
 
Divulgação 
de Resu l tados 

 
  



2 

 
 

 

Forte crescimento em todos os serviços core de telecomunicações, aceleração das 

tendências positivas nos indicadores financeiros 

 

 Pela primeira vez desde o 4T12, a base de clientes de TV por Subscrição cresceu face ao período homólogo 

(+1,9%): a tendência positiva na TV por Subscrição acelerou, com um novo trimestre de aumento das adições 

líquidas, de +13,9 mil, impulsionando um crescimento anual de 1,9% da base de clientes para mais de 1,5 milhões 

de subscritores; 

 

 Mais de 37% dos clientes de acesso fixo subscrevem atualmente pacotes convergentes, o que compara com 

apenas 16% há um ano; 

 

 Os clientes convergentes totais já totalizavam 510 mil no final do 2T15, representando 2,44 milhões de RGUs 

Convergentes; 

 

 Forte crescimento dos serviços de Banda Larga e Voz Fixas, impulsionado pelo acréscimo dos pacotes 

convergentes e da venda cruzada à base de clientes; 

 

 Os subscritores móveis cresceram quase 14% face ao 2T14 para 3,86 milhões de clientes, registando-se um 

crescimento líquido positivo nas bases de clientes pré e pós-pagos; 

 

 O ARPU por Subscritor Residencial de Acesso Fixo registou um novo trimestre de forte crescimento anual, de 

12,2% para 42,3 euros; 
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 O número de RGUs B2B aumentou em 13,7% face ao 2T14 para 1,17 milhões, refletindo o crescimento em todos 

os serviços devido às grandes contas Corporate ganhas nos últimos trimestres e ao crescimento continuado dos 

serviços e da presença no mercado, no segmento das PME e SoHo; 

 

 Um novo trimestre muito forte para a divisão de Cinemas e Audiovisuais, que beneficiou do forte alinhamento de 

filmes e consequente crescimento anual do número de bilhetes vendidos de cerca de 20%, transversal a todo o 

setor; 

 

 Aceleração da tendência de crescimento das receitas, com as receitas consolidadas a crescer 3,2% para 355,9 

milhões de euros no 2T15, impulsionadas sobretudo pelas fortes tendências operacionais no segmento de 

telecomunicações e no segmento de distribuição e exibição cinematográfica; 

 

 Melhoria contínua das tendências anuais do EBITDA, melhorando de um decréscimo anual de 1,5% no 1T15 para 

um crescimento de 3,6% no 2T15, com o EBITDA de Telecomunicações a registar um acréscimo anual de 3,3%, 

representando uma margem de 38,1% das Receitas de Telecomunicações; 

 

 O CAPEX Total de 102,4 milhões de euros no 2T15, foi significativamente mais alto face ao período homólogo, 

devido ao nível ainda excecionalmente elevado de crescimento comercial e à expansão de rede, como 

previsto. 



4 

1.1 - Crescimento anual dos clientes de TV por Subscrição para mais de 1,5 milhões 

 

Pela primeira vez desde o 4T12, a base de clientes de TV por Subscrição registou um crescimento anual, revertendo 

uma tendência de longo prazo de perda de quota de mercado. No 2T15, os clientes de TV por Subscrição 

cresceram 1,9% face ao 2T14, refletindo a forte proposta de valor convergente da NOS e o sucesso da expansão de 

rede. 

 

As tendências positivas dos últimos trimestres na TV por Subscrição tornaram-se ainda mais pronunciadas, com 

adições líquidas de 13,9 mil clientes no 2T15, uma aceleração face aos 11,9 mil que se registaram no 1T15 e aos 7,1 

mil do 4T14. O crescimento teve lugar quer na base de clientes fixos, quer na de DTH, sendo que as adições líquidas 

de acesso fixo cifraram-se em 9,6 mil. 

 

Na génese do desenvolvimento muito positivo da base de clientes está a força da atividade comercial e da 

proposta de valor, para além de um aumento do enfoque e de uma atividade de retenção muito mais proativa, 

que por seu turno tem impulsionado níveis de desligamentos significativamente mais reduzidos e níveis de 

fidelização mais elevados, sendo que mais de 70% da base de clientes residenciais de acesso fixo se encontra em 

planos de fidelização de 2 anos. 

 

 

1.2 - Forte crescimento em todos os serviços impulsionado pela adesão à convergência, 

venda cruzada e crescimento no B2B 

 

No 2T15, a NOS registou adições líquidas positivas em todos os serviços core de telecomunicações: TV por 

Subscrição, de acesso fixo e de DTH, Banda Larga e Voz Fixa e Móvel, pré e pós-paga. O principal impulsionador 

deste desempenho positivo continua a ser a proposta de valor dos pacotes convergentes. No final do 2T15, a NOS 

tinha 509,8 mil clientes que subscreviam pacotes convergentes, mais 2,5x do que no final do 2T14, já representando 

34% da base total de clientes de TV por Subscrição, sendo que 37% dos clientes de acesso fixo eram já 

convergentes. Os RGUs Convergentes apresentaram um crescimento anual de 142,5% para 2,44 milhões de RGUs, 

representando uma média de 4,8 RGUs por cliente. O crescimento dos serviços convergentes permanece elevado 

trimestre após trimestre, embora a um ritmo gradualmente mais lento do que no ano anterior, devido ao nível já 

elevado de penetração da base de clientes. 

 

Ao longo dos últimos meses, a NOS lançou uma série de ofertas convergentes mais segmentadas, desde uma oferta 

de base de gama double play de TV por Subscrição e Móvel, NOS Dois, até uma oferta de topo de gama de cinco 

serviços, NOS Cinco, que oferece TV por Subscrição de topo de gama (156 canais), Banda Larga (100 Mbps), 

Banda Larga Móvel 4G (5 GB), Voz Fixa e Voz e Dados Móveis (500 MB por cartão SIM, standard). Os resultados têm 

sido muito encorajadores, com uma boa proporção dos clientes sensíveis aos dados móveis a subscrever a oferta 

NOS Quatro de gama mais elevada por 54,99 euros, no sentido de beneficiar dos planos de dados de 500MB / 1GB 

por cartão SIM. 

 

Os clientes de Banda Larga e Voz Fixa também registaram um crescimento material no 2T15, de 39,5 e 59,6 mil, 

respetivamente, valores significativamente mais elevados que nos trimestres anteriores, impulsionados pelo forte 

desempenho da base de clientes de TV por Subscrição, atividade de venda cruzada e adesão à convergência, 

quer na rede de acesso fixo, quer na plataforma de satélite, bem como pelo crescimento no segmento Corporate. 

 

A inovadora interface de TV da NOS, “IRIS”, continua a registar uma adesão muito forte, com 41,6 mil clientes 

adicionais no 2T15, elevando a sua penetração da base de clientes de 3,4&5P para quase 87%. Com a sua 

arquitetura de servidor de cliente, a IRIS proporciona um ecossistema NOS multidevice que permite 

desenvolvimentos e atualizações da plataforma mais ágeis e flexíveis do que outras soluções no mercado. Estar na 

vanguarda da inovação na TV por Subscrição é uma prioridade core para a NOS, na medida em que lhe 
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proporciona uma forte diferenciação competitiva, sobre a qual alavanca o crescimento noutros serviços core de 

telecomunicações, fixos e móveis.  

 

 

1.3 - Forte crescimento da quota de mercado móvel impulsionado pelo crescimento contínuo 

nos pacotes convergentes e pelo regresso ao crescimento dos serviços móveis pessoais 

 

O forte ritmo de crescimento da base de clientes móveis continuou ao longo do 2T15, não apenas na base de 

clientes pós-pagos, principalmente convergente, mas também na base de clientes pré-pagos, que registou adições 

líquidas positivas pela primeira vez em 2 anos. 

 

Os subscritores móveis totais registaram um acréscimo anual de 13,7% para 3,86 milhões de clientes, com adições 

líquidas totais de 130,8 mil clientes no 2T15, dos quais 125,7 mil pós-pagos e os restantes 5,1 mil pré-pagos. O 

crescimento dos clientes pós-pagos deve-se sobretudo à contínua adesão aos pacotes convergentes e ao 

crescimento no segmento Empresarial. O desempenho trimestral positivo no segmento pré-pago resulta da 

combinação de uma migração menos pronunciada para produtos convergentes, por parte da base de clientes 

móveis da NOS, com o sucesso de ofertas dirigidas a segmentos de nicho do mercado móvel stand-alone, 

nomeadamente a marca jovem WTF, que tem vindo a evidenciar tendências de crescimento encorajadoras ao 

longo dos últimos trimestres. 

 

Globalmente, os clientes pós-pagos representam agora 47% da base de clientes móveis, um crescimento face aos 

38% que se verificavam no final do 2T14. 

 

 

1.4 - Sucesso na instalação e entrega dos serviços na data prevista conduzem a crescimento 

das receitas das novas contas Corporate 

 

As receitas das grandes contas Corporate apresentaram um forte crescimento, com o incremento das receitas das 

novas contas ganhas ao longo do último ano. A instalação e entrega dos serviços com sucesso é particularmente 

digna de registo, dado o trabalho de planeamento e execução simultâneos requirido para a maior parte destes 

clientes institucionais, muito exigentes e tecnicamente sofisticados. No segmento das TIC, também se têm 

materializado fontes de crescimento adicional, em áreas como gestão de datacentres, outsourcing de sistemas de 

informação, serviços baseados na cloud e gestão de aplicações. O segmento de PME e SoHo da NOS tem vindo a 

registar um crescimento significativo de RGUs, consolidando a reversão das tendências de longo prazo, 

começando agora a crescer também em termos de número de clientes únicos, embora as tendências anuais em 

termos de receitas sejam ainda negativas devido ao ambiente de preços ainda muito desafiante neste segmento, 

que ainda não foi compensado pelo forte crescimento em volume. 

 

Os RGUs totais do segmento Empresarial continuaram a apresentar um bom desempenho, com um crescimento 

anual de 13,7% para 1,171 milhões, impulsionados por um crescimento de 29,1% nos serviços de TV por Subscrição 

para 98,0 mil, de 24,2% na Banda Larga Fixa e serviços de Dados para 123,6 mil, de 24,4% nos serviços de Voz Fixa 

para 246,3 mil e de 7,1% nos serviços móveis para 702,6 mil, devido ao intenso esforço comercial e incremento das 

capacidades de distribuição. 
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1.5 - O ARPU Residencial continua a crescer devido ao aumento da penetração de RGUs por 

lar 

 

A continuação do crescimento nos pacotes convergentes e na venda cruzada de serviços à base de clientes 

residencial, impulsionando o aumento do número médio de RGUs por lar, são as principais causas do forte 

desempenho do ARPU neste segmento, que registou um acréscimo anual de 12,2% para 42,3 euros. 

 

O ARPU por RGU no segmento Empresarial continuou a registar uma tendência anual negativa, devido à 

continuação do impacto da alteração de preços no segmento de SoHo e PME. 
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1.6 – Cinemas e Audiovisuais 

 

 

 
 

 

No 2T15, a venda de bilhetes de Cinema da NOS registou um acréscimo de 19,5% para 2,004 milhões de bilhetes, o 

que representa um desempenho similar ao do mercado como um todo1. 

 

Os filmes de maior sucesso exibidos no 2T15 foram “Velocidade Furiosa 7”, “Vingadores: A Era de Ultron”, “Mundo 

Jurássico”, “Inside Out: Divertida-mente” e “Mad Max: Estrada da Fúria”. 

 

A NOS abriu o primeiro ecrã IMAX® DMR - Digital 3D em Lisboa em junho de 2013, tendo sido aberto um segundo 

ecrã IMAX® DMR - Digital 3D no Porto em abril de 2015. Tendo já completado 2 anos de operação, esta experiência 

premium de Cinema continua a revelar-se muito bem sucedida. 

 

A receita média por bilhete vendido registou um decréscimo anual marginal de 1,1% para 4,7 euros no 2T15. 

 

As receitas brutas de bilheteira da NOS aumentaram em 18,0% no 2T15, continuando a NOS a manter a sua posição 

de liderança do mercado, com uma quota de mercado de 62,8% em termos de receitas brutas no 2T15. As receitas 

de Exibição Cinematográfica registaram um crescimento de 13,0% face ao 2T14 para 12,9 milhões de euros. 

 

As receitas da divisão de Audiovisuais aumentaram em 26,7% no 2T15 face ao 2T14, para 18,0 milhões de euros. As 

receitas foram impulsionadas principalmente pela melhoria do desempenho na Distribuição Cinematográfica e 

conteúdos premium de TV, que mais do que compensaram o declínio estrutural do mercado de Homevideo. A NOS 

distribuiu 8 dos 10 principais êxitos de bilheteira do 2T15 (incluindo os 5 primeiros): “Velocidade Furiosa 7”, 

“Vingadores: A Era de Ultron”, “Mundo Jurássico”, “Inside Out: Divertida-mente”, “Mad Max: Estrada da Fúria”, 

“Tomorrowland: Terra do Amanhã”, “A Promessa de uma Vida” e “Astérix: O Domínio dos Deuses”, mantendo assim 

a sua posição de liderança. 

                                                           
1 Fonte: ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual 
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1.7 – ZAP 

 

A ZAP tornou-se num operador de referência em Angola e Moçambique, devido ao sucesso continuado das suas 

operações comerciais. A ZAP mantem o seu enfoque na contínua expansão dos seus canais de venda, 

aumentando a sua presença nestes territórios. Como tal, no 2T15 abriu duas novas lojas em Angola (“Benfica” e 

“Samba”, ambas em Luanda) e uma em Moçambique (“Alberto Lituly”, em Maputo). Em Moçambique a ZAP tem 

também vindo a expandir a sua cobertura comercial através do canal de vendas “van selling”, que pode atingir as 

regiões mais distantes. 

 

Na sequência do lançamento no primeiro trimestre do ano da “ZAP Fibra”, um pacote de TV e internet baseado 

numa solução de FTTH, a ZAP está atualmente a aumentar a cobertura da sua rede de FTTH em Luanda, cobrindo 

já algumas áreas importantes da cidade, nomeadamente Talatona, Nova Vida, Centralidade do Kilamba e Morro 

Bento. 

 

A ZAP continua a diferenciar-se da sua concorrência nestes países através da melhoria da sua oferta de conteúdos, 

no sentido de corresponder às mais elevadas expetativas dos seus clientes. Durante este trimestre, a ZAP aumentou 

a cobertura de eventos desportivos Angolanos, transmitindo jogos das ligas locais de futebol, andebol e 

basquetebol, bem como uma competição internacional de natação que decorreu em Luanda. A ZAP adicionou 

também aos seus pacotes a TV Sucesso, um novo canal generalista Moçambicano, que conta com algumas das 

estrelas de TV Moçambicanas mais reconhecidas, bem como um novo feed do canal AXN, dirigido aos mercados 

Angolano e Moçambicano, com alguns conteúdos dobrados em Português. 

 

Durante este trimestre, a ZAP lançou também uma forte campanha de marketing, em preparação para a 

introdução dos canais da Globo nos seus pacotes, no início de julho de 2015. A Globo é um dos principais canais 

em termos de audiência e será distribuído exclusivamente pela ZAP. 
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2.1 – Demonstração de Resultados Consolidados 

 

 

As contas consolidadas do 1S15 foram sujeitas a revisão limitada. 
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2.2 – Receitas de Exploração 

 

As Receitas de Exploração consolidadas registaram no 2T15 uma melhoria sequencial significativa de tendência 

anual, com um crescimento de 3,2%, uma aceleração face aos 2% registados no 1T15 e ao decréscimo de 0,7% do 

4T14. As receitas core de Telecomunicações registaram uma tendência semelhante, com um crescimento anual no 

2T15 de 2,5%, uma melhoria face ao decréscimo de 0,5% no 4T14 e ao crescimento de 1,3% do 1T15. 

 

O crescimento do volume de RGUs, o aumento da base de clientes residenciais face ao ano anterior e o 

crescimento contínuo no segmento Empresarial, são os principais impulsionadores deste forte desempenho, 

contribuindo para mitigar as tendências anuais, ainda negativas, sentidas nos segmentos Pessoal e de PME e SoHo. 

 

Nas receitas de Telecomunicações, as receitas de Consumo apresentaram um acréscimo anual de 4,7% para 213,3 

milhões de euros, refletindo a combinação de um crescimento anual muito positivo de 7% nas receitas residenciais, 

que mais do que compensou a tendência anual negativa nas receitas Pessoais. Os serviços pessoais stand-alone 

apresentaram um decréscimo anual de receitas devido à menor base de clientes, resultante da migração para 

pacotes convergentes e da proporção mais elevada de subscritores pré-pagos, com faturas mensais mais 

reduzidas, no mix de clientes do segmento Pessoal. 

 

No segmento Empresarial, as grandes contas Corporate adquiridas ao longo dos últimos trimestres começaram a 

apresentar uma contribuição relevante para o crescimento anual das receitas de cliente (+11%), ajudando a 

compensar as tendências negativas das receitas do mercado de PME e SoHo (-10%), ainda impactado pelo efeito 

de alteração de preços. As receitas de Wholesale contribuíram com um crescimento de 7%, menos impactadas 

que no trimestre anterior pelo decréscimo do volume dos serviços de chamadas em massa. 

 

O negócio de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica continua a beneficiar do ritmo muito positivo sentido nesta 

indústria a nível mundial, devido ao alinhamento de filmes muito forte que tem sido exibido. No 2T15, as receitas de 

Exibição Cinematográfica cresceram 13,0% face ao 2T14, enquanto que as receitas de Audiovisuais cresceram 

26,7%, refletindo também a posição de liderança da NOS neste negócio. 

 

As receitas da joint venture Angolana de TV por Subscrição continuaram a crescer significativamente, com a 

participação de 30% da NOS a registar um acréscimo anual de 23% para 18 milhões de euros. 

 

 

2.3 – EBITDA 

 

O EBITDA Consolidado passou a apresentar um crescimento anual positivo no 2T15, com um acréscimo de 3,6% 

para 138,5 milhões de euros, o que compara com valores negativos em 1,5% no 1T15, em 4% no 4T14 e em 4,8% no 

2T14. A Margem EBITDA consolidada, em percentagem das receitas, foi de 38,9%, um acréscimo anual de 0,2pp e 

de 1,7pp face ao 1T15. 

 

Por seu turno, o EBITDA de Telecomunicações registou também um crescimento positivo de 3,3% para 129,0 milhões 

de euros, o que compara com valores negativos de 2,9% no 1T15 e de 5,0% no 2T14. O EBITDA das operações de 

Audiovisuais e Exibição Cinematográfica registou um acréscimo de 8,6% para 9,5 milhões de euros, representando 

uma margem de 35,3% das receitas. O EBITDA da participação de 30% da NOS na ZAP cresceu em 21,5% para 6,5 

milhões de euros, representando uma margem de 36% das receitas. 
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2.4 – Custos Operacionais Consolidados Excluindo Amortizações 

 

Os Custos Operacionais Consolidados apresentaram um crescimento anual de 2,9% para 217,4 milhões de euros, 

ainda impactados por custos relacionados com a intensa atividade devido ao forte esforço nas operações 

comerciais e enfoque no crescimento. Os projetos de integração estão a ser implementados de acordo com as 

expetativas e têm vindo a constituir poupanças relevantes em áreas-chave das operações. Os projetos mais 

significativos atualmente em curso estão relacionados com projetos de execução mais complexa e de longo prazo, 

ligados diretamente ao desenvolvimento de sistemas e integração, ou dependentes do processo de 

implementação técnica e de sistemas. 

 

Os Custos com Pessoal registaram um acréscimo anual de 8,4% para 20,3 milhões de euros no 2T15 principalmente 

devido ao aumento do número de colaboradores face ao 2T14, em virtude da aquisição da NOS Sistemas 

(anteriormente, Mainroad). 

  

Os Custos Diretos aumentaram em 10,2% face ao 2T14 para 110,7 milhões de euros, um acréscimo impulsionado 

principalmente pelo crescimento muito forte de quase 19% dos custos de tráfego relacionados com a atividade e 

com o Wholesale, que representam perto de 50% desta linha de custos. O acréscimo significativo nos últimos 

trimestres dos clientes móveis, que subscrevem planos tarifários com chamadas para todas as redes, incluídos nos 

pacotes convergentes, tem vindo a impulsionar custos de terminação mais elevados, devido ao maior volume de 

chamadas efetuadas para as redes de outros operadores. 

 

Os Custos Comerciais decresceram 12% face ao 2T14 para 19,2 milhões de euros, devido a um decréscimo no 

volume de comissões não relacionadas com aquisição e retenção de clientes, devido ao menor nível de 

desligamentos, e a uma redução anual nos custos relacionados com publicidade, que no 2T14 tinham sido 

impactados pela intensa atividade de marketing que rodeou a fusão, nomeadamente o aumento dos custos por 

via do maior esforço comercial, não diretamente relativos ao lançamento da marca. É expectável que os custos 

comerciais de publicidade sofram um acréscimo sazonal na segunda metade do ano. 

 

Os Outros Custos Operacionais diminuíram em 4,5% face ao 2T14 para 67,2 milhões de euros, e em 6,8% em 

comparação com o trimestre anterior. Os principais itens desta linha de custos, serviços de suporte e fornecimentos 

e serviços externos, registaram níveis semelhantes aos de trimestres anteriores, tendo itens como o apoio a cliente e 

manutenções e reparações sido afetados por uma base de clientes de maior dimensão. Outros itens como os 

custos energéticos foram ainda afetados pela expansão da rede de cabo/FTTH. A principal variação nesta linha de 

custos é explicada pela redução do nível de provisões neste trimestre devido ao melhor desempenho obtido na 

recuperação de dívidas de cobrança duvidosa. 

 

 

2.5 – Resultado Líquido 
 

O Resultado Consolidado Líquido ascendeu a 24,1 milhões de euros no 2T15, o que compara com 18,4 milhões de 

euros no 2T14 e com 23,2 milhões de euros no 1T15, representando assim uma melhoria significativa face ao período 

homólogo. 

 

Os Resultados de Empresas Associadas e Joint Ventures decresceram significativamente no 2T15 para 0,5 milhões 

de euros (tinham ascendido a 2,7 milhões de euros no 2T14 e a 7,3 milhões de euros no 1T15), sobretudo em 

resultado da desvalorização do Kwanza face ao USD, o que impactou negativamente os resultados operacionais 

da ZAP devido a custos contratados em USD, gerando um encargo financeiro abaixo de EBITDA devido ao impacto 

cambial em contas correntes denominadas em USD, no montante negativo de 2,8 milhões de euros no 2T15. 
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As Depreciações e Amortizações aumentaram em 5,2% face ao 2T14 para 90,7 milhões de euros, em resultado do 

nível mais elevado de investimentos em ativos de rede e relacionados com clientes. 

 

Os Outros Custos* no montante de 5,4 milhões de euros no 2T15 estão relacionados com custos não recorrentes, 

sendo que os custos de integração relativos à fusão representaram 4,6 milhões de euros. 

 

Os Custos Financeiros Líquidos diminuíram em 23,7% para 10,8 milhões de euros no 2T15, o que compara com 14,2 

milhões de euros no 2T14, em resultado do menor custo médio da nova dívida contratada em trimestres anteriores. 

A secção de Estrutura de Capital, abaixo, contém detalhes das poupanças significativas provenientes do menor 

custo de financiamento devido às novas linhas, que substituem operações de financiamento contratadas em anos 

anteriores com custos significativamente mais elevados, no contexto de um ambiente macroeconómico menos 

favorável. Os custos com juros líquidos e outros encargos financeiros no 2T15 cifraram-se em 7,5 milhões de euros, o 

que compara com 8,9 milhões de euros no 2T14.  

 

A provisão para Imposto Sobre o Rendimento ascendeu a 8,2 milhões de euros no 2T15, representando 25,5% do 

Resultado Antes de Impostos, sendo que a taxa mais elevada é explicada principalmente pela menor contribuição 

das empresas associadas para o Resultado Líquido. 

                                                           
* De acordo com a IAS 1, os “Outros Custos” refletem custos materiais e não usuais que devem ser reportados separadamente das habituais linhas de 

custos, no sentido de evitar uma distorção da informação financeira das operações regulares, nomeadamente custos de restruturação relacionados 

com a fusão (incluindo custos com rescisões), bem como itens não monetários não recorrentes que resultem do alinhamento de estimativas entre as 

duas empresas.
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3.1 – CAPEX 

 

 

 

 
 

 

 

O CAPEX Total registou um acréscimo anual de 15,5% para 102,4 milhões de euros e de 8,5% face ao trimestre 

anterior. O CAPEX Recorrente permaneceu relativamente estável face ao 2T14, com um crescimento anual 

marginal de 0,7%. O aumento do CAPEX Não Recorrente para 30,0 milhões de euros resulta do programa em curso 

de expansão da cobertura da rede, com 75 mil lares adicionais cobertos no 2T15, e do investimento comercial 

adicional. 

 

O CAPEX de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica ascendeu a 9,8 milhões de euros, estando principalmente 

relacionado com a capitalização de determinados direitos de filmes na divisão de Audiovisuais. 

 

Em proporção das receitas, o CAPEX total ascendeu a 28,8% no 2T15, sendo que o CAPEX Recorrente de 

Telecomunicações representou 18,5% das Receitas de Telecomunicações. 
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3.2 – Cash Flow 

 

 

 

 

 

O Cash Flow Operacional Após Investimento cifrou-se em 27,7 milhões de euros no 2T15, registando um decréscimo 

anual devido ao já mencionado acréscimo ligeiro do CAPEX Recorrente e ao nível mais elevado de investimento 

em fundo de maneio, impulsionado pela maior atividade comercial em comparação com o 2T14. O aumento do 

impacto negativo no Cash Flow dos Itens Não Monetários Incluídos no EBITDA-CAPEX Recorrente e Variação no 

Fundo de Maneio é quase inteiramente explicado pelo aumento das necessidades de fundo de maneio 

impulsionado pela atividade operacional e investimento muito mais elevados, levando a saldos de fornecedores 

mais altos, o que deverá ser parcialmente revertido no 2S15. 

 

O FCF Recorrente decresceu no 2T15 para 12,7 milhões de euros devido ao já mencionado aumento do fundo de 

maneio, que foi parcialmente compensado pelo menor nível de juros pagos e outros encargos financeiros, que caiu 

32,7% face ao 2T14, em resultado do menor custo médio da dívida devido às operações de financiamento mais 

favoráveis, concluídas ao longo dos últimos trimestres. 

 

Os impactos não recorrentes no CAPEX e OPEX no 2T15 ascenderam a 24,2 e a 4,0 milhões de euros, 

respetivamente, estando principalmente relacionados com os pagamentos no contexto da expansão da rede de 

cabo/FTTH e com a atividade comercial adicional, tal como explicado na secção de CAPEX, bem como com 

CAPEX e OPEX relacionados com a integração e o processo de restruturação/fusão. 

 

O Free Cash Flow Antes de Dividendos e Investimentos Financeiros foi negativo em 16,8 milhões de euros neste 

trimestre. Ajustado para acréscimos de juros e diferimentos em variações de dívida, a Dívida Financeira Líquida 

aumentou em 92,9 milhões de euros no 2T15. A maior parte deste impacto está relacionada com o pagamento de 

dividendos no montante de 72,2 milhões de euros relativos aos resultados de 2014. 
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4.1 – Estrutura de Capital 

 

 

No final do 2T15, a Dívida Financeira Líquida cifrava-se em 1.092,1 milhões de euros. 

 

A dívida financeira total no final do 2T15 ascendia a 1.109,6 milhões de euros, sendo compensada por uma posição 

de caixa e equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 17,5 milhões de euros. No final do 2T15, a NOS tinha 

ainda 135 milhões de euros de programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da Dívida 

Financeira Líquida da NOS registou um decréscimo para 3,41% no 2T15 (3,54% para o 1S15), o que compara com 

3,70% no 1T15, 4,19% no 4T14 e 4,83% para o ano de 2014. 

 

De acordo com a sua estratégia global de financiamento de extensão das maturidades, diversificação das fontes 

de financiamento e redução do custo da dívida, durante o 1S15, a NOS anunciou diversas operações que 

contribuíram muito favoravelmente para a estratégia de financiamento: 

 

 Em fevereiro a NOS tinha já renegociado dois programas de papel comercial com a Caixa Geral de 

Depósitos/Caixa BI e com o Novo Banco/BESI. As novas linhas representaram em conjunto uma redução na 

dívida contratada de 250 milhões de euros para 175 milhões de euros, uma extensão das maturidades até 

2018 e termos financeiros significativamente mais favoráveis; 

 

 Em março, a NOS anunciou uma emissão de obrigações de colocação privada, num total de 150 milhões 

de euros, reembolsadas de uma só vez na maturidade (7 anos), com um spread de 172 bps (mais Euribor a 

6 meses); 

 

 Em maio e junho, a NOS negociou com o Banco Popular e o BBVA 2 novos programas de papel comercial 

de 50 milhões de euros cada, com uma maturidade de 5 anos; e também uma emissão de obrigações no 

montante de 50 milhões de euros a uma taxa fixa de 126 bps (spread de 95 bps mais swap de taxa fixa), 

reembolsadas de uma só vez na maturidade (4 anos). Esta emissão foi organizada pelo Caixa Bank. 

 

É expectável que estas novas operações de financiamento, em conjunto com o reembolso das Obrigações de 

Retalho de 200 milhões de euros em junho (que pagavam um cupão de 6,85%), continuem a representar 

poupanças adicionais ao longo dos próximos trimestres. 

 

O Rácio de Alavancagem Financeira era de 51,3% no final do 2T15 e o rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA 

(últimos 4 trimestres) é atualmente de 2,1x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final do 

2T15 era de 3,8 anos, o que compara com 3,3 anos no final do 1T15. 

 

Tendo em conta os empréstimos emitidos a taxa fixa e as operações de cobertura de taxa de juro em vigor, a 

proporção da dívida emitida da NOS que se encontra protegida contra variações nas taxas de juro é de 

aproximadamente 41%. 
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5.1 – Anexo I 
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5.2 – Anexo II 
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Este documento contém previsões, inclusive declarações que constituem previsões, de acordo com o U.S. Private 

Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações refletem as crenças e pressupostos atuais da gestão e 

têm por base a informação disponível à gestão apenas à data em que estas foram proferidas. As previsões incluem: 

a) informação respeitante a estratégia, resultados futuros possíveis ou assumidos das nossas operações, ganhos, 

condições do setor, procura e preços dos nossos produtos e outros aspetos do nosso negócio, eventual ou futuro 

pagamento de dividendos e programas de compra de ações próprias; e b) declarações que são precedidas por, 

seguidas de ou incluem as palavras “acredita”, “prevê”, “antecipa”, “tenciona”, “está confiante”, “planeia”, 

“estima”, “poder”, “poderá”, “poderia”, “seria”, e ainda a negativa destes termos ou expressões similares. Estas 

declarações não envolvem qualquer garantia sobre resultados futuros e estão sujeitas a fatores, riscos e incertezas 

que poderão causar suposições e crenças de que as previsões se basearam no objetivo de diferirem das 

expetativas previstas neste documento. Tais factores, riscos e incertezas incluem, entre outros, alterações na 

procura dos serviços da sociedade, as evoluções tecnológicas, as condições do sector das telecomunicações, as 

alterações na regulação e as condições económicas. Adicionalmente, certas previsões poderão ser baseadas em 

suposições relativas a eventos futuros, as quais poderão não estar inteiramente exatas. Por conseguinte, os efeitos 

reais e os resultados poderão ser, materialmente, diferentes dos planos, estratégia, objetivos, expectativas, 

estimativas e intenções expressas ou implícitas nestas previsões. As previsões sobre eventos futuros são baseadas em 

expectativas à data em que são produzidas e a NOS não assume qualquer obrigação de actualizar a informação 

à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros ou de fornecer motivos que expliquem a diferença para os 

resultados. Alerta-se que não deverá ser colocada confiança indevida em quaisquer previsões sobre eventos 

futuros. A NOS não está obrigada a submeter informação periódica junto da Securities and Exchange Commission 

(“SEC”), nos Estados Unidos da América, de acordo com o disposto na Rule 12g3-2(b) ao abrigo do Securities 

Exchange Act de 1934, na sua versão actualizada. Ao abrigo desta excepção, a NOS deve colocar no respectivo 

website traduções para língua inglesa da informação que tenha divulgado ou esteja obrigada a divulgar ao 

mercado em Portugal, que tenha submetido ou esteja obrigada a submeter junto do mercado regulamentado 

Eurolist by Euronext Lisbon ou que tenha distribuído ou seja obrigada a distribuir aos titulares dos respectivos valores 

mobiliários. Este documento não é uma oferta para venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de 

quaisquer valores mobiliários. 
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