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Nos termos do art. 248º do Código dos Valores Mobiliários, a Sonae.com SGPS, S.A. e 
VODAFONE TELECEL – COMUNICAÇÕES PESSOAIS, SA (“Vodafone”), tornam público ter 
sido hoje celebrado entre a OPTIMUS Telecomunicações S.A. (sociedade em relação de 
domínio com a Sonae.com) e a VODAFONE um acordo de parceria denominado “Acordo de 
Joint Venture” ao abrigo do qual as duas sociedades acordam na constituição e controlo 
conjunto, em partes iguais, da SITUS – Exploração de Torres de Telecomunicações e 
Sites, S.A., (“Situs”). 
 
A Situs assegurará a gestão integrada, e em benefício comum da Optimus e da Vodafone e, 
das infra-estruturas onde se encontrem, ou venham a ser instalados, equipamentos de 
telecomunicações da Optimus e da Vodafone, nomeadamente as actuais torres e roof tops e 
as que venham a ser construídas pela Situs.  Neste âmbito, a Optimus e a Vodafone 
transferirão para a Situs a actividade de gestão de infra-estruturas de telecomunicações que 
neste momento é desenvolvida em cada um dos operadores. 
 
A Situs será constituída com um capital inicial de 50 mil euros, no qual a Optimus e a 
Vodafone deterão igual participação accionista, prevendo-se a realização de um aumento de 
capital a subscrever unicamente pela Optimus e pela Vodafone, também em partes iguais, e 
a ser realizado por cada uma das partes, designadamente, através da transferência, ao valor 
contabilístico, do conjunto de bens, direitos e obrigações de que são titulares ou a que se 
encontrem vinculadas e que se encontram afectos à gestão das referidas infra-estruturas. 
 
O preço da subscrição das acções a serem emitidas no aumento de capital será determinado 
através de uma auditoria que apurará o valor do conjunto de bens, direitos e obrigações a 
serem transferidos. Caso a avaliação determine uma diferença entre o valor do conjunto de 
bens a serem transferidos por cada uma das partes, a Parte a cujo conjunto de bens, direitos e 
obrigações foi atribuído um valor inferior deverá fazer uma contribuição em dinheiro, podendo, 
caso a diferença seja superior a 10 milhões de euros, optar por pôr termo à parceria agora 
acordada. 
 



O aumento de capital ficará ainda sujeito à obtenção de autorização das autoridades de 
concorrência comunitárias ou nacionais ou de declaração pelas referidas autoridades da não 
sujeição desta parceria àquela autorização e ainda do acordo de instituições financiadoras da 
Optimus à transmissão para a Situs do referido conjunto de bens, direitos e obrigações. 
 
Deste acordo de parceria fazem ainda parte um conjunto de contratos que estipularão os 
termos e condições gerais em que a Situs prestará serviços de alojamento e gestão dos sites. 
 
A Optimus e a Vodafone celebraram ainda um acordo parassocial, que regerá as suas 
relações enquanto accionistas igualitários da Situs, contendo estipulações que consagram 
princípios de gestão conjunta e paritária da Situs e estabelecem limitações à livre 
transmissibilidade e oneração das respectivas acções e mecanismos de resolução de 
impasses societários. 
 
A constituição da Situs vem criar melhores condições para a minimização do impacto 
ambiental das infra-estruturas de rede actuais e futuras, gerando simultaneamente poupanças 
significativas em termos de investimento e custos para os dois operadores. 
 
 
 
Maia, 15 de Abril de 2002 


