites da SIC no último relatório do estudo 

netAudience, disponibilizado pela Marktest em abril de 2019. O agregado de websites da SIC regista o seu 

valor mais elevado de Reach (Cobertura Máxima) desde o início do estudo, com um total de 1.739.064 

Visitantes Únicos durante o mês, sendo este um valor consideravelmente acima da média obtida entre 

agosto e dezembro de 2018 e ainda acima do valor conseguido no primeiro trimestre de 2019. Este 

crescimento de Visitantes Únicos é justificado pelo forte investimento interno levado a cabo em toda a 

oferta digital da SIC.  
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O incremento da Cobertura Multiplataforma em abril de 2019 representa uma melhoria de 11,7% face ao 

mês anterior, fruto ainda do aumento de Visitantes Únicos em todas as plataformas estudadas: PC, Phone 

e Tablet. 

8.2.5 Evolução das receitas da atividade 

Não obstante a preocupação do Emitente em diversificar as suas fontes de receita, é incontestável, dada 

a natureza da sua atividade, o peso muito significativo da publicidade nas receitas totais, registando uma 

evolução positiva ao longo dos últimos quatro anos. Entre 2015 e 2018, o peso da publicidade no total 

das receitas passou de cerca de 55% registados em 2015 para cerca de 69% registados em 2018, ao que 

também contribuiu a diminuição das receitas totais registada no mesmo período, que se fixou em torno 

dos 16%. As restantes receitas totais do Emitente, que representaram cerca de 31% em 2018 e que 

representavam cerca de 45% em 2015 decorrem maioritariamente da venda de programas, venda de 

imagens, IVRs e assinaturas de canais via distribuidores. 

      2017    2015 

    2018  (reexpresso)  2016  (reexpresso) 

Prestações de serviços:         

 Publicidade   97 448 776  98 167 745  94 669 054  93 892 439 

 Assinaturas de canais  36 857 597  39 625 035  43 488 469  50 423 742 

 Outras (a)   7 649 014  9 059 809  14 652 908  24 987 010 

 Total   141 955 387  146 852 589  152 810 431  169 303 191 

           
(a) Esta rubrica inclui, essencialmente, as receitas de concursos e iniciativas com participação telefónica 

8.2.6 Atividade Internacional do Emitente 

A atividade internacional do Emitente tem historicamente assumido um peso residual no total das receitas 

do grupo e de tendência decrescente ao longo dos últimos quatro anos. O seu peso passou de 7,2% 

registados em 2015 para 4,5% registados em 2018, sendo que a quase totalidade da atividade 

desenvolvida no estrangeiro refere-se a venda de conteúdos e distribuição dos canais SIC Internacional. 

  Portugal 

  
2018  2017 

(reexpresso) 
 2016  2015 

         
Prestações de serviços 135 750 679  140 421 028  146 102 745  157 917 086 
Vendas  -  -  -  - 
Outros proveitos operacionais -  -  -  - 

Total de proveitos operacionais 135 750 679  140 421 028  146 102 745  157 917 086 

 
  Outros mercados 

  
2018  2017 

(reexpresso) 
 2016  2015 

         
Prestações de serviços 6 204 708  6 431 561  6 707 686  11 386 105 
Vendas  -  -  -  - 
Outros proveitos operacionais -  -  -  - 

Total de proveitos operacionais 6 204 708  6 431 561  6 707 686  11 386 105 
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CAPÍTULO 9 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO EMITENTE 

9.1 Estrutura organizativa 

O Emitente encontra-se integrado no Grupo Impresa, sendo detido a 100% pela Impresa, empresa mãe 

do Grupo Impresa. O Emitente é titular da quota representativa da totalidade do capital social da GMTS 

(Global Media e Technology Solutions) Serviços Técnicos e Produção Multimédia, Sociedade Unipessoal, 

Lda. (“GMTS”) e de 4,16% do capital social da Young Stories, S.A. (“Young Stories”), conforme 

organograma infra: 

 

9.2 Dependência para com as entidades do Grupo Impresa 

A SIC depende, para o exercício da sua atividade, da GMTS, no que toca ao fornecimento de serviços 

técnicos, tais como audiovisuais, de produção, televisão digital e transmissão de sinais de radiotelevisão 

e da Impresa Office & Service Share – Gestão de Imóveis e Serviços, S.A. (“IOSS”), na medida em que os 

serviços contabilísticos, financeiros, logísticos e administrativos em geral são prestados por esta participada 

do Grupo Impresa. 

IMPRESA PUBLISHING, SA SIC, SA IMPRESA Office & Service Share, SA

Expresso, Blitz SIC, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher Gestão de Imóveis e Serviços Partilhados

SIC K, SIC Caras, SIC Internacional

INFOPORTUGAL, SA
NP-Notícias Portugal, CRL Sistemas de Informação e Site OLHARES

Participação 2,72% na LUSA GMTS, LDA
Serviços Técnicos e Meios Móveis VASP, SA

VISAPRESS, CRL Distribuição de Publicações

Gestão de Conteúdos YOUNGSTORIES, SA

Site ZAASK LUSA, SA
Agência de Notícias

7,69%

4,16%
22,35%

100%

100%
7,14% 3,57%

100%

33,33%

PUBLISHING TELEVISÃO OUTRAS PARTICIPAÇÕES

100% 100%
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CAPÍTULO 10 

INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS RELATIVAMENTE AO EMITENTE 

10.1 Alterações significativas ao nível do Emitente 

O Emitente atesta que não houve alterações significativas adversas desde a data de publicação dos seus 

últimos mapas financeiros auditados publicados (reportados a 31 de dezembro de 2018). 

10.2 Tendências, incertezas, pedidos, compromissos ou outras ocorrências suscetíveis de afetar 

significativamente as perspetivas do Emitente 

O Emitente não prevê qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou ocorrência que seja 

suscetível de afetar significativamente as suas perspetivas para o exercício em curso. 
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CAPÍTULO 11 

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS DO EMITENTE 

Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros do Emitente.   
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CAPÍTULO 12 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DO EMITENTE  

A SIC adota um modelo de governo nos termos do qual a sua administração e fiscalização competem, 

respetivamente, a um Conselho de Administração (“Conselho de Administração”), a um Conselho Fiscal 

(“Conselho Fiscal”) e a um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas (“ROC”), 

em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 278.º do Código das Sociedades 

Comerciais e com o previsto nos seus estatutos. 

São órgãos sociais da SIC: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e o Conselho Fiscal. 

12.1 Conselho de Administração 

Ao Conselho de Administração compete a representação da SIC e a prática de todos os atos necessários 

a assegurar a gestão dos negócios da SIC. 

Nesse âmbito, compete ao Conselho de Administração, deliberar sobre:  

a) A representação da sociedade, ativa e passivamente, em juízo e fora dele; 

b) A negociação e outorga de todos os contratos, incluindo convenções de arbitragem, seja qual for 

o seu alcance e natureza, bem como a forma que revistam, em que a sociedade seja parte; 

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposição de bens sociais; 

d) A obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessárias garantias, seja qual for a sua 

extensão e natureza;  

e) A confissão, desistência ou transação em qualquer processo judicial; 

f) A delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito que for fixado na respetiva 

deliberação, em qualquer dos administradores;  

g) Fixar os objetivos e as políticas de gestão da empresa; 

h) Elaborar os planos de atividade e financeiros anuais;  

i) Estabelecer a organização técnico-administrativa da sociedade e as normas de funcionamento 

interno, designadamente sobre pessoal e a sua remuneração;  

j) Constituir mandatários ou procuradores com os poderes que julgue convenientes, incluindo os de 

substabelecer;  

k) Gerir os negócios sociais e praticar todos os atos e operações relativos ao objeto social que não 

caibam na competência atribuída a outros órgãos da sociedade; e 

l) Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas por lei, pelos estatutos ou pela 

Assembleia Geral. 

O Conselho de Administração reunirá trimestralmente e sempre que for convocado pelo presidente do 

Conselho de Administração. O Conselho de Administração não pode deliberar sem que esteja presente 

ou representada a maioria dos seus membros, sendo que as deliberações serão tomadas à pluralidade de 
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votos dos administradores presentes ou representados, tendo, em caso de empate, o presidente, ou 

quem o substitua na reunião, voto de qualidade. 

De acordo com os estatutos do Emitente, o Conselho de Administração é composto por um número 

mínimo de 3 (três) membros e um máximo de 11 (onze) membros, que poderão ser, ou não, acionistas, 

eleitos em Assembleia Geral. O mandato do Conselho de Administração é de quatro anos, sendo permitida 

a sua reeleição por sucessivos quadriénios. O atual mandato do Conselho de Administração corresponde 

ao quadriénio 2016/2019. A Assembleia Geral procede à designação, de entre os administradores eleitos, 

do presidente e do vice-presidente. 

Atualmente, a SIC tem um Conselho de Administração composto por 7 (sete) membros: 1 (um) presidente, 

1 (um) vice-presidente e 5 (cinco) vogais. 

O Conselho de Administração da SIC, eleito para o quadriénio de 2016/2019, é composto pelos 7 (sete) 

membros a seguir identificados: 

Presidente: Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

Vice-Presidente: Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 

Vogais: Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão  

Rogério Paulo de Saldanha Pereira Vieira 

Paulo Miguel Gaspar dos Reis 

Nuno Miguel Pantoja Nazaret Almeida Conde  

Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé 

Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções como membros do Conselho de Administração 

da SIC, o respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da SIC, ou seja, Rua Calvet de Magalhães, 

n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos. 

Tanto quanto é do conhecimento da SIC, nenhum membro do Conselho de Administração exerce qualquer 

atividade externa ao Grupo Impresa da qual resultem conflitos de interesses relevantes para a SIC. 

12.2 Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização da SIC compete a um Conselho Fiscal e a uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, os 

quais exercem as funções que resultam da legislação aplicável e dos estatutos. O Conselho Fiscal é eleito 

pela Assembleia Geral, sendo composto por um mínimo de três membros efetivos e um suplente, um dos 

quais será o seu presidente, devendo a maioria, incluindo o presidente, ser independente. 

Compete ao Conselho Fiscal, nos termos do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, 

nomeadamente, fiscalizar a administração do Emitente e verificar a exatidão dos documentos de 

prestação de contas, observando o cumprimento rigoroso da lei e dos estatutos. Em resultado, o Conselho 
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Fiscal elabora, com periodicidade anual, um relatório sobre a atividade de fiscalização desenvolvida, 

referindo eventuais constrangimentos detetados, e emite um parecer sobre os documentos de prestação 

de contas e sobre a proposta de aplicação de resultados, apresentados pelo Conselho de Administração 

à Assembleia Geral. 

O Conselho Fiscal é eleito pela Assembleia Geral, sendo composto por um mínimo de três membros 

efetivos e um suplente. 

Os membros do Conselho Fiscal da SIC foram eleitos por deliberação tomada em 31 de maio de 2019 para 

o exercício de funções até ao final do quadriénio de 2016/2019 encontram-se a seguir identificados: 

Presidente: Joaquim Pereira da Silva Camilo 

Vogal: José Manuel Ventura Gonçalves Pereira 

Vogal: Alexandre de Azeredo Vaz Pinto 

Suplente: António Marques Dias 

Para os efeitos decorrentes do exercício das funções do Conselho Fiscal da SIC, o respetivo domicílio 

profissional corresponde ao da sede da SIC, ou seja, Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de 

Arcos. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, nenhum membro do Conselho Fiscal, nem a Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, nem o Auditor Externo, exercem qualquer atividade externa ao Grupo 

Impresa da qual resultem conflitos de interesses relevantes para a Impresa. 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas é designada pela Assembleia Geral sob proposta do Conselho 

Fiscal. A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da SIC eleita para o quadriénio 2016/2019 é a Deloitte 

& Associados, SROC, S.A., representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, com domicílio profissional na 

Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa. 

O Revisor Oficial de Contas suplente para o quadriénio 2016/2019 é o seguinte: João Carlos Henriques 

Gomes Ferreira, com domicílio profissional na com domicílio profissional na Avenida Engenheiro Duarte 

Pacheco, n.º 7, 1070-100 Lisboa. 

A Deloitte & Associados, SROC, S.A. é responsável pela certificação legal das contas do Emitente e pelo 

relatório de auditoria, exercendo também funções como Auditor Externo. 

12.3 Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de fiscalização  

Não existem conflitos de interesses potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que 

integram os órgãos de administração, de fiscalização e os quadros superiores da SIC e os seus interesses 

e obrigações pessoais. 
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12.4 Assembleia Geral 

A Assembleia Geral da SIC é o órgão social que reúne todos os acionistas cujas ações, pelo menos 5 (cinco) 

dias antes da reunião, se encontrem averbadas ou registadas em seu nome, ou depositadas nos cofres da 

sociedade ou de qualquer instituição de crédito. A mesa da Assembleia Geral da SIC eleita para o 

quadriénio 2016/2019 tem a seguinte constituição: 

Presidente: António de Almeida Ferreira Soares  

Secretário: Vera Duarte Silva Ferreira de Lima Falcão Nogueira 

12.5 Regime de governo das sociedades 

De acordo com o modelo de governo adotado, a administração e fiscalização competem, respetivamente, 

a um Conselho de Administração, e a um Conselho Fiscal e a um Revisor Oficial de Contas, que não faz 

parte do Conselho Fiscal, em conformidade com o previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 278.º do Código 

das Sociedades Comerciais e com o previsto nos seus estatutos. 

A SIC cumpre com a lei e as regulamentações legais que lhe são aplicáveis sobre o governo da sociedade. 

Tendo em conta que a SIC não é uma sociedade com ações admitidas à negociação em mercado 

regulamentado, não produz nem divulga o relatório sobre governo societário previsto no artigo 245.º-A 

do Código dos Valores Mobiliários. 

Os estatutos da SIC encontram-se depositados na Conservatória de Registo Comercial de Cascais e 

disponíveis no website da SIC (www.sic.pt) e são incluídos em anexo ao presente Prospeto, tal como 

previsto no mencionado Capítulo 27.2 (Informação incluída em anexo). 

12.6 Representante para as Relações com o Mercado  

O Representante para as Relações com o Mercado é Paulo Miguel Gaspar dos Reis, e os seus contactos 

são os seguintes: 

MORADA: Rua Calvet de Magalhães, n.º 242, 2770-022 Paço de Arcos 

TELEFONE: 214 544 000 

EMAIL: pmreis@impresa.pt 
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CAPÍTULO 13 

PRINCIPAIS ACIONISTAS DO EMITENTE 

13.1 Estrutura acionista 

A estrutura acionista da SIC é a seguinte (relativamente à estrutura acionista da Impresa, remete-se para 

o Capítulo 22.1 (Estrutura acionista)): 

Acionista Percentagem 

Impresa 100% 

13.2 Acordos com impacto na estrutura acionista 

A SIC não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos mencionados no 

artigo 17.º do Código das Sociedades Comerciais relativamente ao exercício de direitos sociais na SIC, nem 

tem conhecimento da celebração de quaisquer acordos que possam dar origem a uma mudança ulterior 

do controlo exercido por parte do seu acionista único, a Impresa. 

Tendo em vista assegurar que o Acionista Único não exerce o controlo de forma abusiva, são aplicáveis, 

em geral, as regras que se encontram previstas no Código das Sociedades Comerciais relativas às 

competências de fiscalização do órgão de fiscalização (no caso da SIC, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de 

Contas) e do auditor externo no âmbito do exercício das funções de fiscalização societária do Emitente. 



 

120 

CAPÍTULO 14 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS 

LUCROS E PREJUÍZOS DO EMITENTE 

14.1 Período coberto pelas informações financeiras mais recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras individuais auditadas, à data do Prospeto, reporta-

se a 31 de dezembro de 2018. Em virtude de passar, por efeito da emissão das Obrigações SIC 2019-2022, 

a ser um emitente de valores mobiliários admitidos à negociação em mercado regulamentado, o Emitente 

apresentará contas consolidadas em IFRS de acordo com o normativo internacional aplicável a partir do 

encerramento do exercício de 2019. 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além das que se 

encontram referidas no presente Prospeto. 

14.2 Informação financeira 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, em 

conformidade com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como adotado pela 

União Europeia, que incluem os International Accounting Standards (“IAS”) emitidos pela International 

Accounting Standards Commitee (“IASC”), os International Financial Reporting Standards (“IFRS”) 

emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e respetivas interpretações “IFRIC” 

emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation Commitee (“IFRIC”) e Standing 

Interpretation Commitee (“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será 

designado genericamente por “IFRS”. 

A SIC adotou os IFRS pela primeira vez em 2016, pelo que a data de transição dos princípios contabilísticos 

portugueses (“Sistema de Normalização Contabilística”) para este normativo, para estes efeitos, foi fixada 

em 1 de janeiro de 2015, de acordo com o disposto na IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas 

internacionais de relato financeiro (“IFRS 1”). 

A Administração procedeu à avaliação da capacidade da SIC operar em continuidade, tendo por base toda 

a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo 

acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre o 

futuro. Em resultado da avaliação efetuada, o Conselho de Administração concluiu que a SIC dispõe de 

recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto 

prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação 

das demonstrações financeiras. 

As informações financeiras relativas aos exercícios de 2017 e 2018, que a seguir se apresentam, foram 

objeto de certificação legal de contas e relatório de auditoria. 
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14.2.1. Dados financeiros selecionados 

De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) 

sobre indicadores Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro de 2015 (ESMA/2015/1415, as 

“Orientações da ESMA”), o “EBITDA”, o “EBITDA Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de 

Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente” configuram quatro Indicadores Alternativos de 

Desempenho (“Alternative Performance Measures”), dado que não são indicadores financeiros definidos 

ou especificados no referencial de relato financeiro aplicável ao Emitente. Nesta medida, são indicadores 

não auditados, embora calculados a partir de valores auditados constantes das contas anuais de 2017 e 

2018. 

A tabela abaixo detalha os dados financeiros selecionados, sendo explicitadas as rubricas que compõem 

o “EBITDA”, o “EBITDA Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de Dívida Financeira Líquida 

/ EBITDA Recorrente”, por referência às rubricas contabilísticas constantes das demonstrações financeiras 

individuais do Emitente e as respetivas notas anexas integradas no Relatório e Contas 2018: 

 

2018

2017

(reexpresso)

Resultados operacionais ( + ) 16 426 593 13 727 985

Amortizações e depreciações ( - ) (2 210 483) (2 324 448)

Provisões e perdas por imparidade ( - ) (95 883) (510 422)

EBITDA (1) 18 732 959 16 562 855

Alienação e abates de ativos não correntes ( a ) - -

Alienação de participações financeiras ( b ) - -

Indemnizações atribuídas ao pessoal ( c ) ( + ) (1 306 366) (1 137 727)

Desfecho de processos judiciais e fiscais ( d ) - -

Reforço e reversões de perdas por imparidade de clientes ( e ) ( - ) (458 393) 1 425 993

Itens não recorrentes (2) (847 973) (2 563 720)

EBITDA Recorrente  (3) = (1) - (2) 19 580 932 19 126 575

Empréstimos obtidos ( f ) ( + ) 54 776 720 25 488 330

Caixa e equivalentes de caixa ( - ) 7 753 658 1 803 359

Dívida Financeira Liquida (4) 47 023 062 23 684 971

Rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente (5) = (4) / (3) 2,40 1,24

Valores expressos em euros

Emitente

(a) - Montante a zero , dada a ausência de proveitos/ custos desta natureza, conforme se pode constatar na Nota 5 do 
Relatório e Contas  2018 do  Emitente.
(b) - Montante a zero, dada a ausência de resultados financeiros com origem na alienação de participações financeiras, 
conforme se pode constatar na Nota 9 do Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(c) - Corresponde ao montante da rubrica Indemnizações por cessão de contratos de trabalho constante da Nota 8 do 
Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(d) - Montante a zero, não tendo ocorrido nenhuma situação de desfecho de processos judiciais e fiscais, conforme se pode 
constatar da Nota 24 do Relatório e Contas 2018 do Emitente. 
(e) - Corresponde à diferença entre as rubricas de reversões  de perdas por imparidade e  as perdas por imparidade de 
contas a receber constantes da Nota 5 do Relatório e Contas 2018 do Emitente.
(f) - Corresponde à soma das rubricas Empréstimos obtidos dos Passivos Correntes e dos Passivos Não Correntes do mapa 
Demonstrações da Posição Financeira do Relatório e Contas 2018 do Emitente.
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Os restantes dados financeiros selecionados constam das secções seguintes. 

14.2.2 Demonstrações da posição financeira em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

31 de dezembro 1 de janeiro

31 de dezembro de 2017 de 2017

Notas de 2018 (reexpresso) (reexpresso)

ATIVOS NÃO CORRENTES:

Goodwill 12 17.324.797 17.324.797 17.324.797

Ativos intangíveis 13 41.144 158.306 269.428

Ativos fixos tangíveis 14 13.256.474 6.982.085 8.431.381

Investimentos financeiros 15 1.771.949 1.319.970 1.749.946

Propriedades de investimento 16 1.478.489 1.478.489 5.912.440

Direitos de transmissão de programas 17 2.586.358 4.959.298 4.568.154

Outros ativos não correntes 19 53.786.984 2.329.780 2.392.818

Ativos por impostos diferidos 10 1.204.955 987.736 549.284

91.451.150 35.540.461 41.198.248

ATIVOS CORRENTES:

Direitos de transmissão de programas 17 15.264.200 12.778.402 15.685.523

Clientes e contas a receber 18 26.546.525 29.441.631 44.897.494

Outros ativos correntes 19 3.380.033 27.637.416 3.063.217

Caixa e equivalentes de caixa 20 7.753.658 1.803.359 1.976.979

52.944.416 71.660.808 65.623.213

Ativos não correntes detidos para venda 27 3.200.000 3.200.000 -

147.595.566 110.401.269 106.821.461

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital 21 10.328.600 10.328.600 10.328.600

Reserva legal 21 2.065.720 2.065.720 2.065.720

Outras reservas 21 269.361 269.361 269.361

Resultados transitados (159.921) (256.992) (256.992)

Resultado líquido do exercício 11.647.094 8.781.249 10.852.268

24.150.854 21.187.938 23.258.957

PASSIVO:

PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 22 20.543.968 13.131.051 15.214.420

Fornecedores e contas a pagar 25 1.577.987 - -

Provisões 24 3.528.050 3.437.463 2.933.461

25.650.005 16.568.514 18.147.881

PASSIVOS CORRENTES:

Empréstimos obtidos 22 34.232.752 12.357.279 2.270.578

Fornecedores e contas a pagar 25 29.884.046 26.560.998 24.329.950

Passivos para imposto corrente 10 4.256.727 3.653.378 3.638.260

Outros passivos correntes 26 29.421.182 30.073.162 35.175.835

97.794.707 72.644.817 65.414.623

123.444.712 89.213.331 83.562.504

147.595.566 110.401.269 106.821.461

DEMONSTRAÇÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ATIVO

(Montantes expressos em Euros)

                                  Total de passivos correntes

                                  TOTAL DO PASSIVO

                                  TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

                                  Total de ativos não correntes

                                  Total de ativos correntes

                                    TOTAL DO ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

                                  Total de passivos não correntes
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14.2.3 Demonstrações dos resultados e de outro rendimento integral dos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

 

2017

Notas 2018 (reexpresso)

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Prestações de serviços 4 141.955.387 146.852.589

Outros proveitos operacionais 5 1.272.192 995.386

                  Total de proveitos operacionais 143.227.579 147.847.975

CUSTOS OPERACIONAIS:

Custo dos programas emitidos 6 (55.032.271) (59.080.112)

Fornecimentos e serviços externos 7  (42.859.700) (44.191.430)

Custos com o pessoal 8 (25.888.882) (24.552.372)

Amortizações e depreciações 13 e 14 (2.210.483) (2.324.448)

Provisões 24  (95.883) (510.422)

Outros custos operacionais 5  (713.767) (3.461.206)

                  Total de custos operacionais (126.800.986) (134.119.990)

                  Resultados operacionais 16.426.593 13.727.985

RESULTADOS FINANCEIROS:

Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros 9 451.979 (155.626)

Juros e outros custos financeiros 9  (1.705.596) (1.791.482)

Juros e outros proveitos  financeiros 9 665.157 250.291

 (588.460) (1.696.817)

                  Resultados antes de impostos 15.838.133 12.031.168

Impostos sobre o rendimento do exercício 10  (4.191.039) (3.249.919)

Resultado líquido do exercício e de outro rendimento integral 11.647.094 8.781.249

     Básico 11 1,9396 1,4623

     Diluído 11 1,9396 1,4623

Rendimento integral do exercício por ação:

     Básico 11 1,9396 1,4623

     Diluído 11 1,9396 1,4623

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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14.2.4 Demonstrações dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

 

 

 

Notas 2018 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 144.124.050 148.427.870

Pagamentos a fornecedores (93.715.369) (106.716.310)

Pagamentos ao pessoal (25.913.857) (24.793.583)

      Fluxos gerados pelas operações 24.494.824 16.917.977

Pagamento do imposto sobre o rendimento (3.804.909) (3.673.253)

Outros (pagamentos) / recebimentos (1.137.813) 562.858

      Fluxos das atividades operacionais (1)  19.552.102 13.807.582

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Dividendos 15 - 274.350

Subsídios - 143.311

Juros e proveitos similares 34.932 250.291

Propriedades de investimento 16 - 640.000

34.932 1.307.952

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (1.295.102) (590.417)

Ativos intangíveis - (17.002)

Empréstimos concedidos a empresas do Grupo (26.092.714) (10.250.731)

(27.387.816) (11.137.136)

      Fluxos das atividades de investimento (2) (27.352.884) (9.829.184)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 22 28.031.389 10.000.000

28.031.389 10.000.000

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 22 (3.700.000) (2.175.000)

Amortização de contratos de locação financeira 22 (174.660) (119.220)

Juros e custos similares (1.721.470) (1.924.516)

Dividendos 21 (8.684.178) (10.852.268)

(14.280.308) (15.071.004)

      Fluxos das atividades de financiamento (3) 13.751.081 (4.792.018)

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 5.950.299 (813.620)

Constituição de depósitos bancários cativos 16 e 20 - (640.000)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 20 1.163.359 1.976.979

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 20 7.113.658 1.163.359

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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14.2.5 Demonstrações das alterações no Capital Próprio dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 

e 2017 

 

14.3 Ações judiciais e arbitrais 

Em 31 de dezembro de 2018, encontram-se a decorrer contra a SIC diversas ações propostas por terceiros, 

cujos montantes e desfechos não são conhecidos à data de preparação das demonstrações financeiras, 

dos quais se releva o seguinte: 

Em exercícios anteriores, a GDA intentou uma ação com processo ordinário contra a SIC, no Tribunal 

Judicial de Oeiras, mediante a qual a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração anual devida aos 

artistas, intérpretes ou executantes, fixada em 1,5% do valor anual das receitas publicitárias auferidas, 

com efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. 

Esta ação foi contestada pela SIC, tendo sido declarado nulo o processo por questões formais relativas à 

ineptidão da petição inicial por falta de causa de pedir. Desta decisão foi interposto recurso tendo a ação 

seguido em primeira instância. O Tribunal julgou improcedente a pretensão da GDA e fixou como critério 

da remuneração equitativa anual, um valor por minuto de prestações exibidas, sendo o valor de cada 

minuto a apurar em incidente de liquidação. Em dezembro de 2015, a GDA apresentou um incidente de 

liquidação no qual foi solicitado o pagamento à SIC de, aproximadamente, €17.700.000, tendo o montante 

solicitado sofrido um aumento de, aproximadamente, €2.357.000, em virtude de terem sido adicionados 

ao processo os direitos conexos referentes aos anos de 2015 e 2016. 

A determinação deste montante foi fundamentada num estudo efetuado por um terceiro, tendo como 

um dos pressupostos a aproximação de atividade das televisões a uma atividade de uma qualquer 

empresa e sua produção. A SIC contestou este pedido requerido pela GDA, com base na incompetência 

do tribunal, na falta de capacidade judiciária da GDA, que só representa artistas, intérpretes e executantes 

nacionais, tendo-se contestado ainda a metodologia apresentada e, em sede de recurso, estimou a sua 

responsabilidade com base na utilização efetiva das prestações dos artistas, tal como a sentença que se 

pretende liquidar determina, bem como por um cálculo de um valor por minuto dessas prestações, 

aproximado ao que a SIC paga à Sociedade Portuguesa de Autores, mas com um montante mais reduzido 

Resultado Total do

 Capital Reserva Outras Resultados líquido capital

Notas realizado legal reservas Transitados do exercício próprio

Saldo em 1 de janeiro de 2017 10 328 600 2 065 720 269 361 - 10 852 268 23 515 949

Ajustamentos da reexpressão 2.2 (256 992) (256 992)

Saldo em 1 de janeiro de 2017 (reexpresso) 10 328 600 2 065 720 269 361 (256 992) 10 852 268 23 258 957

Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 21 - - - - (10 852 268) (10 852 268)

Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) - - - - 8 781 249 8 781 249

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) 10 328 600 2 065 720 269 361 (256 992) 8 781 249 21 187 938

Aplicação do resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) 21 - - - 97 071 (8 781 249) (8 684 178)

Resultado líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - - - - 11 647 094 11 647 094

Saldo em 31 de dezembro de 2018 10 328 600 2 065 720 269 361 (159 921) 11 647 094 24 150 854

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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nos termos da lei e da prática. Foi assim determinado um valor a pagar substancialmente inferior ao 

solicitado pela GDA, encontrando-se nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018, um 

montante provisionado para fazer face àquela responsabilidade, que no entendimento do Conselho de 

Administração da SIC, com base na opinião dos seus advogados e técnicos, é suficiente. O valor 

provisionado para o incidente de liquidação em apreço, bem como para os riscos e encargos respeitantes 

aos demais processos judiciais em curso é de 7.078.308 euros, conforme se enuncia na Nota 29.2 do 

Anexo às Demonstrações Financeiras Consolidadas do Acionista Único em 31 de dezembro de 2018. 

14.4 Alterações significativas na situação financeira ou comercial do Emitente 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial do Emitente desde 

o final do último período financeiro em relação ao qual foram publicadas demonstrações financeiras 

auditadas (reportadas a 31 de dezembro de 2018). 
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CAPÍTULO 15 

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DO EMITENTE 

Para além dos contratos celebrados no âmbito do normal decurso da sua atividade, ou de contratos que 

são públicos, tanto quanto é do seu conhecimento o Emitente não é parte noutros contratos significativos 

que possam afetar a capacidade de cumprimento das suas obrigações perante os Obrigacionistas. 
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CAPÍTULO 16 

ANTECEDENTES E EVOLUÇÃO DO ACIONISTA ÚNICO 

16.1 Denominação jurídica e comercial do Acionista Único 

A denominação jurídica do Acionista Único é Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e 

a sua denominação comercial mais frequente é Impresa. Para efeitos do Prospeto, a denominação 

utilizada, conforme as Definições, é Impresa. 

16.2 Registo e número de pessoa coletiva do Acionista Único 

A Impresa é uma sociedade anónima, constituída ao abrigo da lei portuguesa, com sede na Rua Ribeiro 

Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o 

número único de matrícula e pessoa coletiva 502 437 464 e com o capital social integralmente subscrito 

e realizado no valor de €84.000.000 (oitenta e quatro milhões de euros). 

16.3 Constituição do Acionista Único 

A Impresa foi constituída em 18 de outubro de 1990 por tempo indeterminado. 

16.4 Sede, forma jurídica e legislação que regula a atividade da Impresa 

A Impresa é uma sociedade aberta ao investimento público com ações admitidas à negociação no 

mercado regulamentado Euronext Lisbon com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, e o 

seu número de telefone é o (+351) 213 929 780. 

A Impresa tem por objeto o exercício da atividade de gestão de participações sociais noutras sociedades, 

como forma indireta do exercício de atividades económicas. 

A Impresa rege-se pelas leis gerais aplicáveis às sociedades comerciais e, em especial, pelo Código das 

Sociedades Comerciais e ainda pelos seus estatutos, encontrando-se ainda sujeita a um amplo conjunto 

de deveres nos termos do Código dos Valores Mobiliários. 

O capital social da Impresa é de €84.000.000 (oitenta e quatro milhões de euros), sendo representado por 

168.000.000 (cento e sessenta e oito milhões) de ações escriturais e nominativas com o valor nominal de 

€0,50 (cinquenta cêntimos) cada e encontra-se integralmente subscrito e realizado. 

16.5 Acontecimentos recentes com impacto na avaliação da solvência da Impresa 

Desde a data das últimas contas anuais auditadas, não ocorreu qualquer acontecimento excecional, 

governamental, político, fiscal e económico, que tenha afetado a Impresa e/ou as suas participadas, que 

seja significativo para a avaliação da sua solvência. 
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16.6 Pacto social e estatutos da Impresa 

Os estatutos da Impresa, que se encontram depositados na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa 

e disponíveis no website do Acionista Único (www.impresa.pt), são incluídos por remissão no presente 

Prospeto – vide Capítulo 27 (Informação disponível para Consulta). 

16.7 Investimentos 

Em 2018, o Acionista Único continuou o investimento na expansão do Edifício Impresa, em Paço de Arcos, 

iniciado em 2016, com a construção de novos estúdios de televisão, com o objetivo de juntar no mesmo 

espaço as atividades de publishing e de televisão e beneficiar de sinergias e redução de custos 

operacionais. 

O investimento29 suportado pelo Acionista Único totalizou cerca de €5.166 mil em 2017, aumentando 

para cerca de €15.609 mil em 2018 dedicados na sua grande maioria ao investimento no edifício, 

conforme melhor se detalha nos gráficos e nos quadros que se seguem e que agregam a informação 

contabilística relevante que serviu de suporte à análise: 

 

                                                           
29 Investimento corresponde ao valor de aquisições deduzido de alienações e abates de ativos fixos tangíveis e intangíveis ocorridos 

no exercício. 
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Investimento por tipo de Ativos - 2018

Edifícios e outras construções - 0% Equipamento Básico - 3,02%

Equipamento Administrativo - 0,49% Ativos Fixos Tangíveis em curso - 96,20%

Ativos Intangíveis - 0,29%

Investimento por tipo de Ativos - 2017

Edifícios e outras construções - 2,12% Equipamento Básico - 18,21%

Equipamento Administrativo - 5,57% Ativos Fixos Tangíveis em curso - 71,46%

Ativos Intangíveis - 2,65%
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Ativos Fixos Tangíveis 

31 de dezembro de 2018 

Montantes expressos em euros 

31 de dezembro de 2017 

Montantes expressos em euros 

Ativos Intangíveis 

Montantes expressos em euros 

 

Terrenos e Edifícios e Outros Ativos

recursos outras Equipamento Equipamento Equipamento ativos fixos tangíveis

naturais construções básico de transporte administrativo fixos tangíveis em curso Total

Ativo bruto:

Saldo em 31 de dezembro de 2017 2.245.593 23.477.475 107.515.474 158.639 26.183.588 333.341 4.416.983 164.331.092

Aquisições - - 538.486 - 84.695 - 15.499.319 16.122.500

Alienações e abates - - (66.904) - (8.495) -  (482.905)  (558.304)

Transferências  -  - 2.266  - 2.618  -  (4.884)  -

Saldo em 31 de dezembro de 2018 2.245.593 23.477.475 107.989.322 158.639 26.262.406 333.341 19.428.513 179.895.288

Depreciações acumuladas e

perdas de imparidade:

Saldo em 31 de dezembro de 2017  -  (9.118.481)  (99.447.044)  (155.103)  (25.604.388)  (123.834)  -  (134.448.850)

Reforços  -  (464.832)  (2.478.403)  (3.536)  (311.742)  (63.332)  -  (3.321.845)

Reduções por alienações e abates  -  - 28.556  - 4.593  -  - 33.149

Saldo em 31 de dezembro de 2018  -  (9.583.313)  (101.896.891)  (158.639)  (25.911.537)  (187.166)  -  (137.737.546)

Valor líquido em 31 de dezembro de 2018 2.245.593 13.894.162 6.092.431  - 350.869 146.175 19.428.513 42.157.742
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Montantes expressos em euros 

Quanto aos investimentos futuros, remete-se para o secção 7.7, relativo aos investimentos a realizar pelo 

Emitente, na medida em que se prevê que todos os novos investimentos estarão concentrados na SIC, 

não existindo investimentos adicionais a realizar ao nível ao Acionista Único.  



 

133 

CAPÍTULO 17 

PANORÂMICA GERAL DAS ATIVIDADES DO ACIONISTA ÚNICO 

17.1 Principais atividades 

A Impresa, enquanto sociedade gestora de participações sociais, não desenvolve diretamente qualquer 

atividade de caráter operacional, gerindo as participações das sociedades do Grupo Impresa. 

Em complemento da descrição da atividade da SIC, a principal participada da Impresa, no Capítulo 8 

(Panorâmica Geral das Atividades do Emitente) importa destacar os diferentes segmentos de atividade 

do Grupo Impresa.  

17.1.1 Televisão 

O Grupo Impresa detém uma participação de 100% na SIC, que é titular da licença de exploração da Rede 3 

de televisão, correspondente ao serviço de programas SIC, bem como de autorizações para a exploração dos 

serviços de programas SIC Internacional, SIC Notícias, SIC Radical, SIC Mulher, SIC K, SIC Caras e TXILLO. Neste 

segmento da atividade as receitas são maioritariamente provenientes da publicidade, da subscrição de 

canais, da interatividade (denominados “IVRs”) e da venda de conteúdos. Uma descrição pormenorizada 

desta vertente do negócio do Grupo Impresa consta do Capítulo 8 deste Prospeto.  

Inclui-se também neste segmento a GMTS, empresa constituída em 2001, detida integralmente pela SIC e 

que tem como principal finalidade a prestação de serviços de natureza técnica no âmbito de qualquer 

atividade de comunicação social, audiovisual e produção cinematográfica, televisão digital, transmissão 

de sinais de radiotelevisão, quer seja por via terrestre (hertziana), cabo ou satélite, internet, UMTS ou 

qualquer outra atividade "multimédia". 

17.1.2 Publishing 

O Grupo Impresa publica jornais, livros e outras publicações, designadamente o jornal semanário 

“Expresso”. Neste segmento de atividade as receitas são essencialmente provenientes da publicidade e da 

circulação. No início de 2018 o Grupo Impresa procedeu à venda de um portfolio de doze publicações e 

respetivas marcas, pelo que o segmento do publishing passou a compreender apenas as seguintes 

publicações: o Expresso, o Blitz (que passou a ter apenas presença digital, com edições especiais em papel), 

o guia Boa Cama Boa Mesa, as publicações produzidas pela área de Novas Soluções de Media (B2B) e os 

livros da biblioteca Expresso. Este segmento de atividade compreende ainda a gestão comercial de 

propriedades digitais não detidas pela IMPRESA, incluindo, desde 2018, os sites Notícias ao Minuto e Zero 

Zero, para além do LinkedIn, em Portugal. 

17.1.3 SIC Esperança 

A SIC Esperança - Associação de Solidariedade (“SIC Esperança”) foi fundada em 6 de outubro de 2003, tendo 

como associadas beneméritas todas as sociedades detidas maioritariamente pelo Grupo Impresa, incluindo 

a SIC. Em janeiro de 2007, a SIC Esperança foi reconhecida como entidade de superior interesse público e 
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adquiriu o estatuto de Instituição Particular de Solidariedade Social (“IPSS”), a primeira IPSS de um grupo de 

comunicação social em Portugal.  

A SIC Esperança é uma IPSS de utilidade pública, transversal a todas as empresas do Grupo Impresa, cujo 

principal objetivo é sensibilizar a sociedade civil para os problemas sociais existentes em Portugal e 

contribuir para a sua resolução. 

A SIC Esperança definiu como áreas prioritárias de intervenção: a inovação social, a sensibilização e a 

emergência social. 

17.1.4 SIC Ventures 

No final de 2018, o Grupo Impresa lançou a iniciativa SIC Ventures, uma área de negócio que tem por 

propósito a diversificação de fontes de receitas. O objetivo da SIC Ventures é apoiar empresas focadas em 

projetos de “Business to Consumer”, com modelos de negócio diferenciadores em áreas como o e-

commerce, turismo e lazer, classificados, saúde e bem estar, entre outros. 

O Grupo Impresa pretende desta forma promover publicitariamente o negócio de startups com potencial 

de crescimento, obtendo como contrapartida a aquisição de participações nessas empresas. 

17.1.5 IOSS 

A Impresa Office & Service Share – Gestão de Imóveis e Serviços, S.A. (“IOSS”) é a participada do Grupo 

Impresa responsável por prestar serviços partilhados às restantes participadas do Grupo Impresa, incluindo 

serviços contabilísticos, financeiros, logísticos, de recursos humanos e, entre outros, serviços de natureza 

técnica no âmbito de qualquer atividade de comunicação social e audiovisual, incluindo televisão, às 

diferentes entidades do Grupo Impresa. 

17.1.6 InfoPortugal 

A InfoPortugal – Sistemas de Informação e Conteúdos, S.A. (“InfoPortugal”) atua na área de sistemas de 

informação geográfica, prestando serviços de cartografia digital mediante a produção de conteúdos, 

designadamente fotografia aérea, cartografia e conteúdos georreferenciados. A InfoPortugal explora, ainda, 

o website de fotografia Olhares. 

17.2 Evolução da atividade em 2018 e no primeiro trimestre de 2019 

17.2.1 Televisão 

Para a evolução da atividade do segmento televisão, remete-se para o Capítulo 8.2 deste prospeto, 

relativo à evolução da atividade do Emitente em 2018 e no primeiro trimestre de 2019. 

17.2.2 Publishing 

Dentro das publicações do Grupo Impresa, o Expresso continua a ser o jornal generalista com maior 

circulação em Portugal, com uma média de 85 mil exemplares vendidos por semana, segundo os dados 
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da Associação Portuguesa para o Controlo de Tiragem e Circulação30 relativos ao período janeiro-fevereiro 

de 2019, sendo também a publicação portuguesa líder na circulação digital paga, vendendo, em média, 

mais de 25 mil exemplares por edição. As vendas e assinaturas digitais desta publicação ultrapassaram, 

no final de 2018, os 25.500 exemplares por edição tendo crescido em cerca de 11% face ao ano anterior. 

17.2.3 SIC Esperança 

Principais projetos desenvolvidos pela SIC Esperança em 2017, 2018 e 2019:  

• Em 2019, a SIC Esperança lançou a campanha «Apoiar Moçambique», que visou angariar fundos 

para apoiar as vítimas do ciclone Idai, que fustigou o país. No terreno, a SIC Esperança estabeleceu 

uma parceria com a APOIAR – Associação Portuguesa de Apoio a África. O montante angariado 

será aplicado no apoio direto aos beneficiários da instituição, na reconstrução das instalações dos 

seus projetos que ficaram danificados e na construção de uma Casa de Acolhimento para crianças 

afetadas por esta tragédia. Desenvolveu, ainda, uma recolha de bens para compor a “mochila 

esperança”, na qual constam alimentos e produtos de higiene embalados por várias mãos 

solidárias. No total, vão ser entregues 5 mil mochilas com material essencial; 

• Em 2018, no âmbito da parceria estabelecida com a organização do 39º Torneio de Golfe Rotário, 

a SIC Esperança criou uma linha de financiamento destinada à aquisição de novos equipamentos 

para Bancos de Ajudas Técnicas, geridos por Instituições de Solidariedade Social. Este projeto 

beneficiará cerca de uma centena de utentes de quatro instituições: Centro Social Paroquial de 

Santa Catarina, Centro Social S. Tiago de Lobão, Grupo Social de Favaios e Médicos do Mundo; 

• Em 2018 foram apresentados os resultados do primeiro ano do projeto Atelier Digital, uma parceria 

entre a SIC Esperança, o Google e o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos 

e que consistiu numa plataforma online gratuita que teve como objetivo formar jovens 

portugueses em marketing digital, contribuindo, desta forma, para o desenvolvimento do 

empreendedorismo em Portugal. Desde o lançamento, no final de 2016, foram formados mais de 

35 mil portugueses; 

• Em junho de 2018, foi concluída a primeira edição do Projeto GEN10S Portugal onde foram 

formados, em programação Scratch, 4.749 alunos do 2º ciclo do ensino básico e cerca de 600 

professores, por todo o país, contribuindo para uma nova perceção da tecnologia. Face ao sucesso 

desta edição, será lançada uma 2ª edição em 2019, com o objetivo de formar 6.000 alunos do 2º 

ciclo; 

• Na sequência dos incêndios de junho de 2017, a SIC Esperança lançou o projeto «Um Abraço a 

Portugal», que permitiu a reconstrução de 25 casas, nos três concelhos mais afetados, Pedrógão 

                                                           
30 Website oficial: http://www.apct.pt/ 
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Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos. Destas 25 intervenções, 11 foram obras de 

reconstrução total e 14 de reconstrução parcial. 

• Na qualidade de parceiro social da edição de 2018 do Expresso/BPI Golf Cup, a SIC Esperança 

atribuiu a verba angariada ao projeto PIPOP – Portal de Informação Português de Oncologia 

Pediátrica, da Fundação Osório de Castro.  

• O projeto Portugal Mais Acessível, da Associação Salvador, foi o vencedor do Prémio Solidário 25 

Anos SIC e consistiu no desenvolvimento de um conjunto de iniciativas com o objetivo de suscitar 

o debate sobre a falta de acessibilidades no nosso país. 

17.2.4 SIC Ventures 

Da primeira iniciativa promovida, que teve lugar em 2018 - ano da respetiva constituição - resultou o 

lançamento do website Volante SIC, sendo a Zaask o segundo investimento em curso. 

17.2.5 InfoPortugal e outros 

Durante 2018, a Infoportugal registou uma boa performance na área editorial, tendo o serviço de EPG 

(Electronic Programming Guide) passado a abranger os principais operadores nacionais e alguns clientes 

internacionais. No final de 2018, a InfoPortugal celebrou importantes contratos de fornecimento de 

pontos de interesse turísticos com clientes nacionais e internacionais, que permitem fornecer através da 

georeferenciação, concelho a concelho, os locais mais relevantes do território, distribuindo esses locais 

por várias categorias, como monumentos, restaurantes, hotéis, espaços culturais, entre outras, e que 

podem ser consultados através de mapas. 

Em 2018, a área de Fotografia Aérea e Cartografia registou um decréscimo de faturação, penalizados pela 

avaria do avião da InfoPortugal. Já o primeiro trimestre de 2019 ficou assinalado com um forte 

crescimento de projetos de fotografia aérea em conjunto com novos contratos de fornecimentos de 

conteúdos, com um impacto positivo nas receitas do Grupo. 

Na área da produção de cartografia, destaca-se o projeto de produção de cartografia contratado pela 

Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo.  

Assinala-se ainda que, pelo segundo ano consecutivo, o prémio “World’s Leading Tourism Authority 

Website” foi entregue pela “World Travel Awards” ao website www.visitportugal.com desenvolvido pela 

InfoPortugal, para o Turismo de Portugal. 

17.2.6 Evolução das receitas da atividade 

As receitas do Grupo Impresa provêm, na sua maioria, do segmento de televisão, que representou um 

peso de 84,57% em 2018, por comparação com os valores em torno dos 75% registados nos anos 

anteriores (desde 2015), o que demonstra uma tendência para um aumento sustentado da sua 

importância nas contas do grupo ao longo dos últimos anos, explicado também pelo facto de o total das 

receitas do grupo ter diminuído em cerca de 25% entre 2015 e 2018. Também ao nível dos resultados 
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trimestrais do primeiro trimestre de 2019 a evolução foi no sentido do aumento da importância deste 

segmento, fixando-se o respetivo peso em 83,7%, por comparação com o período homólogo de 2018, 

quando este valor fixou-se nos 83,2%). 

Já quanto aos segmentos de publishing e de vendas, assistiu-se a uma redução do seu contributo para o 

total das receitas do grupo, o que teve origem na recente alienação de um portfolio de doze publicações 

e respetivas marcas, ocorrida em 2018. Consequentemente, o peso destes dois segmentos em conjunto, 

que chegou a representar 23,29% do total das receitas do Grupo Impresa em 2017, fixou-se em 14,06% 

em 2018, o ano de alienação. 

As outras receitas têm representado um peso estável nos proveitos operacionais do Grupo Impresa, não 

obstante a sua importância ser residual, por comparação com os segmentos de atividade acima 

enunciados. Assim, o peso das restantes atividades do grupo tem-se fixado em cerca de 1% face às receitas 

totais do grupo ao longo dos últimos 4 anos. 

      2017     

    2018  (reexpresso)  2016  2015 

Prestações de serviços:         

 Televisão:         

  Publicidade  97 448 776  98 167 745  94 669 054  93 892 439 

  Assinaturas de canais  36 857 597  39 625 035  43 488 469  50 423 742 

  Outras (a)  9 595 926  11 145 879  16 446 574  26 663 567 

    143 902 299  148 938 659  154 604 097  170 979 748 

           

 Publishing:         

  Publicidade  12 616 068  20 821 692  21 514 731  25 582 043 

  Outras  1 466 260  1 093 436  1 227 306  1 162 667 

    14 082 328  21 915 128  22 742 037  26 744 710 

           

 Outros:         

  Cartografia digital  1 676 256  2 253 770  978 844  682 092 

  Outras  643 882  54 762  918 797  1 315 705 

    2 320 138  2 308 532  1 897 641  1 997 797 

  Total das prestações de serviços 160 304 765  173 162 319  179 243 775  199 722 255 

           
Vendas:          

 Publicações   9 326 920  22 910 919  23 019 578  25 002 256 

 Outras - publishing  514 564  1 101 219  2 097 964  3 052 486 

  Total das vendas  9 841 484  24 012 138  25 117 542  28 054 742 

  

Total das prestações de serviços e 
vendas 170 146 249  197 174 457  204 361 317  227 776 997 

 

17.2.7 Atividade Internacional do Acionista Único 

A presença internacional do Grupo Impresa está concentrada no segmento de televisão e corresponde 

essencialmente à atividade internacional desenvolvida pela SIC, à qual se refere o capítulo 8.2.6.  
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CAPÍTULO 18 

ESTRUTURA ORGANIZATIVA DO ACIONISTA ÚNICO 

18.1 Estrutura organizativa 

A Impresa lidera, conforme representado no organograma incluído na secção 9.1. (Estrutura Organizativa 

do Emitente), um grupo empresarial, o Grupo Impresa, cujas atividades económicas se encontram 

descritas no Capítulo 17 (Panorâmica Geral das Atividades do Acionista Único) do Prospeto. Enquanto 

sociedade gestora de participações sociais, a Impresa exerce indiretamente aquelas atividades 

económicas, por intermédio da participação em outras sociedades. A situação económica e financeira da 

Impresa está, por isso, diretamente dependente da atividade e resultados das suas participadas. 

Ao abrigo do disposto no Código das Sociedades Comerciais, a Impresa estabelece uma relação de 

domínio ou de grupo com as seguintes empresas, as quais consolida pelo método integral: 

Denominal social Sede Atividade principal 
Participação no 

capital 

Impresa - Sociedade Gestora 
de Participações Sociais, S.A. 

Lisboa Gestão de participações sociais noutras sociedades, como 
forma indireta de exercício de atividades económicas 

empresa-mãe 

Impresa Publishing, S.A. Paço de Arcos Edição de publicações de natureza jornalística, de edição 
de outras publicações, de exploração de indústrias 
gráficas, de edição, produção, fabrico, importação e 
venda de gravações de som e vídeo, comercialização de 
publicidade, quer por iniciativa própria, quer através da 
participação noutras sociedades já constituídas ou a 
constituir, produção, exploração e distribuição de 
espetáculos de qualquer natureza, incluindo atividades 
relacionadas com espetáculos, representação e colocação 
de artistas e , ainda, a produção de festivais e eventos 
para empresas e instituições 

100,00% 

SIC - Sociedade Independente 
de Comunicação, S.A. 

Paço de Arcos Exercício de atividade no âmbito da televisão, 
multimédia, audiovisual e produção cinematográfica, 
bem como qualquer outra atividade de comunicação, 
nomeadamente internet, vídeos em qualquer suporte e 
publicações de qualquer género 

100,00% 

GMTS (Global Media e 

Technology Solutions) 
Serviços Técnicos e Produção 
Multimédia, Sociedade 
Unipessoal, Lda. 

Paço de Arcos Prestação de serviços de natureza técnica no âmbito de 
qualquer atividade de comunicação social, audiovisual e 
produção cinematográfica, televisão digital, transmissão 
sinais de radiotelevisão, quer seja por via terrestre 
(hertziana), cabo ou satélite, internet, UMTS ou qualquer 
outra atividade “multimédia” 

100,00% 
(participação 

indireta) 

InfoPortugal - Sistemas de 
Informação e Conteúdos, S.A. 

Matosinhos Conceção, produção e manutenção de sistemas de 
informação e conteúdos. Produção de fotografia aérea, 
cartografia, levantamento geodésicos, agrimensura, 
levantamentos hidrográficos, de solos e de limites 
fronteiriços e atividades relacionadas com a cartografia e 
a informação espacial. Desenvolvimento de software 
(programação informática) e exploração de sites (sítios) 
de fotografia, consultadoria em programação 
informática, comércio de equipamento e sistemas 
informáticos. Formação profissional, nomeadamente na 
área do audiovisual , produção dos media (meios de 
comunicação) e informática 

100,00% 
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Denominal social Sede Atividade principal 
Participação no 

capital 

Impresa Office & Service 
Share – Gestão de Imóveis e 
Serviços, S.A. 

Paço de Arcos Prestação de serviços partilhados, incluindo serviços 
contabilísticos, financeiras, logísticos administradores e 
de recursos humanos, atividade de compra, venda e 
revenda de imóveis, administração imobiliária, incluindo 
a gestão de imóveis próprios bem como o arrendamento 
e subarrendamento dos imóveis adquiridos ou de que é 
locatária e gestão, desenvolvimento e exploração 
comercial de serviços e conteúdos, em suporte 
multimédia, internet e papel, e , ainda a prestação de 
serviços de natureza técnica no âmbito de qualquer 
atividade de comunicação social e audiovisual, incluindo 
televisão 

100,00% 

18.2 Dependência para com as entidades do Grupo Impresa 

À data de 31 de dezembro de 2018, à Impreger - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. eram 

imputáveis, direta e indiretamente, 51,81% dos direitos de voto correspondentes à totalidade do capital 

social com direito de voto da Impresa. A cadeia de imputação de direitos de voto consta do capítulo 22 

(Principais acionistas do Acionista Único). 

A Impresa, enquanto sociedade gestora de participações sociais, não desenvolve diretamente qualquer 

atividade de caráter operacional, pelo que o cumprimento das obrigações por si assumidas depende dos 

cash-flows gerados pelas suas participadas, em particular, pelo Emitente. Em conformidade, a Impresa 

tem como principais ativos as ações representativas do capital social das sociedades por si participadas, 

pelo que depende da distribuição de dividendos por parte das sociedades suas participadas, do 

pagamento de juros, do reembolso de empréstimos concedidos e de outros cash-flows gerados por essas 

sociedades (vide a este respeito Capítulo 2 (Fatores de Risco) em particular ponto 2.2.1. e ponto 2.2.4.).   
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CAPÍTULO 19 

INFORMAÇÃO SOBRE TENDÊNCIAS RELATIVAMENTE AO ACIONISTA ÚNICO 

19.1 Alterações significativas ao nível do Acionista Único 

O Acionista Único atesta que não houve alterações significativas adversas desde a data de publicação dos 

seus últimos mapas financeiros auditados publicados (reportados a 31 de dezembro de 2018). 

19.2 Tendências, incertezas, pedidos, compromissos ou outras ocorrências suscetíveis de afetar 

significativamente as perspetivas do Acionista Único 

O Acionista Único não prevê qualquer tendência, incerteza, pedido, compromisso ou ocorrência que seja 

suscetível de afetar significativamente as suas perspetivas para o exercício em curso. 
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CAPÍTULO 20 

PREVISÕES OU ESTIMATIVAS DE LUCROS DO ACIONISTA ÚNICO 

Este Prospeto não contém qualquer previsão ou estimativa de lucros futuros do Acionista Único.  
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CAPÍTULO 21 

ÓRGÃOS DE ADMINISTRAÇÃO, DE DIREÇÃO E DE FISCALIZAÇÃO DA IMPRESA 

A Impresa adota um modelo de governo nos termos do qual a sua administração e fiscalização competem, 

respetivamente, a um Conselho de Administração (“Conselho de Administração”), a uma Comissão de 

Auditoria (“Comissão de Auditoria”) e a um Revisor Oficial de Contas, em conformidade com o previsto 

na alínea b) do n.º 1 do artigo 278.º do Código das Sociedades Comerciais e com o previsto nos seus 

estatutos. 

São órgãos sociais da Impresa: o Conselho de Administração, a Assembleia Geral e a Comissão de 

Auditoria. 

21.1. Conselho de Administração 

Ao Conselho de Administração compete a representação da Impresa e a prática de todos os atos 

necessários a assegurar a gestão dos negócios da Impresa. 

Nesse âmbito, compete ao Conselho de Administração, deliberar sobre:  

a) A representação da sociedade, ativa e passivamente, em juízo e fora dele; 

b) A negociação e outorga de todos os contratos, incluindo convenções de arbitragem, seja qual for 

o seu alcance e natureza, bem como a forma que revistam, em que a sociedade seja parte; 

c) A compra, venda, oneração ou qualquer outra forma de disposição de bens sociais; 

d) A obtenção de empréstimos, bem como a outorga das necessárias garantias, seja qual for a sua 

extensão e natureza; 

e) A confissão, desistência ou transação em qualquer processo judicial;  

f) A constituição de mandatários sociais, seja qual for o alcance e a extensão do mandato; 

g) A delegação de funções e poderes determinados, com o âmbito que for fixado na respetiva 

deliberação, em qualquer dos administradores. 

O Conselho de Administração reunirá trimestralmente e sempre que for convocado pelo presidente do 

Conselho de Administração. O Conselho de Administração não pode deliberar sem que esteja presente 

ou representada a maioria dos seus membros, sendo que as deliberações serão tomadas à pluralidade de 

votos dos administradores presentes ou representados, tendo, em caso de empate, o presidente, ou 

quem o substitua na reunião, voto de qualidade. 

De acordo com os estatutos da Impresa, o Conselho de Administração é composto por um número mínimo 

de 3 (três) membros e um máximo de 11 (onze) membros, que poderão ser, ou não, acionistas, eleitos 

em Assembleia Geral. O mandato do Conselho de Administração é de quatro anos, sendo permitida a sua 

reeleição por sucessivos quadriénios. O atual mandato do Conselho de Administração corresponde ao 

quadriénio 2019/2022. A Assembleia Geral procede à designação, de entre os administradores eleitos, do 

presidente e de do vice-presidente. 
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Atualmente, a Impresa tem um Conselho de Administração composto por 7 (sete) membros: 1 (um) 

presidente, 1 (um) vice-presidente e 5 (cinco) vogais.  

O Conselho de Administração da Impresa, eleito para o quadriénio de 2019/2022, é composto pelos 7 

(sete) membros a seguir identificados: 

Presidente: Francisco José Pereira Pinto de Balsemão 

Vice-Presidente: Francisco Maria Supico Pinto Balsemão 

Vogais: Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão  

Manuel Guilherme Oliveira da Costa 

Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia 

João Nuno Lopes de Castro 

Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes 

Para os efeitos decorrentes do exercício das suas funções como membros do Conselho de Administração 

da Impresa, o respetivo domicílio profissional corresponde ao da sede da Impresa, ou seja, Rua Ribeiro 

Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, nenhum membro do Conselho de Administração exerce 

qualquer atividade externa ao Grupo Impresa da qual resultem conflitos de interesses relevantes para a 

Impresa. 

No relatório de governo societário da Impresa relativo ao exercício de 2018, o qual se encontra inserido 

por remissão no Prospeto, poderá ser encontrada informação mais detalhada com relação aos membros 

do Conselho de Administração então em funções, nomeadamente as suas qualificações profissionais, o 

número de ações representativas do capital social da Impresa por si detidas, a data da primeira designação 

e termo do mandato, as funções desempenhadas noutras sociedades e ainda outras atividades 

profissionais exercidas nos últimos cinco anos. 

21.2 Comissão de Auditoria e Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização da Impresa compete a uma Comissão de Auditoria, integrada no Conselho de Administração, 

e a um Revisor Oficial de Contas, os quais exercem as funções que resultam da legislação aplicável e dos 

estatutos. A Comissão de Auditoria é eleita pela Assembleia Geral que elege o Conselho de Administração, 

sendo composta por um mínimo de três membros efetivos, um dos quais será o seu presidente, devendo 

a maioria, incluindo o presidente, ser independente. 

Os membros da Comissão de Auditoria da Impresa eleitos para o quadriénio de 2019/2022 encontram-se 

a seguir identificados: 
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Presidente: Manuel Guilherme Oliveira da Costa 

Vogal: Maria Luísa Coutinho Ferreira Leite de Castro Anacoreta Correia  

Vogal: Ana Filipa Mendes de Magalhães Saraiva Mendes 

Para os efeitos decorrentes do exercício das funções da Comissão de Auditoria da Impresa, o respetivo 

domicílio profissional corresponde ao da sede da Impresa, ou seja, Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 

Lisboa. 

A Sociedade de Revisores Oficiais de Contas da Impresa para o quadriénio 2019/2022 é a BDO & 

Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por Rui Lourenço Helena, com 

domicílio profissional na Avenida da Republica, n.º 50, 1050-196 Lisboa. 

O Revisor Oficial de Contas suplente para o quadriénio 2016/2019 é o seguinte: Pedro Manuel Aleixo Dias, 

com domicílio profissional na com domicílio profissional na Avenida da Republica, n.º 50, 1050-196 Lisboa. 

A BDO & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. exerce também funções enquanto 

Auditor Externo da Impresa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, nenhum membro da Comissão de Auditoria, nem a 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, nem o Auditor Externo, exercem qualquer atividade externa 

ao Grupo Impresa da qual resultem conflitos de interesses relevantes para a Impresa. 

No relatório de governo societário da Impresa relativo ao exercício de 2018, o qual se encontra inserido 

por remissão no Prospeto, poderá ser encontrada informação mais detalhada em relação a cada um dos 

membros da Comissão de Auditoria, e sobre os representantes da Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas e do Auditor Externo, em funções durante o exercício de 2018, nomeadamente as suas 

qualificações profissionais, as suas competências, o número de ações representativas do capital social da 

Impresa por si detidas, a data da primeira designação e termo do mandato, as funções desempenhadas 

noutras sociedades e ainda outras atividades profissionais exercidas nos últimos cinco anos. 

21.3 Conflitos de interesses de membros dos órgãos de administração, de direção e de fiscalização  

Não existem conflitos de interesses potenciais entre as obrigações de qualquer uma das pessoas que 

integram os órgãos de administração, de fiscalização e os quadros superiores da Impresa e os seus 

interesses e obrigações pessoais. 

21.4 Assembleia Geral 

A Assembleia Geral da Impresa é o órgão social que reúne todos os acionistas com direito a voto. A mesa 

da Assembleia Geral da Impresa eleita para o quadriénio 2019/2022 tem a seguinte constituição: 

Presidente: Manuel de Abreu Castelo Branco 

Secretário: Maria João da Silva Dias Gonçalves dos Santos 
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21.5. Regime de governo das sociedades 

De acordo com o modelo de governo adotado, a administração e fiscalização competem, respetivamente, 

a um Conselho de Administração e a uma Comissão de Auditoria e a um Revisor Oficial de Contas, que 

não faz parte da Comissão de Auditoria, em conformidade com o previsto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

278.º do Código das Sociedades Comerciais e com o previsto nos seus estatutos. 

A Impresa cumpre com as regulamentações legais aplicáveis sobre o governo da sociedade. 

No relatório de governo societário de 2018 da Impresa, para o qual se remete integralmente, pode ser 

encontrada indicação discriminada sobre a atual situação respeitante à adoção das recomendações do 

Código de Governo das Sociedades do IPCG – Instituto Português de Corporate Governance, por 

referência ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018. A apreciação sobre o grau de cumprimento 

pela Impresa das referidas recomendações é da responsabilidade da Impresa. 

Os estatutos da Impresa encontram-se depositados na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa e 

disponíveis no website da Impresa (www.impresa.pt) e são incluídos por remissão no presente Prospeto, 

tal como previsto no mencionado Capítulo 27 (Informação disponível para Consulta). 

21.6. Representante para as Relações com o Mercado  

O Representante para as Relações com o Mercado é Paulo Miguel Gaspar dos Reis, e os seus contactos 

são os seguintes: 

Morada: Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa 

Telefone: 214 544 000 

Email: pmreis@impresa.pt 
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CAPÍTULO 22 

PRINCIPAIS ACIONISTAS DO ACIONISTA ÚNICO 

22.1 Estrutura acionista 

O capital social da Impresa é de €84.000.000 (oitenta e quatro milhões de euros), totalmente subscrito e 

realizado, encontrando-se representado por 168.000.000 (cento e sessenta e oito milhões) de ações 

escriturais e nominativas com o valor nominal de €0,50 (cinquenta cêntimos) cada. Encontra-se admitida 

à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon a totalidade das ações que compõem o capital 

social da Impresa. 

Tanto quanto é do conhecimento da Impresa, à data de 31 de dezembro de 2018 e tendo em conta as 

comunicações de alteração das participações qualificadas divulgadas à Impresa depois dessa data, as 

participações qualificadas no Acionista Único, com indicação do número de ações detidas e a 

correspondente percentagem de direitos de voto, calculada nos termos previstos no artigo 20.º do Código 

dos Valores Mobiliários, são as seguintes: 

 Percentagem Número de ações 

Impreger – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. 51,81% 87.042.994 

Madre – SGPS, S.A. 4,47% 7.501.243 

Santander Asset Management 4,18% 7.014.564 

Grupo BPI  3,69% 6.200.000 

Newshold – SGPS, S.A. 2,40% 4.038.764 

Outros 33,45% 56.202.435 

 100,00% 168.000.000 

A Impreger - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. é detida maioritariamente pela Balseger, 

Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., a qual é detida em 99,99% pelo Dr. Francisco José Pereira 

Pinto de Balsemão, pelo que os referidos direitos de voto lhe são igualmente imputáveis. 

22.2 Acordos com impacto na estrutura acionista 

A Impresa não tem conhecimento da celebração de acordos parassociais da natureza dos mencionados 

no artigo 19.º do Código dos Valores Mobiliários relativamente ao exercício de direitos sociais na Impresa 

nem tem conhecimento da celebração de quaisquer acordos que possam dar origem a uma mudança 

ulterior do controlo exercido por parte dos seus acionistas. 

Tendo em vista assegurar que o seu acionista maioritário não exerce o controlo de forma abusiva, são 

aplicáveis, em geral, as regras que se encontram previstas no Código das Sociedades Comerciais relativas 

às competências de fiscalização do órgão de fiscalização (no caso da Impresa, Comissão de Auditoria e 

Revisor Oficial de Contas) e do auditor externo no âmbito do exercício das funções de fiscalização 

societária do Emitente. 
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CAPÍTULO 23 

INFORMAÇÕES FINANCEIRAS ACERCA DO ATIVO E DO PASSIVO, DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E DOS 

LUCROS E PREJUÍZOS DO ACIONISTA ÚNICO 

 

23.1 Período coberto pelas informações financeiras mais recentes 

O último exercício coberto por informações financeiras consolidadas auditadas à data do Prospeto, 

reporta-se a 31 de dezembro de 2018. 

Não existem outras informações auditadas pelos Revisores Oficiais de Contas para além das que se 

encontram referidas no presente Prospeto. 

23.2 Informação financeira 

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos 

livros e registos contabilísticos da Impresa, mantidos de acordo com as disposições das Normas 

Internacionais de Relato Financeiro tal como adotadas pela União Europeia, que incluem os International 

Accounting Standards (“IAS”) emitidos pela International Accounting Standards Commitee (“IASC”), os 

International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board 

(“IASB”), e respetivas interpretações “IFRIC” emitidas pelo International Financial Reporting Interpretation 

Commitee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Commitee (“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas 

normas e interpretações será designado genericamente por “IFRS”. O Conselho de Administração procedeu 

à avaliação da capacidade da Impresa e do Grupo, conforme divulgado no anexo consolidado às 

demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2018, de operar em continuidade, tendo por 

base toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, 

incluindo acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível 

sobre o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, considerando as linhas de crédito disponíveis, e 

capacidade de financiamento das suas subsidiárias e as operações de financiamento em negociação, o 

Conselho de Administração concluiu que a Impresa dispõe de recursos adequados para manter as atividades, 

não havendo intenção de cessar as atividades no curto prazo, pelo que considerou adequado o uso do 

pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras. A adoção das 

IFRS nas contas individuais ocorreu pela primeira vez em 2009, pelo que a data de transição dos princípios 

contabilísticos portugueses (“POC”) para esse normativo para estes efeitos foi fixada em 1 de janeiro de 

2008, de acordo com o disposto na IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas internacionais de relato 

financeiro (“IFRS 1”).  

As informações financeiras relativas aos exercícios de 2017 e 2018, que a seguir se apresentam, foram 

objeto de auditoria externa. As informações relativas ao primeiro trimestre do exercício de 2019, que 

igualmente se apresentam, não foram objeto de auditoria externa. 



 

148 

23.2.1 Dados financeiros selecionados 

De acordo com as Orientações da Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (“ESMA”) 

sobre Indicadores Alternativos de Desempenho, de 5 de outubro de 2015 (ESMA/2015/1415, as 

“Orientações da ESMA”), o “EBITDA”, o “EBITDA Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de 

Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente”, que correspondem aos dados financeiros selecionados, 

configuram quatro Indicadores Alternativos de Desempenho (“Alternative Performance Measures”), dado 

que não são indicadores financeiros definidos ou especificados no referencial de relato financeiro 

aplicável ao Acionista Único. Nesta medida, são indicadores não auditados, embora calculados a partir de 

valores auditados constantes das contas anuais de 2017 e 2018. 

A tabela abaixo detalha os dados financeiros selecionados, sendo explicitadas as rubricas que compõem 

o “EBITDA”, o “EBITDA Recorrente”, a “Dívida Financeira Líquida” e o “Rácio de Dívida Financeira Líquida 

/ EBITDA Recorrente”, por referência às rubricas contabilísticas constantes das demonstrações financeiras 

consolidadas do Acionista Único e as respetivas notas anexas integradas no Relatório e Contas 2018: 

 

2018

2017

(reexpresso)

Resultados operacionais ( + ) 11 810 454 (12 972 692)

Amortizações e depreciações ( - ) (3 521 332) (3 651 545)

Provisões e perdas por imparidade ( - ) (2 778 232) (23 886 666)

EBITDA (1) 18 110 018 14 565 519

Alienação e abates de ativos não correntes ( a ) - -

Alienação de participações financeiras ( b ) - -

Indemnizações atribuídas ao pessoal ( c ) ( + ) (1 483 982) (4 959 056)

Desfecho de processos judiciais e fiscais ( d ) - -

Reforço e reversões de perdas por imparidade de clientes ( e ) ( - ) (550 197) 1 502 044

Itens não recorrentes (2) (933 785) (6 461 100)

EBITDA Recorrente  (3) = (1) - (2) 19 043 803 21 026 619

Empréstimos obtidos ( f ) ( + ) 188 810 932 182 249 031

Caixa e equivalentes de caixa ( - ) 9 639 108 3 824 133

Dívida Financeira Liquida (4) 179 171 824 178 424 898

Rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente (5) = (4) / (3) 9,41 8,49

Acionista Único

(a) - Montantes a zero dada a ausência de proveitos/ custos desta natureza, coonforme se pode constatar na nota 10  do  
Relatório e Contas  2018 do Acionista Único
(b) - Montante a zero, dada a ausência de resultados financeiros com origem na alienação de participações financeiras, 
conforme se pode constatar na Nota 14 do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
(c) - Corresponde ao montante da rubrica Indemnizações constante da Nota 13 do Relatório e Contas 2018 do Acionista 
Único
(d) - Montante a zero, não tendo ocorrido nenhuma situação de desfecho de processos judiciais e fiscais, conforme se 
pode constatar da Nota 29, nomeadamente Notas 29.3 e 29.4  do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único. 
(e) - Corresponde à diferença entre as rubricas de reversões  de perdas de imparidade e  as perdas de imparidade em 
contas a receber constantes da Nota 10 do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
(f) - Corresponde à soma das rubricas Empréstimos obtidos dos Passivos Correntes e dos Passivos Não Correntes do mapa 
Demonstrações Consolidadas da Posição Financeira do Relatório e Contas 2018 do Acionista Único.
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Os restantes dados financeiros selecionados constam das secções seguintes. 

23.2.2 Demonstrações condensadas consolidadas da posição financeira em 31 de março de 2019 (não 

auditadas) e 31 de dezembro de 2018 

 

 

 



 

150 

 

23.2.3 Demonstrações consolidadas da posição financeira em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

 

  

31 de dezembro 1 de janeiro

31 de dezembro de 2017 de 2017

ATIVO Notas de 2018 (reexpresso) (reexpresso)

ATIVOS NÃO CORRENTES:

Goodwill 17 268.622.821 268.622.821 300.892.821

Ativos intangíveis 18 159.523 313.863 435.821

Ativos fixos tangíveis 19 42.157.742 29.882.242 28.234.916

Investimentos financeiros 20 4.040.066 3.614.521 3.667.894

Propriedades de investimento 21 1.478.489 1.478.489 5.912.440

Direitos de transmissão de programas 22 2.586.358 4.959.298 4.568.154

Outros ativos não correntes 24 5.086.515 5.567.277 4.941.825

Ativos por impostos diferidos 15 1.790.735 1.605.884 818.427

                                  Total de ativos não correntes 325.922.249 316.044.395 349.472.298

ATIVOS CORRENTES:

Direitos de transmissão de programas 22 15.264.200 12.778.402 15.636.356

Existências 22 504.724 355.302 1.422.658

Clientes e contas a receber 23 32.370.747 36.258.860 37.254.064

Outros ativos correntes 24 9.813.192 5.195.593 6.329.572

Caixa e equivalentes de caixa 25 9.639.108 3.824.133 3.491.256

                                  Total de ativos correntes 67.591.971 58.412.290 64.133.906

Ativos classificados como detidos para venda 26 3.200.000 13.845.466 -

                                    TOTAL DO ATIVO 396.714.220 388.302.151 413.606.204

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:

Capital 27 84.000.000 84.000.000 84.000.000

Prémio de emissão de ações 27 36.179.272 36.179.272 36.179.272

Reserva legal 27 2.001.797 2.001.797 1.782.188

Resultados transitados e outras reservas 60.378 21.774.666 19.142.598

Resultado consolidado líquido do exercício 3.139.284 (21.590.996) 2.759.895

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 125.380.731 122.364.739 143.863.953

PASSIVO:

PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 28 98.931.373 83.506.647 134.986.990

Provisões 29.2 7.078.308 4.502.402 3.757.354

Passivos por impostos diferidos 15 255.082 339.650 315.456

Fornecedores e contas a pagar 30 2.026.823 - -

                                  Total de passivos não correntes 108.291.586 88.348.699 139.059.800

PASSIVOS CORRENTES:

Empréstimos obtidos 28 89.879.559 98.742.384 51.709.758

Fornecedores e contas a pagar 30 32.880.943 32.035.967 29.876.474

Passivos para imposto corrente 15 1.004.271 1.324.841 253.801

Outros passivos correntes 31 39.277.130 43.554.780 48.842.418

                                  Total de passivos correntes 163.041.903 175.657.972 130.682.451

Passivos relativos a ativos classificados como detidos para venda 26 - 1.930.741 -

                                    TOTAL DO PASSIVO 271.333.489 265.937.412 269.742.251

                                    TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 396.714.220 388.302.151 413.606.204

(Montantes expressos em Euros)

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DA POSIÇÃO FINANCEIRA

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS
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23.2.4 Demonstrações condensadas consolidadas dos resultados e de outro rendimento integral dos 

trimestres findos em 31 de março de 2019 e 2018 (não auditadas) 

 

 

 

  

31 de março 31 de março

de 2019 de 2018

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Prestações de serviços 37 604 057 36 499 635

Vendas 2 527 567 2 385 197

Outros proveitos operacionais 638 084 324 784

                  Total de proveitos operacionais 40 769 708 39 209 616

CUSTOS OPERACIONAIS:

Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas  (17 814 699)  (17 794 308)

Fornecimentos e serviços externos  (9 655 345)  (8 869 111)

Custos com o pessoal  (10 653 937)  (10 297 613)

Amortizações e depreciações  (1 807 403)  (900 503)

Provisões e perdas por imparidade  (85 500)  (108 000)

Outros custos operacionais  (393 851)  (307 320)

                  Total de custos operacionais  (40 410 735)  (38 276 855)

                  Resultados operacionais 358 973 932 761

RESULTADOS FINANCEIROS:

Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros  (48 446) 27 751

Juros e outros custos financeiros  (1 711 349)  (1 591 729)

Outros proveitos financeiros 120 450 83 584

                  Resultados financeiros  (1 639 345)  (1 480 394)

                  Resultados antes de impostos  (1 280 372)  (547 633)

Impostos sobre o rendimento 68 825  (85 156)

Resultado consolidado líquido do período  (1 211 547)  (632 789)

Resultado do exercício por ação:

     Básico  (0,0072)  (0,0038)

     Diluído  (0,0072)  (0,0038)

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)
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23.2.5 Demonstrações consolidadas dos resultados e de outro rendimento integral dos exercícios findos 

em 31 de dezembro de 2018 e 2017 

 

  

2017

Notas 2018 (Reexpresso)

PROVEITOS OPERACIONAIS:

Prestações de serviços 9 160.304.765 173.162.319

Vendas 9 9.841.484 24.012.138

Outros proveitos operacionais 10 2.016.508 1.142.296

                  Total de proveitos operacionais 172.162.757 198.316.753

CUSTOS OPERACIONAIS:

Custo dos programas emitidos e das mercadorias vendidas 11  (73.756.113)  (80.691.513)

Fornecimentos e serviços externos 12  (35.838.956)  (46.965.634)

Custos com o pessoal 13  (43.057.546)  (53.073.972)

Amortizações e depreciações 18 e 19  (3.521.332)  (3.651.545)

Provisões e perdas por imparidade 29  (2.778.232)  (23.886.666)

Outros custos operacionais 10  (1.400.124)  (3.020.115)

                  Total de custos operacionais  (160.352.303)  (211.289.445)

                  Resultados operacionais 11.810.454  (12.972.692)

RESULTADOS FINANCEIROS:

Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros 14 430.544 126.627

Juros e outros custos financeiros 14  (6.387.286)  (7.171.619)

Outros proveitos financeiros 14 465.233 315.492

                  Resultados financeiros  (5.491.509)  (6.729.500)

                  Resultados antes de impostos 6.318.945  (19.702.192)

Impostos sobre o rendimento do exercício 15  (3.179.661)  (1.888.804)

Resultado consolidado líquido do exercício 3.139.284  (21.590.996)

Outro rendimento integral

Itens que não irão ser reclassificados para a demonstração dos resultados:

Ganhos / (perdas) atuariais 15 e 33.1  (128.903) 91.781

Rendimento integral do exercício 3.010.381  (21.499.215)

Resultado do exercício por ação:

     Básico 16 0,0187  (0,1285)

     Diluído 16 0,0187  (0,1285)

Rendimento integral do exercício por ação:

     Básico 16 0,0179  (0,1280)

     Diluído 16 0,0179  (0,1280)

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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23.2.6 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa dos trimestres findos em 31 de março de 2019 e 

2018 (não auditadas) 

 

 

  

31 de março 31 de março

2019 2018

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 40 732 528 40 804 930

Pagamentos a fornecedores (27 172 656) (34 033 489)

Pagamentos ao pessoal (10 680 027) (11 158 486)

Fluxos gerados pelas operações 2 879 845 (4 387 045)

Pagamento do imposto sobre o rendimento - 44 828

Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à atividade operacional 695 000 (733 407)

Fluxos das atividades operacionais (1) 3 574 845 (5 075 624)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Ativos classificados como detidos para venda 3 385 700 -

Juros e proveitos similares 54 830 82 944

3 440 530 82 944

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (2 115 438) (1 551 753)

Ativos intangíveis - (4 249)

(2 115 438) (1 556 002)

Fluxos das atividades de investimento (2) 1 325 092 (1 473 058)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 1 935 509 8 220 911

1 935 509 8 220 911

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito (10 643 512) (2 921 940)

Juros e custos similares (1 030 224) (643 674)

(11 673 736) (3 565 614)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (9 738 227) 4 655 297

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (4 838 290) (1 893 385)

Mobilização de depósitos bancários cativos 640 000

Caixa e seus equivalentes no início do período 3 302 921 (1 799 368)

Caixa e seus equivalentes no fim do período (895 369) (3 692 753)

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA DOS TRIMESTRES

FINDOS EM 31 DE MARÇO DE 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)
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23.2.7 Demonstrações consolidadas dos fluxos de caixa dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 

e 2017 

 

 

 

 

  

Notas 2018 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS:

Recebimentos de clientes 172.702.844 198.462.666

Pagamentos a fornecedores (110.323.919) (128.466.646)

Pagamentos ao pessoal (44.002.126) (53.881.822)

Fluxos gerados pelas operações 18.376.799 16.114.198

Pagamento do imposto sobre o rendimento (3.091.086) (1.546.108)

Outros pagamentos relativos à atividade operacional (690.944) (455.113)

Fluxos das atividades operacionais (1) 14.594.769 14.112.977

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Juros e proveitos similares 329.175 308.640

Subsídios 523.295 256.285

Alienação de investimentos financeiros 20 10.000 -

Ativos classificados como detidos para venda 26 2.400.000 -

Dividendos e reduções de capital de investimentos financeiros 20 - 180.000

Ativos fixos tangíveis - 13.333

Propriedades de investimento 21 - 640.000

Reembolso do excesso de financiamento do plano de pensões 33 - 211.000

3.262.470 1.609.258

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis (6.092.725) (4.029.899)

Ativos intangíveis (45.147) (137.002)

(6.137.872) (4.166.901)

Fluxos das atividades de investimento (2) (2.875.402) (2.557.643)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 28 53.368.322 22.596.572

53.368.322 22.596.572

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 28 (53.177.680) (26.945.173)

Juros e custos similares (6.807.720) (6.391.588)

(59.985.400) (33.336.761)

Fluxos das atividades de financiamento (3) (6.617.078) (10.740.189)

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 5.102.289 815.145

Constituição de depósitos bancários cativos 25 - (640.000)

Caixa e seus equivalentes no início do exercício 25 (1.799.368) (1.974.513)

Caixa e seus equivalentes no fim do exercício 25 3.302.921 (1.799.368)

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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23.2.8 Demonstrações das alterações no Capital Próprio consolidado dos trimestres findos em 31 de 

março de 2019 e 2018 (não auditadas) 

 

 

23.2.9 Demonstrações das alterações no Capital Próprio consolidado dos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2018 e 2017 

 

 

23.3 Ações judiciais e arbitrais 

Na opinião do Conselho de Administração e dos advogados do Grupo Impresa, com base na avaliação do 

risco que fazem dos processos judiciais e fiscais em curso, não se prevê que dessas ações venham a resultar 

Prémio de Resultados Resultado Total do 

emissão Reserva transitados e consolidado líquido capital

Capital de ações legal outras reservas do período próprio

Saldo em 1 de janeiro de 2018 84 000 000 36 179 272 2 001 797 22 152 398 (21 654 037) 122 679 430

Ajustamentos de reexpressão - - - (377 732) 63 041 (314 691)

Saldo em 1 de janeiro de 2018 (reexpresso) 84 000 000 36 179 272 2 001 797 21 774 666 (21 590 996) 122 364 739

Aplicação do resultado consolidado líquido do exercício

findo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) - - - (21 590 996) 21 590 996 -

Resultado consolidado líquido do 

trimestre findo em 31 de março de 2018 - - - - (632 789) (632 789)

Saldo em 31 de março de 2018 84 000 000 36 179 272 2 001 797 183 670 (632 789) 121 731 950

Saldo em 1 de janeiro de 2019 84 000 000 36 179 272 2 001 797 60 378 3 139 284 125 380 731

Aplicação do resultado consolidado líquido do exercício

findo em 31 de dezembro de 2018 - - - 3 139 284 (3 139 284) -

Resultado consolidado líquido do 

trimestre findo em 31 de março de 2019 - - - - (1 211 547) (1 211 547)

Saldo em 31 de março de 2019 84 000 000 36 179 272 2 001 797 3 199 662 (1 211 547) 124 169 184

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES CONDENSADAS DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO CONSOLIDADO

DOS TRIMESTRES FINDOS EM 31 DE MARÇO 2019 E 2018

(Montantes expressos em Euros)

Prémio de Resultados Resultado Total do 

emissão Reserva transitados e consolidado líquido capital

Capital de ações legal outras reservas do período próprio

Saldo em 1 de janeiro de 2017 84 000 000 36 179 272 1 782 188 19 520 330 2 759 895 144 241 685

Ajustamentos da reexpressão 2 - - - (377 732) - (377 732)

Saldo em 1 de janeiro de 2017 (reexpresso) 2 84 000 000 36 179 272 1 782 188 19 142 598 2 759 895 143 863 953

Plano de pensões - ganhos/(perdas) atuariais 33.1 - - - 118 429 - 118 429

Plano de pensões - passivos por impostos diferidos 15 - - - (26 648) - (26 648)

Outro rendimento integral - - - 91 781 - 91 781

Aplicação do resultado consolidado líquido do exercício

findo em 31 de dezembro de 2016 27 - - 219 609 2 540 286 (2 759 895) -

Resultado consolidado líquido do exercício

findo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) - - - - (21 590 996) (21 590 996)

Saldo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) 84 000 000 36 179 272 2 001 797 21 774 666 (21 590 996) 122 364 739

Plano de pensões - ganhos/(perdas) atuariais 33.1 - - - (166 327) - (166 327)

Plano de pensões - passivos por impostos diferidos 15 - - - 37 424 - 37 424

Outro rendimento integral - - - (128 903) - (128 903)

Outras variações no capital próprio - - - 5 611 - 5 611

Aplicação do resultado consolidado líquido do exercício

findo em 31 de dezembro de 2017 (reexpresso) 27 - - - (21 590 996) 21 590 996 -

Resultado consolidado líquido do 

exercício findo em 31 de dezembro de 2018 - - - - 3 139 284 3 139 284

Saldo em 31 de dezembro de 2018 84 000 000 36 179 272 2 001 797 60 378 3 139 284 125 380 731

IMPRESA - SOCIEDADE GESTORA DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS, S.A. E SUAS SUBSIDIÁRIAS

DEMONSTRAÇÕES DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO CONSOLIDADO

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)
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responsabilidades de valores significativos, que não se encontrem cobertas por provisões registadas nas 

demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2018, as quais correspondem à melhor 

estimativa de desembolsos resultantes daqueles processos naquela data. 

Algumas sociedades do Grupo Impresa são parte em reclamações, ações judiciais e arbitrais relacionadas 

com a sua atividade, nomeadamente litígios relacionados com reclamações perante autoridades 

regulatórias e fiscais, bem como em matéria laboral, que se encontram devidamente descritas nas notas às 

demonstrações financeiras consolidadas constantes do relatório e contas anual da Impresa relativo ao 

exercício findo em 31 de dezembro de 2018, para as quais se remete. 

23.4 Alterações significativas na situação financeira ou comercial da Impresa 

Não ocorreram quaisquer alterações significativas na situação financeira ou comercial da Impresa desde 

o final do último período financeiro em relação ao qual foram publicadas demonstrações financeiras 

(reportadas a 31 de março de 2019).  
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CAPÍTULO 24 

CONTRATOS SIGNIFICATIVOS DO ACIONISTA ÚNICO 

Para além dos contratos celebrados no âmbito do normal decurso da sua atividade, o Acionista Único não 

é parte noutros contratos significativos que possam afetar a capacidade de cumprimento das suas 

obrigações perante os Obrigacionistas. 
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CAPÍTULO 25 

INFORMAÇÕES ESSENCIAIS 

25.1 Interesses de pessoas singulares e coletivas envolvidas na Oferta 

Os Organizadores e Coordenadores Globais, na qualidade de intermediários financeiros responsáveis pela 

assistência no âmbito da Oferta, e os Colocadores, na qualidade de intermediários financeiros contratados 

pelo Emitente para desenvolver os seus melhores esforços em ordem à distribuição das Obrigações SIC 

2019-2022, têm um interesse direto de cariz financeiro na Oferta a título de remuneração pela prestação 

daqueles serviços. 

Dada a natureza da Oferta, não existem situações de conflito de interesses de pessoas singulares e 

coletivas envolvidas na Oferta. 

O Emitente pagará, pressupondo que a emissão de Obrigações se concretiza pelo seu valor nominal global 

máximo inicial, ou seja, até €30.000.000 (trinta milhões de euros), um montante máximo total de 

€1.092.000 (um milhão noventa e dois mil euros), incluindo as comissões de organização e coordenação 

global, a pagar aos Organizadores e Coordenadores Globais, e de colocação, a pagar aos Colocadores, 

acrescido dos respetivos impostos. 

25.2 Motivos da Oferta e afetação das receitas 

A oferta destina-se a diversificar as fontes de financiamento e a alargar a maturidade média da dívida. 

O valor global inicial da Oferta corresponderá a um montante máximo de €30.000.000 (trinta milhões de 

euros), sendo a receita global num montante máximo de €30.000.000 (trinta milhões de euros), salvo se 

o valor nominal global das Obrigações SIC 2019-2022 que poderão vir a ser emitidas no âmbito da Oferta 

para satisfazer ordens de subscrição, validamente transmitidas, forem objeto de aumento por decisão do 

Emitente até ao dia 28 de junho de 2019, inclusive. Este montante será deduzido do valor das comissões 

de organização, de coordenação global, a pagar aos Organizadores e Coordenadores Globais, e de 

colocação a pagar aos Colocadores e respetivos impostos, no montante máximo estimado de €1.092.000 

(um milhão noventa e dois mil euros), bem como dos custos com consultores, auditores e publicidade, no 

montante agregado de aproximadamente €256.275 (duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e setenta 

e cinco euros), e dos custos com a CMVM, a Interbolsa e Euronext que se estimam em cerca de €31.750 

(trinta e um mil setecentos e cinquenta euros). Por conseguinte, a receita global líquida do Emitente 

ascenderá a um valor estimado de €28.619.975 (vinte e oito milhões, seiscentos e dezanove mil, 

novecentos e setenta e cinco euros) deduzido de todos os custos aqui referidos. 
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CAPÍTULO 26 

INFORMAÇÕES DE NATUREZA FISCAL 

O regime fiscal a seguir descrito respeita aos rendimentos relativos a obrigações integradas em sistema 

centralizado gerido por entidade residente em Portugal (e.g. Central de Valores Mobiliários gerida pela 

Interbolsa) ou por entidade gestora de sistema de liquidação internacional estabelecida em outro Estado 

Membro da União Europeia (e.g. Euroclear ou Clearstream) ou de Estado Membro do Espaço Económico 

Europeu (incluindo Reino Unido e Países Baixos) (neste último caso, desde que vinculado à cooperação 

administrativa no domínio da fiscalidade equivalente à estabelecida na União Europeia) ou em outros 

sistemas centralizados desde que expressamente autorizados pelo membro do Governo responsável pela 

área das Finanças.  

Para os rendimentos de capitais e para as mais-valias obtidas por pessoas não residentes em Portugal, 

que cumpram determinados requisitos e evidenciem a qualidade de não residente, nos termos do 

Decreto-lei n.º 193/2005, de 7 de novembro, na redação conferida pela Lei n.º 83/2013, de 9 de dezembro 

(adiante designado abreviadamente por “Decreto-lei 193/2005”), prevê-se um regime de isenção (ver 

infra). 

Os juros, os prémios de amortização ou de reembolso e as outras formas de remuneração de obrigações 

são considerados como rendimentos de capitais. Compreendem-se nos rendimentos de capitais o 

quantitativo dos juros contáveis desde a data do último vencimento ou da emissão, primeira colocação 

ou endosso, se ainda não houver ocorrido qualquer vencimento, até à data em que ocorra alguma 

transmissão dos respetivos títulos, bem como a diferença, pela parte correspondente àqueles períodos, 

entre o valor de reembolso e o preço de emissão, no caso de títulos cuja remuneração seja constituída, 

total ou parcialmente, por essa diferença. 

São considerados como mais-valias os ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos 

empresariais ou profissionais ou rendimentos de capitais, resultem do reembolso de obrigações. 

26.1 Juros 

26.1.1 Auferidos por pessoas singulares 

26.1.1.1 Residentes 

O imposto devido sobre os rendimentos sujeitos a tributação em Portugal à data do seu vencimento é 

retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 28% (vinte e oito por cento). 

A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de imposto, salvo se o titular optar pelo 

englobamento (caso estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício de atividades 

empresariais e profissionais), situação em que a taxa de imposto poderá atingir os 48%, tendo a retenção 

na fonte natureza de pagamento por conta do IRS devido a final. Adicionalmente, este rendimento, sendo 

englobado pelo respetivo titular, estará ainda sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento), na parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000 (oitenta 
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mil euros) mas não exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O quantitativo do rendimento 

coletável que exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) estará sujeito a uma taxa adicional de 

solidariedade no valor de 5% (cinco por cento). 

Estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco 

por cento) os rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas 

abertas em nome de um ou mais titulares mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

26.1.1.2 Não residentes 

Os rendimentos de capitais relativos às Obrigações SIC 2019-2022 estão isentos de tributação em 

Portugal, desde que estejam observados os requisitos de prova previstos no Decreto-lei 193/2005. Porém, 

esta isenção não é aplicável se: 

(i) O beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento estável ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis; 

O beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, com as alterações à data em vigor (“Portaria 150/2004”), com exceção dos bancos 

centrais e agências de natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) 

uma convenção para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que preveja a troca 

de informações em matéria fiscal. 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte à taxa liberatória de 

28% (vinte e oito por cento). Estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos de capitais obtidos por residentes numa 

jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria 

150/2004. Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco 

por cento), os rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas 

abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas previstas nas convenções 

para evitar a dupla tributação internacional celebradas com Portugal. Para este efeito, o titular deve 

cumprir, em Portugal, os formalismos e requisitos legais necessários de forma a comprovar a sua 

residência no outro Estado contratante (atualmente, este procedimento realiza-se através da 

apresentação do formulário do modelo 21-RFI devidamente preenchido e certificado pelas autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência ou, em alternativa, através da apresentação do formulário 

do modelo 21-RFI devidamente preenchido acompanhado de documento emitido pelas autoridades 
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competentes do respetivo Estado de residência atestando a residência para efeitos fiscais e a sujeição a 

imposto sobre o rendimento nesse Estado), nos prazos legalmente exigíveis. 

26.1.2 Auferidos por pessoas coletivas 

26.1.2.1 Residentes 

Os rendimentos de capitais são incluídos no lucro tributável e sujeitos a tributação à taxa de 21%, ou 

sujeitos à taxa de 17% (dezassete por cento) para os primeiros €15.000 (quinze mil euros) de matéria 

coletável e 21% (vinte e um por cento) para matéria coletável remanescente no caso de entidades 

residentes classificadas como pequena ou média empresa, à qual acrescerá uma taxa de derrama 

municipal até ao limite máximo de 1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não 

isento de IRC. Aplica-se ainda uma derrama estadual (i) à taxa de 3% (três por cento) sobre a parte do 

lucro tributável superior a €1.500.000 (um milhão e quinhentos mil euros) e não superior a €7.500.000 

(sete milhões e quinhentos mil euros), (ii) à taxa de 5% (cinco por cento) sobre a parte do lucro tributável 

que exceda €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco milhões de 

euros) e (iii) à taxa de 9% (nove por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €35.000.000 

(trinta e cinco milhões de euros).  

Os rendimentos são objeto de retenção na fonte à taxa de 25% (vinte e cinco por cento), a qual assume a 

natureza de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa de 35% (trinta e cinco por cento) os 

rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas abertas em nome 

de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando seja identificado o 

beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais.  

As instituições financeiras residentes em território português (incluindo instituições financeiras não 

residentes com estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos sejam 

imputáveis), os fundos de capital de risco, os fundos de pensões e equiparáveis, os fundos de poupança 

em ações, fundos de poupança-reforma, poupança educação e poupança-reforma/educação constituídos 

e a operar nos termos da legislação nacional e outras entidades que usufruem de isenção de IRC 

beneficiam da dispensa de retenção na fonte. 

26.1.2.2 Não residentes 

Os rendimentos de capitais provenientes das Obrigações SIC 2019-2022 estão isentos de IRC.  

Porém, esta isenção não é aplicável relativamente aos rendimentos de capitais se os obrigacionistas não 

residentes: 

(i) Dispuserem de estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos possam 

ser imputáveis; 
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(ii) Forem entidades domiciliadas numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável 

constante da lista aprovada pela Portaria 150/2004, com exceção dos bancos centrais e agências 

de natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) uma convenção 

para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que preveja a troca de informações 

em matéria fiscal. 

Não estando isentos, os rendimentos são, regra geral, objeto de retenção na fonte à taxa liberatória de 

25% (vinte e cinco por cento). Estão, no entanto, sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa 

liberatória de 35% (trinta e cinco por cento) os rendimentos de capitais obtidos por residentes numa 

jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada pela Portaria 

150/2004. Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo à taxa liberatória de 35% (trinta e cinco 

por cento) os rendimentos de capitais sempre que sejam pagos ou colocados à disposição em contas 

abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta de terceiros não identificados, exceto quando 

seja identificado o beneficiário efetivo, termos em que se aplicam as regras gerais. 

As taxas de retenção na fonte supra podem vir a ser reduzidas para as taxas previstas nas convenções 

para evitar a dupla tributação internacional celebradas com Portugal. Para este efeito, o titular deve 

cumprir, em Portugal, os formalismos e requisitos legais necessários de forma a comprovar a sua 

residência no outro Estado contratante (atualmente, este procedimento realiza-se através da 

apresentação do formulário do modelo 21-RFI devidamente preenchido e certificado pelas autoridades 

competentes do respetivo Estado de residência, ou, em alternativa, através da apresentação do 

formulário do modelo 21-RFI devidamente preenchido acompanhado de documento emitido pelas 

autoridades competentes do respetivo Estado de residência atestando a residência para efeitos fiscais e 

a sujeição a imposto sobre o rendimento nesse Estado), nos prazos legalmente exigíveis. 

26.2 Mais-Valias 

26.2.1 Auferidas por pessoas singulares 

26.2.1.1 Residentes 

As mais-valias e menos-valias apuradas aquando da alienação das Obrigações SIC 2019-2022 contribuem 

para o cômputo do saldo anual de mais-valias e menos-valias decorrentes da venda de obrigações e outros 

títulos de dívida, de partes sociais e outros valores mobiliários e de operações com instrumentos 

financeiros derivados (exceto swaps de taxa de juro), warrants autónomos e certificados.  

O referido saldo anual, quando seja positivo, está sujeito a tributação em IRS a uma taxa especial de 28% 

(vinte e oito por cento), salvo se o titular optar pelo englobamento (caso estes rendimentos não sejam 

obtidos no âmbito do exercício de atividades empresariais e profissionais), situação em que a taxa de 

imposto poderá atingir os 48% (quarenta e oito por cento). Adicionalmente, este rendimento, sendo 

englobado pelo respetivo titular, estará ainda sujeito a uma taxa adicional de solidariedade no valor de 

2,5% (dois vírgula cinco por cento), na parte do rendimento coletável que seja superior a €80.000 (oitenta 
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mil euros) mas não exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros). O quantitativo do rendimento 

coletável que exceda €250.000 (duzentos e cinquenta mil euros) estará sujeito a uma taxa adicional de 

solidariedade no valor de 5% (cinco por cento). 

26.2.1.2 Não residentes 

As mais-valias realizadas por titulares de Obrigações SIC 2019-2022 não residentes em território 

português com a transmissão onerosa das Obrigações SIC 2019-2022 são isentas de tributação em 

Portugal. Porém, esta isenção não é aplicável se: 

(i) O beneficiário efetivo dispuser, em território português, de estabelecimento estável ao qual os 

rendimentos sejam imputáveis; 

(ii) O beneficiário efetivo for uma entidade domiciliada numa jurisdição sujeita a um regime fiscal 

claramente mais favorável constante de lista aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de 

fevereiro, com as alterações à data em vigor, com exceção dos bancos centrais e agências de 

natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) uma convenção para 

evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que preveja a troca de informações em 

matéria fiscal. 

Se a isenção não se aplicar, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa 

especial de 28% (vinte e oito por cento).Nos termos das convenções de dupla tributação celebradas por 

Portugal, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para tributar essas mais-valias 

na esfera de pessoas singulares residentes no país cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal 

convencional deve ser aferido casuisticamente. 

26.2.2 Auferidas por pessoas coletivas 

26.2.2.1 Residentes 

As mais-valias e menos-valias apuradas aquando da alienação das Obrigações SIC 2019-2022 são incluídos 

no lucro tributável e sujeitos a tributação à taxa de 21% (vinte e um por cento), ou sujeitos à taxa de 17% 

(dezassete por cento) para os primeiros €15.000 (quinze mil euros) de matéria coletável e 21% (vinte e 

um por cento) para matéria coletável remanescente no caso de entidades residentes classificadas como 

pequena ou média empresa, à qual acrescerá uma taxa de derrama municipal até ao limite máximo de 

1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC. Aplica-se ainda uma 

derrama estadual (i) à taxa de 3% (três por cento) sobre a parte do lucro tributável superior a €1.500.000 

(um milhão e quinhentos mil euros) e não superior a €7.500.000 (sete milhões e quinhentos mil euros), 

(ii) à taxa de 5% (cinco por cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €7.500.000 (sete milhões 

e quinhentos mil euros) até €35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros) e (iii) à taxa de 9% (nove por 

cento) sobre a parte do lucro tributável que exceda €35.000.000 (trinta e cinco milhões de euros). 
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26.2.2.2 Não residentes 

As mais-valias com a transmissão onerosa de Obrigações SIC 2019-2022 estão isentas de IRC. 

Porém, esta isenção não é aplicável se os obrigacionistas não residentes: 

(i) Dispuserem de estabelecimento estável em território português ao qual os rendimentos possam 

ser imputáveis; 

(ii) Forem entidades domiciliadas numa jurisdição sujeita a um regime fiscal claramente mais favorável 

constantes da lista aprovada pela Portaria 150/2004, com exceção dos bancos centrais e agências 

de natureza governamental desses países, e com a qual não esteja em vigor (a) uma convenção 

para evitar a dupla tributação internacional ou (b) um acordo que preveja a troca de informações 

em matéria fiscal. 

Se a isenção não se aplicar, o saldo anual positivo entre as mais-valias e as menos-valias é tributado à taxa 

especial de 25% (vinte e cinco por cento). Nos termos das convenções de dupla tributação celebradas por 

Portugal, o Estado Português está geralmente limitado na sua competência para tributar essas mais-valias 

na esfera de pessoas coletivas residentes no país cocontratante de Portugal, mas esse tratamento fiscal 

convencional deve ser aferido casuisticamente. 

26.3 Requisitos para aplicação das isenções de IRS e/ou IRC aos rendimentos das Obrigações SIC 2019-

2022 no âmbito do regime especial 

Para efeitos da aplicação do regime de isenção fiscal descrito, o Decreto-lei 193/2005 requer o 

cumprimento de certos procedimentos e certificações de prova. Segundo estes procedimentos (cujo 

objetivo é a verificação da qualidade de não residente do beneficiário efetivo), requer-se ao beneficiário 

efetivo que detenha as Obrigações SIC 2019-2022 através de uma conta nas seguintes entidades: (i) 

entidade registadora direta, que é a entidade junto da qual são abertas as contas de registo 

individualizado dos valores mobiliários representativos de dívida integrados em sistema centralizado; (ii) 

entidade registadora indireta, que, apesar de não assumir o papel de uma entidade registadora direta, é 

cliente desta e presta serviços de registo e depósito de valores mobiliários, gestão de carteiras ou outros 

similares; ou (iii) entidades gestoras de um sistema de liquidação internacional, que são entidades que 

procedem, no mercado internacional, à compensação, liquidação ou transferência de valores mobiliários 

integrados em sistemas centralizados ou nos seus próprios sistemas de registo.  

Em conformidade com o disposto no Decreto-lei 193/2005, os intermediários financeiros junto dos quais 

sejam abertas as contas individualizadas de valores mobiliários (junto dos quais se encontram registadas 

as Obrigações SIC 2019-2022) ficam, na qualidade de entidades registadoras diretas, obrigadas a possuir 

prova (i) relativamente às entidades residentes isentas, cuja isenção não seja de natureza automática, do 

ato de reconhecimento do benefício fiscal; e (ii) relativamente aos beneficiários efetivos abrangidos pelas 

isenções supra, da qualidade de não residente. 
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26.3.1 Obrigações SIC 2019-2022 integradas em sistemas centralizados gerido por entidade residente 

em Portugal 

Cada beneficiário efetivo das Obrigações SIC 2019-2022 deve apresentar ao intermediário financeiro 

(enquanto entidade registadora direta) onde se encontra aberta a respetiva conta na qual se encontram 

registadas as Obrigações SIC 2019-2022, antes ou na Data para Pagamento dos Rendimentos, os meios 

de prova indicados infra. 

A comprovação da qualidade de não residente dos obrigacionistas beneficiários efetivos deve ser aferida 

nos termos a seguir descritos: 

(i) No caso de bancos centrais, instituições de direito público, organismos internacionais, instituições 

de crédito, sociedades financeiras, fundos de pensões e empresas de seguros, domiciliados em 

qualquer país da OCDE ou em país com o qual Portugal tenha celebrado convenção para evitar a 

dupla tributação internacional, a prova efetua-se através dos seguintes elementos: 

(a) A respetiva identificação fiscal; ou 

(b) Certidão emitida pela entidade responsável pelo registo ou pela supervisão que ateste a 

existência jurídica do titular e o seu domicílio; ou  

(c) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos no ponto (iii) infra, caso o titular 

opte pelos meios de prova aí previstos; ou 

(d) Declaração do próprio titular devidamente assinada e autenticada se se tratar de bancos 

centrais, organismos internacionais ou instituições de direito público que integrem a 

administração pública central, regional ou a demais administração periférica, estadual 

indireta ou autónoma do Estado de residência fiscalmente relevante; 

Note-se que a prova da qualidade de não residente, quando estejam em causa bancos centrais ou 

agências de natureza governamental, é feita uma única vez, sendo dispensada a sua renovação 

periódica. 

(ii) No caso de fundos de investimento mobiliário, imobiliário ou outros organismos de investimento 

coletivo domiciliados em qualquer país da OCDE ou em país com o qual Portugal tenha celebrado 

convenção para evitar a dupla tributação internacional ou acordo que preveja a troca de 

informações em matéria fiscal, a prova efetua-se através dos seguintes elementos: 

(a) Declaração emitida pela entidade responsável pelo registo ou supervisão, ou pela 

autoridade fiscal, que certifique a existência jurídica do organismo, a lei ao abrigo da qual 

foi constituído e o local da respetiva domiciliação; ou 

(b) Prova da qualidade de não residente, nos termos previstos no ponto (iii) infra, caso o titular 

opte pelos meios de prova aí previstos; 
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(iii) Relativamente a beneficiários efetivos não abrangidos pelas regras anteriores, a prova efetua-se 

através de certificado de residência ou documento equivalente emitido pelas autoridades fiscais, 

ou documento emitido por consulado português comprovativo da residência no estrangeiro, ou 

documento especificamente emitido com o objetivo de certificar a residência por entidade oficial 

que integre a administração pública central, regional ou demais administração periférica, estadual 

indireta ou autónoma do respetivo Estado. O documento exigido nos termos deste parágrafo é 

necessariamente o original ou cópia devidamente autenticada, sendo válido pelo período de 3 

(três) anos a contar da respetiva data de emissão, a qual não pode ser posterior a 3 (três) meses 

em relação à data em que a retenção deva ser efetuada, devendo o beneficiário efetivo informar 

imediatamente a entidade registadora das alterações verificadas nos pressupostos de que 

depende a isenção; 

Para efeitos da presente secção, “Data para Pagamento dos Rendimentos” significa uma 

determinada data a partir da qual são devidos juros ou outros rendimentos de capitais 

provenientes das Obrigações SIC 2019-2022 aos respetivos beneficiários efetivos. 

26.3.2 Obrigações detidas através da titularidade de contas junto de entidades gestoras de sistemas 

centralizados internacionais ou dos seus próprios sistemas de registo 

Quando as Obrigações SIC 2019-2022 estejam registadas em conta mantida junto de entidade gestora de 

sistema de liquidação internacional, para efeitos da comprovação dos pressupostos de aplicação deste 

regime especial deve ser transmitida, em cada data de vencimento dos rendimentos, a identificação e 

quantidade dos valores mobiliários, bem como o montante dos rendimentos e, quando aplicável, o 

montante do imposto retido, desagregado pelas seguintes categorias de beneficiários: 

(a) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí possuam 

estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, não isentas e sujeitas a 

retenção na fonte; 

(b) Entidades residentes em país, território ou região com um regime de tributação claramente mais 

favorável, constante da lista aprovada pela Portaria 150/2004, não isentas e sujeitas a retenção na 

fonte; 

(c) Entidades com residência, sede ou direção efetiva em território português ou que aí possuam 

estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis, isentas ou não sujeitas a 

retenção na fonte; 

(d) Demais entidades que não tenham residência, sede ou direção efetiva em território português nem 

aí possuam estabelecimento estável ao qual os rendimentos sejam imputáveis. 

Em cada data de vencimento dos rendimentos devem, ainda, ser transmitidos pelo menos os seguintes 

elementos relativos a cada um dos beneficiários referidos nas alíneas (a), (b) e (c) do parágrafo anterior: 

(i) Nome e endereço; 

(ii) Número de identificação fiscal, quando dele disponha; 
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(iii) Identificação e quantidade dos valores mobiliários detidos; 

(iv) Montante dos rendimentos. 

As informações referidas nos números anteriores são transmitidas pela entidade gestora de sistema de 

liquidação à entidade registadora direta, ou aos seus representantes, e devem referir-se ao universo das 

contas sob a sua gestão. 

Sem prejuízo do disposto no parágrafo seguinte, o reembolso do imposto que tenha sido indevidamente 

retido na fonte na data do vencimento do cupão ou do reembolso a beneficiário de isenção de IRS ou IRC 

que não seja obrigado à entrega de declaração de rendimentos de IRS ou IRC pode ser requerido, por este 

ou por um seu representante, no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data em que foi efetuada a 

retenção, através de formulário a apresentar junto da entidade registadora direta. 

No caso de contas abertas junto de entidades registadoras indiretas, o pedido de reembolso a que se 

refere o número anterior deve ser entregue junto destas entidades, que devem remetê-lo para as 

entidades registadoras diretas. 

Decorrido o prazo de 6 (seis) meses, o reembolso do imposto indevidamente retido deve ser solicitado 

através de formulário dirigido ao diretor-geral da Autoridade Tributária e Aduaneira no prazo de 2 (dois) 

anos contados a partir do termo do ano em que tenha sido efetuada a retenção do imposto. O formulário 

oficial está disponível em www.portaldasfinancas.gov.pt.  
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CAPÍTULO 27 

INFORMAÇÃO DISPONÍVEL PARA CONSULTA 

 

27.1 Informação Inserida por Remissão 

Nos termos do artigo 28.º do Regulamento dos Prospetos, na sua atual redação, os documentos abaixo 

indicados são inseridos por remissão no presente Prospeto e, nessa medida, constituem parte integrante 

do mesmo: 

• Estatutos da Impresa; 

• Relatório de Governo Societário da Impresa relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 

2018; 

• Relatórios e contas anuais consolidados da Impresa relativos aos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2017 e 2018, incluindo os relatórios de auditoria externa, a certificação legal de 

contas e as notas às demonstrações financeiras; e 

• Relatório e contas trimestral (não auditado) consolidado da Impresa, reportado a 31 de março de 

2019, incluindo o relatório de gestão e as demonstrações financeiras consolidadas, que 

compreendem a demonstração condensada da posição financeira, a demonstração condensada 

dos resultados, a demonstração condensada do rendimento integral, a demonstração condensada 

das alterações no capital próprio, a demonstração condensada dos fluxos de caixa e as notas 

explicativas. 

Os documentos acima indicados (ou cópia dos mesmos) podem ser consultados durante o período de 

validade do presente Prospeto no website da Impresa (www.impresa.pt) e no sistema de difusão de 

informação da CMVM no seu website (www.cmvm.pt). 

Os documentos inseridos por remissão no Prospeto contêm a informação disponível sobre a Impresa à 

data em que foram publicados e da sua inclusão não resulta, sob nenhuma circunstância, que não tenham 

existido alterações nos negócios da Impresa desde a data de publicação ou que a informação seja correta 

em qualquer momento subsequente a essa data. Em todo o caso, se entre a data de aprovação do 

Prospeto e a data de admissão à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado 

Euronext Lisbon for detetada alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome 

conhecimento de qualquer facto anterior não considerado no Prospeto, que sejam relevantes para a 

decisão a tomar pelos destinatários da Oferta ou pelos investidores em mercado regulamentado, o 

Emitente requererá imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou a retificação ao Prospeto. 

27.2 Informação incluída em Anexo 

Os documentos abaixo indicados estão incluídos em Anexo no presente Prospeto e, nessa medida, 

constituem parte integrante do mesmo: 
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• Estatutos da SIC; e 

• Relatórios e contas anuais individuais da SIC relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 

2017 e 2018, incluindo a certificação legal de contas, os pareceres do Fiscal Único e as notas às 

demonstrações financeiras. 

Os documentos acima indicados (ou cópia dos mesmos) podem ainda ser verificados durante o período 

de validade do presente Prospeto no website da SIC (www.sic.pt). 

Os documentos em anexo ao Prospeto contêm a informação disponível sobre a SIC à data em que foram 

publicados e da sua inclusão não resulta, sob nenhuma circunstância, que não tenham existido alterações 

nos negócios da SIC desde a data de publicação ou que a informação seja correta em qualquer momento 

subsequente a essa data. Em todo o caso, se entre a data de aprovação do Prospeto e a data de admissão 

à negociação das Obrigações SIC 2019-2022 no mercado regulamentado Euronext Lisbon for detetada 

alguma deficiência no Prospeto ou ocorrer qualquer facto novo ou se tome conhecimento de qualquer 

facto anterior não considerado no Prospeto, que sejam relevantes para a decisão a tomar pelos 

destinatários da Oferta ou pelos investidores em mercado regulamentado, o Emitente requererá 

imediatamente à CMVM a aprovação de adenda ou a retificação ao Prospeto. 

27.3. Informação Disponível para Consulta 

O Prospeto encontra-se disponível para consulta: 

1. Em formato físico, na sede do Emitente e da Euronext; e 

2. Em formato eletrónico, em www.cmvm.pt, em www.sic.pt e nos websites dos intermediários 

financeiros contratados pelo Emitente para prestar os serviços de intermediação legalmente 

exigidos no âmbito da Oferta. 
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CAPÍTULO 28 

DEFINIÇÕES 

Exceto se expressamente indicado de outro modo, os termos a seguir mencionados têm, no presente 

Prospeto, os significados aqui referidos: 

“ActivoBank” significa o Banco Activobank, S.A., com sede na Rua Augusta, n.º 84, 1149-023 Lisboa, com 

o capital social de €64.500.000 (sessenta e quatro milhões e quinhentos mil euros), registado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação de pessoa 

coletiva 500 734 305; 

“Agente Pagador” significa o Novo Banco, S.A.; 

“Anacom” significa a Autoridade Nacional de Comunicações; 

“BiG” significa o Banco de Investimento Global, S.A., com sede na Avenida 24 de Julho, n.º 74-76, 1200-

869 Lisboa, com o capital social de €183.947.388 (cento e oitenta e três milhões, novecentos e quarenta 

e sete mil, trezentos e oitenta e oito euros), registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa 

sob o número único de matrícula e identificação de pessoa coletiva 504 655 256; 

“Banco Best” significa o BEST – Banco Eletrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça Marquês de 

Pombal, n.º 3 1250-161 Lisboa, com o capital social de €63.000.000 (sessenta e três milhões de euros), 

registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva 505 149 060; 

“Banco Carregosa” significa o Banco L.J. Carregosa, S.A., com sede na Avenida da Boavista, n.º 1083, no 

Porto, com o capital social de €20.000.000 (vinte milhões de euros), registado na Conservatória do Registo 

Comercial do Porto sob o número único de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 503 267 015; 

“Banco Finantia” significa o Banco Finantia, S.A., com sede na Rua General Firmino Miguel, n.º 5, 1.º piso, 

em Lisboa, com o capital social de €150.000.000 (cento e cinquenta milhões), registado na Conservatória 

do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e identificação de pessoa coletiva 

501 897 020; 

“Bankinter”, significa o Bankinter, S.A. - Sucursal em Portugal, com sede na Praça Marquês de Pombal, 

n.º 13, 1.º Andar, em Lisboa, matriculado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número 

único de matrícula e identificação de pessoa coletiva 980 547 490; 

“CaixaBI” significa o Caixa – Banco de Investimento, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 1000-300 

Lisboa, com o capital social de €81.250.000 (oitenta e um milhões duzentos e cinquenta mil euros), 

registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa 

coletiva 501 898 417; 

“CAEM” significa a Comissão de Análise de Estudos de Meios; 
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“Central de Valores Mobiliários” significa o sistema centralizado de valores mobiliários escriturais gerido 

pela Interbolsa e composto por conjuntos interligados de contas, através das quais se processa a 

constituição e a transmissão dos valores mobiliários nele integrados e se assegura o controlo da 

quantidade dos valores mobiliários em circulação e dos direitos sobre eles constituídos; 

“CGD” significa a Caixa Geral de Depósitos, S.A., com sede na Avenida João XXI, n.º 63, 1000 300 Lisboa, 

com o capital social € 3.844.143.735 (três mil oitocentos e quarenta e quatro milhões cento e quarenta e 

três mil, setecentos e trinta e cinco euros), registada na Conservatória de Registo Comercial de Lisboa sob 

o número único de matrícula e de pessoa coletiva 500 960 046; 

“CMVM” significa a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

“CNPD” significa a Comissão Nacional de Proteção de Dados; 

“Código das Sociedades Comerciais” significa o Código das Sociedades Comerciais, aprovado pelo 

Decreto-lei n.º 262/86, de 2 de setembro, conforme alterado; 

“Código dos Valores Mobiliários” significa o Código dos Valores Mobiliários, aprovado pelo Decreto-lei n.º 

486/99, de 13 de novembro, conforme alterado; 

“Colocadores” significa o ActivoBank, o Banco Best, o Banco Carregosa, o Banco Finantia, o BiG, o 

Bankinter, o CaixaBI, a CGD, o Millennium bcp, o Montepio e o Novo Banco, na qualidade de 

intermediários financeiros contratados pelo Emitente para desenvolver os seus melhores esforços em 

ordem à distribuição das Obrigações SIC 2019-2022; 

“Condições das Obrigações SIC 2019-2022” significa os termos e condições aplicáveis às Obrigações SIC 

2019-2022 constantes do Prospeto; 

“Data de Liquidação” ou “Data de Emissão” significa o dia 10 de julho de 2019; 

“Data de Pagamento de Juros” significa o dia 10 (ou, se o dia 10 não for um Dia Útil, o Dia Útil 

imediatamente seguinte) dos meses de janeiro e de julho de cada ano, exceto o último pagamento de 

juros, que terá lugar na Data de Reembolso, ocorrendo o primeiro pagamento de juros a 10 de janeiro de 

2020; 

“Data de Reembolso” significa o dia 11 de julho de 2022; 

“Dia Útil” significa os dias que não sejam sábado, domingo e feriado em Portugal, Lisboa ou Porto, e em 

que estejam abertos e a funcionar, a Central de Valores Mobiliários, as instituições de crédito e o sistema 

TARGET 2; 

“Diretiva dos Prospetos” significa a Diretiva 2003/71/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de 

novembro de 2003, relativa ao prospeto a publicar em caso de oferta pública de valores mobiliários ou da 

sua admissão à negociação e que altera a Diretiva 2001/34/CE, conforme alterada e atualmente em vigor; 
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“DMIF II” significa a Diretiva 2014/65/UE do Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, 

relativa aos mercados de instrumentos financeiros e que altera a Diretiva 2002/92/CE e a Diretiva 

2011/61/UE, completada pela Diretiva Delegada (UE) 2017/593 da Comissão, de 7 de abril de 2016, 

conforme alterada; 

“Emissão” significa a emissão pela SIC de Obrigações SIC 2019-2022 no montante global inicial de 

€30.000.000 (trinta milhões de euros), ou montante superior por opção do Emitente tomada até ao dia 

28 de junho de 2019, inclusive, com taxa de juro fixa bruta de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) 

ao ano e maturidade em 11 de julho de 2022 que serão oferecidas no contexto da Oferta; 

“ERC” significa a Entidade Reguladora para a Comunicação Social; 

“Euro” ou “€” significa o euro, a moeda única Europeia; 

“Euronext” significa a Euronext Lisbon - Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.; 

“GDA” significa a Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou Executantes, CRL.; 

“GMCS” significa o Gabinete para os Meios de Comunicação Social; 

“Grupo Impresa” significa a Impresa e as sociedades em que esta participa, direta ou indiretamente; 

“IFRS” significa as Normas Internacionais de Relato Financeiro (International Financial Reporting 

Standards), tal como adotadas na União Europeia; 

“Impresa” ou “Acionista Único” significa a Impresa – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A., 

com sede na Rua Ribeiro Sanches, n.º 65, 1200-787 Lisboa, com o capital social de €84.000.000 (oitenta e 

quatro milhões de euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único 

de matrícula e de pessoa coletiva 502437464, titular da totalidade das ações representativas do capital 

social do Emitente e responsável, nos termos previstos no artigo 501.º do Código das Sociedades 

Comerciais (aplicável por remissão do artigo 491.º do Código das Sociedades Comerciais), para efeitos da 

não aplicação de limites relativos à emissão de obrigações previstos no Código das Sociedades Comerciais, 

pelo cumprimento perante os Obrigacionistas de todas as obrigações constituídas na vigência da relação 

de grupo por domínio total entre o Emitente e a Impresa relativamente à emissão das Obrigações SIC 

2019-2022, nos termos da lei e do Prospeto, nomeadamente o reembolso de capital e o pagamento dos 

correspondentes juros; 

“Interbolsa” significa Interbolsa - Sociedade Gestora de Sistemas de Liquidação e de Sistemas 

Centralizados de Valores Mobiliários, S.A.; 

“IRC” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-

B/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 

“IRS” significa o Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares, aprovado pelo Decreto-lei n.º 442-

A/88, de 30 de novembro, conforme alterado; 



 

173 

“Millennium bcp”, significa o Banco Comercial Português, S.A., com sede na Praça D. João I, n.º 28, 4000-

295 Porto, com o capital social de €4.725.000.000 (quatro mil e setecentos e vinte cinco milhões de euros), 

registado na Conservatória do Registo Comercial do Porto sob o número único de matrícula e identificação 

de pessoa coletiva 501 525 882; 

“Moeda do Investidor” significa a moeda diversa da Moeda Selecionada; 

“Moeda Selecionada” significa o euro, a moeda única Europeia; 

“Montepio” significa Caixa Económica Montepio Geral, caixa económica bancária, S.A. com sede na Rua 

Castilho, n.º 5, 1250-066 Lisboa, com o capital social de €2.420.000.000 (dois mil quatrocentos e vinte 

milhões de euros), registado na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de 

matrícula e identificação de pessoa coletiva 500 792 615; 

“Novo Banco” significa o Novo Banco, S.A., com sede na Avenida da Liberdade, n.º 195, 1250-142 Lisboa, 

com o capital social de €5.900.000.000 (cinco mil e novecentos milhões de euros), registado na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 

513 204 016; 

“Obrigacionista” significa cada titular de Obrigações SIC 2019-2022; 

“Obrigações SIC 2019-2022” significa as obrigações com o valor nominal unitário de €30 (trinta euros) e 

global inicial de até €30.000.000 (trinta milhões de euros), que poderá ser aumentado por opção do 

Emitente até 28 de junho de 2019, inclusive, com maturidade em 11 de julho de 2022, com taxa de juro 

fixa bruta de 4,50% (quatro vírgula cinquenta por cento) e com o ISIN PTSINAOM0045, a emitir pela SIC 

ao abrigo deste Prospeto, para satisfazer, de acordo com os critérios de rateio (se aplicáveis), ordens de 

subscrição da Oferta devidamente validadas; 

“Oferta” significa a oferta pública de subscrição de Obrigações SIC 2019-2022 à qual se refere este 

Prospeto; 

“Organizadores e Coordenadores Globais” significa o CaixaBI e o Novo Banco; 

“Prospeto” significa o prospeto de oferta pública de subscrição e de admissão à negociação no Euronext 

Lisbon de Obrigações SIC 2019-2022, aprovado pela CMVM e datado de 11 de junho de 2019; 

“Regulamento dos Prospetos” significa o Regulamento (CE) n.º 809/2004, da Comissão, de 29 de abril de 

2004, que estabelece normas de aplicação da Diretiva 2003/71/CE do Parlamento Europeu e do Conselho 

no que diz respeito à informação contida nos prospetos, bem como os respetivos modelos, à inserção por 

remissão, à publicação dos referidos prospetos e divulgação de anúncios publicitários, conforme alterado; 

“SIC” ou “Emitente” significa a SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A., com sede na Rua 

Calvet de Magalhães, n.º 242, 2270-022 Paço de Arcos, com o capital social de 10.328.600 (dez milhões 

trezentos e vinte e oito mil e seiscentos euros), registada na Conservatória do Registo Comercial de Cascais 

sob o número único de matrícula e de pessoa coletiva 501940626; 
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“Subsidiária Relevante” significa qualquer sociedade que esteja em relação de domínio com o Emitente 

ou com o Acionista Único e que, a cada momento, cumpra uma das seguintes condições: 

(i) Tenha um EBITDA, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em Assembleia 

Geral, igual ou superior a 30% (trinta por cento) do EBITDA consolidado do Grupo Impresa (de 

acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e aprovadas em Assembleia Geral), 

ou 

(ii) Tenha ativos totais, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em Assembleia 

Geral, representativos de 30% (trinta por cento) ou mais do total dos ativos consolidados do Grupo 

Impresa (de acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral), ou 

(iii) Tenha proveitos, de acordo com as últimas contas anuais auditadas e aprovadas em Assembleia 

Geral, iguais ou superiores a 30% (trinta por cento) do total dos proveitos consolidados do Grupo 

Impresa (de acordo com as últimas contas anuais consolidadas auditadas e aprovadas em 

Assembleia Geral). 

Para efeitos da aferição da qualidade de Subsidiária Relevante, um relatório da administração do Emitente 

ou do Acionista Único, conforme aplicável, de acordo com o qual, em sua opinião, uma sua subsidiária é 

ou não é, foi ou não foi, num determinado momento uma Subsidiária Relevante, deverá, na ausência de 

um erro manifesto, ser conclusivo e vinculativo para todas as partes, podendo esse relatório, se solicitado 

por deliberação da Assembleia Geral de Obrigacionistas tomada por maioria superior a 50% (cinquenta 

por cento) do valor nominal das Obrigações SIC 2019-2022, ser acompanhado de um relatório do auditor 

externo do Emitente ou do Acionista Único, conforme aplicável, confirmando a informação nele contida. 

“TARGET 2” significa o sistema de pagamentos “Trans-European Automated Real Time Gross Settlement 

Express Transfer 2” (TARGET2) que utiliza uma plataforma partilhada única e foi inaugurado no dia 19 de 

novembro de 2007; e 

“US$” significa United States Dollars, a moeda dos Estados Unidos da América.  
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CAPÍTULO 29 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE DESEMPENHO (APMs) 

Para além da informação financeira preparada de acordo com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (IFRS), tal como adotadas na União Europeia, o Emitente o Acionista Único utilizam um 

conjunto de indicadores na análise do desempenho e posição financeira, os quais são classificados como 

Medidas Alternativas de Desempenho (APMs) conforme definido nas Orientações da Autoridade Europeia 

dos Valores Mobiliários e dos Mercados (European Securities and Markets Authority ou ESMA) sobre 

Medidas Alternativas de Desempenho publicadas a 5 de Outubro de 2015 (ESMA / 2015 / 1415). 

Os indicadores em causa não foram auditados, são considerados divulgações adicionais e em nenhum 

caso substituem a informação financeira preparada de acordo com as IFRSs. Na sua maioria, estes 

indicadores são derivados da informação financeira divulgada de acordo com as normas contabilísticas 

em vigor (informação IFRS). De igual modo, alguns indicadores podem ser calculados corrigindo de 

movimentos não recorrentes, visando traduzir a dinâmica subjacente da atividade, rendibilidade e 

eficiência do Emitente e do Acionista Único. 

Adicionalmente, a forma como o Emitente e o Acionista Único definiram e calculam estes indicadores 

pode diferir da forma como indicadores semelhantes são calculados por outras empresas e podem, em 

consequência, não ser comparáveis. É apresentada de seguida uma lista de indicadores alternativos de 

desempenho utilizados pelo Emitente e pelo Acionista Único, juntamente com uma reconciliação entre 

esses indicadores de gestão e as demonstrações financeiras e respetivas notas preparadas de acordo com 

as IFRS. 

As seguintes medidas financeiras incluídas no Prospeto não são medidas de desempenho financeiro ou 

de liquidez segundo as IFRS e não devem ser usadas em vez de, ou consideradas como alternativas para, 

os resultados financeiros históricos preparados de acordo com as bases de apresentação divulgadas na 

Nota 2.1 do anexo às demonstrações financeiras do Emitente e da Nota 2.1. do anexo às demonstrações 

financeiras consolidadas do Acionista Único de 31 de dezembro de 2018: 

“Dívida Financeira Líquida” corresponde aos empréstimos obtidos (o que, para o efeito, significa qualquer 

tipo de endividamento remunerado de curto, médio e longo prazo (excluindo dívidas a fornecedores ou 

passivos relacionados com dívidas a fornecedores), nomeadamente: dívidas a instituições de crédito; 

empréstimos obrigacionistas; programas de papel comercial; dívida sob a forma de programas de apoio; 

leasing; factoring com recurso; letras descontadas e quaisquer outros empréstimos / endividamento que 

estejam incluídos na rubrica de financiamentos obtidos, não relevando para o cálculo deste agregado o 

endividamento remunerado perante qualquer outra sociedade do Grupo Impresa, desde que 

devidamente relevado contabilisticamente, independentemente da sua particular forma ou duração) 

deduzidos dos montantes de caixa e de depósitos bancários (o que, para o efeito, corresponde à rúbrica 

contabilística “Caixa e Equivalentes de Caixa”); 
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“EBITDA” determinado tendo por base as rubricas da demonstração dos resultados (individual ou 

consolidada) por naturezas, correspondendo à rubrica “Resultados operacionais” expurgando as rubricas 

“Amortizações e depreciações” e “Provisões e perdas de imparidade”. Em qualquer caso, as imparidades 

do goodwill não serão consideradas para cálculo do EBITDA, independentemente da rubrica em que sejam 

registadas; 

“EBITDA Recorrente” EBITDA expurgando os custos e os proveitos refletidos naquele EBITDA relativos a: 

(i) alienação e abates de ativos não correntes; (ii) alienação de participações financeiras; (iii) 

indemnizações atribuídas ao pessoal; (iv) com o desfecho de processos judiciais e fiscais; e (v) de 

imparidade em contas a receber; e 

“Rácio de Dívida Financeira Líquida / EBITDA Recorrente” significa o rácio entre a Dívida Financeira 

Líquida e o EBITDA Recorrente. 

  



 

 

Anexo 1 

Estatutos da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. 













 

 

Anexo 2 

Relatórios e contas individuais da SIC – Sociedade Independente de Comunicação, S.A. relativos 

aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2018, incluindo os pareceres do Fiscal Único, a 

certificação legal de contas e as notas às demonstrações financeiras 
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Resultados de 2017

SIC — Sociedade Independente de Comunicação
Capital Social Eur 10.328.600

Estrada da Outurela, 119
2794-052 Carnaxide
NIPC 501.940.626

Conservatória do Registo Comercial de Cascais
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RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2017

1. ATIVIDADE DESENVOLVIDA E RESULTADOS ECONÓMICO-

FINANCEIROS >‘

O ano de 2017 foi marcado pelas comemorações dos 25 anos da SIC, que
arrancaram em junho, e que se estenderam ao longo de todo 3° trimestre, com
uma digressão que percorreu as 16 capitais de distrito, numa operação apoiada
por vários patrocinadores, com duração até ao dia 6 de outubro, terminando com
uma grande festa na cidade de Lisboa.

A SIC atingiu receitas totais de 151,3 M€ em 2017, o que representa uma descida

de 1,8% face a 2016. Esta descida, explica-se essencialmente pelo declínio das

receitas com lVr’s, apesar do aumento das receitas de publicidade.

No conjunto dos canais SIC, as receitas de publicidade atingiram 98,2 M€ em

2017, uma subida de 3,7% relativamente a 2016, e superior ao mercado de

televisão. Em 2017, as receitas de publicidade representaram 63,9% das
receitas globais da SIC. Para esta performance positiva, é de salientar o

desempenho do canal generalista, a forte subida dos canais temáticos e das
receitas digitais do universo SIC, bem como das receitas relacionadas com as

comemorações dos 25 anos da SIC.

Audiencias Canal 5K (universo) A SIC terminou o ano de
2017 com uma audiência

17,9 média de 17,6%, menos
0,4 pontos percentuais
que em 2016, no universo
dos canais generalistas.
Adicionalmente, a SIC
manteve a liderança nos
principais target’s

1117 2117 3r17

comerciais (NB C O
15/54 e NB C D 25/54), no dia e no horário nobre. O relançamento da nova

grelha, em setembro de 2017, permitiu uma recuperação das audiências. No

horário nobre, a SIC manteve a liderança no principal target comercial (NB C O

7
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25/54), com 21,4%, apesar da descida de 0,6 pontos percentuais em relação a
2016.

Para esta liderança nos targets comerciais, contribuiu a boa performance das
novelas portuguesas da SIC, que em 2017 começou com “Rainha da Flores”,
“Amor Maior”, e continuou com as duas estreias - “Espelho d’Água” em maio, e
a partir de setembro, a nova novela “Paixão”. A evolução foi a seguinte:

• “Amor Maior”, que terminou em setembro de 2017, teve uma audiência
média de 27,6%, com uma performance em linha com a novela anterior
desse mesmo horário (“Coração de Ouro”), atingindo 1,3 milhões de
telespetadores.

• “Rainha das Flores”, na segunda linha do horário nobre, terminou em maio
de 2017, com audiência média de 24,1%, e com cerca de 1.2 milhões de
telespetadores.

• “Espelho d’Agua”, substituiu a “Rainha das Flores”, tem uma audiência
média de 23,7%.

• “Paixão”, a V novela do horário nobre, que veio substituir “Amor Maior”,
irá estar no ar até ao próximo mês setembro, tem uma audiência média de
24,9%, atingindo 1,2 milhões de telespetadores.

O ano de 2017, foi ainda marcado pela estreia de vários programas de
entretenimento aos domingos à noite destacando-se - “D’Improviso”, e o
regresso de “Vale Tudo”, assim como a novela brasileira “Força do Querer” com
uma excelente performance, liderando no seu horário. A programação das tardes
da SIC sofreu uma reformulação, com a novela brasileira que tradicionalmente
antecedia o “Jornal da Noite”, a ser substituída pelo programa “Linha Aberta”
desde setembro, conseguido obter melhores resultados. O “Jornal da Noite”,
com uma audiência média de 19,7% e também liderou ambos os targets
comerciais.

As receitas de subscrição geradas pelos 8 canais da SIC, distribuídos por cabo
e satélite, em Portugal e no estrangeiro, desceram 0,8% em 2017, para 43,1 M€.
Esta descida deveu-se à evolução negativa das receitas dos mercados externos,
resultante da recente desvalorização do Dólar norte-americano, não tendo sido
compensada pelo crescimento do mercado doméstico. A quebra foi mais
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1
acentuada no 4° trimestre de 2017, com uma descida de 1,7%, novamente
penalizado pela evolução cambial desfavorável.

Apesar dum ambiente menos favorável, os canais SIC continuaram em
expansão e presença, passando a ser distribuídos em mais plataformas:

r
• Lançamento da SIC Internacional África, presente em Moçambique e
África de Sul.
• SIC Internacional e da SIC Notícias passaram a ser distribuidas na
Alemanha.
• Reforço da presença da SIC Internacional e SIC Notícias no Luxemburgo.
• Reforço da cobertura da SIC Internacional na Austrália.

Em termos de audiência, os canais por subscrição da SIC alcançaram, no seu
conjunto, uma quota de mercado de 3,7%, menos 0,1 pp que no ano homólogo.
A SIC Notícias destacou-se, uma vez mais, como o canal de informação
preferido pelos portugueses, com 2,0% de share, alcançando o 3° lugar do
ranking geral dos canais de subscrição.

Quanto aos restantes canais temáticos, a SIC Mulher teve um excelente
comportamento, subindo para 0,9%, mais 0,3 p.p. relativamente a 2016. A SIC
Caras também subiu atingindo os 0,3% (+O,lpp), enquanto a SIC K manteve
0,2% de share. Por outro lado, a SIC Radical obteve uma quota de mercado de
0,4%, o que representa uma queda de 0,2 p.p. relativamente a 2016.

As receitas de IVR’s mantiveram a tendência descendente, ao fecharem o ano
de 2017 com 8,1 M€ de faturação, o que representou uma descida de 41,3%.
Esta descida ficou a dever-se à redução do número de programas com
concursos com participação telefónica, nomeadamente com a descontinuação
dos programas ao domingo.

No que se refere à evolução dos custos operacionais em 2017, verificou-se uma
descida de 1,9%, sem considerar custos com reestruturação, que se cifraram
nos 1,56 M€. 2017 foi também um ano de investimento em grelha de
programação, distribuído pelos vários canais SIC, e com um reforço das
provisões. Em simultâneo realizou-se a celebração dos 25 anos da SIC, o que
implicou um reforço de várias rubricas operacionais.
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Com uma evolução operacional favorável no 2° semestre, o EBITDA* atingiu
19,2 M€, ajustado de custos de reestruturação, o que representou um ganho de
0,8% em relação ao valor de 2016.

No final de 2017, celebrou-se o contrato de promessa de compra e venda de um
dos lotes de terreno pertencente à SIC, estimando-se que a escritura seja
realizada em 2018, por um valor de 3,2 M€. Contudo permanece um 2° lote em
venda. De registar que operação de venda, originou um valor de imparidade na
ordem de 1,2 M€, assim como com o ajuste necessário a efetuar ao valor do 2°
lote.

(*)
EBITDA = Resultados Operacionais + Amortizaçóes e Depreciações + Perdas de Imparidade. (1) Não considera

Amortizações e Depreciações e Perdas de Imparidade. (2) EBITDA ajustado de 1,568 M€ com custos de reestruturação
em 2017 e 0,139 M€ em 2016.

2. PERSPETIVAS

Na SIC, o 2018 será um ano de crescimento do volume de negócios e da
rentabilidade, em que se destacará o aumento das atividades digitais da SIC.

3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Para o resultado liquido de 8.684.178 euros, propõe-se a sua distribuição como
dividendos à acionista única.

4. AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração agradece aos Anunciantes, às Centrais e às
Agencias de Publicidade, aos Distribuidores a confiança depositada na
capacidade da SIC.

O Conselho de Administração agradece aos trabalhadores o esforço e dedicação
com que se empenharam, para ter sido possível apresentar os resultados
constantes deste Relatório.
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O Conselho de Administração agradece ao Fiscal Único e aos bancos, Banco
BPI, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millennium BCP, Banco Santander
Totta, Montepio Geral, Banco BIC, Banco Popular, Caixa de Crédito Agrícola e
Haitong Bank, toda a colaboração prestada durante o exercício findo.

Carnaxide, 26 de fevereiro de 2018

O Conselho de Administração,

Francisco José Pereira Pinto de Balsemão

FrancisaSupicoPintoBalsemão

FrancisE Pedro Presas Pinto de Balsemão

Cr.

Rogério Paulo de Saldanha Perei Vieira

José Manuel Afonso Vieira Freire
.7

Ru( (4anuel Carvalho das Neves

Rpério PauloMorft1ro Canhoto
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

17
18
19
20

27

12.778.402
54.832.223

2.406.745
1.803.359

71.820.729
3.200.000

110.561.190

15.685.523
45.154.486

3.063.217
1.976.979

65.880.205

107.078.453

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital
Reserva legal
Outras reservas
Resultado liquido do exercido

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO

PASSIVO:
PASSIVOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos
Locações financeiras
Provisões

Total de passivos não correntes

PASSIVOS CORRENTES:
Empréstimos obtidos
Fornecedores e contas a pagar
Locações financeiras
Passivos para imposto corrente
Outros passivos correntes

Total de passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

21 10.328.600 10.328.600
21 2.065.720 2.065.720
21 269.361 269.361
21 8.684.178 10.852.268

21.347.859 23.515.949

22 12.767.969 14.957.719
23 363.082 256.701
24 3.437.463 2.933.461

16.568.514 18.147.881

22 12.190.495 2.157.179
25 26.560.998 24.329.950
23 166.784 113.399
10 3.653.378 3.638.260
26 30.073.162 35.175.835

72.644.817 65.414.623
89.213.331 83.562.504

110.561.190 107.078,453

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2017.

DEMONSTRACÕES DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em Euros)

ATIVO Notas 2017 2016

ATIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill
Ativos intangiveis
Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros
Propriedades de investimento
Direitos de transmissão de programas
Outros ativos não correntes
Ativos por impostos diferidos

Total de ativos não correntes

ATIVOS CORRENTES:
Direitos de transmissão de programas
Clientes e contas a receber
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa

Total de ativos correntes
Ativos classificados como detidos para venda

TOTAL DO ATIVO

12 17.324.797 17.324.797
13 158.306 269.428
14 6.982.085 8.431.381
15 1.319.970 1.749.946
16 1.478.489 5.912.440
17 4.959.298 4.568.154
19 2.329.760 2.392.818
lo 987.736 549.284

35.540.461 41.198.248

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

PROVEITOS OPERACIONAIS:
Prestações de serviços
Outros proveitos operacionais

Total de proveitos operacionais

(Montantes expressos em Euros)

1, 8072
1 8072

1,8072
1,8072

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

2017 2016

150.357.045 152.810.431
898.315 1.174.635

151 .255.360 153.985.066

CUSTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões
Outros

Notas

4
5

6
7
8

13e 14
24

(59.080.112)
(47.695.886)
(24.552.372)

(2.324.448)
(510.422)

(3.461.206)
137.624.446)

13.630,914

custos operacionais 5
Total de custos operacionais
Resultados operacionais

RESULTADOS FINANCEIROS:
Perdas em investimentos financeiros 9
Juros e outros custos financeiros 9
Juros e outros proveitos financeiros 9

(58.719.616)
(52.951.746)
(23.337.659)

(2.153.793)
(259.599)
(841.824)

(138.264.237)
15.720.829

Resultados antes de impostos

Impostos sobre o rendimento do exercício
Resultado liquido do exercicio e de outro rendimento integral

(155.626) 274.350
(1.791.482) (1.785.175)

250.291 272.220
(1.696.817) (1.238.605)
11.934.097 14.482.224

(3.249.919) (3.629.956)
8.684.178 10.852.268

10

Resultado do exercício por ação:
Básico 11 1,4462
Diluído 1 1 1 4462

Rendimento integral do exercício por ação:
Básico 11 1,4462
Diluido 11 1,4462

O anexo faz parte integrante das demonstrações dos resultados e de outro rendimento integral
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2017.
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICACÃO, SA.

DEMONSTRACÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

(Montantes expressos em Euros)

Notas 2017 2016
ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes 148.427.870 146.294.787
Pagamentos a fornecedores (106.716.310) (112.867.527)
Pagamentos ao pessoal (24.793.583) (23.394.922)

Fluxos gerados pelas operações 16.917.977 10.032.338
Pagamento do imposto sobre o rendimento (3.673,253) (3.985.810)
Outros recebimentos 562.858 2.090.706

Fluxos das atividades operacionais (1) 13.807.582 8.137.234

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:

Dividendos 15 274.350 -

Subsídios 143.311 -

Juros e proveitos similares 250.291 24.352
Propriedades de investimento 16 640.000 -

Empréstimos concedidos a empresas do Grupo
- 6.743873

1.307.952 6.768225
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangiveis (869.403) (1.544.062)
Ativos intangiveis (17.002) (146.200)
Empréstimos concedidos a empresas do Grupo (10.250.731)

_____________

(11.137.136) (1.690.262)
Fluxos das atividades de investimento (2) (9.829.184) 5.077.963

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito 22 10.000.000 -

Contratos de locação financeira 278.986 -

10.278.986 -

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos de instituições de crédito 22 (2.175.000) (50.000)
Amortização de contratos de locação financeira (119.220) (387.211)
Juros e custos similares (1.924.516) (1.490.431)
Dividendos 21 (10.852.268) (11.523.873)

(15.071.004) (13.451.515)
Fluxos das atividades de financiamento (3) (4.792.018) (13.451 .515

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) (813.620) (236.318)
Constituição de depósitos bancários cativos 16 e 20 (640.000) -

Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio 20 1.976.979 2.213.297
Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 20 1.163.359 1.976.979

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2017.

O CONTABII(iSTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRACÃO

1
f1/C_- u(Gip,;



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÂO, S.A.

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

.747
NOTA INTRODUTÓRIA

A SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Empresa” ou “SIC”) é uma sociedade anónima,
tem sede social em Carnaxide, foi constiiuida em 23 de julho de 1987 e iniciou a sua atividade em 6 de
outubro de 1992. a qual consiste principalmente na difusão de programas de televisão,

A Empresa pertence ao Grupo Impresa, sendo as suas demonstrações financeiras incluidas nas
demonstrações financeiras consolidadas da Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
Çlmpresa”), com sede em Lisboa,

A Empresa desenvolve a sua atividade ao abrigo de licenças e autorizações de transmissão de diversos
canais de tetevisão (SIC Generalista, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras, SIC K, SIC Noticias e SIC
Internacional), concedidas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (“ERC”).

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a moeda utilizada
preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera. As transações em moeda estrangeira
são incluidas nas demonstrações financeiras de acordo com a política descrita na Nota 2.16.

Estas demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação em 26 de fevereiro de 2018 pelo
Conselho de Administração da SIC.

Dispensa de elaborar demonstrações financeiras consolidadas

Nos termos do Artigo 7° do Decreto-Lei n°158/2009, de 13 de julho, republicado através do Decreto-Lei n°
98/201 5, de 2 de junho, a Empresa está dispensada de elaborar demonstrações financeiras consolidadas
dado que a Impresa, com sede em Lisboa, possui a totalidade do capital e apresenta demonstrações
financeiras consolidadas nas quais são incluidas as demonstrações financeiras da Empresa e sua
subsidiária.

2. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

2.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, em
conformidade com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como adotado pela
União Europeia, que incluem os International Accounting Standards (‘IAS”) emitidos pela Intemational
Accounting Standards Commitee ÇIASC”), os International Financial Reporting Standards ÇIFRS”) emitidos
pelo International Accounting Standards Board (“IASB), e respetivas interpretações “IFRIC” emitidas pelo
International Financial Repoding Interpretation Commitee (“IFRIC) e Standing Interpretation Commitee
ÇSIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será designado genericamente por
“IFRS”.

A SIC adotou os IFRS pela primeira vez em 2016, pelo que a data de transição dos principios contabilísticos
portugueses (‘Sistema de Normalização Contabilistica”) para este normativo, para estes efeitos, foi fixada
em 1 de janeiro de 2015, de acordo com o disposto na IFRS 1 — Adoção pela primeira vez das normas
internacionais de relato financeiro (‘IFRS 1”).

Consequentemente, no cumprimento das disposições do IAS 1, a SIC declara que estas demonstrações
financeiras e respetivo anexo cumprem para estes efeitos as disposições dos IAS/IFRS tal como adotados
pela União Europeia, em vigor para exercícios económicos iniciados em 1 de janeiro de 2017.

A Administração procedeu à avaliação da capacidade da Empresa operar em continuidade, tendo por base
toda a informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo
acontecimentos subsequentes á data de referência das demonstrações financeiras, disponivel sobre o futuro.
Em resultado da avaliação efetuada, o Conselho de Administração concluiu que a Empresa dispõe de
recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto
prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação
das demonstrações financeiras (Nota 32).
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2.2 Adoção de IAS/IFRS novos ou revistos

As politicas contabilísticas adotadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2017 são consistentes com
as seguidas na preparação das demonstrações financeiras da Empresa do exercicio findo em 31 de
dezembro de 2016 e referidas no respetivo anexo. k)
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (‘endorsed) pela União Europeia têm
aplicação obrigatória pela primeira vez no exercido findo em 31 de dezembro de 2017:

Aplicável nos exerctios
Norma / Interpretação iniciados em ou após Breve descrição

Emenda á LAS 12- Reconhecimento da
Esta emenda vem clahricar as condições de reconhecimento e mensuração de ativosimpostos difendos avos por perdas não 01 .jan-17
por impostos resultantes de perdas não realizadas.

realizadas

Esta emenda vem introduzir diwlgações edicionais relacionadas com os fluxos deEmenda à LAS?- oiwlgaçóes O1.jan.17
caixa de atividades de financiamenilo.

Não existiram efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Empresa no exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, decorrente da adoção das emendas acima referidas.

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatária em exercicios
econõmicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras! adotadas
(iiendo,.sedi) pela União Europeia:

Pçhcável rios exercic.cs
Norma/ hlerrsetacho ncats em ou após Breve descrçâo

Esta riomna mse.se no proeto cv reviSo za LS 3g e astseece os r.ms reqjs.los
relas cana-te á classrtcarão e mensuração de ativos e passr.os t.ratce,o,. àFRS 9— hatrijilenlos manteiros O1-an-18
metodologia de cálculo de ‘mparmdade e á aplicação das regras de contabilidade de
cobeilura

Esta norma vem mircduzir wna estrutura de reconhecimento do rédito baseada em
princpios e assente niail modelo a aplicar a todos os contratos celebrados com

IFRS 15— Ródilo de contratos com
olranIa

clientes, sitstituindo as normas L5 15— Rédito, L/iS 11—contratos de construção;
clientes IFRC 13— Programas de fidelização; VRIC 15— Acordos para a construção de

imóveis, FRC 18— Transferências de Ativos Provenientes de clientes e sic 31—
Ródiio - Transações de troca direta envolveodo serviços de publicidade.

Esta norma vem introduzir os principios dv reconhecimento e mensuração de
locações, substituindo a lS 17— Locações A norma define um único modelo de
contabilização de contratos de locação que resulta no recortecimento pelo locatário de

IFR5 18— Locações 0I-jan-19
ativos e passivos para todos os contratos de locação! exceto para as locaçôes com
um penado intertor s12 meses ou para as locações que tncrdam sobre ativos de valor
reduzido. Os locadores ccniinuarão a classrficar as locações entre cperacionais ou
financeiras, sendo que A IFRS 16 não implicará alterações substanciais pra tais
entidades tace ao definido na Las 17

Emenda á IFRS 4 Aplicação da IFRS 9.
Esta emenda poçc-clcnao-mentações sctve e apkcaçâoda ÇRS 4 em ccqunto com eVenxtei1cs Marca.. cs, cair a FRS 4 Cljen-18 FRS O A FRS 4 sosIru cmii a sugada em a-go’ da FRS 17.Cmtetos dv sesos

A Empresa não procedeu à aplicação antecipada de qualquer destas normas nas demonstrações financeiras
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2017.0 Conselho de Administração estima que a entrada em vigor
no exercicio a findar em 31 de dezembro de 2018 da IFRS 9 e da IFRS 15 possa ter os seguintes efeitos nas
demonstrações financeiras nessa data:

(i) IFRS 9— Instrumentos financeiros

Baseados numa análise aos ativos e passivos financeiros da Empresa em 31 de dezembro de 2017 e
nos factos e circunstâncias que eram conhecidos a essa data, o Conselho de Administração da Empresa
avaliou o impacto da adoção da IFRS 9 nas suas demonstrações financeiras como segue:

Classificação e mensuração

Todos os instrumentos financeiros (Nota 32) continuarão a ser mensurados na mesma base tal como
atualmente no âmbito do IAS 39. Desta forma, as contas a receber e a pagar de e a terceiros e os
financiamentos obtidos, continuarão a ser subsequentemente mensurados pelo custo amortizado no
âmbito da aplicação do IFRS 9.
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Imparidades

Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, tal como apresentados na Nota 32, estarão
sujeitos a imparidades no âmbito do IFRS 9.

A Empresa espera aplicar a abordagem simplificada de reconhecer as perdas de crédito esperadas na
vida econômica das contas a receber comerciais conforme requerido ou permitido pelo IFRS 9.

\1
No que respeita às outras contas a receber, essencialmente de partes relacionadas (Nota 30), o Conselho
de Administração considera que as mesmas apresentam baixo risco de crédito atendendo ao perfil de
risco de crédito daquelas entidades.

Genericamente, o Conselho de Administração antecipa que a aplicação do modelo de perdas de crédito
esperadas resultará no reconhecimento antecipado de perdas de crédito para os respetivos ativos e que
não irá aumentar substancialmente o valor das respetivas perdas por imparidade acumuladas
reconhecidas.

(ii) IFRS 15— Contratos com clientes

Conforme referido na Nota 2.13, A Empresa reconhece receitas provenientes de diferentes negócios.
tendo o Conselho de Administração efetuado as seguintes avaliações preliminares para cada um desses
negócios:

Exibição de anúncios e serviços de valor acrescentado relativos a concursos e iniciativas com
participação telefónica: O negócio de venda de espaço publicitário em televisão ou meios digitais
incorpora uma obrigação de desempenho única que é cumprida no momento da exibição ou difusão
das respetivas campanhas dos anunciantes, à semelhança do atual critério ao abrigo do IAS 18. O
mesmo acontece relativamente aos serviços multimédia, cuja obrigação de desempenho ocorre no
momento de participação dos concursos através de chamada telefónica efetuada. O momento de
reconhecimento da obrigação de desempenho de cada um daqueles serviços ocorre num momento
especifico do tempo, o qual não difere substancialmente face à prática atual, quando o controlo dos
serviços prestados é transferido para o cliente.

• Direitos de exibição dos canais de televisão: Relativamente aos acordos com operadores para a
cedência do sinal dos canais da SIC, entende-se existirem obrigações de desempenho separadas
quando tais acordos prevejam, para além da cedência do sinal, outros compromissos como venda de
espaço publicitário ou remunerações adicionais por contrapartidas acordadas. Desta forma, a
Empresa entende que as referidas obrigações são satisfeitas num determinado momento do tempo,
com exceção da cedência do sinal, que é satisfeita durante o período de transmissão por parte do
operador. Tais critérios já são atualmente considerados pela Empresa no reconhecimento destas
receitas, ao abrigo do IAS 15.

• Direitos de exibicão de conteúdos cedidos: Relativamente à cedência de direitos de conteúdos a
terceiros, a SIC avaliou preliminarmente que a sua obrigação de desempenho se encontra cumprida
no momento em que o controlo dos conteúdos cedidos são transferidos mediante a sua entrega, não
existindo outras obrigações de desempenho signiticativas por cumprir a partir desse momento. Desta
forma, perspetiva-se que o reconhecimento do respetivo rédito ocorra num momento do tempo, após
a referida entrega dos conteúdos, à semelhança do que a Empresa efetua atualmente no ãmbito do
IAS 18.

O Conselho de Administração decidiu que a Empresa irá adotar o método retrospetivo total de transição
para o IFRS 15 na preparação das demonstrações financeiras do exercicio a findar em 31 de dezembro
de 2015.

Para além de divulgações adicionais relativamente às receitas reconhecidas pela Empresa, que se
espera que venham a ser incluidas nas demonstrações financeiras, e de eventuais alterações apenas no
que se refere à apresentação de determinados proveitos e custos afetos às transações anteriormente
referidas, que se encontram a ser preliminarmente avaliadas, o Conselho de Administração não antecipa
que a aplicação do IFRS 15 tenha impactos significativos na posição financeira ou no desempenho
financeiro da Empresa.

Relativamente á adoção da IFRS 16, a qual entrará em vigor a partir de 1 de janeiro de 2019, a Empresa
encontra-se ainda a avaliar os respetivos impactos nas suas demonstrações financeiras, sendo no entanto
estimado que parte das suas locações sejam abrangidas no âmbito desta norma.
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As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passiveis de aplicação às operações da Empresa.
mas com aplicação obrigatória em exercícios económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas
demonstrações financeiras, adotadas Çendorsed’) pela União Europeia:

Norma/ Interpretação Bree descrição /)
Emenda á AS 40 Transfer&ncras de Esta emenda clantce que a mudança de classiscação de ou para propnedade de inestimento apenas dew ser feita
propriedades de inrostimento quando existem erAdênoras de uma alteração no uso do atkc.

Estes melhoramentos enokem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: tFRS 1 — Adoção pela primeira Ir
wz das normas internacionais de relato tnanceiro: elimina algumas isenções de curto prazo; FF15 12— Dis&jlgaçáoMelhoramentos das normas
de interesses noutras entidades clanfica o ámbito da norma quanto á sua aplicação a interesses ctassiflcados comointernacionais de relato financeiro (crcto
detidos para uenda ou detidos para distribuição ao abrigo da IFRS 5: AS 2E — lnwslimentos em associadas e

- I empreendimentos conjuntos introduz clarificações sobre a mensuração a justo slor por resultados de inwstimentos
em associadas ou joint venturas detidos por sociedades de capital de osco ou por hindos de inestimento.

Estes melhoramentos ernekem a clanficação de alguns aspetos relacionados com IFRS 3 — Concentração de
atiudades empresanais requer remensuraçáo de interesses anteriormente detidos quando uma entidade obtém
controlo sobre uma participada sobre a qual anteriormente tinha controlo conlunto, FRS 11 — Empreendimentos
conjuntos clanfca que não de’e haer remensuração de interesses anteriormente detidos quando uma entidadeMelhoramentos das normas

-obtém controlo conlunto sobre uma operação contunta. IAS 11 — Impostos sobre o rendimento clantca que todas esiniernacionas de rela,o nancero (ciclo cnecjticias tsças de diiÀda,&s daenn ser resladas em resu:tados. ireçendemIemefrie de como su’ge o
- 1 incsro: IAS 23- Custos de evripréstimos otIts cai/os que a parte de emorést:mo orela-nede re:acicnade com a

aqisiçáciconstnução de tr aI so em aRda ôs o cooespcidente ariso ter ficado pronto para o uso pmter do, é.
pera efetos de oerermira* oa taxa de captalização. cor.s*rada pane intearde dos fir,andanemtos genéricos de
emt dada

IFRIC 22- Transações em moeda
Esta interpretação wm estabelecer a data do reconireomento inicial do adiantamento ou do rendimento diferido comoestrangera indur4o aáansa-retios pa’a
a data da trasaçAo para e’etos da deierm.naçso da taxa de cãmbro de rectec:irento de rádioconus’a de aros

Esra ir.te,preiaçãa w,n Os onenraçdes soca a determinação dc luo.-o rnibctáuei. das bases fsca:s dos pis uizosIFRC 23- L%enezas no raiameiro do
Iecás a reponar dos créditos iscás a usa’ e das taxas de impoaro em cenários de incerteza sdc ao iralamertomoosto sofre o rerd merio
ei, sede de :moosto sofre o rerdmen,o

Estas normas não foram ainda adotadas Ç’endorsed) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas
pela Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2017. A Empresa entende que a sua adoção não
acarreta alterações significativas nas suas demonstrações financeiras.

2.3 GoodwHl

O goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo valor dos ativos e passivos identificáveis
de uma subsidiária na respetiva data de aquisição. Nos casos em que o custo de aquisição é inferior ao justo
valor dos ativos líquidos identificados, a diferença apurada é registada como ganho na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do período em que ocorre a aquisição.

Decorrente da exceção prevista no IFRS 1, a Empresa não aplicou retrospetivamente as disposições do
IFR5 3 âs aquisições ocorridas anteriormente a 1 de laneiro de 2015, pelo que o goodwiII originado em
aquisições anteriores á data de transição para os IFRS (1 de janeiro de 2015) foi mantido pelos valores
liquidos apresentados, nessa data, de acordo com os phncipios contabilisticos geralmente aceites em
Portugal.

O goodwill é registado como ativo e não é sujeito a depreciação, sendo apresentado autonomamente na
demonstração da posição financeira, Anualmente, ou sempre que existam indícios de eventual perda de
valor, os valores de goodwiII são sujeitos a testes de imparidade. Qualquer perda de imparidade é registada
de imediato como custo na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do período e não
pode ser suscetível de reversão posterior (Nota 12).

Na alienação de uma subsidiária o correspondente goodwill é incluido na determinação da mais ou menos-
valia.

2.4 Ativos intanqiveis

Os ativos intangiveis, que compreendem, essencialmente, software (excluindo aquele que se encontra
associado a ativos fixos tangiveis), licenças e outros direitos de uso, encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das amortizações e eventuais perdas por imparidade acumuladas. Os ativos intangíveis
apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham beneficios económicos futuros para a
Empresa, sejam controláveis e sejam fiavelmente mensuráveis.
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Os custos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados como custos
na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do exercicio em que são incorridos, exceto
quando os custos de desenvolvimento estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável
a geração de benefícios econãmicos futuros para a Empresa. Nestas situações, estes custos são
capitalizados como ativos intangíveis.

As amortizações são calculadas pelo método das quotas constantes, a partir do momento em que os ativos
se encontram disponíveis para utilização, em conformidade com o período de vída útil estimado, o qual varia
entre três e seis anos.

2.5 Ativos fixos tanqíveis

Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzidos das correspondentes
depreciações acumuladas.

A partir dessa data, os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de
depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Considera-se como custo de aquisição, o
preço de compra adicionado das despesas imputáveis à compra.

As perdas estimadas decorrentes da substituição de equipamentos antes do fim da sua vida útil, por motivos
de obsolescência tecnológïca, são reconhecidas como uma dedução ao ativo respetivo por contrapartida da
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral.

Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente são registados como custo quando
incorridos. As benfeitorias e beneficiações apenas são registadas como ativos nos casos em que
correspondem à substituição de bens, os quais são abatidos, e conduzem a um acréscimo dos beneficios
económicos futuros.

Os ativos fixos tangiveis são depreciados a partir do momento em que se encontram disponiveis para o uso
pretendido. A sua depreciação é calculada sobre o custo de aquisição, deduzido do valor residual (quando
relevante), de acordo com o método das quotas constantes, a partir do mês que se encontram disponiveis
para utilização, em conformidade com a vida útil dos ativos definida em função da utilidade esperada:

Classe homogénea Aios
Edificios e outras construções 12- 14
Equipamento básico 3 - 8
Equipamento de transporte 4
Equipamento administrabto 3-10

2.6 Investimentos financeiros

Ds investimentos financeiros incluem essencialmente as participações em empresas subsidiárias registadas
pelo método da equivalência patrimonial, exceto quando são classificadas como detidos para venda, sendo
as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição ou de constituição, o qual é acrescido
ou reduzido da diferença entre esse custo e o valor proporcional à participação no capital próprio dessas
empresas, reportados á data de aquisição ou da primeira aplicação do referido método.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas
periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados liquidos das empresas do grupo, por
outras variações ocorridas no seu capital próprio, bem como pelo reconhecimento de perdas por imparidade,
por contrapartida de ganhos ou perdas financeiros.

Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos
investimentos em empresas subsidiárias.

Os investimentos financeiros em outras participadas encontram-se registados ao custo de aquisição.

2.7 Locação financeira e operacional

Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse; e como (H) locações operacionais, se
através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes ã posse.

5



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, SA

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substãncia e não da forma
do contrato.

Os ativos fixos tangiveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método, o custo do ativo
é registado como um ativo fixo tangivel, ao mais baixo do valor presente das rendas futuras ou do justo valor
do ativo na data do contrato, por contrapartida da responsabilidade correspondente. Os ativos são
depreciados de acordo com a sua vida útil estimada, as rendas são registadas como uma redução das
responsabilidades (passivo) e os juros e a depreciação do ativo são reconhecidos como custos na
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do periodo a que dizem respeito.

Nas locações operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral, numa base linear! durante o periodo do contrato de locação.

2.8 Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, terrenos detidos para arrendamento,
valorização do capital investido, ou ambos, e não para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços
ou para fins administrativos.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, ao custo de aquisição acrescido dos custos
de transação, tendo a Empresa optado pela manutenção da sua mensuração ao custo histórico, deduzido
de eventuais perdas por imparidade.

Os custos incorridos com manutenção, reparação, seguros e impostos suportados, assim como os
rendimentos auferidos pelas propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do periodo a que respeitam.

2.9 Instrumentos financeiros

2.9.1 Clientes e dividas de terceiros

As dividas de clientes e de outros terceiros classificadas como correntes, encontram-se registadas
pelo seu valor nominal, que se entende corresponder ao custo amortizado, na medida em que se
espera o seu recebimento no curto prazo e que este não difere materialmente do seu justo valor à
data da contratação, deduzido de eventuais perdas por imparidade.

As perdas por imparidade em dividas de clientes e de outros terceiros classificadas como correntes
correspondem, essencialmente, à diferença entre o montante inicialmente registado e o montante que
a Empresa estima que venha a ser recebido do devedor. A Empresa estima as perdas por imparidade
com base na antiguidade de saldos das entidades em causa, nas garantias que possam existir para
cada entidade, na experiência histórica com cada entidade e na informação recolhida pelo
departamento financeiro, relativa à sua situação financeira e aos eventuais motivos que possam existir
para atrasos nos pagamentos.

As dividas de clientes e de outros terceiros classificadas como não correntes, encontram-se
registadas ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas por imparidade. Na mensuração do
custo amortizado foi considerado o método do juro efetivo, tendo sido imputado o rendimento dos
juros durante o periodo de vida esperado dos respetivos instrumentos financeiros, considerando os
seus termos contratuais.

As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados e de outro rendimento
integral do penado em que são estimadas.

2.9.2 Caixa e equivalentes a caixa

Os montantes incluidos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa
e depósitos bancários, venciveis a menos de 3 meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis
com risco insignificante de alteração de valor.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e seus equivalentes compreende
também os descobertos bancários incluidos na rubrica “Empréstimos obtidos”.
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2.9.3 Contas a pagar

As contas a pagar encontram-se registadas pelo seu valor nominal e, quando aplicável, pelo seu valor
descontado de eventuais juros calculados e reconhecidos de acordo com o método da taxa de juro —

efetiva. (54)

2.9.4 Empréstimos bancários

Os empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor recebido, liquido de despesas com a sua
emissão. Em periodos subsequentes, os empréstimos são registados ao custo amortizado; qualquer
diferença entre os montantes recebidos (liquidos dos custos de emissão) e o valor a pagar são
reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral durante o período dos
empréstimos usando o método da taxa de juro efetiva.

Os empréstimos com vencimento inferior a doze meses são classificados como passivos correntes,
a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais
de doze meses após a data da demonstração da posição financeira.

2.9.5 Instrumentos financeiros derivados

A Empresa recorre a instrumentos financeiros derivados com o objetivo de efetuar a cobertura dos
riscos financeiros a que se encontra exposts, decorrentes de variações nas taxas de càmbio. Neste
sentido, a Empresa não recorre á contratação de instrumentos financeiros derivados com objetivos
especulativos. O recurso a instrumentos financeiros obedece ãs políticas internas definidas pelo
Conselho de Administração. Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo
justo valor.

A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado como sendo um instrumento
de cobertura obedece ás disposições do IAS 39, nomeadamente, quanto á respetiva documentação
e efetividade.

Os instrumentos financeiros derivados contratados pela Empresa, embora com o objetivo de efetuar
cobertura económica de acordo com as politicas de gestão de risco da Empresa, não cumprem todas
as disposições do IAS 39 no que respeita á possibilidade de qualificação como contabilidade de
cobertura, pelo que as respetivas variações no justo valor são registadas na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do periodo em que ocorrem.

2.9.6 Empréstimos concedidos a empresas do Grupo

Os empréstimos concedidos a empresas do Grupo são registados pelo respetivo valor nominal,
vencendo juros a taxas de mercado para operações similares.

2.10 Direitos de transmissão de programas

A Empresa tem como política registar na rubrica ‘Direitos de transmissão de programas” os direitos
adquiridos a terceiros para transmissão de programas, por contrapartida da rubrica Fornecedores e contas
a pagar”, a partir da data de entrada em vigor desses direitos e sempre que, simultaneamente, se verifiquem
as seguintes condições:

- Os custos relativos aos direitos de transmissão de programas são conhecidos ou podem ser razoavelmente
determinados;

- O conteúdo dos programas foi aceite de acordo com as condições estabelecidas contratualmente; e

- Os programas estão disponíveis para exibição sem restrição.

Os direitos de transmissão de programas correspondem, essencialmente, a contratos ou acordos celebrados
com terceiros para exibição de novelas, filmes, séries e outros programas de televisão, sendo valorizados
ao custo especifico de aquisição. O custo dos programas é registado na demonstração dos resultados e de
outro rendimento integral no momento em que os mesmos são exibidos, tendo em consideração o número
de exibições estimado e os benefícios estimados de cada exibição.

Adicionalmente, os adiantamentos efetuados para a compra de conteúdos são registados na rubrica “Direitos
de transmissão de programas”, por contrapartida da rubrica ‘Fornecedores e contas a pagar”.
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Na Nota 29 e apresentada informaçao sobre os compromissos financeiros futuros assumidos para aquisiçao
de programas.

São registadas perdas por imparidade (Nota 17) nos casos em que o custo dos direitos de transmissão de
programas é superior ao seu valor estimado de recuperação.

2.11 Provisões e passivos contingentes
v

As provisões são reconhecidas pela Empresa quando existe uma obrigação presente (legal ou implicita),
resultante de um evento passado. para cuja resolução é provável ser necessário um dispêndio de recursos
internos e cujo montante possa ser razoavelmente estimado.

As provisões para custos de reestruturação apenas são reconhecidas quando existe um plano formal e
detalhado, identificando as principais caracteristicas do plano e após terem sido comunicados esses factos
ás entidades envolvidas.

O montante das provisões é revisto e ajustado à data de cada demonstração da posição financeira, de modo
a refletir a melhor estimativa nesse momento.

Quando uma das condições acima descritas não é preenchida, o passivo contingente correspondente não é
reconhecido, sendo apenas divulgado (Nota 28), a menos que a possibilidade de uma saida de fundos
afetando beneficios económicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

2.12 Impostos sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento do exercicio correspondem à soma do imposto corrente com o imposto
diferido, sendo reconhecidos de acordo com o preconizado pelo IAS 12. Os impostos correntes e os impostos
diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens
registados diretamente no capital próprio. Nestes casos, os impostos diferidos são igualmente registados no
capital próprio.

A Empresa encontra-se abrangida pelo regime de tributação pelo lucro consolidado (atualmente designado
por Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades ÇRETGS)) que abrange todas as empresas
em que a Impresa participa, direta ou indiretamente, em pelo menos 75% do capital social e que cumprem,
simultaneamente, com as restantes condições definidas por aquele regime.

Na mensuração do custo relativo aos impostos sobre o rendimento do exercício, para além do imposto
corrente é ainda considerado o efeito do imposto diferido, calculado com base na variação entre exercicios
da diferença entre o valor contabilístico dos ativos e passivos na data de encerramento de cada exercicio e
o correspondente valor para efeitos fiscais.

Tal como está estabelecido na referida norma, são reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas
quando exista razoável segurança de que estes poderão ser recuperados no futuro. No final de cada
exercício, é efetuada uma revisão desses impostos diferidos ativos, sendo os mesmos reduzidos sempre
que deixe de ser provável a sua recuperação futura.

2.13 Rédito

Os proveitos decorrentes da prestação de serviços (essencialmente, venda de espaço publicitário em
televisão e serviços de valor acrescentado) são reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral no momento da sua exibição. Acresce referir que uma parte significativa da venda de
espaço publicitário em televisão em canal aberto, resulta da exibição de anúncios publicitários, para os quais,
a receita gerada encontra-se dependente das audiências atingidas, tendo em consideração o perfil do
respetivo target comercial contratado pelo anunciante. As prestações de serviços são reconhecidas liquidas
de impostos, descontos e outros custos inerentes á sua concretização. Os principais descontos comerciais
concedidos aos principais clientes do Empresa, encontram-se dependentes do nivel de investimento
publicitário efetuado anualmente por estes, assim como de outras condições acordadas entre as partes.

Os proveitos relacionados com a cedência de direitos de transmissão do canal generalista e dos canais
temáticos, essencialmente, aos operadores de televisão por cabo, são reconhecidos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral durante o periodo da respetiva cedência.
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Os proveitos relativos ã cedência dos direitos de transmissão de programas ou dos direitos dos respetivos
formatos a terceiros, são reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral
quando os riscos e beneficios são transferidos, o respebvo rédito possa ser estimado com fiabilidade e seja
provável.

2.14 Especialização de exercícios

Os custos e proveitos são contabilizados no periodo a que dizem respeito, independentemente da data do
seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor real não seja conhecido são determinados
com base em estimativas.

Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o principio da especialização dos exercícios
e de acordo com a taxa de juro efetiva aplicável.

2.15 Imparidade de ativos, excluindo poodwii

A Empresa efetua avaliações de imparidade dos seus ativos sempre que ocorra algum evento ou alteração
que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado. Em caso de
existência de tais indicios, a Empresa procede à determinação do valor recuperável do ativo, de modo a
determinar a extensão da perda por imparidade.

O valor recuperável é estimado para cada ativo individualmente ou, no caso de tal não ser possivel, para a
unidade geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence.

O valor recuperável é determinado pelo valor mais alto entre o preço de venda liquido e o valor de uso. O
preço de venda liquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custas diretamente atribuiveis á alienação. O valor de uso
decorre dos fluxos de caixa futuros atualizados com base em taxas de desconto que reflitam o valor atual do
capital e o risco especifico do ativo.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, é
reconhecida uma perda por imparidade na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do
periodo a que se refere. Quando uma perda por imparidade é subsequentemente revertida, o valor
contabilistico do ativo é atualizado para o seu valor estimado. Contudo, a reversão da perda por imparidade
só pode ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, liquida de amortização, caso a perda
por imparidade não tivesse sido registada em exercicios anteriores. A reversão das perdas por imparidade
é reconhecida de imediato na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral.

2.16 Ativos não correntes detidos para venda

Os ativos não correntes são classificados como detidos para venda se seu valor contabilistico for recuperado
essencialmente por via de uma transação de venda e não pelo uso continuo. Esta condição é considerada
como cumprida apenas quando o ativo (ou grupo de ativos a alienar) está disponivel para venda imediata na
sua condição atual, sujeito apenas a termos que são habituais para vendas desse ativo (ou grupo de ativos
a alienar) e sua venda é altamente provável. Entende-se que um ativo não corrente está detido para venda
quando existe a expectativa do Conselho de Admïnistração que a venda destes ativos estará concluida no
prazo de um ano a partir da data de classificação.

Os ativos não correntes (ou grupo de ativos a alienar) classificados como detidos para venda são
mensurados pelo menor entre o seu valor contabilístico e justo valor deduzido dos custos da alienação.

2.17 Saldos e transacões expressos em moeda estrangeira

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros utilizando-se as taxas
de câmbio vigentes á data da demonstração da posição financeira, publicadas pelas instituições financeiras.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio
em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou á data da
demonstração da posição financeira, são registadas como proveitos e custos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do exercicio.
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2.18 Classificação da demonstração da posição financeira

São classificados, respetivamente, no ativo e no passivo como correntes, os ativos realizáveis e os passivos
exigíveis a menos de um ano da data da demonstração da posição financeira.

2.19 Eventos subsepuentes

Os eventos após a data de fecho do ano que proporcionem informação adicional sobre as condições que
existiam à data de fecho do ano são refletidos nas demonstrações financeiras.

Os eventos após a data de fecho do ano que proporcionem informação adicional sobre as condições que
ocorrem após a data de fecho do ano são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se materiais.

3. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E ESTIMATIVAS

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017 não ocorreram alterações de politicas contabilisticas
relativamente ás utilizadas na preparação e apresentação das demonstrações financeiras do exercicio
findo em 31 de dezembro de 2016, nem foram reconhecidos erros materiais relativos a periodos anteriores.

As estimativas contabilisticas mais relevantes refletidas nas demonstrações financeiras dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 incluem:

- Análises de imparidade do goodwill;

- Registo de provisões;

- Vidas úteis dos ativos fixos tangiveis;

- Datas de exibïção dos direitos de exibição de programas;

- Perdas por imparidade de contas a receber;

- Perdas por imparidade de propriedades de investimentos;

- Classificação e mensuração de ativos detidos para venda;

A revisão de uma estimativa de um periodo anterior não é considerada como um erro. As alterações de
estimativas apenas são reconhecidas prospectivamente em resultados e são alvo de divulgação quando o
impacto é materialmente relevante. As estimativas são determinadas com base na melhor informação
disponível à data da preparação das demonstrações financeiras.

4. PRESTAÇÕES DE SERVICOS POR ATIVIDADE

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as prestações de serviços foram como segue:

2017 2016
Prestações de serviços:

Publicidade 98.167.745 94.669.054
Assinaturas de canais 43.129.491 43.488.469
Outras (a) 9.059.809 14.652.908

150.357,045 152.610.431

(a) Esta rubrica inclui, essencialmente, as receitas de concursos e iniciativas com partïcipação telefónica, e
da venda de conteúdos.
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5. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os outros proveitos operacionais foram como
segue:

2017 2016

Reversões de perdas por imparidade (Nota 24) 236837 53.946
Rendimentos suplementares 150.791 192.489 vSubsidios á exploração 143.311 142.607
Reversões de provisões (Nota 24) - 686.522
Outros 367.376 99.071

898.315 1.174.635

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os outros custos operacionais foram como segue:

2017 2016

Impostos 408.916 442.392
Perdas por imparidade de contas a receber (Nota 24) 1.759.901 318.637
Perdas por imparidade de propriedades de investimento (Nota 16) 1.233.951 -

Donativos 15.159 21.000
Quotizações 25.756 18.256
Gastos e perdas em investimentos não financeiros 4665 -

Correções relativas a períodos anteriores 300 -

Outros 12.558 41.539
3.461.206 841.824

6. CUSTOS DOS PROGRAMAS EMITIDOS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016,0 custo dos programas emitidos teve a seguinte composição:

2017 2016

Canal Generalista:
Telenovelas 35.071.845 35.119.541
Programas de entretenimento 7.502.103 6.098.731
Filmes 5.861.784 6.598.618
Desporto 1.368.421 1.368.421
Séries 757.650 1.436.180
Outros 1.289.053 1.147.299

Canais temáticos (a) 7.229.257 6.950.826
59.080.112 58.719.616

(a) Nesta rubrica são reconhecidos os custos com a exibição de programas televisivos nos canais temáticos.
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44

7. FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica teve a seguinte composição:

2017 2016

Trabalhos especializados 19.385.893 20.713.097
Subcontratos 6.375.479 6.754.773
Artigos para oferta (prémios) 4.163.081 6.231.572 V
Rendas e alugueres 4.302.409 4.410.320
Comunicação 4.034.392 5.849.065
Conservação e reparação 2.085.500 2.007.543
Publicidade 1.201.557 648.297
Honorários 2.966.508 3.039.990
Deslocações, estadas e transportes 846.244 1.122.152
Outros 2.334.823 2.174.937

47.695.888 52.951.746

A variação nas rubricas de ‘Artigos para oferta (Prémios)” e Comunicação”, ocorrida no exercício findo em
31 de dezembro de 2017, face a 2016, deve-se essencialmente, á diminuição das chamadas efetuadas pelos
telespectadores para os números de serviço telefónico de valor acrescentado e respetivos prémios atribuidos,
decorrente do fim da emissão do programa “Portugal em festa”, ocorrida em maio de 2016.

8. CUSTOS COM O PESSOAL

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os custos com o pessoal foram como
segue:

2017 2016

Remunerações 18.770.373 18.704.457
Encargos sobre remunerações 4.184.471 4.157.774
Indemnizações por cessão de contratos de trabalho 1.137.727 146.808
Seguros 246.795 218.647
Outros 213,006 109.973

24552,372 23,337.659

Durante os exercidos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016,0 número médio de pessoal ao serviço da
Empresa, foi de 531 e 529 empregados, respetivamente.
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9. RESULTADOS FINANCEIROS

Os resultados financeiros dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 têm a seguinte
composição:

2017 2016

Ganhos/(perdas) em investimentos financeiras (Nota 15) (155.626) 274.350
v.

Juros e outros custos financeiros:
Financiamentos bancários (1.187.168) (1.210.624)
Locações financeiras (8.269) (11.332)
Outros gastos de financiamento (a) (204.460) (252.804)
Diferenças de câmbio desfavoráveis (b) (391.585) (310.415)

(1.791.482) (1.785.175)

Juros obtidos:
Acionista e empresas do Grupo (Nota 30) 188.017 247.868
Depósitos em instituições de crédito (Nota 30) 60.199 24.352

Outros proveitos financeiros 2.075 -

250.291 272.220
Resultados financeiros (1.696.817) (1.238.605)

(a) Esta rubrica corresponde, essencialmente, a comissões e despesas bancárias.

(b) O montante registado na rubrica diferenças de câmbio desfavoráveis”, nos exercicios findos em 31 de
dezembro de 2017 e 2016, decorre da existência de um montante significativo de contas a pagar em
USD. Acresce referir que o Grupo apenas contratou instrumentos derivados (forwards cambiais) para
cobrir as variações cambiais naquela divisa no primeiro semestre de 2016, pelo que tanto no segundo
semestre de 2016, como no exercicio de 2017,0 Grupo não contratou qualquer instrumento derivado.

10. DIFERENCAS ENTRE RESULTADOS CONTABILISTICO E FISCAL

A Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC”) ao abrigo
do RETGS, fazendo parte do grupo fiscal liderado pela Impresa. Em consequência, os valores de IRC
estimado, retenções efetuadas por terceiros e pagamentos por conta, são registados na demonstração da
posição financeira como contas a pagar ou a receber da Impresa, conforme aplicável, enquanto sociedade
dominante. A Empresa encontra-se sujeita a IRC à taxa de 21% para a matéria coletável, acrescida de
derrama á taxa de 1,5% sobre o lucro tributável, resultando numa taxa de imposto agregada de, no máximo,
22,5%.

Adicionalmente, os lucros tributáveis que excedam 1.500.000 Euros são sujeitos a derrama estadual, às
seguintes taxas:

- 3% para lucros tributáveis entre 1.500.000 Euros e 7.500.000 Euros;
- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros;
- 7% para lucros tributáveis superiores a 35.000.000 Euros.

Para o exercicio de 2018, as taxas de derrama estadual para os lucros tributáveis que excedam 1.500.000
Euros são as seguintes:

- 3% para lucros tributáveis entre 1.500.000 Euros e 7.500.000 Euros;
- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros;
- 9% para lucros trïbutáveis superiores a 35.000.000 Euros.

Para o exercício de 2017, a dedução dos gastos de financiamento liquidos na determinação do lucro
tributável, numa base consolidada, é condicionada, ao maior dos seguintes limites:

- 1.000.000 Euros;
- 30%.
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Nos termos do artigo 88° do IRC a Empresa encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto
de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte
das autoridades fiscais durante um periodo de quatro anos (cinco para a Segurança Social), exceto quando
tenha havido prejuizos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curso inspeções,
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são
alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais dos anos de 2014 a 2017, inclusive, poderão vvir ainda ser sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que as eventuais correções, resultantes de revisões/inspeções por
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017 e 2016.

Nos termos da legislação em vigor, os prejuízos são reportáveis durante um periodo de 5 anos após a sua
ocorrência e suscetiveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse periodo, com um limite ao
montante da dedução em cada exercicio, o qual não pode exceder 70% do respetivo lucro tributável, aplicável
também aos prejuízos fiscais gerados em exercicios anteriores.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa não tinha prejuizos fiscais reportáveis.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os passivos para ïmposto corrente detalham-se conforme segue:

2017 2016

Imposto corrente gerado no âmbito do RETGS 3.721.899 3.660.096
Retenções na fonte (68.521) (21.836)

3.653.378 3.638.260

a) Movimentos nos ativos por impostos diferidas:

O movimento ocorrido nos ativos por impostos diferidos, de acordo com as diferenças temporárias que os
geraram, nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, foi o seguinte:

31 de dezembro de 2017:
Saldo Constituição! Saldo

Diferenças temporãrias inicial (reversão) final

Perdas por imparidade para contas a receber 199.271 - 199.271
Perdas por imparidade para propriedades de investimento 65 869 339.337 405 206
Provisões para riscos e encargos 284.144 99.115 383 259

549284 438452 987.736

31 de dezembro de 2016:

Saldo Constituição! Saldo
Diferenças temporárias inicial (reversão) Regularizações final

Perdas por imparidade para contas a receber 81.839 - 117.432 199.271
Perdas por imparidade para propriedades de inveslimento 65.869 - - 65.869
Provisões para riscos e encargos 254.004 30.140 - 284.144

401.712 30.140 117.432 549,284
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b) Reconciliação da taxa de imoosto:

2017 2016

Resultado antes de impostos 11.934.097 14.482.224
Taxa nominal de imposto 22,5% 22,5%

2.685.172 3.256.500
Efeito da aplicação derrama estadual 496.938 487.089
Imposto esperado 3.182.110 3.745.589

Diferenças permanentes (i) (9.902) (233024)
Pustamentos à colecta (II) 111.239 117.391
Excesso de estimativa de imposto do exercicio anterior (33.528) -

Imposto sobre o rendimento do exercício 3.249.919 3,629.956

Taxa efetiva de imposto 27% 25%

Imposto corrente gerado no âmbito do RETGS 3.721.899 3.660.096
Excesso de estimativa de imposto do exercicio anterior (33.528) -

Imposto diferido (438.452) (30.140)
3.249.919 3.629.956

(i) Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, este montante tinha a seguinte composição:

2017 2016

Perdas )(ganhos) imputados de subsidiárias 155.626 (274.350)
Reversão de provisões fiscais tributadas - (686.522)
Outras situações, líquidas (199.636) (74.791)

(44.010) (1.035.663)
Taxa nominal de imposto 22,5% 22,5%

(9.902) (233.024)

(ü) Este montante é constituído pela parcela de IRC tributada autonomamente.

15



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM SI DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

1
11. RESULTADO POR ACÃO

O cálculo efetuado no apuramento do resultado por ação básico e diluido, em 31 de dezembro de 2017 e
2016, foi baseado na seguinte informação:

2017 2016
Número de ações:
Número médio ponderado de ações para efeito de cálculo

do resultado liquido por ação básico (Nota 21) 6.005000 6005.000

Resultados:
Resultados para efeito de cálculo do resultado lIquido

por ação básico (resultado líquido do exercício) 8.684,178 10.852.268

Resultados para efeito de cálculo do rendimento integral
por ação básico (rendimento integral do exercício) 8.684.178 10.852.268

Resultado do exercicio por ação:
Básico 1,4482 1,8072
Diluldo 1,4482 1,8072

Rendimento integral do exercício por ação:
Básico 1 4462 1,8072
Diluido 1,4462 1,8072

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, não existiram efeitos diluidores, pelo que os resultados por ação básico
e diluído são idõnticos.

12. GOODWILL

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 não ocorreram movimentos no valor
contabilistico do qoodwill.

Em 27 de fevereiro de 2009, a Empresa adquiriu, por 20.000.000 Euros, uma participação adicional de 40%
do capital da Lisboa 1V - Informação e Multimédia, S.A. (‘Lisboa 1V” ou “SIC Noticias”), registando um
goodwill no montante de 17.324.797 Euros e passando a deter 100% do capital desta participada. Reportada
contabilisticamente a 1 de janeiro de 2009, a Empresa procedeu à fusão, por incorporação, do património da
Lisboa 1V nas suas demonstrações financeiras. No âmbito do registo desta fusão, a participação financeira
detida naquela subsidiária foi anulada por contrapartida dos ativos e passivos identificáveis da participada.

No decurso dos exercidos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa procedeu à avaliação do
valor recuperável do goodwlll, não tendo identificado perdas por imparidade.

Para efeïto do teste de imparidade. o goodwill é afeto á unidade geradora de caixa Televisão, sendo o valor
recuperável desta unidade geradora de caixa determinado considerando as projeções financeiras da SlC
para um periodo de cinco anos, uma taxa de desconto de 7,7% (8,5% em 31 de dezembro de 2016) e uma
taxa de crescimento na perpetuidade de 2% (2% em 2016).

Os principais pressupostos de atividade considerados foram os seguintes:

- Mercado publicitário: foi considerada uma taxa composta de crescimento anual ao longo do periodo de
projeção de 2,3% para o mercado afeto aos canais generalistas e 4,1% nos canais pagos;

- Quota de mercado de publicidade e de audiências: estas variáveis foram consideradas constantes e
similares às verificadas em 2017, para o período de cinco anos das projeções;

- Custos de grelha: foi estimado uma descida em 2018 em resultado da renegociação de alguns contratos,
aumentando marginalmente até 2022.

- Renovação automática no final do respetivo prazo das licenças de exploração da atividade televisiva,
sem custos adicionais;
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- Manutenção dos atuais gastos associados à transmissão, em sinal aberto, do canal SIC generalista,
assim como a continuidade operativa dos atuais canais temáticos.

- Redução dos custos de estrutura decorrente da reestruturação implementada nos últimos exercicios e
das sínergias relacionadas com a concentração de todo o Grupo no edificio de Paço de Arcos.

A análise de imparidade efetuada pressupõe a manutenção do atual número de canais televisivos emitidos
em sinal aberto, assim como do atual limite de espaço publicitário em cada um desses canais e demais
regulação do sector.

O Empresa fez análises de sensibilidade, como segue:

- uma redução de 1% nas receitas publicitárias da unidade geradora de caixa, resultante de uma redução
de 1% no pressuposto das receitas do mercado publicitário-alvo ao longo do período da projeção não
implicaria a necessidade de registar uma perda de imparidade em 31 de dezembro de 2017;

- um aumento de 0,5% no pressuposto da taxa de desconto ao tongo dos anos das projeções não implicaria
a necessidade de registar uma perda de imparidade em 31 de dezembro de 2017;

- uma diminuição do pressuposto da taxa de crescimento da perpetuidade para 175% não implicaria a
necessidade de registar uma perda de imparidade em 31 de dezembro de 2017.

A Empresa entende que as variações consideradas nas análises de sensibilidade são razoáveis,
considerando a evolução atual e perspetiva do mercado, o desempenho da SIC, a evolução dos diversos
parâmetros considerados nas projeções e a atual conjuntura económica portuguesa.

13. ATIVOS INTANGIVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os movimentos ocorridos nos ativos
intangiveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas de imparidade, foram os seguintes:

31 de dezembro de 2017
Soft,yares de Propriedade
computador industrial Total

AJiv bruto:
Saldo inicial 2.227.560 128.800 2.356.380
Puisições 17.000 - 17.000
Saldo final 2.244.580 128.600 2.373.380

Amortizações acumuladas:
Saldo inicial 1.973.279 113.673 2.086.952
Amortizações do exerclcio 126.212 1.911 128.123
Saldo final 2.099.491 115.584 2.215.075

Ativo liquido 145.089 13.216 158.306

31 de dezembro de 2016
Soflvares de Propriedade
computador industrial Total

Ativo bruto:
Saldo inicial 2.081.380 128.800 2.210.180
Aquisições 146 200 - 146.200
Saldo final 2.227.580 128.800 2.356.380

Amortizações acumuladas:
Saldo inicial 1.870.277 111.762 1.982.039
Amortizações do exercício 103.002 1.911 104.913
Saldofinal 1.973.279 113.673 2.086,952

Ativo líquido 254.301 15.127 269.428
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As aquisições de ativos intangiveis durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016 referem
se, essencialmente, a atualizações e licenças de software do programa Oracte.

14. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os movimentos ocorridos nos ativos fixos
tangiveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas de imparidade, foram como segue:

31 de dezembro de 2017

outras Equipamento de Equipamento
construções básico transporte administrativo

______________

d

Is.

Ativo bruto:
Saldo inicial
Aquisições
Trans feréncias
Aiienações e abates
Saldo rinal

474.532 72.637.132
- 642.319
- 556.854
- (11.119)

474.532 73.825.186

384.098 65.315.229
35.934 1.946.827

(4.210)
67.257.845

6 567.340

22.221 15.097.003
- 213,564
- (554)

22.221 16310.014
- 277.455

A variação na rubrica de ativos fixos tangiveis resulta, essencialmente, do efeito das depreciações do
exercicio, e da aquisição de diversos equipamentos técnicos de transmissão e gravação televisiva.

31 de dezembro de 2016

Ativo bruto.
Saldo inicial
Aquisições
Transferências
Aiienações e abates
Saldo final

Depreciações acumuladas:
Saldo inicial
Depreciações do exerctio
Aiienações e abates
Saldo final

Ativo lkiuido

Edil icios e Equipamento
outras Equipamento de Equipamento

construções básico transporte administrativo

474.532 71.594.329
- 1.080.817
- 20.487

348.164 63.570.953
35.934 1.770.479

(26.203)
65.315.229

7.321.903

212.805 16471.813
- 40.161

212.805 15.854.979
242.467

(443)
16.097.003

414.174

Para além dos bens em
ativos fixos tangiveis.

regime de locação fInanceira (Nota 23), não existem restrições à titularidade de

Depreciações Valor
aquisição acumuladas liquido liquido

Equipamento básico 592.789 (99.929) 492.860 468.564

Edificios e Equipamento Ativos fixos
tangiveis
em curso Total

22.221 16511.177 604.870 90.249.932
- 77.090 34.773 754.182

Depreciações acumuladas:
Saldo inicial
Depreciações do exercido
AJienações e abates
Saldo final

Ativo luido

-
- (556854) -

- (797) - (11.916)
22.221 15.587.469 82.790 90.992.198

420 032
54500

81.818.551
2.196.325

(4.764)
84.010.113

6.982 08582.790

- (58 501) (190 584) (797)
474 532 72.637.132 22.221 16511.177

Ativos fixos
tangiveis
em curso

65.837
564.537
(20.487)

(5.017)
604.870

604.870

384.096
90434

Total

88.819.316
1.685.515

(254.899)
90.249.932

79.985.901
2.048.880
(217.230)

81.818. 551
8.431.381

(190.584)
22.221

O aumento da rubrica Equipamento básicoS deve-se, essencialmente, à aquisição de equipamento técnico
de transmissão e gravação tetevisiva.

Em 31 de dezembro de 2017, a Empresa mantinha os seguintes bens em regime de locação financeira:

2017 2016
Custo Valor
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15. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o movimento ocorrido nos investimentos
financeiros Ioi como segue:

Saldo inicial
Método da equivalência patrimonial (nota 8)
Distribuição de dividendos

Saldo final

Saldo inicial
Método da equivalência patrimonial (nota 8)

Saldo final

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o detalhe dos
como segue:

31 de dezembro de 2017

Denominação

Resultado Valor da
% capital Rendimentos líquido do participação

Sede detida Ativo próprio totais exercício em balanço

GMFS (Global ldia Technology Solutions) Serviços
Técnicos e Produção Multimédia, Sociedade
unipessoal, Lda (‘GMTS”) carnaxide 100% 4.955 326 1.313 735 7.621.404 (155 626) 1.313 735

31 de dezembro de 2016

Denominação

NP - Noticias de Portugal, S.A

Resutado Valor da
% Capital Rendimentos liquido do participação

Sede detida Nivo próprio totais exercício em balanço

3,57%

8.644.761 274.350 1.743.711

/
3v

1

31 de dezembro de 2017
Outras

Empresas participações
subsidiárias financeiras Total

1.743.711 6.235 1.749.946
(155,626) - (155.626)
(274.350) - (274.350)
1.313.735 6.235 1.319.970

31 de dezembro de 2016
Outras

Empresas participações
subsidiárias financeiras Total

1.469.361 6.235 1.475.596
274.350 - 274.350

1.743.711 6.235 1.749.946

investimentos financeiros em empresas subsidiárias é

GMtS

Em 31 de dezembro de 2017
financeiras é como segue:

Carnaxide 100% 5.802.450 1.743.711

e 2016, o detalhe dos investimentos financeiros em outras participações

2017 2016
Valor de Valor de

Denominação Sede detida balanço balanço

Lisboa 6.235 6.235
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//

16. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o detalhe das propriedades de investimento detidas pela Empresa é
como segue:

Propriedades de investimento 2017 2016

Terreno”FNAC”(a) 1.478439 5.912.440 1/

(a) Este montante encontra-se liquido de perdas por imparidade no montante de 1.473.474 Euros (Nota 24).

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, o movimento ocorrido nas propriedades de
investimento foi como segue:

Saldo inicial 5.912.440
Transferência para ativos classificados como detido para venda (Nota 27) (3.200.000)
Perdas por imparidade do exercicio (NotaS) (1.233.951)
Saldo final 1.478.489

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 não ocorreram movimentos na rubrica de propriedades
de investimento.

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, através da celebração de um contrato promessa de
compra e venda, a SIC chegou a acordo com uma entidade terceira para a alienação de uma parcela do
terreno denominado por Terreno FNAC”, a qual, naquela data foi classificada como detida para venda.
Decorrente deste acordo o preço de venda foi definido em 3.200.000 Euros, dos quais 640.000 Euros foram
recebidos a titulo de sinal, os quais se encontram calivos até celebração da escritura (Nota 20), tendo sido
estimada uma perda por imparidade para a totalidade do terreno, tendo por base o valor de venda por metro
quadrado definido naquele contrato (Nota 24). Desta forma, o Conselho de Administração tem convicção que
o valor contabilistico deste ativo não difere significativamente do seu valor justo valor.

Existe uma promessa de hipoteca deste terreno para garantia de um financiamento do BPI.

17. DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o valor dos direitos de transmissão de programas tinha o seguinte
detalhe:

31 de dezembro de 2017 31 de dezembro de 2016
Não Não

corrente Corrente corrente Corrente
Direitos de transmissão:
Valor bruto:

Direitos de transmissão de programas 4.959.298 2.203.515 4.568.154 4.202.775
Produtos e trabalhos em curso - - -

Adiantamentos por conta de compras 557.128 10.574.887 557.128 11.482.748
5.516.426 12.778.402 5.125.282 15.685.523

Imparidades no valor de realização (Nota 24):
Imparidades acumuladas no valor

de realização (557.128) - (557.128)
Valor liquido de realização dos

direitos de transmissão 4.959.298 12.778.402 4.568.154 15,685.523
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Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica “Adiantamentos por conta de compras” inclui pagamentos
efetuados pela SIC a fornecedores de programas, ao abrigo de contratos celebrados com estas entidades!
referentes a direitos de transmissão de programas, que a esta data ainda não se encontravam disponiveis
para exibição, essencialmente, relacionados com novelas e direitos desportivos.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa não possui inventários dados como garantia pelo
cumprimento de passivos.

18. CLIENTES E CONTAS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tinha o seguinte detalhe:

/

v

31 de dezembro de 2017
Perdas de
im paridade

Valor acumuladas Valor
bruto (Nota 24) realizável

31 de dezembro de 2016
Perdas de
imparidade

Valor acumuladas Valor
bruto (Nota 24) realizável

Clientes
Acionista (Nota 30)

34 578.537 (6.466.598) 28.111.939
25.230.671 - 25.230.671

33.804.209 (5.605.049) 28,199.160
14.979.940 - 14.979.940

Faturação a emitir:

208.535 - 208.535
2.264 - 2.264

61.298.821 (6466.598) 54.832.223

19. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES E CORRENTES

- 881.707

65.027 - 65.027
182,898 - 182.898

50.759.535 (5.605.049) 45.154.486

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, estas rubricas tinham o seguinte detalhe:

Outros ativos não correntes:
Premius, S.A
Serviços de teledifusão digital (a)
Novimovest - Fundo de Investimento Imobiliário (b)

Outros ativos correntes:
Outros devedores:

Adiantamentos ao pessoal
Isabel Monteiro (c)
Fantasy Day - Unipessoal, Lda. e Lemon- Entretenimento, Lda. (d)
Depósito (e)
Outros

Pagamentos aniecipados:
Rendas
Serviços de teledifusão digital (a)
Outros

2017

906.250
623.530
800.000

2.329.780

84.397
192.868
169.403

1.114.963
197.046

173.184
62.352

412.532
2.406.745
4.736.525

2016

906.250
686.568
800,000

2.392.818

84.031
192.866
169.403

1.976.389
324.554

173.184
61.667
81.121

3.063.217
5.456.035

(a) Esta rubrica respeita ao diferimento da prestação única pelo acesso à rede de teledifusão digital e pelos
serviços prestados pela MEO, no âmbito do processo de alteração tecnológica. Este montante
encontra-se a ser diferido pelo periodo do contrato de prestação de serviços de teledifusão digital
celebrado com a MEO. Este contrato entrou em vigor a 1 de janeiro de 2012 e terá termo em 9 de
dezembro de 2028.

Serviços de valor acrescentado
Direitos de transmissão de

televisão dos canais temáticos
Direitos de transmissão de

televisão do canal generalista
Outra faturação a emitir

583.953 - 583.953 845.754

694,861 - 694.861 881.707

- 845.754

21



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Euros)

1
(b) Valor ainda por receber da alienação do Edificio da SIC, ocorrida no exercício de 2004, que se encontra

pendente da atualização da licença de utilização.

(c) Valor da conta a receber decorrente da alienação em exercidos anteriores de 90% do capital da Dialectus
— Traduções Técnicas, Legendagem e Locução, Lda..

(d) Valor da conta a receber decorrente da alienação em exercicios anteriores, da participação de 100% do
capital da iPlay - Som e Imagem, Lda..

(e) Em 2017 e 2016, os montantes de 1.114.963 Euros e 1.976.389 Euros, respetivamente, referem-se ao
saldo liquido de um depósito a prazo em dólares com o contravalor de 6.253.648 Euros e 7.115.074
Euros, respetivamente, e de um contrato de financiamento, registado nesta rubrica no montante de
5.138.685 aros, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, respetivamente, com o montante máximo de
10.000.000 Euros, sendo automaticamente renovável por períodos sucessivos de seis meses. O depósito
a prazo encontra-se em regime de penhor financeiro como garante das responsabilidades decorrentes
daquele contrato de financiamento.

20. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a discriminação de caixa e seus equivalentes constantes na
demonstração dos fluxos de caixa e a reconciliação entre o seu valor e o montante de disponibilidades
constantes na demonstração da posição financeira naquelas datas são como segue:

2017 2016

Numerário 26.917 49.844
Depósitos bancários 1.776.442 1.927.135

1.803359 1.976.979

Depósitos bancários cativos (640.000) -

1.163.359 1.976.979

Em 31 de dezembro de 2017, os depósitos bancários cativos estão relacionados com o processo de
alienação de uma parcela do denominado Terreno FNAC” (Nota 16).

21. CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL A ACIONISTAS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016,0 capital, totalmente subscrito e realizado, era composto por 6.005.000
ações com o valor nominal de 1,72 Euros.

Em 31 de dezembro de 2017, a estrutura acionista da Empresa, era a seguinte:

Acionista Percentagem

Impresa 100%

Reserva legal

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado liquido anual, se positivo, tem
de ser destinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é
distdbuivet a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuizos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capital. Em 31 de dezembro de 2017,0 montante
mínimo de reserva legal encontra-se constituido.
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Aplicação de resultados

Conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas, em 24 de março de 2017. a Empresa atribuiu e
distribuiu os resultados do exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 sob a forma de dividendos aos
acionistas, no montante de 10.852.266 Euros, correspondentes à totalidade do resultado liquido do exercicio
de 2016.

Conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas, o resultado liquido do exercicio findo em 31 de
dezembro de 2015 foi aplicado da seguinte forma:
- Distribuição de dividendos: 11.523.873 Euros;
- Outras reservas: 269.361 Euros;
- Reserva legal: 60.050 Euros.

O Conselho de Administração propõe no Relatório de Gestão, a distribuição de dividendos no montante de
8.684.178 Euros, correspondentes à totalidade do resultado liquido do exercido de 2017.

22. EMPRËSTIMOS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016,0 saldo de dividas a instituições de crédito tem a seguinte composição:

31 de dezenbo de 2017 31 de tezwb’o de 2016
de baaço Vator Van, de bataço VataI

rvotas Lrnie CTen!e N cogente rnnila L,m e Ceie Não coqreríe n,r:na

(çj

Barto Português de .nvesriev*o. 5 A

Casa Gerat de Depoe. 5 A

Barco Png6s co a1o. 6 A

Barco Salteter Tcna 5 A

Sarco5C SA
tntep,o Geral - Assocração N&jtuaksta

Banco Popular Porlugai. 5 A

Caixa Central de Crédito Agrnla .%tuo, CRL

Novo Banco

(a) na 2040425

(o) 5000000 5000000

(c) 5000000 1150030

(di 2350000 2350003

(e) 1 502000 503030

(1) 1000000 1000000

(91 100000

(h) na 150000

1 579 500

12767009 14675 na 1006239

1150

235000] 000

50200] 1502000

1000000 1000000

600000

150003 na 190940

(a) Empréslimo bancário contraido pela SlC junto do Banco BPI, S.A. em 26 de junho de 2013 no montante
máximo de 17.000.000 Euros, o qual foi totalmente utilizado em 2014. Em 31 de dezembro de 2017
este empréstimo vence juros semestrais a uma taxa correspondente à Euribor a seis meses, acrescida
de um spread de 5%, e será reembolsado em 16 prestações semestrais sucessivas, tendo vencido a
primeira em 30 de junho de 2017. Em resultado da contratação deste empréstimo, foi subscrita uma
livrança em branco, tendo-se assumido diversos covenants e restrições relacionados, essencialmente,
com a aquisição e alienação de ativos, a promessa de hipoteca do terreno FNAC, assim como a
manutenção de parte da atual estrutura acionista da Impresa. O plano de reembolso do saldo ao valor
nominal em divida, por entidade, é conforme segue:

2018 2. 125, 000

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.125.000

2.125.000

2.125.000

2.125.000

2. 125, 000

2.125.000

12.750.000

14.875.000

Nos termos deste contrato de financiamento, a Impreger não deve reduzir a sua participação na Impresa
abaixo de 50,01% do seu capital.

14957719 l7

200000

12 190495 12.767009 25025000
2 745 400

2157179 14957719 17200000
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(b) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 30 de maio de 2003, no
valor máximo de 5.000.000 Euros, sendo automaticamente renovãvel por periodos sucessivos de seis
meses. Em 31 de dezembro de 2017 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à
Euribora três meses, acrescida de 1,75%.

(c) Esta rubrica respeita a um contrato de descoberto bancário subscrito em 6 de dezembro de 2004, no
valor máximo de 5.000.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de três meses.
Em 31 de dezembro de 2017 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à Euribor a
seis meses, acrescida de 2,75%.

(d) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 15 de setembro de 2005,
no valor máximo de 2.350.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de seis
meses. Em 31 de dezembro de 2017 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à
Euribor a seis meses acrescida de 2%.

(e) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio á tesouraria subscrita em 24 de junho de 2003, no
valor máximo de 1.500.000 Euros, automaticamente renovàvel por periodos sucessivos de seis meses.
Em 31 de dezembro de 2017, este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à Euribor a
três meses, acrescida de 2,75%.

(O Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio á tesouraria subscrita em 11 de março de 2011,
no valor máximo de 1.000.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de seis
meses. Em 31 de dezembro de 2017 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente á
Euribor a três meses, acrescida de 2,25%.

(g) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio á tesouraria subscrita em 26 de setembro de 2013,
no valor máximo de 100.000 Euros, automaticamente renovãvel por periodos sucessivos de doze
meses. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, este empréstimo não estava a ser utilizado, tendo uma
taxa contratada correspondente á Euribor a seis meses, acrescida de 2,25%.

(h) Empréstimo contraido em setembro de 2015, com a Caixa Central de Crédito Agricola Mútuo C.R.L., a
ser reembolsado em oito prestações semestrais até 15 de setembro de 2019. Em 31 de dezembro de
2017, este empréstimo vence juros postecipados semestrais a uma taxa correspondente à Euribor a
seis meses, acrescida de 2,6°/a. O piano de reembolso do saido ao valor nominal em divida é conforme
segue:

Valor nominal

2018 75.000
2019 75.000

150.000

(i) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio á tesouraria subscrita em 29 de novembro de 2016,
no valor máximo de 1.879.500 Euros automaticamente renovável por periodos sucessivos de doze
meses. Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, este empréstimo não estava a ser utilizado, tendo uma
taxa contratada correspondente á Euribor a três meses, acrescida de 3%.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa tinha plafonds de crédito aprovados e não utilizados
nos montantes de, aproximadamente, 6.829.500 Euros e 16.845.000 Euros, respetivamente.
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/

Em 31 de dezembro de 2017 o movimento ocorrido no saldo de dividas a instituições de crèdito, separado
por movimentos com fluxos de caixa associado e sem fluxo de caixa, foi como segue:

Nbvimentos
sem fluxo

1 de janeiro de de caixa 31 de dezembro
2017 Fluxos de caixa do exercicio Efeito do custo de 2017

Entidades financiadoras Valor de balanço Recebimentos (Pagamentos) amortizado Valor de balanço

Banco BPI, SÃ. 16.923.958 - (2.125 000) 9.506 14808.464
Caixa Central de Crédito Agricola

N%4uo, C.R.L. 190,940 - (50.000) 9.060 150.000
Contas correntes caucionadas - 10.000.000 - - 10.000.000

17.114898 10000.000 (2.175000) 18.568 24.958.464

Durante os exercicios findas em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a taxa de juro efetiva em cada empréstimo
foi como segue:

Entidades financiadoras 2017 2016

Banco BPI, S.A. 5,00% 4,83%
Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. 2,60% 2,60%
Contas correntes caucionadas 2,60% 2,65%

23. LOCAÇÕES FINANCEIRAS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa mantém os seguintes bens em regime de locação financeira:

2017 2016
Custo Depreciações Valor Valor

aquisição acumuladas liquido liquido

Equïpamento básico 592.789 (99.929) 492.860 468.564

A Empresa é locatária em contratos de locação financeira relacionados com aquisição, essencialmente, de
equipamentos técnicos de suporte ao “projeto da digitalização” dos sistemas operacionais e produção de
noticias.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as responsabilidades da Empresa por rendas vincendas de locação
financeira, incluindo capital ejuros, ascendem a 554.075 Euros e 381.095 Euros, respetivamente, e vencem-
se nos próximos exercicios, como segue:

31 de dezembro de 2017 31 de dezembro de 2016
Capital Juros Total Capital Juros Total

Até lana 166.784 7.876 174.660 113.399 5.268 118.667
Enfre 1 ano eS anos 363.082 16.333 379.415 256.701 5.727 262428

529.866 24.209 554.075 370.100 10.995 381.095
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24. PERDAS POR IMPARIDADE, PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS EM CURSO E PROVISÕES

24.1 Perdas por imparidade

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, realizaram-se os seguintes
movimentos nos saldos das rubricas de perdas por imparidade acumuladas:

31 de dezembro de 2017:

Impahdade
Perdas por Perdas por do valor de

impahdade em imparidade realização de
propriedades de em contas direitos de

investimento a receber transmissão
(Notas 15e 16) (Nota 18) (Nota 17)

Saldo em 31 de dezembro de 2016 239.523 5.605.049 557.128
Reforços (Nota 5) 1.233.951 1.759.901 -

Utilizações - (661.515) -

Anulação/regularização (Nota 5) - (236.837) -

Saldo em 31 de dezembro de 2017 1.473.474 6.466.598 557.128

31 de dezembro de 2016:

Im paridade
Perdas por Perdas por do valor de

imparidade em impahdade realização de
propriedades de em contas direitos de

investimento a receber transmissão
(Nota 16) (Nota 18) (Nota 17)

Saldo em 31 de dezembro de 2015 239.523 5.469.779 557.128
Reforços (NotaS) - 318.637 -

Utilizações - (129.421) -

Anulação/regularização (Nota 5) - (53.946) -

Saldo em 31 de dezembro de 2016 239.523 5.605.049 557.128

As perdas por imparidade estão deduzidas aos valores dos ativos.

24.2 Provisões

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as provisões para riscos e encargos têm o seguinte detalhe:

31 de dezembro de 2017 31 de dezembro de 2016
Montante Ntntante Montante Montante

Natureza reclamado provisionado reclamado provisionado

Despedimentos / laboral 661.945 330,973 46.667 46.667
Abuso de liberdade de imprensa 1.227.478 122.748 871.017 89.102
Coimas de publicidade 517.067 73.467 827.608 128.899
Outras 22.239.892 2.910.276 19687.379 2.668.793

24.646.383 3.437.463 21.432.671 2.933.461

A Empresa é alvo de diversos processos por abuso de liberdade de imprensa! para os quais foram
constituidas provisões com base na opinião dos seus advogados e na experiência histórica neste tipo
de litígios.
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Os montantes reclamados relativos aos processos judiciais relacionados com coimas de publicidade
decorrem, essencialmente, da instauração de diversas contraordenações pela ERC, por violação do
Código de Publicidade, A diminuição ocorrida no exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, relativo
aos montantes reclamados e provisionados, decorre da prescrição e da comunicação de sentenças
favoráveis à Empresa.

O montante significativo reclamado na rubrica Outras” resulta da quantificação efetuada pelo GOA —

Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL no incidente de
liquidação apresentado em dezembro de 2015, conforme divulgado abaixo.

Na opinião do Conselho de Administração e dos advogados da Empresa, com base na avaliação do
risco que fazem dos processos judiciais e fiscais em curso, não se prevê que dessas ações venham a
resultar responsabilidades de valores significativos, que não se encontrem cobertas por provisões
registadas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017, as quais correspondem à
melhor estimativa de desembolsos resultantes daqueles processos naquela data.

Os movimentos nas rubricas de provisões durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2017 e
2016 foram os seguintes:

31 de dezembro de 2017
Saldo Saldo
inicial Aumentos Utilizações final

Processos judiciais em curso 2.933.461 510.422 (6.420) 3.437.463
2.933.461 510.422 (6.420) 3.437.463

31 de dezembro de 2016
Saldo Reversões Saldo
inicial umentos Utilizações (Nota 5) final

Processos fiscais em curso 686.522 - - (686.522) -

Processos judiciais em curso 2 688.395 259 599 (14.533) - 2933.461
3.374.917 259 599 (14 533) (556.522) 2933.461
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y

Processos judiciais em curso

Em 31 de dezembro de 2017, encontram-se a decorrer contra a Empresa djversas ações propostas
por terceiros, cujos montantes e desfechos não são conhecidos à data de preparação das
demonstrações financeiras, dos quais se releva o seguinte:

Em exercidos anteriores a GDA — Cooperativa de Gestão dos Djrejtos dos Artistas, Intérpretes ou
Executantes, CRL (‘GDK) interpõs uma ação com processo ordinário à SIC, no Tribunal Judicial
de Oeiras, onde a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração anual devida aos artistas,
intérpretes ou executantes, fixada em 1,5% do valor anual das receitas publicitárias auferidas,
com efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórias. Esta ação foi contestada
pela SIC, tendo-lhe sido proferida uma decisão favorável, julgando a petição inicial inapta, por
falta de causa de pedir e, em consequência, anulou-se todo o processo. Desta decisão foi
interposto recurso tendo a ação seguido em primeira instância, O Tribunal julgou improcedente a
pretensão da GDA e fixou como critério da remuneração equitativa anual, um valor por minuto de
prestações exibidas, sendo o valor de cada minuto a apurar em incidente de liquidação. Em
dezembro de 2015, a GDA apresentou um incidente de liquidação no qual foi solicitado o
pagamento á SIC de, aproximadamente, 17.700.000 Euros, tendo o montante solicitado sofrido
um aumento de, aproximadamente, 2.357.000 Euros, em virtude de terem sido adicionados ao
processo os direitos conexos referentes aos anos de 2015 e 2016.

A determinação deste montante foi fundamentado num estudo efetuado por um terceiro, tendo
como um dos pressupostos, a aproximação de atividade das televisões a uma atividade de uma
qualquer empresa e sua produção. A SIC contestou este pedido requerido pela GDA, com base
na incompetência do tribunal, na falta de capacidade judiciária da GDA que só representa artistas,
intérpretes e executantes nacionais, tendo-se contestado ainda a metodologia apresentada e, em
sede de recurso, estimou a sua responsabilidade com base na utilização efetiva das prestações
dos artistas, tal como a sentença que se pretende liquidar determina, bem como por um cálculo
de um valor por minuto dessas prestações, aproximado ao que a SIC paga à Sociedade
Portuguesa de Autores, mas com um montante mais reduzido nos termos da lei e da prática. Foi
assim determinado um valor a pagar substancialmente inferior ao solicitado pela GDA,
encontrando-se nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2017, um montante
provisionado para fazer face áquela responsabilidade, que no entendimento do Conselho de
Administração, com base na opinião dos seus advogados e técnicos, é suficiente,

25. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, esta rubrica tinha o seguinte detalhe:

2017 2016

Fornecedores, conta corrente 22.273.982 20.724.458
Fornecedores de programas 4.194.262 3.395.025
Fornecedores de investimento 92.754 210.467

26.560.998 24.329.950
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26. OUTROS PASSIVOS CORRENTES “3 Ç’
Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a rubrica Outros passivos correntes” tinha o seguinte detalhe:

2017 2016

Adiantamentos de clientes 38.609 139.918

Outros credores:
Créditos de fornecedores garantidos por terceiros 971.217 5.196.576
LidI (Nota 16) 640.000 -

Consultores e assessores 223.412 232.801
Outros 105.579 236.511

1.940.208 5.665.888

Acréscimos de custos:
Descontos comerciais a conceder 9.497.278 12.033.713
Férias e subsidios de férias 3.278.563 3.214.917
Custos com produção de programas e passatempos 2.414.933 1.564.212
Fee comercial 464.525 496.818
Direitos de autor 400.000 300.000
Comunicações 137.914 327.980
Comissões de vendas 76.168 19.704
Outros 1.451.095 2.298.705

17.720.476 20.256.049
Proveitos diferidos:

Faturação antecipada de publicidade 2.971.613 2.176.704
Outros proveitos diferïdos 105.739 93.666

3.077.352 2.270.372

Estado e outros entes públicos:
Imposto sobre o Valor Acrescentado 4.112.471 3.491.642
Instituto Português de Arte Cinematográfica e

Audiovisual/Cinemateca Portuguesa 1.287.490 1.310.966
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 941.027 1.088.393
Contribuições para a Segurança Social 808.782 788.164
Imposto do Selo 146.747 164.443

7.296517 6.843.608
30.073.162 35.175.835

27. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

No exercido findo em 31 de dezembro de 2017, os ativos classificados como detidos para, respeitam a uma
parcela do denominado “Terreno FNAC” no montante de 3.200.000 Euros (Nota 16).
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28. PASSIVOS CONTINGENTES E GARANTIAS PRESTADAS

Garantias prestadas e outros compromissos

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa tinha solicitado a emissão de garantias bancárias a favor
de terceiros como segue:

2017 2016

Secretaria Geral do Mnistério da Administração Interna (‘SGMr’) 3.127.518 1.220.499
ERC 1.995.192 1.995.192
Union des Associations Europeenes Football (“UEFA’ 1.950.000 1.950.000
Santander Novimovest 1.320.600 1.320.600
LIDL 640.000
Repartição de Finanças de Aigés - 970.283
Câmara Municipal de Oeiras 35.745 35.745
Tribunal de Oeiras

- 7.000
Comarca da Grande Lisboa Noroeste 4.000 4.000

9.073.055 7.503.319

As garantias prestadas à SGMAI destinam-se a garantir o cumprimento integral dos concursos publicitários,
dos quais se destacam os seguintes: “Furo da Sorte 2017”, “O Baú”, “SIC 25 Anos”, “Sextas Mágicas”. A
variação do montante das garantias prestadas, encontra-se relacionada com os concursos que existem em
cada momento.

As garantias prestadas à ERC decorrem de imposïções da legislação em vigor para o licenciamento de
canais e para a emissão de concursos televisivos.

A garantia prestada à UEFA destina-se a garantir o bom cumprimento do contrato “UEFA Europa League
2015-20 18”.

As garantias prestadas ao Santander Novimovest destinam-se a assegurar as obrigações decorrentes do
contrato de arrendamento com esta entidade, relacionada com o edificio da SIC, em particular o pagamento
das rendas.

A garantia prestada ao “Lidi”, refere-se ao cumprimento de obrigações contratuais definidas aquando a
assinatura do CPCV para a venda de uma das parcelas do Terreno Fnac (Nota 16).

As garantias prestadas à Repartição de Finanças de Algés eram relativas a processos de execução fiscal da
SIC, que se encontram findos desde o exercicio findo em 31 de dezembro de 2016, encontrando-se àquela
data a aguardar a libertação pela Autoridade Tributária, que ocorreu no exercicio findo em 31 de dezembro
de 2017.

A garantia prestada à Câmara Municipal de Oeiras destina-se a garantir a reparação de eventuais danos que
possam ser provocados nas infraestwturas públicas devido a escavações e contenção de terras na Estrada
da Outurela num terreno contiguo ás instalações da sede da Empresa.
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29.1 Compromissos para a aquisição de programas

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa tinha contratos ou acordos celebrados com terceiros
para a compra de direitos de exibição de filmes, séries e outros programas de 12.125.187 Euros e
18.064.240 Euros, respetivamente, não incluidos na demonstração da posição financeira, de acordo
com os critérios valohméthcos utilizados, como segue:

Natureza

Entretenimento
Filmes
Fomiato
Nowlas
Infantis
Doo um e nt á ri o a
Sédee 60
Mm, séries
Desporto
E santos

29.2. Compromissos para a aquisição de ativos fixos tangiveis

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016 os compromissos assumidos com a compra de ativos fixos
tangiveis ascendem a, aproximadamente, xxxxxxx Euros e 373.000 Euros, respetivamente.

29.3. Locacões operacionais

No exercício findo em 31 dezembro de 2004, a SIC alienou o edifício da sua sede a um fundo de
investimento, por 12.300.000 Euros, tendo adicionalmente celebrado um contrato de arrendamento
daquele edifício pelo periodo de 15 anos, pagando uma renda anual de 816.500 Euros no primeiro ano
de vigência do contrato e 873.000 Euros a partir do segundo ano, sujeita a atualizações anuais em
função da taxa de inflação.

Os contratos de locação operacional em vigor não possuem rendas contingentes. As rendas de
contratos de locação operacional vencem-se como segue:

2017 2016

Né 1 ano
Entre 1 ano e 5 anos
Amais de5anos

1.339.132 1.370.303
1.174.057 2.288.162

164.343 266.698
2.677.532 3.905.163

No decurso dos exercidos findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa reconheceu gastos
com locações operacionais nos montantes de, aproximadamente. 1.330.000 Euros e
1.370.000 Euros, respetivamente.
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29. COMPROMISSOS ASSUMIDOS

/7

A

(1-

31 de de,emb.t os 2317 31 de dezerrbm ca 2316
Ano de sporab licaca dos duos Ano os sp6,dede dos litutos

2020 Sem data 2019 Sem data
2016 2019 e seguintes detn’ds Total 2017 2018 e seguinte’ detnida Total

1 466 809 . . . 1.466.909 4 175 720 . . 4.175 720
971732 . . . 971 732 1 742224 110000 - — 1.652224
42200 . . . 42200 64.731 - . - 84731

6687668 . . - 6667868 7794.965 - . - 7794965
569 340 10 900 - - 580 240 733 961 39.208 . - 773.169
165339 94720 - 260.059 65.152 . - - 85162
683807 . . 71.574 755361 462217 . 5393 — 467610

14630 . . . 14540 40399 . . . 40399
1 219324 - - - 1 219334 2547388 . - . 2547388

119461 - - 7453 126914 219146 - 3736 - 222822
11940530 tC5623 . 79027 12125167 175C5903 149208 9129 - 16964240

31 dedezembtodeôl7
Ano llm e pwa assoa

2020 Sem dele
,4a:,na 2018 2319 e segtwites ôeí.n da Total

31 de dezembo de 2016
Ano lImIte Ora exlo 805 1.100$

2019 Sem ira
2017 2016 e segurtes des84 Total

Entretenimento 817048 276951 372911 . 1466909 3 171 514 BOI 427 65683 117 116 4.175720
Filmes 7 453 69.960 694 319 . 971 732 545 123.133 1 728 182 364 1 852 224
Fomrato - - 42 200 . 42 200 43 731 41 000 . - 64 731
Noselas 664 415 41 923 5961 550 - 6.667 888 7 756.161 . 38 804 - 7.784 965
Intantia 22 449 320 983 236 808 . 580 240 41.694 341 836 389.639 . 773 169
Documentários 61 054 104 285 94.720 . 260.059 50 124 35.027

- 85 152
Séries 60 4 545 460 393 218.869 71.574 755.381 23 336 99 147 359 732 5.393 487 610
Minisédea 14540 . . . 14540 . 14945 25455 . 40399
Despoilo 1 219 324 . . . 1 219.324 1.176 967 1368421

- 2 547 388
Esentos 13 474 69 995 35 993 7 453 126 914 121 682 71 415 26 049 3.736 322 882

2844302 1344469 7857369 79027 12126187 12367756 2896351 2853624 126609 18054240
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30. PARTES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os saldos e as transações com partes relacionadas são as seguintes:

31 de dezembro de 2017:

Pala rarinnada

Fornecimentos Aqisiflo de .kros e
e serviços dcedos de outros custos
externos transmissão finalcejos

2017
Outros

Outros provatos
Prestações de proveitos f,nanceios

sei’vicos reeracioriais ita gi

VI

Acionsta e ernoresas do Grupo’
GMT 5
Impiesa Publ,shing, 5 A lmpresa Publishing’)
IntoPoflugal - Saternas de tnformaçào e

Conteúdos (“tnfoPortugal”)

Impresa Office & Saivice Share - Gestão de móveis
eServiços, 5k (“IOSS”)

Impresa

Outras partes relacionadas.
Compta - Equipamentos e Serviços

de Intormática, SÃ (“Compta Equiparnentos9 (b)

Lusa - Agência de Notícias de Portugal, S.A (“Lusa”)

Grupo OPI (a)
Ntrais Leitão, Galvão Telas, Soares da Silva

& Associados (“Marais Leitão”)
Grupo Madre (SP Televisão, 5k) (a)
Vasp Premium - Entrega Personalizada

de Publicaçóet, Lda. (“Vasp Premium”)

5.156673 -

35484 268040
15426
51 .9 80

40 861

31 de dezembro de 2017
Pc:onistas Outros ativos

Clientes (Nota 1 ) correntes Fomecedores
RETGS Financiamentos
INata lO) obtidos

At,nnistas e emnresas da Cqiirsa’

GMTS
espessa
IOSS
k,,presa PLtI1SNO9

Outras Dates r&a.oradas
&‘upoBPl 1300746
Lusa
Maras Leilão
Qupo Mame (SP - Televisão SÃ)
Vasp Prernium

- 151.558
- 201.954
- 90
- 372852

- 61.251
- 1.657

6812528

31 de dezembro de 2016:

Parte relacionada

Fornecanentos A4uisição de Juros e
e serviços dieitos de outros custos
esternos t&,trnissào (naicelros

2016
Outros

Outros provados
Prestações de proveitos friw,cdros

seivcos ,eracionais — (Ftta 9)

Acionista e empresas do Grupo:
GMTS
Impresa Publistiing
hroPortugal
I055
tmpiesa

Outras partes relacionadas:
Cornpta ‘ Intra-estruturas e

Segurança. S.A (“Compta Infra-estruturas”) (b)
Cornpta Equipamentos lb)
Lusa
Grupo EPI (a)
Marais Leitão

Grupo Madre (SP - Televisão, 5k) (a)
Vasp Premium

6344306
32 765

3338 160

92.944
43.755
40.681

45,

3 446 760
- - - - - 188017

445 - - - - -

275.155 - - - -

- 1 .086.885 5 000 - 60,199

4,795 - - - - -

- 24.636.621 - , - -

22322 - - , . -

8.941 634 24 636.621 1.086.665 273.040 108.287 246.216

Depósitos
Parte relacionada bancários

-
- 2,724,251 -

25230671 - - 3721,699
-

- 301725
-

- 50235 -

- 1.114.953 - 15958464

- -
- 4.365 - -

1.300.746 726,454 25230.671 1.114 963 9,956,242 3721.899 15,958 464

324 001

- 247,568

14950 - - - - -

3351 - - - - -

249.694 - - - -

- - 1.156.430 - - 16.798
3.572 - ‘ - -

- 2327a949 ‘ 27.321 - -

21.985 - - - - -

10.009.068 23.278.949 1.156.430 351.322 177.580 264,666
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31 de dezembro de 2016
Acionistas Outos atvos

Chentes (Nota lO) correntes Fornecedores

Acionistas e ernryeaas do Grupo
GM7S
Impresa
1oss
Impresa Publishing
Inloportugal

Giitas panes relacionadas
Capo BPI
Conlpffi EquçaoeuMos
Lisa
&tço .t&e ISP - T&&são. SÃ)
Vasp Premin

- 16.734
649399 - 1976389 - 16923958

- 56.089
- 31610 - - 5350.377
- -

- 4134 - -

649399 1.854.563 14.979940 1.976.389 10806.656 3.660.095 16.923.958

(a) O Grupo Impresa considera partes relacionadas por terem padicipações qualificadas na Impresa.

(b) Um dos sócios desta entidade é administrador da lmpresa.

31. COTACÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Foram utilizadas em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as seguintes taxas de câmbio para converter para
Euros os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira:

Dólar americano (USD)
Franco Suiço (CHF)

2017 2016

Libra Estedina (GBP) 0,8872
Dólar Australiano (AUD)
Dólar Canadiano (CAD)

32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Empresa gere o seu capital para assegurar que prossegue as suas operações numa ática de continuidade.
Neste contexto, a Empresa analisa periodicamente a sua estrutura de capital (práprio e alheio) e maturidade
da divida, procedendo ao respetivo financiamento sempre que necessário.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os instrumentos financeiros eram os seguintes:

Ativos financeiros:
Contas a receber de terceiros
Caixa e seus equivalentes (Nota 20)

Passivos financeiros:
Empréstimos e locações financeiros
Contas a pagar a terceiros

2017 2016

58.297.150 49.607.981
1.163.359 1.976.979

59.460.509 51.584.960

25.488.330 17.484.998
57.210.186 63.144.045

82.698.516 80.629.043

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa entende que os montantes pelos quais os empréstimos se
encontram registados não diferem significativamente do seu justo valor ou são superiores a este. Com efeito,
o justo valor dos empréstimos obtidos dependerá significativamente do nivel de risco atribuido pelas
entidades financiadoras e das condições que a Empresa conseguiria obter em 31 de dezembro de 2017 e
2016 se fosse ao mercado contratar financiamentos de prazo e montantes semelhantes aos que tem em
curso naquela data.

É entendimento da Empesa que a generalidade dos empréstimos têm spreads de mercado, na medida em
que foram renegociados recentemente, ou as taxas de juro são atualizadas periodicamente, pelo que as
suas condições estão atualizadas face à situação dos mercados financeiros, refletindo deste modo o nivel
de risco atribuido pelos ftnanciadores.

Depósitos
Fade relacionada bancários

- 360.660
- 791 824

6.191
616285
46093

RETGS
(Nota lO)

Financiamentos
obtidos

4.389.154
14979940 - - 3660.096

973687 -

16675 ir’

1,1993
1,1702

1,0541
1,0739
0,8562
1,4596
1,4188

1,5346
1,5039
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/?

Para os empréstimos que não foram objeto de renegociação, na medida em que foram contratados em
condições de mercado mais favoráveis que as existentes atualmente, o justo valor não deverá ser superior
ao valor contabilistico.

A Empresa encontra-se exposto essencialmente aos seguintes riscos financeiros:

a) Risco de taxa de iuro

Os riscos da taxa de juro estão essencialmente relacionados com os juros suportados com a contratação
de diversos financiamentos com taxas de juro variáveis. Os empréstimos contratados encontram-se
expostos a alterações nas taxas de juro de mercado (Nota 22).

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores ou inferiores em 0.5% durante os exercicios
findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, o resultado liquido daqueles exercícios teria diminuïdo ou
aumentado em, aproximadamente, 81.674 Euros e 87.538 Euros, respetivamente, não considerando o
respetivo efeito fiscal.

b) Risco de taxa de câmbio

Os riscos de taxa de câmbio referem-se a dividas denominadas em moeda estrangeira diferente da
moeda do Empresa, o Euro.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, os riscos de taxa de cãmbio estão essencialmente relacionados
com contratos de aquisição de direitos de transmissão de programas de televisão celebrados com
diversas produtoras estrangeiras. Com o objetivo de reduzir o nível de risco a que a Empresa está
exposta, foi contraido um empréstimo que, em 31 de dezembro de 2017 e 2016, ascendia a 5.138.685
Euros, o qual foi convertido num depósito a prazo em USD, que, em 31 de dezembro de 2017 e 2016,
ascendia a 6.253.648 Euros e 7.115.074 Euros, respetivamente (Nota 20).

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, a Empresa não contratou fonvards cambiais.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Empresa contratou forwards cambiais
(calculados sobre o valor de 9.000.000 USD), com o objetivo de cobertura de riscos de variações
cambiais.

Os saldos a pagar em moeda estrangeira, expressos em Euros, ao câmbio de 31 de dezembro de 2017
e 2016, são conforme segue:

2017 2016

Dólar americano (USD) 2.515.815 3.593.546
Franco Suiço (CHF) 27.900 19.960
Libra Esterlina (GBP) 8.229 4713
Dólar Australiano (AUD) 4.320 4.320
Dólar Canadiano (CAD) 422 422

2.556.686 3.622.962

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, a Empresa tem contas a receber em USD no montante de 682.202
USD e 2,441.316 USD, respetivamente.

c) Risco de crédito

O risco de crédito está essenciatmente relacionado com as contas a receber resultantes das operações
da Empresa (Nota 18). Para reduzir o risco de crédito, a Empresa tem definidas politicas de concessão
de crédïto, com definição de limites de crédito por cliente e prazos de cobrança, e politicas de descontos
financeiros de antecipação ou pronto pagamento. O risco de crédito é monitorizado regularmente com o
objetivo de:

- limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respetivo perfil e antiguidade da conta a receber;
- acompanhar a evolução do nivel de crédito concedido;
- analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular.
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1
As perdas por imparidade para as contas a receber são calculadas considerando:

- a análise da antiguidade das contas a receber;
- o perfil de risco do cliente;
- o histórico de relacionamento comercial e financeiro com o cliente;
- acordos de pagamento existentes;
- as condições financeiras dos clientes.

v
O movimento nas perdas por imparidade de contas a receber encontra-se divulgado na Nota 24.

O Conselho de Administração considera que as perdas por imparidade estimadas em contas a receber
se encontram adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras, não existindo necessidade de
reforçar as perdas por imparidade de contas a receber.

Em 31 de dezembro de 2017 e 2016, as contas a receber de terceiros incluem saldos vencidos conforme
segue, para os quais não foram registadas perdas por imparidade, por o Conselho de Administração
considerar que as mesmas são realizáveis:

Saldos vencidos 2017 2016

Até 90 dias 4.721.752 6.189.681
De 90 dias a 180 dias 1.588.962 2.349.503
Mais de 180 dias 928.291 1.652.826

7.239.005 10.192.010

d) Risco de liquidez

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de caixa
operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa oblidos de operações de
financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saidas de caixa para
atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos acionistas e o
reembolso de divida.

Para reduzir este risco, a Empresa procura manter urna posição liquida e urna maturidade média da
divida que lhe permita a amortização da sua divida em prazos adequados. Em 31 de dezembro de 2017
e 2016, o valor de disponibilidades de caixa e os plafonds de crédito aprovados e não utihzados ascende
a, aproximadamente! 7.992.859 Euros e 16.076.979 Euros, respetivamente, que, no entendimento do
Conselho de Administração, tendo também em consideração as principais projeções de cash-flow para
2018, serão suficientes para a Empresa liquidar as suas responsabilidades financeiras correntes. Os
passivos financeiros em 31 de dezembro de 2017 e 2016 vencem-se como segue:

2017
Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Mais de 3 anos Total

Empréstimos 12.190495 2.190217 2.115.550 8.462.202 24.958464
Credores por locações financeiras 166.784 153132 134.652 75.298 529.866
Créditos de fornecedores

garantidos por lerceiros 971.217 - - - 971.217
13 3284% 2.343349 2.250 203 8 537.500 26.459 547

Não remunerados:
Fornecedores, conta corrente 22273.982 - - - 22.273.982
Fornecedores de programas 4.194.262 - - - 4.194.262
Fornecedores de imobilizado 92.754 - - - 92.754
Outros passivos correntes 29.677.971 - - - 29,677.971

56.238.969 - - - 56.233.969
69.567.465 2.343,349 2.250.203 8.537.500 82.698.516
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2016
2a3anos riisde3anos

2.089.898 2.200.000 4.325.000 8.500.000 17.114.898
113.399 96.447 98.142 62.112 370.100

5.196576 - - - 5.198.576
7.399.873 2.296.447 4.423,142 8.562.112 22.681.574

20724.458 - - - 20.724.458
3.395.025 3.395.025

210.467 - - - 210.467
33.617.519 - - - 33617.519
57.947.469 - - - 57.947.469
65 347.342 2.296447 4.423.142 8.562.112 80629043

SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO As DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
(Montantes expressos em Eiras)

Passivos financeos Aé 1 ano 1 a 2 anos Total

Remunerados:
Empréstimos
Credores por locações financeiras
Créditos de fornecedores

garantidos por terceiros

Não remunerados:
Fornecedores, conta corrente
Fornecedores de programas
Fornecedores de investimento
Outros passivos correntes

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRACÃO
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Ao Acionista da
SIC — Sociedade Independente de Comunicação, SÃ. -

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à
Vossa apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a atividade por nós desenvolvida e os
documentos de prestação de contas da SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Entidade”
ou “SIC”), relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017,05 quais são da responsabilidade do
Conselho de Administração.

Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da atividade da
Entidade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e estatutário em
vigor tendo recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços da SIC as informações e os
esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de
2017, a demonstração dos resultados e de outro rendimento integral, a demonstração das alterações no
capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data e o correspondente
anexo. Adiclonalmente, procedemos a uma análise do Relatório de Gestão do exercício de 2017 preparado
pelo Conselho de Administração e da proposta de aplicação de resultados nele incluída. Como consequência do
trabalho de revisão legal efetuado, emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas, que se dá aqui por
integralmente reproduzida e que não inclui reservas.

Face ao exposto, somos de opinião que, tendo em consideração o descrito na secção “Outras matérias” da
Certificação Legal das Contas, as demonstrações financeiras supra referidas e o Relatório de Gestão, bem
como a proposta de aplicação de resultados nele expressa, estão de acordo com as disposições contabilísticas,
legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser aprovados em Assembleia Geral de Acionistas.

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da SIC o nosso apreço pela
colaboração prestada.

Lisboa, 22 de março de 2018

t*n
Deioi*& Associados, SROC S.A. 1
Representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, ROC
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DTL (também referida como ‘Deioitte Global’) n6o presta serviços e cIentes, Aceda e www deioitte.com/pVabout para saber mais cobre a nossa rede global de firmas
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S.A.
(“Entidade” ou “SIC”), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de
2017 (que evidencia um total de 110.561.190 Furos e um total de capital próprio de 21.347.859 Euros,
incluindo um resultado líquido de 8.684.178 Furos), a demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de
caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem
um resumo das políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada,
em todos os aspetos materiais, a posição financeira da SIC — Sociedade Independente de Comunicação,
S.A. em 31 de dezembro de 2017 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo
naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na
União Europeia.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da
lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para
proporcionar uma base para a nossa opinião.

Outras matérias

As demonstrações financeiras anexas referem-se à atividade da Entidade a nível individual e foram
preparadas para aprovação e publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme indicado na Nota
Introdutória do anexo às demonstrações financeiras, a participação financeira na subsidiária é registada
pelo método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras anexas não incluem o efeito da
consolidação integral a nível de ativos, passivos, custos e proveitos totais. Conforme indicado na Nota
Introdutória do Anexo, a Entidade encontra-se dispensada de elaborar demonstrações financeiras
consolidadas.

“Deloitte’ refere-se a Deioitte Touche Tchmatsu Umlted, uma sodedade privada de responsabilidade limitada do Reino unido (DUL), ou a uma ou mais entidades da
sua rede de firmas membro e respetivas entidades relacionadas. A DUL e cada uma das firmas membro da sua rede slo entidades legais separadas e Independentes. A
DUL (também referida como ‘Deioitte Global’) nâo presta serviços a clientes. Aceda a www.deloitte.com/pvabout para saber mais sobre a nossa rede global de firmas
membro.
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O órgão de gestão é responsável pela:

— preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;

— elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

— criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;

— adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

— avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável,
as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de
que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando
exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou
conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos utilizadores
tomadas com base nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:

— identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses
riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base
para a nossa opinião, O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que
o risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver
conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

— obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

— avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

— concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e,
com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas
nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa
opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso
relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as
suas atividades;
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— avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;

— comunicamos com o órgão de gestão, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de
controlo interno identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório
de gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451.0, n.° 3, aI. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares
aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras
auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos
incorreções materiais.

Lisboa, 22 de março de 2018

fl

___

Deloit & Associados, SROC S.A.
Representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, ROC
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RELATORIO DE GESTAO DE 2018

1. ATIVIDADE DESENVOLVIDA E RESULTADOS ECONÓMICO-
FINANCEIROS

Nas contas de 2018, a SIC adotou as normas IFRS 15 e IFRS 9, cujo o principal
impacto foi no registo das receitas com subscrição, mas com um reduzido
impacto em termos de EBITDA.

No ano de 2018, a SIC atingiu receitas totais de 143,2 M€, o que representou
uma descida homóloga de 3,1%, face às contas de 2017.

Em 2018, as receitas de publicidade, no conjunto dos seus canais atingiram
97,5 M€, uma ligeira descida de 0,7% comparativamente a 2017. No global, o
mercado publicitário de televisão em sinal aberto e canais de subscrição registou
uma subida de 0,4% em 2018. Em 2018, as receitas de publicidade
representaram 63,9% das receitas globais da SIC. Na comparação com 2017,
as receitas publicitárias de 2018 são prejudicadas pela realização das
celebrações dos 25 anos da SIC, em 2017, que se tratou de um evento ‘one
shot”. Contudo, o canal SIC reforçou a sua quota de mercado durante o ano
2018, tendo atingindo 45,0%% do investimento publicitário de televisão em
Portugal, tendo beneficiado também da realização do Campeonato do Mundo de
Futebol, já que alguns jogos foram transmitidos pela SIC.

O ganho de quota mercado do investimento publicitário foi possivel devido ao
bom desempenho dos canais SIC em termos de audiências, principalmente a
partir do último trimestre de 2018.

A SIC terminou 2018 com
uma média de 17,0% de

19,0 share, comparado com os
17,6% de 2017, mantendo
a liderança em ambos os
targets comerciais (NB
CD 15/54 e NB CD 25/54)
no dia e no horário nobre,
no universo dos canais
generalistas, com 16,7% e

jan/19
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17,3%, e 19,8% e 20,4% de share, respetivamente

estreía da nova grelha a 7 de janeiro, atingindo 19,0% de share em janeíro de
2019.

Para os resultados do ano transato, contribuíram principalmente as estreias a
partir de setembro de 2018, destacando-se o programa “Casados á Primeira
Vista, e realce-se ainda o desempenho da novela “Paixão” bem como a estreia
no 20 trimestre da novela “Vidas Opostas”, a liderar em ambos os targets
comerciais desde a sua estreia, e ainda a liderança do “Jornal da Noite” nos
targets comerciais.

p
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• “Casados à Primeira Vista”, com a estreia no início
de outubro, rapidamente atingiu a liderança no
acesso ao horário nobre, nos dias de semana,
atingindo uma audiência mêdia de 22,9% no
universo. E os especiais das noites de domingo
também lideraram com 26,3%.

• “Alma e Coraçâo”, que veio substituir a novela
“Paixão”, que terminou em setembro de 2017, teve
uma audiência média de 21,7%.

• “Vidas Opostas”, na segunda linha do horário nobre,
que arrancou em maio 2018, com audiência média
de 21,7%, e com cerca de 1.0 milhões de
telespetadores.

• “Julia”, com um novo formato de programa para as
tardes, que marcou o arranque da nova grelha em
setembro de 2018. Foi o retorno da Júlia Pinheiro a
este horário, e com bons resultados, atingindo
15,6% no universo, tendo contribuido para o
regresso da SIC às lideranças do horário da tarde.

• “Terra Nossa” marcou o regresso de César Mourão
à SIC, e ao horário nobre das noites da SIC, com um
bom resultado, 21,4% de audiência no universo.

• Os últimos meses de 2018, foram marcados por
outro regresso, os especiais de comédia “Levanta-te
e Ri”, com uma audiência média de 29,2%, foi dos
conteúdos com mais sucesso em 2018.
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manhãs dos dias
a SIC a liderar o
também desde a



É ainda de ressaltara bom desempenho da novela brasileira “Segundo Sol”, no
horário nobre, e dos programas de Informação, com o “Jornal da Noite”, a atingir
uma audiência média de 19,1%, tendo liderado em ambos os targets comerciais.

Os canais por subscrição da SIC alcançaram uma quota de mercado de 3,8%
em 2018, superior em 0,1 p.p. ao valor de 2017, depois de atingir um valor
recorde no 3° trimestre de 2018, com uma audiência global de 4,1%, resultante
da boa performance do canal SIC Mulher e SIC K.

A SIC Notícias destacou-se, uma vez mais, como o canal de informação
preferido pelos portugueses, com 1,9% de share em 2018. Quanto aos restantes
canais temáticos, destacam-se: a SIC Mulher, com 1,0% de share, um recorde
para o canal; a subida da SIC K (para 0,3%); a manutenção da SIC Radical (com
0,4%) e da SIC Caras (0,3%).

As receitas de subscrição geradas pelos 8 canais da SIC, distribuídos por cabo
e satélite, em Portugal e no estrangeiro, desceram 14,5% (sem o impacto do
IFRS 15 tria sido apenas -6,2%), para 36,9 M€. Esta quebra ao longo do ano,
ficou a dever-se essencialmente à desvalorização do Dólar norte-americano, que
por sua vez penalizou os contratos estrangeiros, registando uma quebra mais
abrupta nos últimos meses do ano. No último trimestre, foram celebrados novos
contratos de distribuição com a NOS, Multichoice e ZAP.

Em 2018, a SIC continuou a expandir a sua cobertura internacional, tendo no 1°
semestre celebrado um acordo de distribuição com a Comcast, expandindo a
cobertura do SIC Internacional a todo o território dos EUA, passando a atingir

____ _________

estados como a Califórnia, Texas, Virgínia our.. Pensilvânia Simultaneamente, houve um reforço
kbfl\ JL1 da cobertura da presença da SIC Internacional e da

SIC Notícias na Suiça. Foi renovado o acordo com a Multichoice para a
distribuição do canal infanto-juvenil TXILLO (ex-Dstv Kids).

Em 2018 registou-se alguma instabilidade nas receitas de interatividade
(denominados IVR’s), devido principalmente à descontinuação de alguns dos
programas, ao longo de 2017 e 2018, nomeadamente, “A Vida nas Cartas”,
desde setembro de 2017, e “Juntos à Tarde”, a partir do inicio de março de 2018.
Como consequência, as receitas com IVR desceram 19,8%, para os 6,5 M€ em
2018. De referir, que as receitas com IVR inverteram a tendência descendente
dos últimos trimestres, e apresentaram uma subida de 6,0% no 4° trimestre de
2018.
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Para esta inversão, contribuiu a introdução de uma nova numeração de IVRs,
761, que permite efetuar chamadas com um valor unitário de 1 euro. Esta nova
numeração, que foi introduzida nalguns programas durante os últimos meses de
2018, será estendida a todos os programas com IVRs em 2019.

As restantes receitas subiram 4,5% para 4,5 M€, em 2018, com a aumento das
vendas de conteúdos. A recuperação das vendas de conteúdos permitiu atingir
1,1 M€ em 2018. Entrou-se no mercado do Médio Oriente, através da venda das
novelas “Amor Maior” e Rainha das Flores” para o canal MBC, e “Rainha das
Flores” para Alemanha, num formato reeditado para o mercado internacional.

O ano de 2018 também foi marcado por uma redução de custos operacionais,
excluindo amortizações, depreciações, provisões e perdas por imparidade em
ativos não correntes, da televisão. Houve uma redução de cerca de 11 M€, o que
representou uma descida de 7,9%, relativamente às contas de 2017, enquanto
sem o impacto do IFRS 15, a descida seria apenas de 5,3%. Esta descida foi
consequência da redução dos custos de programação, e ainda da menor
atividade com os IVRs. Em 2018, ainda se registaram custos de reestruturação,
que atingiram 1,3 M€, um valor inferior em 0,25 M€ ao registado em 2017.

A redução dos custos permitiu o crescimento do EBITDA, apesar da descida do
total das receitas. Em 2018, o EBITDA ajustado dos custos de reestruturação
alcançou 20 M€, registando um aumento de 10,6% em relação a 2017.

2. PERSPETIVAS

Na SIC, o 2019 será um ano de crescimento do volume de negócios e da
rentabilidade, como o aumento da competitividade da programação do canal
SIC.

De referir que a SIC, a 27 de janeiro de 2019, arrancou com as emissões nos
novos estúdios do edifício IMPRESA, em Paço de Arcos, terminando assim o
plano de investimento nas novas instalações e construção dos estúdios,
permitindo a concentração de toda a atividade do Grupo IMPRESA num só
Edifício (exceto a delegação Norte, em Matosinhos). Esta reorganizaçâo do
Grupo irá permitir obter poupanças de indole operacional, na SIC, durante 2019
e 2020.
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3. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS

Para o resultado liquido de 11.647.094 euros, propõe-se a sua distribuição como
dividendos à sócia única o valor de 11.331.547 euros, e o remanescente para
resultados transitados.

4. AGRADECIMENTOS

O Conselho de Administração agradece aos Anunciantes, às Centrais e às
Agencias de Publicidade, aos Distribuidores a confiança depositada na
capacidade da SIC.

O Conselho de Administração agradece aos trabalhadores o esforço e dedicação
com que se empenharam, para ter sido possível apresentar os resultados
constantes deste Relatório.

O Conselho de Administração agradece ao Fiscal Único e aos bancos, Banco
BPI, Caixa Geral de Depósitos, Novo Banco, Millennium BCP, Banco Santander
Totta, Montepio Geral, Banco BIC, Banco Popular, Caixa de Crédito Agrícola e
Haitong Bank, toda a colaboração prestada durante o exercício findo.

Carnaxide, 26 de fevereiro de 2019

O Conselho de Administração,

•

_____

Francisco José Pereira Pinto de Balsemão

Francisco Maria Supico Pinto Balsemão
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I____z
Francisco Pedro Presas Pinto de Balsemão

Rogério Paulo de Saldanha

José Manuel Afonso Vieira reire

Rçério Paulo Monteirbtanhoto
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

DEMONSTRACÕES DA POSICÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)

31 de dezembro 1 de janeiro
31 de dezembro de 2017 de 2017

ATIVO Notas de 2018 (reexpresso) (reexpresso)

ATIVOS NÃO CORRENTES:
Goodwill 12 17,324,797 17,324,797 17324,797

Ativos intangiveis 13 41144 158,306 269,428

Ativos fixos tanglveis 14 13256474 6,982,085 8431381
Investimentos financeiros 15 1,771949 1319970 1,749946
Propriedades de investimento 16 1,478,489 1,478,489 5,912,440
Direitos de transmissão de programas 17 2,586,358 4,959,298 4568,154
Outros ativos não correntes 19 53,786,984 2,329,780 2392,818
Ativos por impostos diferidos 10 1,204,955 987,736 549,284

Total de ativos não correntes 91,451,150 35,540,461 41,198,248

ATIVOS CORRENTES:
Direitos de transmissão de programas 17 15,264,200 12,778,402 15,685,523
Clientes e contas a receber IS 26,546,525 29,441,631 44,897,494
Outros ativos correntes 19 3,380,033 27,637,416 3,063,217
Caixa e equivalentes de caixa 20 7.753,658 1,803,359 1,976,979

Total de ativos correntes 52.944,416 71,660,808 65,623,213
Ativos não correntes detidos para venda 27 3,200.000 3.200.000 -

TOTAL DO ATIVO 147,595,566 110,401,269 106,821,461

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO:
Capital 21 10,328,600 10,328,600 10,328,600
Reserva legal 21 2,065,720 2,065,720 2,065,720
Outras reservas 21 269,361 269,361 269,361
Resultados transitados (159,921) (256,992) (256,992)
Resultado liquido do exercício 11,647,094 8,781,249 10.852,268

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 24,150,854 21,187,938 23.258,957

PASSIVO:
PASSI VOS NÃO CORRENTES:

Empréstimos obtidos 22 20,543.968 13131051 15,214,420
Fornecedores e contas a pagar 25 1,577,987 -

Provisões 24 3,528,050 3,437,463 2,933,461
Total de passivos não correntes 25,650,005 16,568,514 18,147,881

PASSIVOS CORRENTES:
Empréstimos obtidos 22 34,232,752 12,357,279 2,270,578
Fornecedores e contas a pagar 25 29,884,046 26560,998 24329,950
Passivos para imposto corrente 10 4,256,727 3,653,378 3,638,260
Outros passivos correntes 26 29,421182 30,073,162 35,175,835

Total de passivos correntes 97,794,707 72,644817 65,414,623
TOTAL DO PASSIVO 123,444,712 89,21 3,331 83,562,504
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 147,595,566 110,401,269 106821,461

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2018.

O CONTABILISTA CERTIFICADO e O CONSEtHO DE ADMINISTRACÃO

Ç)9ar
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICACÃO, S.A.

DEMONSTRACÕES DOS RESULTADOS E DE OUTRO RENDIMENTO INTEGRAL

DOS EXERCIdOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

(Montantes expressos em Euros)

2017

PROVEITOS OPERACIONAIS:
Prestações de serviços
Outros proveitos operacionais

Total de proveitos operacionais

Notas 2018 (reexpresso)

4 141955,387 146,852,589
5 1,272,192 995,386

143227,579 147,847,975

CUSTOS OPERACIONAIS:
Custo dos programas emitidos
Fornecimentos e serviços externos
Custos com o pessoal
Amortizações e depreciações
Provisões
Outros custos operacionais

Total de custos operacionais
Resultados operacionais

RESULTADOS FINANCEIROS:
Ganhos / (perdas) em investimentos financeiros
Juros e outros custos financeiros
Juros e outros proveitos financeiros

Resultados antes de impostos

Impostos sobre o rendimento do exercicio
Resultado liquido do exercício e de outro rendimento integral

Básico
Diluído

Rendimento integral do exercício por ação:

O anexo faz parte integrante das demonstrações dos resultados e de outro rendimento integral
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018.

O CONSELHO DE ADMINISTRACÃO

CQsrP

(55,032,271)
(42,859,700)
(25,888,882)

(2,210,483)
(95,883)

(713767)
(126,800986)

16,426,593

(59,080,112)
(44,191,430)
(24,552,372)

(2,324,448)
(510,422)

(3,461,206)
(134,119,990)

13,727,985

6
7
8

13 e 14
24
5

9
9
9

10

11
11

li
11

451,979
(1,705,596)

665,157
(588,460)

15,838,133

(155,626)
(1,791,482)

250,291
(1,696,817)
12,031,168

(4,191,039) (3,249,919)
11,647,094 8,781,249

Básico
Dilu ido

1 .9396
1.9396

1.9396
1.9396

1.4623
1.4623

1.4623
1.4623

O
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SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, SÃ

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DOS EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E 2017

ATIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal

Fluxos gerados pelas operações
Pagamento do imposto sobre o rendimento
Outros (pagamentos) / recebimentos

Fluxos das atividades operacionais (1)

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:

Dividendos
Subsidios
Juros e proveitos similares
Propriedades de investimento

(Montantes expressos em Euros)

Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangiveis
Ativos intangiveis
Empréstimos concedidos a empresas do Grupo

Fluxos das atividades de investimento (2)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de instituições de crédito

Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos de instituições de crédito
Amortização de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos

Fluxos das atividades de financiamento (3)

16 e 20
20
20

(8 13,620)
(640,000)
1,976,979
1,163,359

O CONTABJUSTA CERTIFICADO

/

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

gi

Notas 2016 2017

144,124,050
(93,715,369)
(25913857)

24,494,824
(3,804,909)
(1,137,813)
19.552.102

148,427.870
(106,716,310)

(24,793,583)
16,9 17,977
(3,673,253)

562,853
13.807.582

15 - 274,350
- 143,311

34,932 250,291
16 - 640.000

34,932 1,307.952

(1,295,102) (590,417)
- (17,002)

(26,092,714) (10,250,731)
(27,387,816) (11,137.136)
(27,352,884) (9,829.184)

22 28,031,389 10.000,000
28,031,389 10,000,000

22 (3.700,000) (2,175,000)
22 (174660) (119.220)

(1,721,470) (1,924,516)
21 (8,684,178) (10,852,268)

(14,280,308) (15,071,004)
13,751,081 (4,792,018)

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3) 5,950,299
Constituição de depósitos bancários cativos -

Caixa e seus equivalentes no inicio do exercicio 1,163,359
Caixa e seus equivalentes no fim do exercicio 7,113,658

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa
do exercicio findo em 31 de dezembro de 2018.



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, 5k

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

NOTA INTRODUTÓRIA

A SIC - Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Empresa” ou “SIC”) é uma sociedade anónima,
tem sede social em Paço de Arcos (até 5 de fevereiro de 2019 em Carnaxide), foi constituida em 23 de julho
de 1987 e iniciou a sua atividade em 6 de outubro de 1992, a qual consiste principalmente na difusão de
programas de televisão.

A Empresa pertence ao Grupo Impresa, sendo as suas demonstrações financeiras incluidas nas
demonstrações financeiras consolidadas da Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A.
(“Impresa”), com sede em Lisboa.

A Empresa desenvolve a sua atividade ao abrigo de licenças e autorizações de transmissão de diversos
canais de televisão (SlC Generalista, SIC Mulher, SIC Radical, SIC Caras, SIC K, SIC Noticias e SIC
Internacional), concedidas pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (‘ERC”).

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a moeda utilizada
preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera. As transações em moeda estrangeira
são incluidas nas demonstrações financeiras de acordo com a politica descrita na Nota 2.17.

Estas demonstrações financeiras foram autorizadas para publicação em 26 de fevereiro de 2019 pelo
Conselho de Administração da SIC.

Dispensa de elaborar demonstrações financeiras consolidadas

Nos termos do Artigo 7° do Decreto-Lei n°158/2009, de 13 de julho, republicado através do Decreto-Lei n°
98/2015, de 2 de junho, a Empresa está dispensada de elaborar demonstrações financeiras consolidadas
dado que a Impresa, com sede em Lisboa, possui a totalidade do capital e apresenta demonstrações
financeiras consolidadas nas quais são incluidas as demonstrações financeiras da Empresa e sua
subsidiária.

2. PRINCIPAIS POLITICAS CONTABILISTICAS

2.1 Bases de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, em
conformidade com as disposições das Normas Internacionais de Relato Financeiro tal como adotado pela
União Europeia, que incluem os lnternational Accounting Standards (“IAS”) emitidos pela International
Accounting Standards Commitee (“IASC”), os International Financial Reporting Standards (“IFRS”) emitidos
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), e respetivas interpretações “IFRIC” emitidas pelo
International Financial Reporting Interpretation Commitee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Commitee
(“SIC”). De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações será designado genericamente por
“IFRS”.

A SIC adotou os IFRS pela primeira vez em 2016, pelo que a data de transição dos principios contabilisticos
portugueses (‘Sistema de Normalização Contabilistica”) para este normativo, para estes efeitos, foi fixada
em 1 de janeiro de 2015, de acordo com o disposto na IFRS 1 — Adoção pela primeira vez das normas
internacionais de relato financeiro (“IFRS 1”).

Consequentemente, no cumprimento das disposições do IAS 1, a SIC declara que estas demonstrações
financeiras e respetivo anexo cumprem para estes efeitos as disposições dos IAS/IFRS tal como adotados
pela União Europeia, em vigor para exercicios económicos iniciados em 1 de janeiro de 2018.

A Administração procedeu á avaliação da capacidade da Empresa operar em continuidade, tendo por base
toda a informação relevante, factos e circunstãncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo
acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponivel sobre o futuro.
Em resultado da avaliação efetuada, o Conselho de Administração concluiu que a Empresa dispõe de
recursos adequados para manter as atividades, não havendo intenção de cessar as atividades no curto
prazo, pelo que considerou adequado o uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação
das demonstrações financeiras (Nota 32).



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

2.2 Adoção de IASMFRS novos ou revistos

Exceto pela adoção do IFRS 9 e IFRS 15, cujo impacto levou a reexpressão das demonstrações financeiras
comparativas, as politicas contabilisticas adotadas no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 são
consistentes com as seguidas na preparação das demonstrações financeiras do exercicio findo em 31 de
dezembro de 2017 e referidas no respetivo anexo,

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, entraram em vigor (‘endorsed”) as seguintes normas,
interpretações, emendas e melhoramentos, com aplicação obrigatária no corrente exercicio económico:

Aplicáwl nos exemlcios
Norma / Interpretação iniciados em ou após 0ree descrição

Esta norma insere-se no projeto de re4são da IAS 39 e estabelece os no’os requisitos

IFR5 9—Instrumentos financeiros 01.jan-18 relatftemente à classificação e mensuração de atkos e passkos financeiros,
metodologia de cálculo de impandade e à aplicação das regras de contabilidade de
cobertura.

Esla norma m introduzir uma estrutura de reconhecimento do rédito baseada em
principios e assente num modelo a aplicar a todos os contratos celebrados com

IFRS 15— Rádito de contratos com olran.1o clientes, substituindo as normas IAS 18— Rédito, IAS 11— contratos de construção;
clientes lFRlc 13— Programas de fidelização; IFRIC 15— Acordos para a construção de

imó’eis, IFRIC 18— Transferónclas de Atkos Proenientes de clientes e sic ai —

Rédito - Transações de troca direta enoftendo senÂços de publicidade.

Clarificações sobre a IFRS 15 - Rédito de
0Ian-18

Estas alterações ám introduzir diwrsas clarificações na norma com Àsla a eliminar a
contratos com clientes possibilidade de surgirem interpretações dkergentes de ádos tópicos.

Emenda à tFR5 4: Aplicação da IFR5 9,
Esta emenda proporciona onentações sobre a aplicação da IFRS 4 em conlunto com aInstrumentos financeiros, com a IFRS 4, O1.jan.18
IFRS 9. A IFRS 4 será substituida com a entrads em ugor da IFRS 17.Contratos de seguros

Esta emenda ‘em introduzir dkersas claritcações na norma relacionadas com: (i) O

Emenda à IFRS 2 Classificação e registo de transações de pagamentos com base em ações que são liquidadas com
mensuração das transações de Ol-jan-Ifi caixa; (ii) o registo de modificações em transações de pagamentos com base em
pagamentos em ações ações (de liquidadas em caixa para liquidadas com instrumentos de capital próprio);

(iii) a ctassitcação de transações com carateristicas de liquidação compensada.

Estes melhoramentos enol’,em a cladtcação de alguns aspetos relacionados com:
IFRS 1 — Adoção pela primeira ‘ez das normas intemacionais de relato financeira:
elimina algumas isenções de curto prazo; IFRS 12— Diwtgação de interesses noutms

Melhoramentos das normas entidades, clarifica o âmbito da norma quanto á sua aplicação a interesses
Intemaclonais de relato financeiro (ciclo 0l.jan.18 classificados como detidos para venda ou detidos para distribuição ao abrigo da IFRS
2014-2016) 5; IAS 28— Inrestimentos em associadas e empreendimentos conjuntos. Introduz

clarificações sobre a mensuração a justo eIor por resultados de inestlmentos em
associadas ou joint entures detidos por sociedades de capital de risco ou por fundos
de inrestimento.

IFRIC 22 - Transações em moeda Esta Interpretação ‘em estabelecer a data do reconhecimento inicial do adiantamento
estrangeira incluindo adiantamentos para O1.jan-1B ou do rendimento diferido como a data da transação para eleitos da determinação da
compra de atkos taxa de câmbio do reconhecimento do rédito.

Emenda à 1A5 40’ Transterénclas de Esta emenda clsritca que a mudança de ctassitcação de ou para propriedade de

propriedades de investimento 0l.jan-18 lnestimento apenas dee ser feita quando existem e4dências de uma alteração no uso
do atio.

Decorrente da entrada em vigor em 1 de janeiro de 2018 do IFRS 15 e IFRS 9, foram avaliados os seus
impactos conforme segue:

(1) IFRS 9—Instrumentos financeiros

Baseados numa análise aos ativos e passivos financeiros da Empresa, o Conselho de Administração do
avaliou o impacto da adoção da IFRS 9 nas demonstrações financeiras como segue:

Classificação e mensuração

Todos os instrumentos financeiros continuam a ser mensurados na mesma base tal como atualmente no
âmbito do IAS 39. Desta forma, as contas a receber e a pagar de e a terceiros e os financiamentos
obtidos, continuam a ser subsequentemenle mensurados pelo custo amortizado no âmbito da aplicação
do IFRS 9.

Imparidades

Os ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, passam a estar sujeitos a imparidades no âmbito
da IFRS 9 determinadas com base na imparidade esperada.

2



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

3
O Conselho de Administração entende que a aplicação do modelo de perdas de crédito esperadas
resultou no reconhecimento antecipado de perdas de crédito para os respetivos ativos que com efeitos a
1 de janeiro de 2017 e a 31 de dezembro de 2017 ascenderam a, aproximadamente, 257.000 Euros e
160.000 Euros, respetivamente.

(ü) IFRS 15— Contratos com clientes

Relativamente às receilas da Empresa! o Conselho de Administração efetuou as seguintes avaliações
para cada um desses negócios:

• Exibicão de anúncios e serviços de valor acrescentado relativos a concursos e iniciativas com
participação telefónica: Decorrente da adoção do IFRS 15, nomeadamente do preconizado nesta
norma no que respeita à identificação do cliente, nas transações relativas aos serviços de valor
acrescentado relativos a concursos e iniciativas com participação telefónica foram identificados um
conjunto de custos que vinham sendo reconhecidos como uma dedução aos rendimentos dos
serviços prestados, que passaram a ser reconhecidos como custo. Deste modo, na demonstração
dos resultados do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, foram reclassificados 337.311 Euros
da rubrica “Prestações de serviços” para a rubrica “Fornecimento e serviços externos”.

• Direitos de exibição dos canais de televisão: Decorrente da adoção do IFRS 15, nomeadamente ao
preconizado nesta norma no que respeita à identificação do preço das transações, no que se refere
às transações relativas à cedência dos direitos de transmissão de sinal, foram identificados um
conjunto de custos que vinham sendo reconhecidos como tal, que fazem parte do preço da respetiva
transação. Deste modo, na demonstração dos resultados do exercicio findo em 31 de dezembro de
2017, foram reclassificados 3.841.767 Euros da rubrica “Fornecimentos e serviços externos” para a
rubrica “Prestação de serviços”.

• Direitos de exibição de conteúdos cedidos: Relativamente à cedência de direitos de conteúdos pela
Empresa para outros mercados, o Grupo avaliou que a sua obrigação de desempenho se encontra
cumprida no momento em que o controlo dos conteúdos cedidos são transferidos mediante a sua
entrega, não existindo outras obrigações de desempenho significativas por cumprir a partir desse
momento. Desta forma, o reconhecimento do respetivo rédito ocorre num momento do tempo, após
a referida entrega dos conteúdos, à semelhança do que a Empresa efetuava anteriormente no âmbito
do IAS 18.

O Conselho de Administração decidiu adotar o método retrospetivo total de transição para o IFRS 15 e
IFRS 9 na preparação das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018,
reexpressando as suas demonstrações financeiras em 1 de janeiro de 2017 e 31 de dezembro de 2017,
conforme segue:

1 de janeiro 31 de dezembro
2017 2017

Capital Próprio 23.515949 21347.859
Ajustamento por resultados transitados (256.992) (256.992)
Ajustamento por resultado liquido do exercicio - 97071

(256.992) (159921)
Capital Próprio (reexpresso) 23.258.957 21.187.938

3



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÂO, S.A.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros) &

Os efeitos na demonstração da dos resultados e de outro rendimento integral em 31 de dezembro de
2017, derivados da aplicação das normas acima mencionadas, detalham-se como se segue:

Proveitos operacionais
Prestações de serviços

31 de dezembro
31 de dezembro Aplicaçao da Aplicação da 2017

2017 IFRS 9 IFRS 15 (reexpresso)

150.357045 - (3504.456) 146.852.589

v.

Custos operacionais
Fornecimentos e serviços externos
Outros proveitos operacionais

Resultados operacionais
Resultado consolidado liquido do perlodo

(47.695.885)
898.315

13.630.914
8.684.178

- 3.504.455 (44.191.430)
97.071 - 995.386
97.071 - 13,727.985
97.071 - 8.781.249

Os efeitos na demonstração da posição financeira em 1 de janeiro de 2017, derivados da aplicação das
normas acima mencionadas, detalham-se como segue:

2017 (reexpresso)

45.154.486 (256.992)
107.078.453 (256.992)

269.361 (256.992)
23.515.949 (256.992)

83.562.504 -

107.078.453 (256.992)

(reexpresso)

44.897.494
106.82 1.461

12.369
23.258.957

Os efeitos na demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2017, derivados da aplicação
das normas acima mencionadas! detalham-se como segue:

Ativos correntes
Clientes e contas a receber
Total do ativo

(reexpresso)

29.601.552 (159.921)
110.561.190 (159.921)

269.361 (256.992)
8.684.178 97.071

21.347.859 (159.921)

89.213.331 -

110.561.190 (159.921)

12.369
8.781.249

21.187.938

89.213.331
110.401.269

1 de janeiro Aplicação da IFRS 9
1 de janeiro

2017

Ativos correntes
Clientes e contas a receber
Total do ativo

Capital Próprio
Resultados transitados e outras reservas
Total do Capital Próprio

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

83.562.504
106.821.461

31 de dezembro
2017

Aplicação da IFRS 9
31 de dezembro

2017
(reexpresso)

29.441.631
110.401.269

Capital Próprio
Resultados transitados e outras reservas
Resultado liquido do exercicio
Total do Capital Próprio

Total do Passivo
Total do Capital Próprio e do Passivo

4



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO! SA.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

As seguintes normas! interpretações, emendas e revisões! com aplicação obrigatória em exercicios
económicos futuros! foram! até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas
(!endoed) pela União Europeia:

AplicáeI nos exercícios
Norma! Interpretação iniciados em ou após Bieie descrição

Esta norma ‘em introduzir os pdncipios de reconhecimento e mensuração de
locações, substituindo a IAS 17— Locações. A norma define um único modelo de
contabilização de contratos de locação que resulta no reconhecimento pelo locatário

IFR5 16— Locações O1-jan-19 de atkos e passhcs para todos os contratos de locação! exceto para as locações com
um perlodo infenor a 12 meses ou para as locações que incidam sobre atlws de ‘elor
reduzido. Os locadores continuarão a classitcar as locações entre operacionais ou
financeiras! sendo que A IFR5 16 não implicará alterações substanciais para luis
entidades tace ao definido nu IAS 1T

Esta emenda ‘em permitir que atios tnanceiros com condições contratuais que
preeem, na sua amortização antecipada! o pagamento de um montante conslderáel

Emenda á IFR5 9 curateristicas de por parte do credor! possam ser mensuradoa ao custo amortizado ou a justo elor por

pagamentos antecipadoa com ol-jan-1
reseras consoante o modelo de negócio), desde que: (i) na data do reconhecimento

compensação negati’e inicIal do atlo, o justo jelor da componente da amortização antecipada seta
insignificante; e (ii) a possibilidade de compensação negatha na amortização
antecipada seja única razão para o atko em causa não ser considerado um
instrumento que contempla apenas pagamentos de capital e juras.

Esta Interpretação ‘em dar odentações sobre a determinação do lucro tdbutáel, das
IFRIC 23-Incertezas no tratamento de

o1an-19
bases fiscais, dos prejuizos fiscais a reportar! dos créditos fiscais a usar e das taxas

imposto sobre o rendimento de imposto em cenários de Incerteza quanto ao tratamento em sede de imposto sobre
o rendimento.

Estas normas não foram adotadas pela Empresa em 2018! em virtude da sua aplicação não ser obrigatõria.
Em resultado da aplicação das normas acima referidas, apenas são expectáveis impactos decorrente da
adoção da IFRS 16, conforme segue:

IFRS 16— Locações

A data de aplicação inicial do IFRS 16 para a Empresa será 1 de janeiro de 2019.

A Empresa estima optar pelo modelo de transição retrospetivo modificado do IFRS 16! previsto nos seus
parágrafos IFRS 1 6:C3(b), C7 e C8. Consequentemente, a Empresa pretende utilizar o expediente prático
de não reavaliar se um contrato é, ou contém! uma locação, tendo efetuado uma avaliação global da
nova definição e avaliado a totalidade de contratos por si celebrados ou modificados antes de 1 de janeiro
de 2019, e não deverá reexpressar a informação financeira comparativa, registando na data de transição
o passivo relativo ãs rendas futuras, e um ativo sob direito de uso de igual montante.

O Conselho de Administração estima que a entrada em vigor no exercicio a findar em 1 de janeiro de
2019 do IFRS 16 possa ter os seguintes efeitos nas demonstrações financeiras da Empresa no exercício
a findar em 31 de dezembro de 2019:

Locações operacionais

À luz da IAS 17, as responsabilidades futuras com locações operacionais são divulgadas nas respetivas
notas anexas como compromissos assumidos não incluidos na demonstração da posição financeira. O
IFRS 16 irá alterar a forma como a Empresa contabiliza as locações anteriormente classificadas como
operacionais, passando a registar as responsabilidades e direitos futuros na demonstração da posição
financeira.

Na aplicação inicial do IFRS 16, a Empresa irá:

• reconhecer passivos de locação e ativos sob direitos de uso na demonstração da posição
financeira, mensurados ao valor presente dos pagamentos futuros de cada locação;

• reconhecer gastos financeiros sobre passivos da locação e depreciações de ativos de direitos de
uso na demonstração dos resultados por naturezas;

• separar as quantias pagas entre capital e juros (apresentados como atividades de financiamento)
na demonstração de fluxos de caixa.

5
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ANEXO As DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1 ‘1)
(Montantes expressos em Euros)

Para locações de curto prazo (prazo de 12 meses ou inferior) e locações de baixo valor (conforme descrito
nos parágrafos 83-B8 do IFRS 16), a Empresa irá optar por reconhecer um gasto de locação numa base
linear como um gasto operacional, conforme permitido pela IFRS 16.

O locatário deve aplicar a IAS 36 - Imparidade de Ativos para determinar se o ativo sob direito de uso
está ou não em imparidade e contabilizar qualquer perda por imparidade identificada.

Em 31 de dezembro de 2018, a Empresa tem compromissos de locação assumidos não canceláveis de,
aproximadamente! 1.655.000 Euros (Nota 29).

A avaliação preliminar realizada pelo Conselho de Administração indica que, dos contratos de locação
assumidos pela Empresa não canceláveis em 31 de dezembro de 2018, a Empresa irá reconhecer um
ativo sob direito de uso de, aproximadamente, 903.000 Euros e um passivo de locação correspondente
de igual montante. A avaliação efetuada pelo Conselho de Administração estima que a aplicação do
IFRS 16 teria um impacto, com referência a 31 de dezembro de 2018, de, aproximadamente,
265.000 Euros resultando numa redução dos Fornecimentos e Serviços Externos neste montante, um
aumento das depreciações em, aproximadamente 264.000 Euros e dos gastos financeiros em,
aproximadamente 23.000 Euros. O impacto da adoção da IFRS 16 será aumentar os fluxos de caixa
operacionais em aproximadamente 265.000 Euros e afetar negativamente os fluxos de caixa de
financiamento em igual montante. Nos termos da IAS 17, todos os pagamentos de locação de locações
operacionais são apresentados como parte dos fluxos de caixa operacionais.

Locacões financeiras

Na aplicação inicial, a Empresa irá apresentar os ativos adquiridos com contratos de locações financeiras,
atualmente incluidos na rubrica de ativos fixos tangiveis, na linha de ativos de direitos de uso e o respetivo
passivo de locação, atualmente registado na rubrica de empréstimos obtidos, numa linha separada na
demonstração consolidada da posição financeira para passivos de locação.

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, passíveis de aplicação ãs operações da Empresa,
mas com aplicação obrigatária em exercicios económicos futuros, não foram, até á data de aprovação destas
demonstrações financeiras, adotadas (“endorsed”) pela União Europeia:

Norma / Interpretação Breve descrição

Se uma emenda, corte ou liquidação do plano ocorrer, é obrigatório que o custo do
Emendas à LAS 19: Alteração do Plano, serviço corrente e os juros liquidos do periodo após a remensuração sejam determinados
Restrição ou Liquidação usando os pressupostos usados para a remensuração. AJém disso, foram incluldas

alterações para esclarecer o efeito de uma alteração, redução ou liquidação do plano.

Corresponde a emendas em diversas normas (IFRS 2, IFRS 3, IFRS 6, IFRS 14, LAS 1,
LAS 8, LAS 34, LAS 37, LAS 38, IFRIC 12, IFRIC 19, FRIO 20, IFRIC 22 e 510 32) em

Emendas a referências à Estrutura relação a referências à Estrutura conceptual revista em março de 2018. A Estrutura
conceptual nas Normas IFRS . . . .

conceptual revista inclui definições revistas de um ativo e de um passivo e novas
orientações sobre mensuração, desreconhecimento, apresentação e divulgação.

Corresponde a emendas à definição de negócio, pretendendo clarificar a identificação de

Emenda à IFRS 3—Definição de negócio aquisição de negócio ou de aquisição de um grupo de ativos. A definição revista clarifica
ainda a definição de output de um negócio como fomecimento de bens ou serviços a
clientes. As alterações incluem exemplos para identificação de aquisição de um negócio,

corresponde a emendas para clarificar a definição de material na LAS 1. A definição de
material na LAS 8 passa a remeter para a LAS 1. A emenda altera a definição de material

Emenda à LAS 1 e LAS 8—Definição de em outras normas para garantir consistência. A informação é material se pela sua
material omissão, distorção ou ocultação seja razoavelmente esperado que influencie as decisões

dos utilizadores primários das demonstrações financeiras tendo por base as
demonstrações financeiras.

Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram aplicadas
pela Empresa no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018. Das normas supra referidas, a Empresa
entende que a sua adoção náo acarreta alterações significativas nas suas demonstrações financeiras.
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2.3 Goodwil!

O goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo valor dos ativos e passivos identificáveis
de uma subsidiària na respetiva data de aquisição. Nos casos em que o custo de aquisição é inferior ao justo
valor dos ativos liquidos identificados, a diferença apurada é registada como ganho na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do periodo em que ocorre a aquisição.

Decorrente da exceção prevista no IFRS 1, a Empresa não aplicou retrospetivamente as disposições do
IFRS 3 ás aquisições ocorridas anteriormente a 1 de janeiro de 2015, pelo que o goodwill originado em
aquisições anteriores á data de transição para os IFRS (1 de janeiro de 2015) foi mantido pelos valores
líquidos apresentados, nessa data, de acordo com os princípios contabilisticos geralmente aceites em
Portugal.

O qoodwill é registado tomo ativo e não é sujeito a depreciação, sendo apresentado autonomamente na
demonstração da posição financeira. Anualmente, ou sempre que existam indicios de eventual perda de
valor, os valores de goodwill são sujeitos a testes de imparidade. Qualquer perda de imparidade é registada
de imediato como custo na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do período e não
pode ser suscetivel de reversão posterior (Nota 12).

Na alienação de uma subsidiária o correspondente goodwill é induido na determinação da mais ou menos-
valia.

2.4 Ativos intanqiveis

Os ativos intangiveis, que compreendem, essencialmente, soflware (excluindo aquele que se encontra
associado a ativos fixos tangiveis), licenças e outros direitos de uso, encontram-se registados ao custo de
aquisição, deduzido das amortizações e eventuais perdas por imparidade acumuladas. Os ativos intangiveis
apenas são reconhecidos quando for provável que deles advenham benefícios económicos futuros para a
Empresa, sejam controláveis e sejam fiavelmente mensuráveis.

Os custos internos associados à manutenção e ao desenvolvimento de software são registados como custos
na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do exercicio em que são incorridos, exceto
quando os custos de desenvolvimento estejam diretamente associados a projetos para os quais seja provável
a geração de beneficios econbmicos futuros para a Empresa. Nestas situações, estes custos são
capitalizados como ativos intangiveis.

As amortïzações são calculadas pelo método das quotas constantes, a partir do momento em que os ativos
se encontram disponiveis para utilização, em conformidade com o período de vida útil estimado, o qual varia
entre três e seis anos.

2.5 Ativos fixos tanqiveis

Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisição deduzidos das correspondentes
depreciações acumuladas.

A partir dessa data, os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de
depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. Considera-se como custo de aquisição, o
preço de compra adicionado das despesas imputáveis à compra.

As perdas estimadas decorrentes da substituição de equipamentos antes do fim da sua vida útil, por motivos
de obsolescência tecnológica, são reconhecidas como uma dedução ao ativo respetivo por contrapartida da
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral.

Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente são registados como custo quando
incorridos. As benfeitorias e beneficiações apenas são registadas como ativos nos casos em que
correspondem á substituição de bens, os quais são abatidos, e conduzem a um acréscimo dos benefícios
económicos futuros.
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Os ativos fixos tangiveis são depreciados a partir do momento em que se encontram disponiveis para o uso
pretendido. A sua depreciação é calculada sobre o custo de aquisição, deduzido do valor resïdual (quando
relevante), de acordo com o método das quotas constantes, a partir do mês que se encontram disponiveis
para utilização, em conformidade com a vida útil dos ativos definida em função da utilidade esperada:

Classe homogénea Mos

Edificios e outras construções 12-14
Equipamento básico 3-8
Equipamento de transporte 4
Equipamento administrativo 3-10

2.6 Investimentos financeiros

Os investimentos financeiros incluem essencialmente as participações em empresas subsidiárias registadas
pelo método da equivalência patrimonial, exceto quando são classificadas como detidos para venda, sendo
as participações inicialmente contabilizadas pelo custo de aquisição ou de constituição, o qual é acrescido
ou reduzido da diferença entre esse custo e o valor proporcional à participação no capital próprio dessas
empresas, reportados à data de aquisição ou da primeira aplicação do referido método.

De acordo com o método de equivalência patrimonial, as participações financeiras são ajustadas
periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas do grupo, por
outras variações ocorridas no seu capital próprio, bem como pelo reconhecimento de perdas por imparidade,
por contrapartida de ganhos ou perdas financeiros.

Adicionalmente, os dividendos recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos
investimentos em empresas subsidiárias.

2.7 Locação financeira e operacional

Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos
substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse; e como (H) locações operacionais, se
através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens inerentes à posse.

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma
do contrato.

Os ativos fixos tangiveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro. De acordo com este método! o custo do ativo
é registado como um ativo fixo tangivel, ao mais baixo do valor presente das rendas futuras ou do justo valor
do ativo na data do contrato, por contrapartida da responsabilidade correspondente. Os ativos são
depreciados de acordo com a sua vida útil estimada, as rendas são registadas como uma redução das
responsabilidades (passivo) e os juros e a depreciação do ativo são reconhecidos como custos na
demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do periodo a que dizem respeito.

Nas locações operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral, numa base linear, durante o período do contrato de locação.

2.8 Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, terrenos detidos para arrendamento,
valorização do capital investido, ou ambos, e não para uso na produção ou fornecimento de bens e serviços
ou para fins administrativos.

As propriedades de investimento são registadas, inicialmente, ao custo de aquisição acrescido dos custos
de transação, tendo a Empresa optado pela manutenção da sua mensuração ao custo hrstórico, deduzido
de eventuais perdas por impahdade.

Os custos incorridos com manutenção, reparação, seguros e impostos suportados, assim como os
rendimentos auferidos pelas propriedades de investimento, são reconhecidos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do periodo a que respeitam.

8



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A.

ANEXO As DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

3’—
2.9 Instrumentos financeiros

2.9.1 Clientes e dividas de terceiros

As dividas de clientes e de outros terceiros classificadas como correntes, encontram-se registadas
peto seu valor nominal, que se entende corresponder ao custo amortizado, na medida em que se
espera o seu recebimento no curto prazo e que este não difere materiatmente do seu justo valor à
data da contratação, deduzido de eventuais perdas por imparidade.

A Empresa reconhece uma perda de crédito esperada sobre investimentos em instrumentos
financeiros que são mensurados ao custo amortizado. Os montantes de perdas de crédito esperadas
são atualizados em cada data de relato para refletir as alterações no risco de crédito desde o
reconhecimento iniciat do respetivo instrumento financeiro.

As perdas de crédito esperadas sobre estes ativos financeiros são estimadas utilizando uma matriz
de perdas preparada com base na experiência histórica de perdas por imparidade de contas a receber
da Empresa por tipologia de transações. ajustada por fatores especificos dos devedores, condições
econõmicas gerais e uma avaliação tanto das condições atuais como da previsão de condições na
data de relato, incluindo o valor temporal do dinheiro, quando apropriado.

As perdas por imparidade em dívidas de clientes e de outros terceiros classificadas como correntes
correspondem, essencialmente, á diferença entre o montante inicialmente registado e o montante que
a Empresa estima que venha a ser recebido do devedor. Para além das perdas esperadas de contas
a receber, a Empresa estima as perdas por imparidade com base na antiguidade de saldos das
entidades em causa, nas garantias que possam existir para cada entidade, a experiência histórica
com cada entidade e informação recolhida pelo departamento financeiro relativa à sua situação
financeira e aos eventuais motivos que possam existir para atrasos nos pagamentos.

As dividas de clientes e de outros terceiros classificadas como não correntes, encontram-se
registadas ao custo amortizado, deduzido de eventuais perdas por imparidade. Na mensuração do
custo amortizado foi considerado o método do juro efetivo, tendo sido imputado o rendimento dos
juros durante o periodo de vida esperado dos respetivos instrumentos financeiros, considerando os
seus termos contratuais.

As perdas por imparidade são reconhecidas na demonstração dos resultados e de outro rendimento
integral do periodo em que são estimadas.

2.9.2 Caixa e equivalentes a caixa

Os montantes incluidos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa
e depósitos bancários, venciveis a menos de 3 meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis
com risco insignificante de alteração de valor.

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa! a rubrica de caixa e seus equivalentes compreende
também os descobertos bancários incluidos na rubrica “Empréstimos obtidos”.

2.9.3 Contas a pagar

As contas a pagar encontram-se registadas pelo seu valor nominal e, quando aplicável, pelo seu valor
descontado de eventuais juros calculados e reconhecidos de acordo com o método da taxa de juro
efetiva.

2.9.4 Empréstimos bancários

Os empréstimos são reconhecidos inicialmente pelo valor recebido, liquido de despesas com a sua
emissão. Em períodos subsequentes, os empréstimos são registados ao custo amortizado; qualquer
diferença entre os montantes recebidos (líquidos dos custos de emissão) e o valor a pagar são
reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral durante o periodo dos
empréstimos usando o método da taxa de juro efetiva.

Os empréstimos com vencimento inferior a doze meses são classificados como passivos correntes,
a não ser que a Empresa tenha o direito incondicional para diferir a liquidação do passivo por mais
de doze meses após a data da demonstração da posição financeira.
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2.9.5 Empréstimos concedidos a empresas do Grupo

Os empréstimos concedidos a empresas do Grupo são registados pelo respetivo valor nominal,
vencendo juros a taxas de mercado para operações similares,

2.10 Direitos de transmissão de programas

A Empresa tem como politica registar na rubrica “Direitos de transmissão de programas” os direitos
adquiridos a terceiros para transmissão de programas, por contrapartida da rubrica “Fornecedores e contas
a pagar”, a partir da data de entrada em vigor desses direitos e sempre que, simultaneamente, se verifiquem
as seguintes condições:

- Os custos relativos aos direitos de transmissão de programas são conhecidos ou podem ser razoavelmente
determinados;

- O conteúdo dos programas foi aceite de acordo com as condições estabelecidas contratualmente; e

- Os programas estão disponíveis para exibição sem restrição.

Os direitos de transmissão de programas correspondem, essencialmente, a contratos ou acordos celebrados
com terceiros para exibição de novelas, filmes, séries e outros programas de televisão, sendo valorizados
ao custo especifico de aquisição. O custo dos programas é registado na demonstração dos resultados e de
outro rendimento integral no momento em que os mesmos são exibidos, tendo em consideração o número
de exibições estimado e os beneficios estimados de cada exibição.

Adicionalmente, os adiantamentos efetuados para a compra de conteúdos são registados na rubrica “Direitos
de transmissão de programas”, por contrapartida da rubrica “Fornecedores e contas a pagar”.

Na Nota 29 é apresentada informação sobre os compromissos financeiros futuros assumidos para aquisição
de programas.

São registadas perdas por imparidade (Nota 17) nos casos em que o custo dos direitos de transmissão de
programas é superior ao seu valor estimado de recuperação.

2.11 Provisões e passivos contingentes

As provisões são reconhecidas pela Empresa quando existe uma obrigação presente (legal ou implicita),
resultante de um evento passado, para cuja resolução é provãvel ser necessãrio um dispêndio de recursos
internos e cujo montante possa ser razoavelmente estimado.

As provisões para custos de reestruturação apenas são reconhecidas quando existe um plano formal e
detalhado, identificando as principais características do plano e apõs terem sido comunicados esses factos
às entidades envolvidas.

O montante das provisões é revisto e ajustado à data de cada demonstração da posição financeira, de modo
a refletir a melhor estimativa nesse momento.

Quando uma das condições acima descritas não é preenchida, o passivo contingente correspondente não é
reconhecido, sendo apenas divulgado (Nota 28), a menos que a possibilidade de uma salda de fundos
afetando beneficios econômicos futuros seja remota, caso em que não são objeto de divulgação.

2.12 Impostos sobre o rendimento

Os impostos sobre o rendimento do exercício correspondem à soma do imposto corrente com o imposto
diferido, sendo reconhecidos de acordo com o preconizado pelo IAS 12. Os impostos correntes e os impostos
diferidos são registados em resultados, salvo quando os impostos diferidos se relacionam com itens
registados diretamente no capital prôprio. Nestes casos, os impostos diferidos são igualmente registados no
capital prôprio.

A Empresa encontra-se abrangida pelo regime de tributação pelo lucro consolidado (atualmente designado
por Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades ÇRETGS”)) que abrange todas as empresas
em que a Impresa participa, direta ou indiretamente, em pelo menos 75% do capital social e que cumprem,
simultaneamente, com as restantes condições definidas por aquele regime.
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Na mensuração do custo relativo aos impostos sobre o rendimento do exercicio, para além do imposto
corrente é ainda considerado o efeito do imposto diferido, calculado com base na variação entre exercicios
da diferença entre o valor contabilistico dos ativos e passivos na data de encerramento de cada exercicio e
o correspondente valor para efeitos fiscais. v
Tal como está estabelecido na referida norma, são reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas
quando exista razoável segurança de que estes poderão ser recuperados no futuro. No final de cada
exercicio, é efetuada uma revisão desses impostos diferidos ativos, sendo os mesmos reduzidos sempre
que deixe de ser provável a sua recuperação futura.

2.13 Rédito

Os proveitos decorrentes da prestação de serviços (essencialmente, venda de espaço publicitário em
televisão e serviços de valor acrescentado) são reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro
rendimento integral no momento da sua exibição. Acresce referir que uma parte significativa da venda de
espaço publicitário em televisão em canal aberto, resulta da exibição de anúncios pubticitários, para os quais,
a receita gerada encontra-se dependente das audiências atingidas, tendo em consideração o perfil do
respetivo target comercial contratado pelo anunciante, As prestações de serviços são reconhecidas liquidas
de impostos, descontos e outros custos inerentes á sua concretização. Os principais descontos comerciais
concedidos aos principais clientes do Empresa, encontram-se dependentes do nivel de investimento
publicitário efetuado anualmente por estes, assim como de outras condições acordadas entre as partes.

Os proveitos relacionados com a cedência de direitos de transmissão do canal generalista e dos canais
temáticos, essencialmente, aos operadores de televisão por cabo, são reconhecidos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral durante o período da respetiva cedência.

Os proveitos relativos à cedência dos direitos de transmissão de programas ou dos direitos dos respetivos
formatos a terceiros, são reconhecidos na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral
quando o controlo é transferido, o respetivo rédito possa ser estimado com fiabilidade e seja provável. O
rédito desta transação encontra-se afetado de um conjunto de custos como pertencentes à mesma obrigação
de desempenho.

2.14 Especialïzacão de exercicios

Os custos e proveitos são contabilizados no período a que dizem respeito, independentemente da data do
seu pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor real não seja conhecido são determinados
com base em estimativas.

Os juros e proveitos financeiros são reconhecidos de acordo com o principio da especialização dos exercidos
e de acordo com a taxa de juro efetiva aplicável.

2.15 Imparidade de ativos, excluindo goodwii!

A Empresa efetua avaliações de imparidade dos seus ativos sempre que ocorra algum evento ou alteração
que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser recuperado. Em caso de
existència de tais indícios, a Empresa procede ã determinação do valor recuperável do ativo, de modo a
determinar a extensão da perda por imparidade.

O valor recuperável é estimado para cada ativo individualmente ou, no caso de tal não ser possivel, para a
unidade geradora de fluxos de caixa á qual o ativo pertence.

O valor recuperável é determinado pelo valor mais alto entre o preço de venda liquido e o valor de uso. O
preço de venda liquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso
decorre dos fluxos de caixa futuros atualizados com base em taxas de desconto que reflitam o valor atual do
capital e o risco especifico do ativo.

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior á sua quantia recuperável, é
reconhecida uma perda por imparidade na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral do
periodo a que se refere. Quando uma perda por imparidade é subsequentemente revertida, o valor
contabilistico do ativo é atualizado para o seu valor estimado. Contudo, a reversão da perda por imparidade
só pode ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida, liquida de amortização, caso a perda
por imparidade não tivesse sido registada em exercícios anteriores. A reversão das perdas por imparidade
é reconhecida de imediato na demonstração dos resultados e de outro rendimento integral.
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2.16 Ativos não correntes detidos para venda

Os ativos não correntes são classificados como detidos para venda se seu valor contabilistico for recuperado
essencialmente por via de uma transação de venda e não pelo uso continuo. Esta condição é considerada
como cumprida apenas quando o ativo (ou grupo de ativos a alienar) está disponivel para venda imediata na
sua condição atual, sujeito apenas a termos que são habituais para vendas desse ativo (ou grupo de ativos
a alienar) e sua venda é altamente provável. Entende-se que um ativo não corrente está detido para venda
quando existe a expectativa do Conselho de Administração que a venda destes ativos estará canclulda no
prazo de um ano a partir da data de classificação.

Os ativos não correntes (ou grupo de ativos a alienar) classificados como detidos para venda são
mensurados pelo menor entre o seu valor contabilistico e justo valor deduzido dos custos da alienação.

2.17 Saldos e transações expressos em moeda estrangeira

Os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos para Euros utilizando-se as taxas
de cãmbio vigentes á data da demonstração da posição financeira, publicadas pelas instituições financeiras.
As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio
em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data da
demonstração da posição financeira, são registadas como proveitos e custos na demonstração dos
resultados e de outro rendimento integral do exercicio.

2.18 Classificação da demonstração da posição financeira

São classificados, respetivamente, no ativo e no passivo como correntes, os ativos realizáveis e os passivos
exigiveis a menos de um ano da data da demonstração da posição financeira.

2.19 Eventos subsequentes

Os eventos após a data de fecho do ano que proporcionem informação adicional sobre as condições que
existiam à data de fecho do ano são refletidos nas demonstrações financeiras.

Os eventos após a data de fecho do ano que proporcionem informação adicional sobre as condições que
ocorrem após a data de fecho do ano são divulgados no anexo ás demonstrações financeiras, se materiais.

3. ALTERACÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E ESTIMATIVAS

Exceto pela adoção do IFRS 9 e IFRS 15, cujo impacto levou à reexpressão das demonstrações financeiras
comparativas, as politicas contabilisticas adotadas durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2018
são consistentes com as seguidas na preparação das demonstrações financeiras SIC do exercicio findo em
31 de dezembro de 2017 e referida no respetivo anexo.

As estimativas contabilisticas mais relevantes refletidas nas demonstrações financeiras dos exercicios findos
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 incluem:

- Análises de imparidade do goodwill;

- Registo de provisões;

- Vidas úteis dos ativos fixos tangiveis;

- Datas de exibição dos direitos de exibição de programas;

- Perdas por imparidade de contas a receber;

- Perdas por imparidade de propriedades de investimentos;

- Classificação e mensuração de ativos detidos para venda;

- Descontos comerciais concedidos aos principais clientes.
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A revisão de uma estimativa de um periodo anterior não é considerada como um erro. As alterações de
estimativas apenas são reconhecidas prospectivamente em resultados e são alvo de divulgação quando o
impacto é materialmente relevante. As estimativas são determinadas com base na melhor informação
disponivel à data da preparação das demonstrações financeiras.

4. PRESTACÕES DE SERVICOS POR ATIVIDADE

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as prestações de serviços foram como segue:

2017
2018 (reexpresso)

Prestações de serviços:
Publicidade 97.448.776 98.167.745
Assinaturas de canais 36.857.597 39.625.035
Multimédia (a) 6.474.786 8.412.580
Outras 1.174.228 647.229

141.955.387 146.852.589

(a) Esta rubrica inclui, essencialmente, as receitas de concursos e iniciativas com participação telefónica.

5. OUTROS PROVEITOS E CUSTOS OPERACIONAIS

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os outros proveitos operacionais foram como
segue:

2017

2018 (reexpresso)

Reversões de perdas por imparidade (Nota 24) 726.443 333.908

Rendimentos suplementares 193.036 150.791
Subsidios à exploração 71.665 143.311

Outros 281.048 367.376

1.272.192 995.386

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os outros custos operacionais foram como segue:

2018 2017

Impostos 380.885 408.916
Perdas por imparidade de contas a receber (Nota 24) 268.050 1.759.901
Donativos 26.154 15.159
Quotizações 25.992 25.756
Correções relativas a perlodos anteriores 600 300
Perdas por imparidade de propriedades de investimento (Notas 16 e 24) - 1.233.951
Gastos e perdas em investimentos não financeiros - 4.665
Outros 12.086 12.558

713.767 3.461.206
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6. CUSTOS DOS PROGRAMAS EMITIDOS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o custo dos programas emitidos teve a seguinte composição:

2018 2017

Canal generalista:
Telenovelas 30.166.052 35.071.845
Programas de entretenimento 8.358.689 7.502.103
Filmes 4.222.331 5.861.784
Desporto 2.534.386 1.368.421
Séries 1.251.128 757.650
Outros 1.387.931 1.289.053

Canais temáticos (a) 7.111.754 7.229.257
55.032.271 59.080.112

(a) Nesta rubrica são reconhecidos os custos com a exibição de programas televisivos nos canais temáticos.

7, FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica teve a seguinte composição:

2017
2018 (reexpresso)

Trabalhos especializados 19.360.304 19.385.893
Rendas e alugueres 4.538.803 4.302.409
Comunicação 3.616.131 4.034.392
Artigos para oferta (prémios) 3.365.623 4.163.081
Honorários 3.047,231 2.966,508
Subcontratos 2.497.324 2.871.023
Conservação e reparação 2.423.677 2.085.500
Publicidade 973.019 1.201.557
Deslocações, estadas e transportes 903.648 846.244
Outros 2.133.940 2.334.823

42.859.700 44.191.430

A variação nas rubricas de “Artigos para oferta (Prémios)” e “Comunicação”, ocorrida no exercicio findo em
31 de dezembro de 2018, face a 2017, deve-se, essencialmente, á diminuição das chamadas efetuadas pelos
telespectadores para os números de serviço telefônico de valor acrescentado e respetivos prémios atribuidos.
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ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
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8. CUSTOS COM O PESSOAL

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os custos com o pessoal foram como
segue:

2018 2017

Remunerações 19.464.393 18.770.373
Encargos sobre remunerações 4.524.982 4.184.471
Indemnizações por cessáo de contratos de trabalho 1.306.366 1.137.727
Seguros 270,847 246.795
Outros 322.294 213.006

25.888.882 24,552.372

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o número médio de pessoal ao serviço da
Empresa, foi de 543 e 531 empregados, respetivamente.

9. RESULTADOS FINANCEIROS

Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 têm a seguinte
composiçâo:

2018 2017

Ganhos/(perdas) em investimentos financeiros (Nota 15) 451.979 (155.626)

Juros e outros custos financeiros:
Financiamentos bancários (1.311.854) (1.187.168)
Outros gastos de financiamento (a) (353.698) (204.460)
Locações financeiras (40.044) (8.269)
Diferenças de câmbio desfavoráveis (b) - (391.585)

(1.705.596) (1.791.482)

Juros obtidos:
Acionista e empresas do Grupo (Nota 30) 489.938 188.017
Depósitos em instituições de crédito (Nota 30) 34.932 60.199

Outros proveitos financeiros 140.287 2.075
665.157 250.291

Resultados financeiros (588.460) (1.696.817)

(a) Esta rubrica corresponde, essencialmente, a comissões e despesas bancárias.

(b) O montante registado na rubrica diferenças de câmbio desfavoráveis”, no exercicio findo em 31 de
dezembro de 2017, decorre da existência de um montante significativo de contas a pagar em USD.
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1

10. DIFERENCAS ENTRE RESULTADOS CONTABILISTICO E FISCAL

A Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (“IRC”) ao abrigo V
do RETGS, fazendo parte do grupo fiscal liderado pela Impresa. Em consequência, os valores de IRC
estimado, retenções efetuadas por terceiros e pagamentos por conta, são registados na demonstração da
posição financeira como contas a pagar ou a receber da Impresa. conforme aplicável, enquanto sociedade
dominante. A Empresa encontra-se sujeita a IRC à taxa de 21% para a matéria coletável, acrescida de
derrama municipal á taxa de 1,5% sobre o lucro tributável, resultando numa taxa de imposto agregada de,
no máximo, 22,5%.

As taxas de derrama estadual para os lucros tributáveis que excedam 1.500.000 Euros são as seguintes:

- 3% para lucros tributáveis entre 1.500000 Euros e 7.500.000 Euros;
- 5% para lucros tributáveis entre 7.500.000 Euros e 35.000.000 Euros;
- 9% para lucros tributáveis superiores a 35.000.000 Euros.

A dedução dos gastos de financiamento liquidos na determinação do lucro tributãvel, numa base
consolidada, é condicionada, ao maior dos seguintes imites:

-1.000.000 Euros;
- 30%.

Nos termos do artigo 88° do IRC a Empresa encontra-se sujeita a tributação autónoma sobre um conjunto
de encargos ás taxas previstas no artigo mencionado.

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte
das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco para a Segurança Social), exceto quando
tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos beneficios fiscais, ou estejam em curso inspeções,
reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstáncias, os prazos são
alargados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais dos anos de 2015 a 2018, inclusive, poderão
vir ainda ser sujeitas a revisão.

O Conselho de Administração entende que as eventuais correções, resultantes de revisões/inspeções por
parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

Nos termos da legislação em vigor, os prejuizos são reportáveis durante um periodo de 5 anos após a sua
ocorrência e suscetiveis de dedução a lucros fiscais gerados durante esse penado, com um limite ao
montante da dedução em cada exercício, o qual não pode exceder 70% do respetivo lucro tributável, aplicável
também aos prejuizos fiscais gerados em exercicios anteriores.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa não tinha prejuízos fiscais reportáveis.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os passivos para imposto corrente detalham-se conforme segue:

2018 2017

Imposto corrente gerado no ãmbito do RETGS 4.374.128 3.721.899
Retenções na fonte (117.401) (68.521)

4.256.727 3.653.378
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a) Movimentos nos ativos por impostos diferidos:

&

O movimento ocorrido nos ativos por impostos difehdos, de acordo com as diferenças
geraram! nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017! foi o seguinte:

31 de dezembro de 2018:

Saldo
inicial

Constituição/
(reversão)

temporárias que os

Saldo
final

v.

199.271
65.869

284.144
549.284

339.337
99.115

438.452

199.271
405.206
383.259
987.736

b) Reconciliação da taxa de imposto:

2017
2018 (Reexpresso)

Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto

Efeito da aplicação derrama estadual
Imposto esperado

15.838.133
225%

3.563.580
617.193

4.180.773

12.031.168
22,5%

2.707.013
496.938

3.203.951

Diferenças permanentes (i)
Pjustamentos à colecta (ü)
(lnsuficiência)/excesso de estimativa de imposto do exercicio anterior
Imposto sobre o rendimento do exercicio

(125.930)
102.066

34.130
4.191.039

(31.743)
111.239
(33.528)

3.249.919

Taxa efetiva de imposto 26% 27%

Imposto corrente gerado no âmbito do RETOS (Nota 30)

(lnsuhciéncia)/excesso de estimativa de imposto do exercicio anterior
Imposto diferido

4.374.128
34.130

(217.219)
4.191.039

3.721.899
(33,528)

(438.452)
3.249.919

Diferenças_temporárias

Perdas por imparidade para contas a receber 199.271 - 199.271
Perdas por imparidade para propriedades de investimento 405.206 - 405.206
Indemnizações - 160.084 160.084
Provisões para riscos e encargos 383.259 57.135 440.394

987.736 217.219 1.204.955

31 de dezembro de 2017:

Saldo Constituição/ Saldo
Diferenças temporárias inicial (reversão) final

Perdas por imparidade para contas a receber
Perdas por imparidade para propriedades de investimento
Provisões para riscos e encargos

17



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO! S.A.

ANEXO Às DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 4 ‘5(Montantes expressos em Euros)

(i) Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, este montante tinha a seguinte composição:

2017
2018 (Reexpresso)

(Ganhos) / perdas imputados de subsidiárias (451.979) 155.626
Reversão de provisões fiscais tributadas (218.631) (12.878)
Outras situações, liquidas 110.920 (283.829)

(559.690) (141.081)
Taxa nominal de imposto 22,5% 22,5%

(125.930) (31.743)

(ü) Este montante é constituído pela parcela de IRC tributada autonomamente.

11. RESULTADO POR ACÃO

O cálculo efetuado no apuramento do resultado por ação básico e diluido, em 31 de dezembro de 2018 e
2017, foi baseado na seguinte informação:

2017
2018 (Reexpresso)

Número de ações:
Número médio ponderado de ações para efeito de cálculo

do resultado liquido por ação básico (Nota 21) 6.005.000 6.005.000

Resultados:
Resultados para efeito de cálculo do resultado liquido

por ação básico (resultado liquido do exercicio) 11.647.094 8.781.249

Resultados para efeito de cálculo do rendimento integral
por ação básico (rendimento integral do exercicio) 11.647.094 8.781.249

Resultado do exercicio por ação:
Básico 19396 1,4623
Diluido 1,9396 1,4623

Rendimento integral do exercício por ação:
Básico 1,9396 14623
Diluido 1,9396 1,4623

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não existiram efeitos diluidores, pelo que os resultados por ação básico
e diluido são idénticos.

12. GOODWILL

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não ocorreram movimentos no valor
contabilistico do goodwill.

Em 27 de fevereiro de 2009, a Empresa adquiriu, por 20.000.000 Euros, uma participação adicional de 40%
do capital da Lisboa 1V - Informação e Multimédia, S.A. (“Lisboa 1V” ou “SIC Notícias”), registando um
goodwill no montante de 17.324.797 Euros e passando a deter 100% do capital desta participada. Reportada
contabilisticamente a 1 de janeiro de 2009, a Empresa procedeu á fusão, por incorporação, do património da
Lisboa 1V nas suas demonstrações financeiras. No âmbito do registo desta fusão, a participação financeira
detida naquela subsidiária foi anulada por contrapartida dos ativos e passivos identificáveis da participada.

No decurso dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa procedeu à avaliação do
valor recuperável do goodwill, não tendo identificado perdas por imparidade.
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Para efeito do teste de imparidade, o goodwill é afeto à unidade geradora de caixa Televisão, sendo o valor
recuperável desta unidade geradora de caixa determinado considerando as projeções financeiras da SIC
para um periodo de cinco anos, uma taxa de desconto de 7,6% (7,7% em 31 de dezembro de 2017) e uma
taxa de crescimento na perpetuidade de 2% (2% em 2017).

Os principais pressupostos de atividade considerados foram os seguintes:

- Mercado publicitário: foi considerada uma taxa composta de crescimento anual ao longo do período de
projeção de 2% para o mercado afeto aos canais generalistas e nos canais pagos;

- Quota de mercado de publicidade e de audiências: estas variáveis foram consideradas constantes e
similares às verificadas em 2018, para o periodo de cinco anos das projeções;

- Custos de grelha: foi estimado uma manutenção em 2019 dos custos verificados em 2018, aumentando
marginalmente até 2023.

- Renovação automática no final do respetivo prazo das licenças de exploração da atividade televisiva,
sem custos adicionais;

- Manutenção dos atuais gastos associados á transmissão, em sinal aberto, do canal SIC generalista,
assim como a continuidade operativa dos atuais canais temáticos.

A análise de imparidade efetuada pressupõe a manutenção do atual número de canais televisivos emitidos
em sinal aberto, assim como do atual limite de espaço publicitário em cada um desses canais e demais
regulação do sector.

A Empresa fez análises de sensibilidade, como segue:

- uma redução de 1% nas receitas publicitárias da unidade geradora de caixa ao longo do período da
projeção não implicaria a necessidade de registar uma perda por imparidade em 31 de dezembro de
2018;

- um aumento de 0,5% no pressuposto da taxa de desconto ao longo dos anos das projeções não implicada
a necessidade de registar uma perda por imparidade em 31 de dezembro de 2018;

- um aumento de 1% nos custos dos programas emitidos ao longo do periodo da projeção não implicaria
a necessidade de registar uma perda por imparidade em 31 de dezembro de 2018;

- uma diminuição do pressuposto da taxa de crescimento da perpetuidade para 1,50% não implicaria a
necessidade de registar uma perda por imparidade em 31 de dezembro de 2018.

A Empresa entende que as variações consideradas nas análises de sensibilidade são razoáveis,
considerando a evolução atual e perspetiva do mercado, o desempenho da SIC, a evolução dos diversos
parâmetros considerados nas projeções e a atual conjuntura económica portuguesa.
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13. ATIVOS INTANGIVEIS 7

Durante os exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os movimentos ocorridos nos ativos
intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e perdas de imparidade, foram os seguintes:

31 de dezembro de 2018
Softv.eres de Propriedade
computador industrial Total

Ativo bruto:
Saldo inicial 2.244.580 128.800 2.373.380
Aquisições -

Saldo final 2.244.580 128.800 2.373.380

Amortizações acumuladas:
Saldo inicial 2.099.491 115.584 2.215.075
Amortizações do exercido 115.251 1.910 117.161
Saldo final 2214.742 117.494 2.332236

Ativo liquido 29.838 11.306 41.144

31 de dezembro de 2017
Soflv2res de Propriedade
computador industrial Total

Ativo bruto:
Saldo inicial 2.227.580 128.800 2.356.380
Aquisições 17.000 - 17.000
Saldo final 2.244.580 128.800 2.373.380

Amortizações acumuladas:
Saldo ïnicial 1.973.279 113.673 2.086.952
Amortizações do exercício 126.212 1.911 128.123
Saldo final 2.099.491 115.584 2.215.075

Ativo liquido 145.089 13.216 158.306

As aquisições de ativos intangiveis durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017 referem-se,
essencialmente, a atualizações e licenças de soflware do programa Orade.
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14. ATIVOS FIXOS TANGIVEIS

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os movimentos ocorridos nos ativos fixos
tangiveis, bem como nas respetivas depreciações acumuladas e perdas de imparidade, foram como segue:

Edifios e
outras

construções

31 de dezembro de 2018
Equipamento

Equipamento de Equipamento
básco transporte administrativo

Ativo bruto:
Saldo inicial
Aquisições
PJldnações e abates
Saldo final

474532 73825.186
- 245633
- (22965)

474532 74047 854

420032 67257846
35934 1.901168

______________

(8 232)

____________

69.150.782
4 897.072

As adições de ativos fixos tangiveis no exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 foram referentes,
essencialmente, ao equipamento técnico de produção e transmissão para a implementação dos estúdios no
edifício de Paço de Arcos.

O montante de abates de ativos fixos tangiveis em curso, respeita ao desreconhecimento dos ativos
relacionados com o projeto de licenciamento da Rua A (Rua envo)vente ao edifido de Carnaxide). Decorrente
da decisão de mudança dos estúdios para Paço de Arcos e consequente desocupação do edificio de
Carnaxide, o projeto da Rua A deixou de gerar beneficios económicos futuros para a Empresa.

31 dedezembro de 2017
Equipamento

oiflras Eqtipamento de Equipamento tangveis
cstrtções básico transporte administrativo em curso Total

Ativo bruto:
Saldo inicial
Aquisições
Transferõncias
Aiienações e abates
Saldo final

474 532 72.637.132
• 642.319
- 556.854
- (11.119)

474.532 73.825.186

Depreciações acumuladas.
Saldo inicial
Depreciações do exercício
Aijenações e abates
Saldo final

Ativo Ibuldo

364098 65 315.229
35.934 1,946.627

(4210)
67.257.846

6 567 340

- 81.818.551
- 2.196.325
- (4.764)
- 84010.113

82.790 6 982.085

‘is

1-

Ativos fixos
tangiveis
em curso Total

Depreciações acumuladas.
Saldo inicial
Depreciações do exerctio
AJienações e abates
Saldo final

Ativo liquido

62.790
8419674
(319.768)
8182.696

22.221 16587.469
- 36905
- (2.4541

22221 16621.920

22.221 16310014
- 156220
- (2.454)

22221 16463.780
- 158.140

90.992.198
8.702.212
(345.1 87)

99.349 223

455.956
18566

- 84.010.113
- 2.093 322
- (10.686)
- 86.092.749

8.182696 13.256474

Editïcios e Ativos fixos

22 221 16 511.177 604.670 90.249.932
- 77.090 34.773 754.182
-

- (556.854) -

- (797) - (11.916)
22.221 16.567.469 82.790 90.992.198

420.032
04 500

22.221 16.097,003
- 213.564
- (554)

22 221 16310014
- 277455
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15. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Durante os exercidos findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o movimento ocorrido nos investimentos
financeiros foi como segue:

v.

Saldo inicial
Método da equivalência patrimonial (Nota 9)

Saldo final

Saldo inicial
Método da equivalència patrimonial (Nota 9)
Distribuição de dividendos

Saldo final

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017,
como segue:

31 de dezembro de 2018
Outras

Empresas participações
subsidiárias financeiras Total

1.313.735 6.235 1.319.970
451.979 - 451.979

1.765.714 6.235 1.771.949

31 de dezembro de 2017
Outras

Empresas participações
subsidiárias financeiras Total

1.743.711 6.235 1.749.946
(155.626) - (155.626)
(274.350) - (274.350)
1.313.735 6.235 1.319.970

o detalhe dos investimentos financeiros em empresas subsidiárias é

Denonnaçáo

31 de dezembro de 2018
Resultado vaor da

% Cda] Ren&nentos Iuodo partoc:paçeo
sede delda Nwo pstpno totais exerebo em ba°.anço

esrs tGtba] Ntd:a Techndogy 5olulns) 5eriços
Técnicos o Produção toUl:méda Sxiedade
Unipessoal, Lda. ÇGMrS) Camaaide 100% 4892276 1.765714 7.066 364 451.979 1.765.714

G?ATS

Dei,omtiação

31 de d&emfro de 2017
Resulade Vabla

capta] Rerdinentos ludo do paslkipaçâo
sede dada At]vo orófl totais exertiio baiaço

Camaxide 100% 4955328 1.313.735 7.621 404 (155 626) 1.313 735

Em 31 de dezembro de 2018
financeiras é como segue:

e 2017, o detalhe dos investimentos financeiros em outras participações

_____________

2017
Valor de
balanço

6.235 6.235NP - Noticias de Portugal, S.A

2018
% Valor de

Denominação Sede detida balanço

Lisboa 57%
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16. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o delalhe das propriedades de investimento detidas pela Empresa é
como segue:

Propriedades de investimento 2018 2017

Terreno “FNPC” (a) 1.478489 1.478,489

(a) Este montante encontra-se liquido de perdas por imparidade no montante de 1 .473.474 Euros (Nota 24).

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2018 não ocorreram movimentos na rubrica de propriedades
de investimento.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, o movimento ocorrido nas propriedades de
investimento, foi como se segue:

Saldo inicial 5.912.440
Transferência para ativos classificados como detido para venda (Nota 27) (3.200.000)
Perdas por imparidade do exercício (Nota 5) (1.233.951)
Saldo final 1.478.489

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, através da celebração de um contrato promessa de
compra e venda, a SIC chegou a acordo com uma entidade terceira para a alienação de uma parcela do
terreno denominado por ‘Terreno FNAC”, a qual, naquela data foi classificada como detida para venda.
Decorrente deste acordo o preço de venda foi definido em 3.200.000 Euros, dos quais 640.000 Euros foram
recebidos a titulo de sinal, os quais se encontram cativos até celebração da escritura (Nota 20), tendo sido
estimada uma perda por imparidade para a totalidade do terreno, tendo por base o valor de venda por metro
quadrado definido naquele contrato (Nota 24). Desta forma, o Conselho de Administração tem convicção que
o valor contabilistico deste ativo não difere significativamente do seu valor justo valor.

Existe uma promessa de hipoteca deste terreno para garantia de um financiamento do BPI.

17. DIREITOS DE TRANSMISSÃO DE PROGRAMAS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o valor dos direitos de transmissão de programas tinha o seguinte
detalhe:

31 dedezembrode2ül8 31 dedezembrode2øl7

Não Não

corrente Corrente corrente Corrente

Direitos de transmissão:

Valor bruto:

Direitos de transmissão de programas 2.586.358 3.562.879 4.959.298 2.203.515

Adiantamentos por conta de compras 557.128 11.701.321 557.128 10.574.887

3.143.486 15.264200 5.516.426 12.778.402

Imparidades no valor de realização (Nota 24):
Imparidades acumuladas no valor

de realização (557.128) - (557.128)
Valor liquido de realização dos

direitos de transmissão 2.586.358 15.264.200 4.959.298 12.778.402

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Adiantamentos por conta de compras” inctui pagamentos
efetuados pela SIC a fornecedores de programas, ao abrigo de contratos celebrados com estas entidades,
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referentes a direitos de transmissão de programas, que a esta data ainda não se encontravam disponiveis
para exibição, essencialmente, relacionados com novelas e direitos desportivos.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa não possui inventários dados como garantia pelo
cumprimento de passivos.

18. CLIENTES E CONTAS A RECEBER

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tinha o seguinte detalhe:

31 de dezembro de 2018
Perdas de
imparidade

Valor acumuladas Valor
bruta (Nota 24) realizável

31 de dezembro de 2017
(Reexpresso)

Perdas de
imparidade

Valor acumuladas Valor
bruto (Nota 24) realizável

Clientes

FaLuração a emitir:

31.410,780 (6.168,126) 25.242.654 34.578.537 (6.626.519) 27.952.018

563.521 - 563.521

566.978 - 566.978

167.370 - 167.370
6.002 - 6.002

32,714.651 (6.168.126) 26546.525

19. OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES E CORRENTES

208.535 - 208.535
2264 - 2.264

36 068.150 (6.626.519) 29.441 631

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, estas rubricas tinham o seguinte detalhe:

1.114.963
8.4.397

- 25.230.671
- 192.868
- 169.403

197.046

173.184
62.352

412.532
27.637.416
29.967.196

Serviços de valor acrescentado
Direitos de transmissão de

televisão dos canais temáticos

Direitos de transmissão de
televisão do canal generalista

Outra faturação a emitir

583.953 - 583.953

694.861 - 694.861

2017

906.250
623.530
800.000

2.329.780

Outros ativos não correntes:
Acionista (Nota 30)
Premius, S.A.
Serviços de teledifusão digital (a)
Novimovest - Fundo de Investimento Imobiliário (b)
Fantasy Day - Unipessoal, Lda. e Lemon - Entretenimento, Lda. (d)
Terra do Nunca, SA
Isabel rtnteiro (c)

Outros ativos correntes:
Outros devedores:

Depósito (e)
Adiantamentos ao pessoal
Novimovest - Fundo de Investimento Imobiliário (b)
Acionista (Nota 30)
Isabel Fvtnteïro (c)
Fantasy Day - Unipessoal, Lda. e Lemon- Entretenimento, Lda. (d)
Outros

Pagamentos antecipados:
Rendas
Serviços de teledifusão digital (a)
Outros

2018

51.813.324
906.250
561.178

169.403
143.961
192.868

53.786.984

1.227.302
126.209
800.000

185.044

100.401
62.352

878.725
3.380.033

57.167.017
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Em 31 de dezembro de 2018, os empréstimos concedidos à Impresa foram classificados no ativo não
corrente, decorrente do acordo entre as partes. /
(a) Esta rubrica respeita ao diferimento da prestação única pelo acesso à rede de teledifusão digital e pelos 1,’

serviços prestados pela MEO, no âmbito do processo de alteração tecnolõgica. Este montante
encontra-se a ser diferido pelo periodo do contrato de prestação de serviços de teledifusão digital
celebrado com a MEO. Este contrato entrou em vigor a 1 de janeiro de 2012 e terá termo em 9 de
dezembro de 2028.

(b) Valor ainda por receber da alienação do Edificio da SIC, ocorrida no exercicio de 2004, que se encontra
pendente da atualização da licença de utilização, a qual se espera ser obtida no curto prazo.

(c) Valor da conta a receber decorrente da alienação em exercícios anteriores de 90% do capital da
Dialectus — Traduções Técnicas, Legendagem e Locução, Lda..

(d) Valor da conta a receber decorrente da alienação em exercícios anteriores, da participação de 100%
do capital da iPlay - Som e Imagem, Lda..

(e) Em 2018 e 2017, os montantes de 1.227.302 Euros e 1.114.963 Euros, respetivamente, referem-se ao
saldo liquido de um depósito a prazo em dólares com o contravalor de 3,930.131 Euros e 6.253.648
Euros, respetivamente, e de um contrato de financiamento, registado nesta rubrica no montante de
2.702.829 e 5.138.685 Euros, respetivamente, com o montante máximo de 10.000.000 Euros, sendo
automaticamente renovável por períodos sucessivos de seis meses. O depósito a prazo encontra-se
em regime de penhor financeiro como garante das responsabilidades decorrentes daquele contrato de
financiamento.

20, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a discriminação de caixa e seus equivalentes constantes na
demonstração dos fluxos de caixa e a reconciliação entre o seu valor e o montante de disponibilidades
constantes na demonstração da posição financeira naquelas datas são como segue:

2018 2017

Numerário 33.523 26.917
Depósitos bancários 7.720.135 1.776.442

7.753.658 1.803.359

Depósitos bancários cativos (640.000) (640.000)
7.113.658 1.163.359

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os depósitos bancários cativos estão relacionados com o processo de
alienação de uma parcela do denominado “Terreno FNAC” (Nota 16).

21. CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUIVEL A ACIONISTAS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o capital, totalmente subscrito e realizado, era composto por 6.005.000
ações com o valor nominal de 1,72 Euros.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a estrutura acionista da Empresa, era a seguinte:

Acionista Percentagem

Impresa 100%
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Reserva legal

De acordo com a legislação comercial em vigor, pelo menos 5% do resultado liquido anual, se positivo, tem
de ser deslinado ao reforço da reserva legal até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é
distribuivel a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuizos
depois de esgotadas as outras reservas, ou incorporada no capilal. Em 31 de dezembro de 2018,0 montante
mínimo de reserva legal encontra-se constiluido.

Aplicacão de resultados

Conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas, em 29 de março de 2018, a Empresa atribuiu e
distribuiu os resultados do exercido findo em 31 de dezembro de 2017 sob a forma de dividendos aos
acionistas, no montante de 8.684.178 Euros, correspondenles à totalidade do resullado liquido do exercicio
de 2017.

Conforme deliberado em Assembleia Geral de Acionistas, em 24 de março de 2017. a Empresa atribuiu e
distribuiu os resultados do exercicio findo em 31 de dezembro de 2016 sob a forma de dividendos aos
acionistas, no montante de 10.852.268 Euros, correspondentes à totalidade do resultado liquido do exercicio
de 2016.

22. EMPRÉSTIMOS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017,0 saldo de dividas a instituições de crédito tem a seguinte composição:

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
VaIa de balanço valor Valor de balanço Valor

Nolas Correrde Não corrente nominal Corrente Não corrente nominal

Banco Português de Investimento, 5k

caixa Geral de Depósos, SÃ

Banco Português de Investimento, 5.A.
Banco Santander Toda. 5.A

Banco BIO. 5k

fdbnleplo Geral- Associação fAtuisIa
CaLxa CenvaJ 00 crédro Agrloob Muo, CRL

Novo Bato
Novo Bato - - -

Factorings -

Locações Fna,ceras tt’bta 231 1 399867 4.142 746 5542.613 166.764 363 062 529.866
34.232752 20 543 968 54899002 12.357.279 13.131.051 25554866

(a) Empréstimo bancário contraido pela SIC junto do Banco BPI, S.A. em 26 de junho de 2013 no montante
máximo de 17.000.000 Euros, o qual foi totalmente utilizado em 2014. Em 31 de dezembro de 2018
este empréstimo vence juros semestrais a uma taxa correspondente à Euribor a seis meses, acrescida
de um spread de 5%, e será reembolsado em 16 prestações semestrais sucessivas, tendo vencido a
primeira em 30 de junho de 2017. Em resultado da contratação deste empréstimo, foi subscrita uma
livrança em branco, tendo-se assumido diversos covenants e restrições relacionados, essencialmente,
com a aquisição e alienação de ativos, a promessa de hipoteca do terreno FNAC, assim como a
manutenção de parte da atual estrutura acionista da Impresa. O plano de reembolso do saldo ao valor
nominal em divida, por entidade, é conforme segue:

2019 2.125.000

2020 2.125,000
2021 2.125.000
2022 2.125.000
2023 2.125.000
2024 2.125.000

10.625.000
12.750.000

0%,

v

(a) 2.115495 10577474 12.750.000 2.040.495 12.767.969 14875.000
(b) 5000000

(c) 3600000

(d) 2 350 000

(e) 843.750

(t) 4615315

(9) 75.

thl 3 250.00
(i) 3000.000

(j) 7.953.325

- 5000,000
- 3.600,000

- 2.350.000

- 843.750
- 4668.667
- 75000

- 3.250.000
- 300000

5823.746 13820972

5.000.000
1.150.000
2.350 000

500000
1.000 000

150000

- 5000.000
- 1.150.000
- 2350000

- 500.000

- 150.000

26



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, S.A. t
ANEXO ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

Nos termos deste contrato de financiamento, a Impreger não deve reduzir a sua participação na Impresa
abaixo de 50,01% do seu capital.

(b) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 30 de maio de 2003, no
valor máximo de 5.000.000 Euros, sendo automaticamente renovãvel por periodos sucessivos de seis
meses. Em 31 de dezembro de 2018 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente á
Euribor a trés meses, acrescida de 175%.

(c) Esta rubrica respeita a um contrato de descoberto bancário subscrito em 6 de dezembro de 2004, no
vator máximo de 5.000.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de três meses.
Em 31 de dezembro de 2018 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à Euhbor a
seis meses, acrescida de 2,75%.

(d) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 15 de setembro de 2005,
no valor máximo de 2.350.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de seis
meses. Em 31 de dezembro de 2018 este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à
Euribor a seis meses acrescida de 2%.

(e) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 24 de junho de 2003, no
valor máximo de 1.500.000 Euros, automaticamente renovável por periodos sucessivos de seis meses.
Em 31 de dezembro de 2018, este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à Euribor a
três meses, acrescida de 1,75%.

(fl Empréstimo contraído pela SIC, em agosto de 2018, com a Caixa Econômica Montepio Geral, a ser
reembolsado em 56 prestações mensais constantes até agosto de 2023. Em 31 de dezembro de 2018,
este empréstimo vence juros postecipados mensais a uma taxa correspondente á Euribor a seis meses,
acrescida de 2,5%. Como garantia do integral cumprimento deste empréstimo, a SIC, subscreveu uma
livrança em branco. O plano de reembolso do saldo ao valor nominal em divida é o seguinte:

2019 1.000.000

2020 1.000,000
2021 1.000.000
2022 1.000.000
2023 666.667

3.666.667
4.666.667

Adicionalmente, em resultado da contratação deste empréstimo, a SIC assumiu o cumprimento de
determinados covenants, cujos pressupostos não foram cumpridos pelo que a divida se encontra
totalmente classificada como divida corrente,

(g) Empréstimo contraido em setembro de 2015, com a Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo C.R.L., a
ser reembolsado em oito prestações semestrais até 15 de setembro de 2019, Em 31 de dezembro de
2018, este empréstimo vence juros postecipados semestrais a uma taxa correspondente à Euribor a
seis meses, acrescida de 2,6%. Adicionalmente, nos termos deste contrato, a Impresa deve manter
pelo menos 51% do capital da SIC e da Impresa Publishing.

(ii) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio à tesouraria subscrita em 29 de novembro de 2016,
no valor máximo de 3.337.050 Euros automaticamente renovável por períodos sucessivos de três
meses. Em 31 de dezembro de 2018, este empréstimo tinha uma taxa contratada correspondente à
Euribor a seis meses, acrescida de 3%.

(i) Esta rubrica respeita a uma conta-corrente de apoio á tesouraria, com o Novo Banco, no valor máximo
de 3.000.000 Euros. Em 31 de dezembro de 2018, este empréstimo tinha uma taxa contratada
correspondente à Euribor a três meses, acrescida de 3%.

(j) Os factodngs dizem respeito operações de financiamento obtidas pela SIC as quais vencem juros
anuais, entre 1,5% e 1,95%. Estas operações estão suportadas na antecipação de receitas futuras
relativas a contratos específicos de cedência de direitos de transmissão dos canais SIC.
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Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o movimento ocorrido no saldo de dividas a instituições de crédito,
separado por movimentos com fluxos de caixa associado e sem fluxo de caixa, foi como segue:

_______________

31 de dezembro

________________________

Efeito do custo de 2018
amortizado Vator de batanco

Banco BPI, S.A
caixa central de crédito grícola

Mútuo! c.R.L.
Contas correntes caucionadas
Locações financeiras (Nota 23)

9.060

370.100 - (119.220) 278.986 -

17.484.998 10,000.000 (2.294,220) 278,986 18.566

150. 000
10.000.000

529.866
25.488,330

Durante os exercicios findos
foi como segue:

em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a taxa de juro efetiva em cada empréstimo

Entidades financiadoras 2018 2017

5,00%
Caixa Central de Crédito Agricola Mútuo, C.R.L. 2,60%
Montepio Geral 2,50%
Contas correntes caucionadas 2,60%

23. LOCAÇÕES FINANCEIRAS

A Empresa é locatária em contratos de locação financeira relacionados com aquisição! essencialmente, de
equipamentos técnicos de suporte ao “projeto da digitalização” dos sistemas operacionais e produção de
noticias.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as responsabilidades da Empresa por rendas vincendas de locação
financeira, incluindo capital e juros, ascendem a 5.826.399 Euros e 554.075 Euros, respetivamente, e
vencem-se nos próximos exercicios, como segue:

31 de dezembro de 2018 31 de dezembro de 2017
Capital Juros Total Capital Juros Total

Até 1 ano
Entre 1 ano eS anos

1.399.867 105,615
4.142.746 178.171
5.542.613 283.786

1,505.482 166.784 7.876 174.660
4.320.917 363.082 16.333 379.415
5.826.399 529.866 24.209 554.075

1 de janeiro de
2018

Valor de balanco
Fluxos de caixa do exercício

Recebimentos (Pagamentos)

Movimento sem
fluxo de caixa

Locações
financeiras

v

Entidades_financiadoras

Banco BPI, SÃ 14.808 464 - (2.125 000) . 9.505 12.692.969
caixa central de crédito Agrtola -

Mútuo, c.R.L. 150.000 . (75.000) - - 75.000
Montepio Geral . 4 666.667 - - (51.352) 4.615.315
contas correntes caucionadas 10.000.000 9.543.750 (1.500.000) - - 18 043.750
Factorings - 13 820.972 - - (13.899) 13.807,073
Locações rinanceiras (Nota 23) 529.866 - (174.660) 5.187.407 - 5.542.643

25.488.330 28.034.389 (3,674.660) 5.187.407 (55.746) 54.776,720

Movimento sem
1 de janeiro de fluxo de caixa 31 de dezembro

2017 Fluxos de caixa do exercício Locações Efeito do custo de 2017
Entidades financiadoras Valor de balanço Recebimentos (Pagamentos) financeiras amortizado Valor de balanço

16923.958

190 940

(2,125.000)

- (50.000)
40.000.000

9.506 14.808 464

Banco BPI, SÃ 5,00%
2,60%

2,60%
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24. PERDAS POR IMPARIDADE, PROCESSOS JUDICIAIS E FISCAIS EM CURSO E PROVISÕES

24.1 Perdas por imparidade

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, realizaram-se os
movimentos nos saldos das rubricas de perdas por imparidade acumuladas:

31 de dezembro de 2018:

seguintes

a>

Lz

Perdas por
imparidade em
propriedades de

investimento
(Nota 16)

Perdas por
impahdade
em contas
a receber
(Nota 18)

Imparidade
do valor de

realização de
direitos de

transmissão
(Nota 17)

Salda em 31 de dezembro de 2016
Reforços (Nota 5)
Utilizações
Mutação/regularização (Nota 5)

Saldo em 31 de dezembro de 2017

239.523
1.233.951

5.605.049 557.128
1.759.901 -

(404.523) -

(333.908) -

6.626.519 557.128

As perdas por imparidade estão deduzidas aos vatores dos ativos.

24.2 Provisões

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as provisões para riscos e encargos têm o seguinte detalhe:

Natureza

31 de dezembro de 2018
Montante Montante

reclamado provisionado

31 de dezembro de 2017
MDntante Montante

reclamado provisionado

Despedimentos / laboral
Abuso de liberdade de imprensa
Coimas de publicidade
Outras

942.770
1.096.478

629.567
23.613.533
26,282.348

286.146
108.820
65.967

3.047.117
3.528.050

661.945
1.227.478

517.067
22.239.892
24646.383

330.973
122.748
73.467

2.910.276
3.437.463

A Empresa é alvo de diversos processos por abuso de liberdade de imprensa, para os quais foram
constituidas provisões com base na opinião dos seus advogados e na experiência histórica neste tipo
de litígios.

Os montantes reclamados relativos aos processos judiciais relacionados com coimas de publicidade
decorrem, essencialmente, da instauração de diversas contraordenações pela ERC, por violação do
Código de Publicidade.

Saldo em 31 de dezembro de 2017
Reforços (Nota 5)
Anulação/regularização (Nota 5)

Saldo em 31 de dezembro de 2018

31 de dezembro de 2017 (reexpresso):

1.473.474 6.626.519 557.126
- 268.050 -

- (726.443) -

1.473.474 6.168.126 557.128

Im paridade
Perdas por Perdas por do valor de

imparidade em imparidade realização de
propriedades de em contas direitos de

investimento a receber transmissão
(Nota 16) (Nota 18) (Nota 17)

1.473.474

29



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, SÃ

ANEXO ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

O montante significativo reclamado na rubrica üutras” resulta da quantificação efetuada pelo GOA —

Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas Intérpretes ou Executantes, CRL no incidente de I
liquidação apresentado em dezembro de 2015, conforme divulgado abaixo.

Na opínião do Conselho de Administração e dos advogados da Empresa, com base na avaliação do
risco que fazem dos processos judiciais e fiscais em curso, não se prevê que dessas ações venham a
resultar responsabilidades de valores significativos, que não se encontrem cobertas por provisões
registadas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018, as quais correspondem à
melhor estimativa de desembolsos resultantes daqueles processos naqueta data.

Os movimentos nas rubricas de provisões durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017 foram os seguintes:

SI de dezembro de 2018
Saldo Saldo
inicial Aumentos utilizações Reversões final

Processos judiciais em curso 3.437.463 246305 (5.296) (150.422) 3.528.050
3.437.463 246.305 (5.296) (150.422) 3.528.050

31 de dezembro de 2017
Saldo Saldo
inicial Aumentos Utilizações final

Processos judiciais em curso 2.933.461 510.422 (6.420) 3.437.463
2.933.461 510.422 (6.420) 3.437.463

Processos iudiciais em curso

Em 31 de dezembro de 2018, encontram-se a decorrer contra a Empresa diversas ações propostas
por terceiros, cujos montantes e desfechos não são conhecidos à data de preparação das
demonstrações financeiras, dos quais se releva o seguinte:

Em exercicios anteriores a GDA — Cooperativa de Gestão dos Direitos dos Artistas, Intérpretes ou
Executantes, CRL Ç’GDA”) interpõs uma ação com processo ordinãrio à SIC, no Tribunal Judicial
de Oeiras, onde a GDA reclamava o pagamento de uma remuneração anual devida aos artistas,
intérpretes ou executantes, fixada em 1 .5% do valor anual das receitas publicitárias auferidas, com
efeitos a partir de setembro de 2004, assim como juros moratórios. Esta ação foi contestada pela
SIC, tendo-lhe sido proferida uma decisão favorável, julgando a petição inicial inapta, por falta de
causa de pedir e, em consequência, anulou-se todo o processo. Desta decisão foi interposto recurso
tendo a ação seguido em primeira instância. O Tribunal julgou improcedente a pretensão da GDA
e fixou como critério da remuneração equitativa anual, um valor por minuto de prestações exibidas,
sendo o valor de cada minuto a apurar em incidente de liquidação. Em dezembro de 2015, a GDA
apresentou um incidente de liquidação no qual foi solicitado o pagamento à SIC de,
aproximadamente, 17,700.000 Euros, tendo o montante solicitado sofrido um aumento de,
aproximadamente, 2.357.000 Euros, em virtude de terem sido adicionados ao processo os direitos
conexos referentes aos anos de 2015 e 2016.

A determinação deste montante foi fundamentada num estudo efetuado por um terceiro, tendo
como um dos pressupostos, a aproximação de atividade das televisões a uma atividade de uma
qualquer empresa e sua produção. A SIC contestou este pedido requerido pela GDA, com base na
incompetência do tribunal, na falta de capacidade judiciária da GDA que sã representa artistas,
intérpretes e executantes nacionais, tendo-se contestado ainda a metodologia apresentada e, em
sede de recurso, estimou a sua responsabilidade com base na utilização efetiva das prestações
dos artistas, tal como a sentença que se pretende liquidar determina, bem como por um càlculo de
um valor por minuto dessas prestações, aproximado ao que a SIC paga à Sociedade Portuguesa
de Autores, mas com um montante mais reduzido nos termos da lei e da pràtica. Foi assim
determinado um valor a pagar substancialmente inferior ao solicitado pela GDA, encontrando-se
nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2018, um montante provisionado para fazer
face àquela responsabilidade, que no entendimento do Conselho de Administração, com base na
opinião dos seus advogados e técnicos, é suficiente.
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25. FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, esta rubrica tinha o seguinte detalhe:

2018 2017

Não corrente:
Fornecedores de investimento 1.577.987

Corrente:
Fornecedores, conta corrente 26,627.468 22.273.982
Fornecedores de programas 2.522.108 4.194.262
Fornecedores de investimento 734.470 92.754

29.884.046 26.560.998
31.462.033 26.560.998

26. OUTROS PASSIVOS CORRENTES

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a rubrica “Outros passivos correntes” tinha o seguinte detalhe:

2018 2017

Adiantamentos de clientes 22.799 38.609

Outros credores:
Créditos de fornecedores garantidos por terceiros 1.987.732 971.217
Adiantamento prestado pelo LidI (Nota 16) 640.000 640.000
Consultores e assessores 253.542 223.412
Outros 74.682 105.579

2.955.956 1.940.208
Acréscimos de custos:

Descontos comerciais a conceder 9.807.606 9.497.278
Férias e subsidios de férias 3.611.402 3.278.563
Custos com produção de programas e passatempos 1.953.471 2.414.933
Indemnizações 592.187 26.187
Direitos de autor 500.000 400.000
Fee comercial 367.032 464.525
Outros 1.772.565 1.638990

18.604.263 17.720.476
Proveitos diferidos:

Faturação antecipada de publicidade 2.057.977 2.971.613
Outros proveitos diferidos 193.221 105.739

2.251.198 3.077.352
Estado e outros entes públicos:

Imposto sobre o Valor Acrescentado 2.387.870 4.112.471
Instituto Portugués de Me Cinematográfica e

Audiovisual/Cinenateca Portuguesa 1.307.173 1.287.490
Contribuições para a Segurança Social 883.926 808.782
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares 883.163 941.027
Imposto do Selo 124.834 146.747

5.586.966 7.296.517
29.421.182 30.073.162
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27. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA

Durante o exercicio findo em 31 de dezembro de 2017, através da celebração de um contrato de promessa
de compra e venda, a Empresa chegou a acordo com uma entidade terceira para a alienação de uma parcela
do terreno denominado por ‘Terreno Fnac”, a qual, naquela data foi classificada como detida para venda.
Decorrente desde acordo o preço de venda foi definido em 3.200.000 Euros, dos quais 640.000 Euros foram
recebidos a tilulo de sinal, os quais se encontram cativos até celebração da escritura (Notas 20 e 26).

28. PASSIVOS CONTINGENTES E GARANTIAS PRESTADAS

Garantias prestadas e outros compromissos

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa tinha solicitado a emissão de garantias bancárias a favor
de terceiros como segue:

2018 2017

Secretaria Geral do r%nistério da Administração Interna (“SGMAJ”) 1,158,532 3127,518
ERC 1,995,192 1 995,192
Santander Novimovest 1320,600 1320600
LIDL 640,000 640,000
Câmara Municipal de Qeiras 35,745 35,745
Tribunal de Oeiras 4,000 -

Union des Associations Europeenes Football (“UEFA”) 4,370,000 1,950,000
Comarca da Grande Lisboa Noroeste - 4,000

9,524,069 9,073,055

As garantias prestadas á SGMAI destinam-se a garantir o cumprimento integral dos concursos publicitários,
dos quais se destacam os seguintes: “Furo da Sorte 2018”, “A Roda Mágica”, “Dobradinha”, “Casa Felïz”. A
variação do montante das garantias prestadas, encontra-se relacionada com os concursos que existem em
cada momento.

As garantias prestadas à ERC decorrem de imposições da legislação em vigor para o licencïamento de
canais e para a emissão de concursos televisivos.

A garantia prestada á UEFA destina-se a garantir o bom cumprimento do contrato UEFA Europa Leagu
e 2018-2021”.

As garantias prestadas ao Santander Novimovest destinam-se a assegurar as obrigações decorrentes do
contrato de arrendamento com esta entidade, relacionada com o edificio da SIC, em particular o pagamento
das rendas.

A garantia prestada ao LidI”, refere-se ao cumprimento de obrigações contratuais definidas aquando a
assinatura do CPCV para a venda de uma das parcelas do Terreno Fnac (Nota 16).

A garantia prestada á Câmara Municipal de Oeiras destina-se a garantir a reparação de eventuais danos que
possam ser provocados nas infraestruturas públicas devido a escavações e contenção de terras na Estrada
da Outurela num terreno contiguo ás instalações da sede da Empresa.

32



SIC - SOCIEDADE INDEPENDENTE DE COMUNICAÇÃO, SA.

ANEXO ÁS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Montantes expressos em Euros)

29. COMPROMISSOS ASSUMIDOS

29.1 Compromissos para a aquisição de programas

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa linha contratos ou acordos celebrados com terceiros
para a compra de direitos de exibição de filmes, séries e outros programas de 20.505.266 Euros e
12.125.187 Euros, respetivamente. não incluidos na demonstração da posição financeira, de acordo
com os critérios valorimétricos utilizados, como segue:

‘3,
‘i

Natureza 2010

31 de dezembro de 2018
Mo do disponibilidade dos tftulos

2021 Sem data
2020 e seguintes definida

31 de dezembro de 2017
,a’so do disponibilidade dos ttulos

2019 sem date
Total 2017 2018 e seguintes definida Tot&

Natureza 2019

31 dedezembrede 2018
Nto kmite pwa eabiçao dos Mulos

2021 Sem data
2020 e sequi.les d&’u%da 2017

31 de dezembro de 2017
%o londe pa eação dos tttios

2019 sem data
2018 e seglinte. definiria Total

Entretenimento 3724137 4024940 2.649.962
Filmes . - 454 268

-
- 27.430

66867 53.454 4.465 000
34854 202.572 214 009
54.921 102970 -

- 199,263 527.339

396.827 1.533 333 1.533.333

__________ ___________

29.745
4.277.627 6.116,533 10.111.106

10.599039
464.288

27.430
4 585.342

451.435
157.891
726.602

3.463.494
29.745

20.505.266

372.9(1 - 1.466939
894 319 - 971.732
42.200 - 42.200

5961.550 - 6.567.688
236.808 . 580.240
94.720 - 260059

216.869 71.574 755381
-

- 14.540
-

- 1,219,324

29.2. Compromissos para a aquisição de ativos fixos tangiveis

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os compromissos assumidos com a compra de ativos fixos
tangiveis ascendem a, aproximadamente, 2.014.402 Euros e 1.151.093 Euros, respetivamente.

29.3. Locações operacionais

No exercicio findo em 31 dezembro de 2004, a SIC alienou o edificio da sua sede a um fundo de
investimento, por 12.300.000 Euros, tendo adicionalmente celebrado um contrato de arrendamento
daquele edificio pelo penado de 15 anos, pagando uma renda anual de 816.500 Euros no primeiro ano
de vigência do contrato e 873.000 Euros a partir do segundo ano, sujeita a atualizações anuais em
função da taxa de inflação.

Os contratos de locação operacional em vigor não possuem rendas contingentes. As rendas de
contratos de locação operacional vencem-se como segue:

2018 2017

Até 1 ano
Entre 1 ano es anos
Amais de 5 anos

886.189 1.339.132
707.833 1.174.057

61.226 164.343
1.655.248 2.677.532

Entretenimento 4.854 199 3.636 590 2.108 250 - 10.599.039 1,466.909 . - - 1,466.909
Filmes 464 268 - - - 464.268 971.732 - - 971.732
Formato 27.430 - - - 27.430 42,200 - - 42.200
Novelas 4 585 342 - - - 4.585.342 6.687.888 - - 6 567.686
Infantis 341.255 10 369 99811 - 451.435 569.340 10900 - - 580.240
Doçumentãrios 157.891 - - - 157 BOI 165.339 94.720 - - 260.059
64oes00’ 670.451 - 55151 - 726602 6636W - - li 574 755381
Mniséries - - . - - 14540 - - 14540
Desporto 1.930.161 1,533 333 - - 3 463 494 1,219,324 - - - 1.219 324
Ewnlos 24.660 - 5 245 - 29,745 119.461 - - 7 453 126,914

13.065.517 5180.292 2259457 - 20585.266 11,940540 105,620 - 79,027 12.125187

Formato
Novelas
Infantis
Documentános
Séries 60’
Mni séries
Desporto
Etenfos

617.048
7 453

584 415
22.449
61.054
4.545

14540
1.219.324

275,951
69,960

41.923
320.983
104 285
460,393

13.474 69,995 35.993 7.453 126.914
2,644.302 1,344.489 7.857.369 79.027 12,125,187
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No decurso dos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa reconheceu gastos
com locações operacionais nos montantes de, aproximadamente, 890.000 Euros e
1330.000 Euros, respetivamente.

30. PARTES RELACIONADAS

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os saldos e as transações com partes relacionadas são as seguintes:

31 de dezembro de 2018:

Fornecimentos Pquisição de
e seNtços direitos de
e4ernot fransmissáo

Juros e
outros custos

6nanceiros

201€
Outros

Acionista e empresa’ do Grupo:
GMS
bnpresa PubÉsNng. SÃ rknpresa Ptb€tii9)
kVoPudugel- Sistemas de hI08naçãa e

CileÚdos (‘btPor.upar)
knpresa Otrice 6 Servce Share - Gesio de ±tóveis

e Servços. 5k rCSSD
knpresa

Outras partes reIacnadas
Compla - Eqjpamentos e SenÃ;os

de hformá&a. 5 A rCompta EqLipenIorl (bi
Lusa - Agência de Notcrns de Portugal. S.A (lusai
Grupo OPI (a)
M,rs Ledao, GaIVAO Tdes, Soares da Sêva

6 Associados rtJbrais t.erlá&)
Grupo Fwbdre (SP . Teledsáo, SÃ) tal
Vasp Premium . Entrega Personalizada

de Publicações. Lda. (‘Vasp Prernium”)

5037157
31.469

445
281.305

•
- 8045

- 22.162 48703

-
- 41273

RETOS Financiamentos
clientes (Nota 19) correntes Fornecedores (Nata 101 obtidas

31 de dezembro de 2018
Acionistas Outros ativos

Acionistas e empresas do Grupo:
GMTS
Impresa
tnfoporlugal
IOSS
Impresa Publishing

0505
82964
4230

60
1.144.761

- 1.227302 15 350.0CO
103 818

1887
- 35.058 - 7.208 374
- . .

. 7.369
993.582 1.272 578 51.813 324 1227.302 11.763492 437412€ 16 350.O

Parte relacionada

Outros proveitos
Prestações de proveitos financeiros

servicos operacionais (Nota 9)

3 763 536
489 938

- 931.929 - . 34932

9.912 . - -

24.460.277 - 50.250

23451 . - -

9.147.274 24.460.277 931.929 72.412 98.020 524.870

Parte relacionada
Depósitos
bancários

51.813.324

Outras panes relacionadas
GiwoBPI 993582
Lusa
Fais LeitAo
Grupo tdbtke (SP . Teleds€, 5k)
Vasp Premkn,

3.955 667

486 377

4.374.128
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(E

31 de dezembro de 2017:
2017

Outros
Fornecimentos Aquisição de Juros e Ouos proveitos

e senços direitos de outros custos Prestações de proveitos financeiros
Parte relacionada externos transmissão financeiros ser’4ços operacionais (Nota 9)

cFonista e empresas do Gmpo:
GMTS 5.156.673 - 15.426
Impresa Publishing 35.404 - 266 040 51.980
InfoPortugal

- 40.081
085 3446.760 - - - -

Impresa 166017

Otras partes relaz.-onadas.
Compla Eqtiparnentos 445 - - -

Lusa 275.155 - - - -

Grupo BPI ai - 1.006.685 5000 - 60.199
Ntr&s Le(ão 4,795 - - - -

Grupo FQbdre (SP Teiewsáo SÃ) (a) - 24636621 - - -

Wsp Premkxn 22.322 - - - -

8.94)634 24636621 1.086.685 273.040 108287 246.216

31 de derembm de 2017
Depósitos Acionistas Ouros ativos RETGS Financiamentos

Parte relacionada bancários Clientes (Nota 19) comentes Fornecedores INata 10) obtidos

Acionistas e empresas do Grupo:
GMTS - 151.558 - - 2.724.251 -

Impresa - 201.954 25.230 671 - - 3.721,899
l0SS - 90 - - 301.725
Impresa Publishing - 372 852 - 50.235

Outras partes relacionadas
Grupo 6P1 1.300.746 - 1.114 963 - 15 958,464
Lusa - - - 61.251
tbnsLer.ão - - - - 1.687
Grupo Ptare (SP - T&eesão, 5.A) - - - - 6812.528 -

VaspPremkni - - - - 4.365 - -

1300.746 726 454 25.230.671 1,114.963 9956,242 3.721,a99 15958464

(a) O Grupo Impresa considera partes relacionadas por terem padicipações qualificadas na Impresa.

(b) Um dos sõcios desta entidade é administrador da Impresa.

31. COTACÕES UTILIZADAS PARA CONVERSÃO DE SALDOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

Foram utilizadas em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as seguintes taxas de Câmbio para converter para
Euros os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira:

2018 2017

Dólaramericano (USD) 1,145 1,1993
Franco Suiço (CHF) 1,1269 1,1 702
Libra Esterlina (GBP) 0,8945 0.8872
Dólar Australiano (AUD) 1,7056 1.5346
Dólar Canadiano (CAD) 15605 1.5039
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32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

1

A Empresa gere o seu capital para assegurar que prossegue as suas operações numa ática de continuidade.
Neste contexto, a Empresa analisa periodicamente a sua estrutura de capital (próprio e alheio) e maturidade
da divida, procedendo ao respetivo financiamento sempre que necessário.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, os instrumentos financeiros eram os seguintes:

2017

Ativos financeiros:
Contas a receber de terceiros
Caixa e seus equivalentes (Nota 20)
Ativos não correntes detidos para venda

Passivos financeiros:
Empréstimos remunerados
Contas a pagar a terceiros

2018 (reexpresso)

80.698.404 56.868.708
7.113.658 1.163.359
3.200.000 3.200.000

91,012.062 61.232.067

54.776.720 25.488.330
62.248.744 56.570.186

117.025464 82.058.516

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa entende que os montantes pelas quais os empréstimos se
encontram registados não diferem significativamente do seu justo valor ou são superiores a este. Com efeito,
o justo valor dos empréstimos obtidos dependerá significativamente do nivel de risco atribuido pelas
entidades financiadoras e das condições que a Empresa conseguiria obter em 31 de dezembro de 2018 e
2017 se fosse ao mercado contratar financiamentos de prazo e montantes semelhantes aos que tem em
curso naquela data.

É entendimento da Empesa que a generalidade dos empréstimos têm spreads de mercado, na medida em
que foram renegociados recentemente, ou as taxas de juro são atualizadas periodicamente, pelo que as
suas condições estão atualizadas face à situação dos mercados financeiros, refletindo deste modo o nivel
de risco atribuido pelos financiadores.

Para os empréstimos que não foram objeto de renegociação, na medida em que foram contratados em
condições de mercado mais favoráveis que as existentes atualmente, o justo valor não deverá ser superior
ao valor contabilistico.

A Empresa encontra-se exposto essencialmente aos seguintes riscos financeiros:

a) Risco de taxa de luro

Os riscos da taxa de juro estão essencialmente relacionados com os juros suportados com a contratação
de diversos financiamentos com taxas de juro variáveis. Os empréstimos contratados encontram-se
expostos a alterações nas taxas de juro de mercado (Nota 22).

Caso as taxas de juro de mercado tivessem sido superiores ou inferiores em 0,5% durante os exercicios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o resultado liquido daqueles exercicios teria diminuido ou
aumentado em, aproximadamente, 200.663 Euros e 81.674 Euros, respetivamente, não considerando o
respetivo efeito fiscal.
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b) Risco de taxa de câmbio

Os riscos de taxa de câmbio referem-se a dividas denominadas em moeda estrangeira diferente da
moeda do Empresa, o Euro.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017. os riscos de taxa de câmbio estão essencialmente relacionados
com contratos de aquisição de direitos de transmissão de programas de televisão celebrados com
diversas produtoras estrangeiras. Com o objetivo de reduzir o nivel de risco a que a Empresa está
exposta, foi contraido um empréstimo que, em 31 de dezembro de 2018 e 2017, ascendia a 2.702.829
Euros e 5.138.685 Euros respetivamente, o qual foi convertido num depósito a prazo em USD, que! em
31 de dezembro de 2018 e 2017, ascendia a 3.930.131 Euros e 6.253.648 Euros, respetivamente
(Nota 19).

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa não contratou foiwaids
cambiais.

Os saldos a pagar em moeda estrangeira, expressos em Euros, ao câmbio de 31 de dezembro de 2018
e 2017, são conforme segue:

2018 2017

Dólar americano (USO) 3.445.925 2.515.815
Franco Suiço (CHE) 21.670 27.900
Libra Esterlina (GBP) 7.549 8.229
Dólar Australiano (AUD) 4.320 4.320
Dólar Canadiano (CAD) 422 422

3.479.886 2.556.686

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa tem contas a receber em USD no montante de
1.843.039 USD e 681.202 USD, respetivamente.

c) Risco de crédito

O risco de crédito está essencialmente relacionado com as contas a receber resultantes das operações
da Empresa (Nota 18). Para reduzir o risco de crédito, a Empresa tem definidas políticas de concessão
de crédito, com definição de limites de crédito por cliente e prazos de cobrança, e politicas de descontos
financeiros de antecipação ou pronto pagamento. O risco de crédito é monitorizado regularmente com o
objetivo de:

- limitar o crédito concedido a clientes, considerando o respetivo perfil e antiguidade da conta a receber;
- acompanhar a evolução do nivel de crédito concedido;
- analisar a recuperabilidade dos valores a receber numa base regular.

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

- a análise da antiguidade das contas a receber;
- perdas de crédito esperadas;
- o perfil de risco do cliente;
- o histórico de relacionamento comercial e financeiro com o cliente;
- acordos de pagamento existentes;
- as condições financeiras dos clientes.

O movimento nas perdas por imparidade de contas a receber encontra-se divulgado na Nota 24.

O Conselho de Administração considera que as perdas por imparidade estimadas em contas a receber
se encontram adequadamente refletidas nas demonstrações financeiras, não existindo necessidade de
reforçar as perdas por imparidade de contas a receber.

r.
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Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, as contas a receber de terceiros incluem saldos vencidos conforme
segue, para os quais não foram registadas perdas por imparidade, por o Conselho de Administração
considerar que as mesmas são realizáveis:

Saldos vencidos 2018 2017

ALé 90 dias 7.112.230 4.721752
De 90 dias a 180 dias 3.700.229 1.588.962
Mais de 180 dias 6.485.901 928.291

17.298.360 7.239.005

d) Risco de liquidez

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de caixa
operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos de operações de
financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saidas de caixa para
atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos acionistas e o
reembolso de divida.

Para reduzir este risco, a Empresa procura manter uma posição liquida e uma maturidade média da
divida que lhe permita a amortização da sua divida em prazos adequados. Em 31 de dezembro de 2018
e 2017,0 valor de disponibilidades de caixa e os piafonds de crédito aprovados e não utilizados ascende
a, aproximadamente, 11.380.708 Euros e 7.992.859 Euros, respetivamente, que, no entendimento do
Conselho de Administração! tendo também em consideração as principais projeções de cash-flow para
2019, serão suficientes para a Empresa liquidar as suas responsabilidades financeiras correntes. Os
passivos financeiros em 31 de dezembro de 2018 e 2017 vencem-se como segue:

2018
Passivos financeiros Até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos Ntis de 3 anos Total

Empréstimos 32632885 7948 748 2125 000 6327.474 49234 107
credores por locações financeiras 1 399.867 1,386314 1.328 473 1.425 959 5542.613
crédftos de fornecedores

garantdos por terceiros 1.987.732 - - - 1.987.732
36220 484 9337.062 3453473 7.753 433 56764452

Não rernunerados
Fornecedores, conta corrente 26 627468 - - - 26 627.468
Fornecedores de programas 2 522108 - - - 2.522.108
Fornecedores de imobilizado 734470 449953 449.953 678 081 2312 457
Outros passivos correntes 28.798 979 - - - 28798979

58683025 449.953 449.953 678.081 60261.012
94903.509 9.787.015 3.903.425 8.431514 117.025 464

2017
Passicsfinanceiros Atél ano 1 a2ams 2a3anos Nisde3anos Total

Empréstimos 12.190 495 2190.217 2.115.550 8462.202 24.958.464
credores por locações financeiras 166 784 153 132 134.652 75298 529 866
créditos de fornecedores

garantidos porterceiros 971.217 - - - 971.217
13.328 496 2.343 349 2,250.203 8.537.500 26459547

Não remunerados.
Fornecedores, conta corrente 22.273 982 - - - 22273 982
Fornecedores de programas 4.194.262 - - - 4.194.262
Fornecedores de imobilizado 92.754 - - - 92,754
Outros passivos correntes 29.037.971 - - - 29.037.971

56238969 ‘ - - 55.598.969
69.567.465 2.343.349 2.250.203 8.537.500 82.058.516
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33. EVENTOS SUBSEQUENTES

Em 20 de fevereiro de 2019 a Empresa recebeu 2.560.000 Euros referentes à celebração da escritura de
venda do terreno que se encontrava em 31 de dezembro de 2018 como detido para venda (Nota 27), que
juntamente com o adiantamento efetuado pela a adquirente de 640.000 Euros, perfazem 3.200.000 Euros.

Com efeitos a partir de 5 de fevereiro de 2019! a Empresa alterou a sua sede para o edificio Impresa em
Paço de Arcos, passando a operar a partir deste edificio.

O CONTABILISTA CERTIFICADO O CONSELHO DE ADMINISTRACÃO

a 4-

39



• Deloltte & AssocIados, SROC S.A.

Deioitte.
1070-100 Lisboa
Portugal

Tel: + (351) 210 422 500
Fax: +(351) 210 427 950
www.deloittept

RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO

Ao Acionista da
SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S.A.

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à Vossa
apreciação o nosso Relatório e Parecer que abrange a atividade por nós desenvolvida e os documentos de

prestação de contas da SIC — Sociedade Independente de Comunicação, S.A. (“Entidade” ou “SIC”), relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os quais são da responsabilidade do Conselho de Administração.

Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da atividade da
Entidade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e estatutário em
vigor tendo recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços da SIC as informações e os
esclarecimentos solicitados.

No âmbito das nossas funções, examinámos a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de
2018, a demonstração dos resultados e de outro rendimento integral, a demonstração das alterações no capital
próprio e a demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data e o correspondente anexo.
Adicionalmente, procedemos a uma análise do Relatório de Gestão do exercício de 2018 preparado pelo
Conselho de Administração e da proposta de aplicação de resultados nele incluída. Como consequência do
trabalho de revisão legal efetuado, emitimos nesta data a Certificação Legal das Contas, que se dá aqui por
integralmente reproduzida, que não inclui reservas e inclui uma ênfase.

Face ao exposto, somos de opinião que, tendo em consideração o descrito nas secções “Ênfase” e “Outras
matérias” da Certificação Legal das Contas, as demonstrações financeiras supra referidas e o Relatório de
Gestão, bem como a proposta de aplicação de resultados nele expressa, estão de acordo com as disposições
contabilísticas, legais e estatutárias aplicáveis, pelo que poderão ser aprovados em Assembleia Geral de
Acionistas.

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da SIC o nosso apreço pela
colaboração prestada.

Lisboa, 18 de março de 2019

Deloitt& Associados, SROC S.A.1
Representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, ROC

‘Deloitte’ refere-sa a Oaloltte Touche Tohmatsu umlsed, uma sociedade privada de responsabilidade limitada do Reino unido
(OUL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e reapetivaa entidades relacionadas. A OUL e cada uma isonEc
das firmas membro da sua rede so entidades legais separadas e independentes. A DUL (também referlds como ‘oeloitte a 27001

firmas membro
serviços a clientes. Aceda a wwwdeloittecom/pvabout para saber mais sobre a nossa rede global de
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CERTIFICACÃO LEGAL DAS CONTAS

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Opinião

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da 5K — Sociedade Independente de Comunicação, S.A.
(“Entidade” ou “SIC”), que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de
2018 (que evidencia um total de 147.595.566 Euros e um total de capital próprio de 24.150.854 Furos,
incluindo um resultado líquido de 11.647.094 Furos), a demonstração dos resultados e de outro rendimento
integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao
ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem um resumo das
políticas contabilísticas significativas.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em
todos os aspetos materiais, a posição financeira da 5K — Sociedade Independente de Comunicação, S.A. em
31 de dezembro de 2018 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano rindo naquela
data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União
Europeia.

Bases para a opinião

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas
e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos
termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos da lei e cumprimos os
demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas.

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar
uma base para a nossa opinião.

Ênfase

Chamamos a atenção para o facto de que decorrente da adoção do IFRS 9 e do IFRS 15, para efeitos de
comparabilidade, as demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2017 [oram
reexpressas, conforme divulgado na Nota 2.2 do anexo às demonstrações financeiras. A nossa opinião não é
modificada em relação a esta matéria.

Outras matérias

As demonstrações financeiras anexas referem-se à atividade da Entidade a nível individual e foram
preparadas para aprovação e publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme indicado na Nota
Introdutória do anexo às demonstrações financeiras, a participação financeira na subsidiária é registada pelo
método da equivalência patrimonial. As demonstrações financeiras anexas não incluem o efeito da
consolidação integral a nível de ativos, passivos, custos e proveitos totais. Conforme indicado na Nota
Introdutória do Anexo, a Entidade encontra-se dispensada de elaborar demonstrações financeiras
consolidadas.

“Deioitte’ refere-se a Oeioitte Touche Tohmatsu Limited, uma sociedade privada de responsabilidade Nmitada do Reino unido
(0flL), ou a uma ou mais entidades da sua rede de firmas membro e respetivas entidades reiaclonadas, A OTÍL e cade uma bst iso,iEc
das firmas membro da sua rede sto entidades isgsis separadas e independentes. A OTÍL (também referida como ‘Deioitte a 27001
Giobai’) no presta serviços a clientes. Aceda a www.deioitte com/ptjabout para saber mais sobres nossa rede global de inlernasiens.curity
firmas membro. “e” ManqnTent

Tipo: Sociedade Anónima 1 NIPO e Matricula: 501776311 1 capital social: (500.000 1 Seda: Av. Eng. ouarte Pacheco, 7,
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras

O árgão de gestão é responsável pela:

— preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição
financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia;

— elaboração do relatório de gestão nos termos legais e regulamentares aplicáveis;

— criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação de
demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro;

— adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e

— avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, as
matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras como
um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde conste a
nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas não é uma garantia de que uma
auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma distorção material quando exista. As
distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente,
se possa razoavelmente esperar que Influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base
nessas demonstrações financeiras.

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos
ceticismo profissional durante a auditoria e também:

— identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, devido a
fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a esses riscos,
e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base para a
nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o risco de
não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio,
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno;

— obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de conceber
procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma
opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade;

— avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão;

— concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade e, com
base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer Incerteza material relacionada com
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material,
devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião.
As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém,
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades;

— avaliamos a apresentaçâo, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, Incluindo as
divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e acontecimentos
subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada;
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— comunicamos com o árgão de gestão, entre outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da
auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de
controlo interno Identificado durante a auditoria.

A nossa responsabilidade Inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do relatório de
gestão com as demonstrações financeiras.

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES

Sobre o relatório de gestão

Dando cumprimento ao artigo 451.0, n.° 3, ai. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer
que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requlsitos legais e regulamentares aplicáveis em
vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em
conta o conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.

Lisboa, 18 de março de 2019

DeloS& Asociados,’SROC s, —

Representada por Tiago Nuno Proença Esgalhado, ROC
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