
epois de meses de 
negociações oficio-
sas e oficiais, foi ofi-
cializada ontem a 
compra da Media 
Capital, dona da 

TVI, pela Altice Media, por 440 
milhões de euros. Este valor im-
plica que a Prisa receba pela ven-
da de quase 95% da sua posição 
na Media Capital um valor supe-
rior a 320 milhões de euros, de 
acordo com o comunicado envia-
do pela empresa espanhola.  

«A aquisição avalia a Media 
Capital com um valor de empre-
sa de 440 milhões de euros», in-
cluindo a dívida e os ajustamentos 
no fundo de maneio, diz a Altice, 
que garante que o impacto desta 
operação seja imediato ao nível do 
free cash flow da francesa. Um va-
lor que, segundo o CEO do grupo 
francês, Michel Combes, é consi-
derado «consistente», uma vez 
que vê este ativo com «potencial». 

De acordo com as contas trimes-
trais da Media Capital, o passivo é 

de 170 milhões. Para um endivida-
mento líquido de quase 100 mi-
lhões de euros. Além do valor que 
terá de pagar à Prisa, pelos 94,69% 
que os espanhóis detêm, a Altice 
teve de lançar uma OPA obrigató-
ria, na qual se propõe comprar os 
5% remanescentes. O que avalia 
esta compra da posição de minori-
tários em 11,5 milhões de euros. A 
maior parte da posição dos mino-
ritários está concentrada no caixa 
económica galega NCG Banco, 
que detém 5% dos 5,13% ainda dis-
persos no mercado. 

 

Com esta operação, a Altice quer  
não só fazer crescer a Media Capi-
tal no mercado nacional, como tam-
bém reforçar a sua política de es-
tratégia global. Daí estar previsto 
exportar conteúdo português para 
outros territórios em que a Altice 
atue, em especial para França e 
para os Estados Unidos, investir na 
expansão digital, desenvolver no-
vos canais televisivos e formatos, 
lançar novos serviços, aumentar os 
investimentos em conteúdos por-
tugueses, melhorar o alcance de ca-
nais fundamentais como a TVI 24 



Estava tudo a postos, em outubro 
passado, para o grupo chinês 
KNJ Investment Limited, sedia-
do em Macau – e liderado pelo 
empresário Kevin Ho –, passar a 
ser o principal acionista do grupo 
Global Media, proprietário de tí-
tulos como Diário de Notícias e 
Jornal de Notícias. A decisão foi 
sendo adiada durante meses e, 
como o SOL apurou, o grupo chi-
nês já desistiu de avançar com a 
entrada no capital do grupo.  

A ideia era ficar com 30% do 
grupo atualmente detido pelo em-
presário angolano António Mos-
quito, Joaquim Oliveira e Luís 
Montez. Uma operação que che-
gou a ser anunciada através da 
confirmação da assinatura de um 
memorando de entendimento en-
tre as duas partes e que seria leva-

da a cabo através de uma operação 
de aumento de capital. O negócio 
exigiria um investimento entre os 
15 e os 20 milhões de euros. 

Em comunicado emitido na al-
tura pela Global Media, o grupo 
traça como objetivos desta opera-
ção a «criação de plataformas 
comunicacionais que permi-
tem ligar Portugal e Macau a 
países de língua portuguesa» 
assim como a expansão da sua ati-
vidade «nos mercados digital e 
online, no âmbito da sua estra-
tégia internacional». Objetivos 
esses que não vão ver a luz do dia 
com o grupo chinês.  

 

Apesar das mexidas no setor dos 
media, o grupo Cofina, dono do 
Correio da Manhã e da CMTV 
continua a enfrentar um momen-
to de impasse em relação ao seu 
futuro depois de ter avançado, em 
março passado, com uma profun-
da reestruturação com objetivo de 
cortar 10% dos custos. A empre-
sa liderada por Paulo Fernandes 

arrancou com esta operação 
transversal a todo o grupo após 
ter registado em 2016 um recuo 
dos lucros de 14,4%, com quedas 
em quase todas as áreas de negó-
cio, com destaque para as recei-
tas de publicidade. Um comporta-
mento que voltou a repetir-se e a 
acentuar-se no primeiros meses 
do ano, sobretudo em fevereiro. 

Para fazer face a esta quebra, 
avançou com programa de resci-
sões e um despedimento coletivo. 
Em paralelo, pôs em marcha um 
plano de reforço de fusão de ser-
viços e de otimização de recursos 
internos com o objetivo de «obter 
importantes sinergias» entre as 
redações dos seus «títulos de im-
prensa, plataformas digitais e 
televisão».  

Recorde-se que, no ano passa-
do, a Altice chegou a ter quase fe-
chado um acordo com Paulo Fer-
nandes, para a aquisição do gru-
po, mas as negociações, nunca 
assumidas publicamente, não 
chegaram na altura a bom porto. 

e usar a Plural como o núcleo de 
produção de conteúdos global.  

Aliás, este é o caminho que tem 
sido adotado pela Altice nos vários 
países onde está presente. É o caso 
de França, Estados Unidos e Israel. 
«A Altice quer fornecer mais con-
teúdos a todos os consumidores 
portugueses num mundo digital 
e, como tal, disponibilizar mais 
oferta centrada em formatos e 
produção locais», sublinhando a 
vontade de «fortalecer significa-
tivamente o setor dos media». 

Michel Combes, CEO do grupo 
Altice, revelou ontem estar muito 
entusiasmado por juntar dois líde-
res de mercado no setor das tele-
comunicações em Portugal. «Es-
tamos muito entusiasmados 
com esta caminhada», disse, 
acrescentando ainda que a conver-
gência que foi iniciada em outros 
países vai «começar também em 
Portugal, com os melhores ati-
vos que se possa imaginar. De 
um lado, a PT e do outro lado a 
Media Capital», referiu durante a 
conferência de imprensa. 

Também Paulo Neves, presi-
dente executivo e do Conselho de 
Administração da PT Portugal, 

lembrou que esta aquisição «é 
uma tendência que existe, mas 
é a primeira vez que se prova 
que existe». 

A operação ainda precisa de re-
ceber luz verde por parte das en-
tidades reguladores: Entidade Re-
guladora para a Comunicação So-
cial (ERC), Autoridade Nacional 
de Comunicações (Anacom) e da 
própria Autoridade da Concor-
rência (AdC), mas Michel Com-
bes considerou que será um pro-
cesso sem entraves, «suave». 

Para já, a presidente executiva 
da Media Capital, Rosa Cullell, 
mostrou disponibilidade em ficar 
em Portugal com a sua equipa, em-
bora essa decisão seja da respon-
sabilidade do acionista. Ainda as-
sim, Michel Combes manifestou 

interesse em trabalhar com a ges-
tora. 

 

O negócio tem inevitavelmente im-
pacto no mercado dos media e a luta 
por conteúdos, principalmente au-
diovisuais, vai intensificar-se. Essa 
realidade já era antecipada pelos 
analistas do Caixa BI, quando afir-
mavam que «uma nova disputa en-
tre os operadores de Telecom por 
conteúdos pode intensificar-se». 

O cenário mais provável em 
cima da mesa para fazer face a esta 
operação da Altice poderá passar 
por uma resposta da NOS junto da 
Impresa, dona da SIC. O próprio 
CEO da operadora de telecomuni-
cações, Miguel Almeida, admitiu 
há meses que não iria ficar de bra-
ços cruzados caso a Altice compras-
se a Media Capital. «Se a Altice 
comprar a TVI e os reguladores 
não fizerem nada, haverá guer-
ra», revelou em dezembro passado. 

A verdade é que esta compra da 
Media Capital deixa o grupo lidera-
do por Francisco Pedro Balsemão 
numa encruzilhada. Se for opor-se 
a esta operação junto da entidade 
da Concorrência também fica de 

braços atados se vier a receber uma 
oferta da NOS. Para já, Balsemão 
tem sido de poucas palavras em re-
lação a esta matéria. Só no início 
deste mês, quando foram oficializa-
das as negociações entre a Altice e 
a dona da TVI afirmou que «era 
preciso aguardar pelo desfecho 
deste processo que certamente 
também terá intervenção regu-
latória e concorrencial e depois 
logo vemos como vamos agir».  

Para o grupo Haitong, esta solu-
ção poderia ser vantajosa para man-
ter equilibrado o acesso aos conteú-
dos no mercado nacional – um novo 
campo de batalha onde as duas ope-
radoras de telecomunicações se têm 
confrontado, sobretudo no que diz 
respeito aos conteúdos desportivos. 
«Miguel Almeida não elaborou 
no que entendia como retaliação 
mas, na nossa visão, é claro de 
que a NOS pode considerar com-
prar o outro grupo de comunica-
ção social, a Impresa, que tem a 
SIC, para ter poder negocial con-
tra a PT/Altice», disse. 

Uma opinião partilhada mais re-
centemente pela Caixa BI, ao reve-
lar que «este cenário assume que 
a NOS não permanecerá passi-

va nesta guerra. […] Um cená-
rio possível seria a NOS lançar 
uma proposta sobre a Impresa, 
que poderia estar avaliada em 
230 milhões de euros». 

Já o presidente da Vodafone, 
Mário Vaz, chegou a afirmar que, 
sendo que do ponto de vista eco-
nómico a televisão é um negócio 
difícil, então o objetivo de quem 
compra «deve ser devidamente 
investigado e esclarecido» pe-
los reguladores. 

 

Esta mexida está a ter impacto no 
mercado bolsista. As ações da Me-
dia Capital fecharam a última ses-
são da semana a valorizarem 17% 
para os 3,64 euros. Um valor que 
está 29,8% acima da contraparti-
da oferecida pela Altice. Já a Pri-
sa fechou a subir mais de 10% para 
3,02 euros, tendo chegado a dispa-
rar mais de 19,5%, enquanto a Al-
tice subiu 2,02%, para 20,45 euros. 

Os títulos da Impresa fecharam 
a valorizar 13,30% para 0,43 cênti-
mos. Ainda no campo dos media, a 
Cofina também registou ganhos, 
com as ações a avançarem 1,48% 
para 0,41 cêntimos.



«Por mim, já fiz a minha esco-
lha da companhia que utilizo». 
Nas vésperas da Altice anunciar 
o acordo para a compra da Media 
Capital – detentora da TVI – e até 
agora propriedade da empresa es-
panhola Prisa, o primeiro-minis-
tro fez uma declaração surpreen-
dente no Parlamento, afirmando 
que a PT – agora propriedade da 
Altice – se poderia transformar 
numa «nova Cimpor» e acusan-
do a MEO de ter sido responsável 
pela quebra de comunicações du-
rante os fogos de Pedrógão Gran-
de. E, inusitadamente, afirmou, 
no que toca a operadoras de cabo, 
ter feito a sua escolha – não a 
MEO, mas a Vodafone ou a NOS. 

Marcelo Rebelo de Sousa rece-
beu ontem, fora da agenda oficial, 
o acionista da Altice, Patrick Dra-
hi. E, segundo apurou o SOL, 
aproveitou para tentar acalmar 
os ânimos entre o Estado portu-
guês e os empresários franceses, 
depois do ataque feito pelo pri-
meiro-ministro durante o debate 
do Estado da Nação. 

Mas Patrick Drahi reuniu-se 
também com António Costa, a se-
guir ao encontro com o Presiden-
te da República. Segundo fonte do 
gabinete, a audiência ficou fora 
da agenda oficial, mas enquadra-
-se na prática habitual de reu-
niões entre empresas e primeiro-
-ministro quando estão em causa 
grandes investimentos.  

O Presidente da República aca-
bou também por receber, além do 
acionista principal da Altice, o re-
presentante da Prisa Jose Luís 
Cebrian, atual proprietária da 
TVI, e Francisco Pinto Balsemão, 
da concorrente Impresa, detento-
ra da SIC, acompanhado pelo fi-
lho e atual chairman, Francisco 
Pedro Balsemão. 

Depois dos encontros, que eram 
para serem privados, terem sido 
tornados públicos, o Presidente 
da República acabou por publicar 
uma nota na sua página oficial: 
«O Presidente da República re-
cebeu hoje [ontem] ao final da 
manhã uma delegação da Alti-
ce, Prisa e Media Capital. O 
Presidente recebeu também ao 
início da tarde os drs. Francis-
co Pinto Balsemão e Francisco 
Pedro Balsemão». 

A violência da reação do pri-
meiro-ministro contra a Altice 
levou esta semana o líder da opo-
sição, Pedro Passos Coelho, a 
comparar Costa a Donald 
Trump. «Não sei o que é que 
terá levado o dr. António Cos-
ta a, de certa maneira, fazer 
uma admoestação pública a 
uma empresa», disse Passos. 
«Nunca, julgo eu, tinha ouvi-
do um primeiro-ministro ati-
rar-se assim publicamente a 
uma empresa. Acho que nem 
o engenheiro Sócrates teve co-
ragem para fazer isto e, atual-

mente, o primeiro-ministro 
sente-se com à vontade de po-
der admoestar publicamente 
uma empresa privada», criti-
cou o antigo primeiro-ministro, 
que aproveitou para comparar a 
atuação de António Costa com a 
de Donald Trump: «Lembro-me 
de aqui há uns meses do es-
cândalo que foi quando o pre-
sidente dos Estados Unidos ter 
discriminado negativamente 
uma cadeia de empresas nor-
te-americanas». 

 

Ontem, na conferência de impren-
sa sobre a compra da Media Capi-
tal, o CEO da Altice procurou 
afastar-se desta polémica. «Não 
estamos aqui para fazer políti-
ca. Apresentamos um projecto 
forte industrial para o país». 
disse Michel Combes, acrescen-
tando que a rede que está a ser 
construída em Portugal é única. 

Combes revelou ainda que no 
incêndio de Pedrógão Grande a 
PT trabalhou para resolver as si-
tuações, dizendo que esteve sem-
pre em contacto para perceber o 
que se estava a passar. A PT fez 
«tudo para [a operação] funcio-
nar, nem sempre é fácil» e con-
fessou-se «orgulhoso do que foi 

feito na companhia, pelos tra-
balhadores e empresa».  

 Michel Combes disse ainda que 
«qualquer país estaria satisfei-
to com o investimento» feito 
pela Altice. 

 

Apesar de tudo, há ainda alguns 
obstáculos a ultrapassar – além 
da oposição política à Altice, com 
BE e PCP (ver texto ao lado) a 
amplificarem as críticas de Antó-
nio Costa. 

Por um lado, BE e PCP, com o 
primeiro-ministro, não vão dei-
xar cair a guerra contra os despe-
dimentos e a reestruturação da 
PT e demais empresas. 

Por outro lado, a Altice conta 
com contestação interna na PT. 
Além, naturalmente, da comissão 
de trabalhadores e dos sindicatos, 

também quadros herdados da es-
trutura de poder anterior resis-
tem à estratégia do novo acionista. 

Mas a questão política deverá ser 
mais mediática, sobretudo a partir 
do momento em que a compra da 
Media Capital foi anunciada. 

De acordo com o deputado do 
PCP   Bruno Dias, há um «proble-
ma» de «ação e vontade políti-
ca», uma vez que sendo este um se-
tor estratégico, o Estado devia re-
cuperar o controlo sobre a PT 
Portugal. A PT «já controla a 
rede de Televisão Digital Ter-
restre (TDT) e o maior operador 
de TV por cabo [através da mar-
ca MEO], e está a preparar-se 
para uma operação de concen-
tração e verticalização sem pre-
cedentes no setor», argumentou.  

Para o PCP, com a compra da 
Media Capital, a Altice passará a 
controlar um dos principais ope-
radores de televisão por cabo (a 
MEO), a rede de TDT, o canal de 
televisão com maior audiência (a 
TVI) e uma das principais produ-
toras de conteúdos audiovisuais 
portuguesas (a Plural).  Assim, 
passa a deter toda uma cadeia no 
setor da televisão, passando pela 
produção, pela emissão e pela dis-
tribuição. Bruno Dias expôs todo 
o argumentário numa audiência 



 ntónio Costa tem sorte, 
até na desgraça. Depois 
da tragédia de Pedrógão 

Grande e do que se passou em 
Tancos, o primeiro-ministro 
conta com a excecional lealda-
de do Bloco de Esquerda e do 
PCP para o ampararem nos tem-
pos difíceis.  

E este é um dos tempos. Se An-
tónio Costa tivesse maioria abso-
luta, o PCP e o Bloco de Esquer-
da estariam a fazer uma oposição 
devastadora – como sempre fize-
ram a todos os governos quer do 
PS quer do PSD/CDS. Mas Cos-
ta pode dar graças a deus por não 
ter maioria absoluta – a gerin-
gonça faz mais pela sobrevivên-
cia política do primeiro-ministro 
do que uma maioria socialista na 
Assembleia da República. A con-
tinuar assim, é natural que nas 
próximas eleições Costa faça 
tudo para não conseguir maioria 
absoluta. Aliás, não foi à toa que 
o primeiro-ministro já disse pu-
blicamente que a coisa se pode 
repetir. Aquilo dá-lhe um jeito 
dos diabos.  

 
uando a dimensão do assal-
to a Tancos foi tornada pú-

blica, o PCP foi dos primeiros 
partidos a reagir. Nessa quase 
longínqua sexta-feira, o PCP 
emitiu um comunicado oficial 
muito duro, a pedir «responsa-
bilidades políticas», mais ou 
menos à mesma hora em que 
António Costa fazia a mala para 
as férias em Palma de Maiorca. 
Enquanto Costa se mantinha 
em silêncio – e Palma de Maior-
ca tem internet, telefones e 
Skype – o país entrava em esta-

do de choque com o assalto a 
Tancos. O ministro da Defesa 
admitia que o material roubado 
viesse a «colidir com a nossa 
segurança», aceitando que po-
deria ir parar a redes terroris-
tas. O Presidente da República 
fez declarações tonitruantes: 
era preciso investigar tudo «doa 
a quem doer e não deixando 
ninguém imune».  

osta continuou impávido as 
suas férias. Quando chegou, 

numa reunião com as Forças 
Armadas, explicou que tinha 

ido para Palma de Maiorca des-
cansado porque os serviços de 
segurança o avisaram que não 
havia riscos – apesar do Minis-
tério Público ter aberto uma in-
vestigação. O chefe militar ex-
plicou que o material roubado, 
afinal, não servia para nada. 
Era só tralha. Alguém anda a fa-
zer de nós parvos. Entre as ex-
plicações em São Bento e a teo-
ria da conspiração de Vasco 
Lourenço segundo a qual tudo 
se tratou de uma intentona para 
prejudicar o Governo PS, venha 
o diabo e escolha.

A líder do Bloco de Esquerda 
(BE) acusa a Altice de  fraude e 
de tentar dobrar a lei para des-
pedir 3000 trabalhadores.  «O 
Governo disse, e bem, que a 
empresa não podia despedir 
utilizando a figura do despe-
dimento coletivo, mas a Alti-
ce quer despedir os mesmos 
trabalhadores utilizando os 
mais variados subterfúgios le-
gais», disse na quinta-feira Ca-
tarina Martins, afirmando que a 
empresa está a externalizar par-
te dos seus serviços a outras e a 
transferir trabalhadores para 
outras empresas, algumas do 
mesmo grupo. 

«Como é que a Altice está a 
usar a figura de transmissão 
de estabelecimento, que acon-
tece quando uma empresa está 
em dificuldades e é comprada 
por outra, e é a mesma que pe-
diu uma licença bancária para 
operar como banco em Portu-
gal», interrogou. Para Catarina 
Martins «isto chama-se fraude, 
chama-se dobrar a lei». 

Na véspera, o presidente da PT 
Portugal, operadora que é detida 
pelo grupo Altice, rejeitara qual-
quer «ilegalidade» no processo 
de transferência de trabalhadores 
para outras empresas. 

Na Assembleia da República, 
Paulo Neves revelou que «a 
transferência de estabeleci-
mento apenas pretende tirar» 
áreas de negócio «que não são 
core» para a PT Portugal, mas 
que estes trabalhadores vão con-
tinuar com a operadora. A PT 
Portugal «honra todos os com-
promissos legais» assegurou. 

 
 

Também o PCP criticou a situa-
ção laboral dos trabalhadores da 
PT Portugal. De acordo com a de-
putada Rita Rato, há «exemplos 
concretos» de «chantagem, 
pressão», situação que Paulo Ne-
ves rejeitou «liminarmente». 

Já o deputado do BE José Soei-
ro ironizou que PT Portugal tinha 
conseguido a «proeza de conse-
guir uma greve geral», pelo 
qual, deu os «parabéns» ao pre-
sidente da PT Portugal. 

No início do mês os sindicatos 
afetos à PT Portugal anunciaram 
a realização de uma greve geral 
no dia 21 contra a transferência 
de trabalhadores para outras em-
presas do grupo Altice. 

Na sua intervenção no Parla-
mento, Paulo Neves disse que 300 
pessoas mudaram de funções na 
operadora para «áreas seme-
lhantes», e que outras 600 «saí-
ram, ou por iniciativa própria 
ou por rescisão amigável». Se-
gundo o gestor, há ainda quase  
200 trabalhadores que neste mo-
mento «não têm função».

na Assembleia da República com 
o ministro do Planeamento. 

Pedro Marques recusou comen-
tar o negócio, argumentando que 
o problema se coloca apenas ao ní-
vel das entidades reguladoras. 

Na sua intervenção, o gover-
nante  afirmou-se «seguro» de 
que «o regulador estará atento 
à situação da empresa». 

Sobre a aprovação das entida-
des reguladoras, o CEO da Altice 
disse que a «expetativa» é que o 
«processo decorra de forma 
suave», tal como já aconteceu 
noutros países. 

Mas suavidade está longe de ser 
consesual. «Acreditamos que a 
aprovação do negócio pelas au-
toridades portuguesas deve ar-
rastar o processo e não excluí-
mos uma análise aprofundada 
pelas autoridades da concor-
rência que pode criar obstácu-
los para a operação»,disse um 
analista de mercado citado pela 
imprensa especializada. 

Além disso, «depois de o pri-
meiro-ministro português ter 
feito comentários em relação à 
Altice, acreditamos que possa 
haver alguns obstáculos polí-
ticos para a Altice avançar com 
este negócio». 

Veremos.


