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Reforço da posição competitiva em 2015, com um crescimento operacional muito forte em 

todos os serviços e mercados relevantes e melhoria das tendências financeiras, sustentados 

pelo aumento do investimento comercial e de rede 

 

Destaques de 2015 

Ano recorde de crescimento em todos os serviços 

 Crescimento de RGUs de 10,9% para 8,44 milhões; 

 Reforço da liderança de Mercado na TV por Subscrição, com crescimento anual da base de clientes de 4,5% 

para 1,54 milhões de subscritores; 

 Crescimento de 13,2% da base de clientes móveis, impulsionado pela convergência e pela recuperação dos 

serviços móveis stand alone; 

 42% dos clientes de acesso fixo com serviços convergentes, representando 590,8 mil clientes, apenas 2 anos 

após o lançamento; 

 Aumento anual de 10,8% do ARPU Residencial para 42,3 euros; 

 Implementação com sucesso de FttH em novas áreas geográficas, elevando a cobertura de RNG para 3,6 

milhões de lares; 

 Continuação do crescimento de quota de mercado nas grandes contas Corporate, com impacto positivo nas 

receitas; 

 18,7% de crescimento nos RGUs Empresariais Totais para 1,26 milhões; 

 Ano recorde para a indústria cinematográfica, com um crescimento anual das vendas de bilhetes de 21,6%. 

 

Aceleração das tendências financeiras impulsionada pelo intenso ritmo do negócio core de telecomunicações, 

amplificado pelo forte desempenho dos Audiovisuais e Exibição Cinematográfica 

 As Receitas de Exploração aumentaram 4,4% face a 2014 para 1.444 milhões de euros em 2015, com uma 

aceleração material da taxa de crescimento ao longo do ano, para 6,4% no 4T15, face a 2,0%, 3,2% e 5,8% no 

1T15, 2T15 e 3T15, respetivamente; 
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 As receitas core de Telecomunicações registaram um crescimento anual de 3,8% para 1.372 milhões de euros, 

tendo o ano extraordinariamente positivo da indústria cinematográfica e dos direitos de TV impulsionado 

crescimentos de 22,0% e 19,3% nas receitas de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica, respetivamente; 

 O EBITDA cresceu em 4,4% para 533,1 milhões de euros em 2015, demonstrando uma aceleração das taxas de 

crescimento homólogo ao longo do ano semelhante à das receitas, tendo o EBITDA core de Telecomunicações 

crescido 2,8% e o de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica 25,4% face a 2014; 

 O CAPEX Total ascendeu a 408,3 milhões de euros, um crescimento de 9%, impulsionado por um maior 

investimento relacionado com o crescimento nas Telecomunicações; 

 Proposta de pagamento de um dividendo de 16 cêntimos de euro por ação, um crescimento de 14,3% face ao 

ano anterior e representando um rácio de payout de 99,6%. 
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1.1 Crescimento da quota de mercado de consumo impulsionado pela forte adesão a serviços 

convergentes e pela expansão de rede 

 

Os RGUs Totais cresceram 10,9% face ao final de 2014 para 8,44 milhões de serviços, impulsionados pela forte 

proposta de valor convergente da NOS. O número de clientes que subscrevem ofertas convergentes aumentou em 

53,6% para 590,8 mil, representando 2,85 milhões de serviços convergentes, uma média de 4,83 serviços 

convergentes por lar. No final do 4T15, 41,9% da base de clientes fixos e 38,3% de todos os clientes de TV por 

Subscrição subscreviam pacotes convergentes. 

 

 

1.2 Reforço da liderança de mercado na TV por Subscrição, com crescimento anual de 4,5% 

para 1,54 milhões de clientes 

 

As adições líquidas de TV por Subscrição aceleraram ao longo do ano, com um total de 67,1 mil novos subscritores 

em 2015, sendo que se registam adições líquidas positivas desde o final do 4T14. O crescimento teve lugar quer na 

base de clientes de acesso fixo, quer na de DTH, com adições líquidas de 48,8 mil e 18,3 mil, respetivamente. No 

4T15, as adições líquidas de TV por Subscrição ascenderam a 21,9 mil, o que compara com 7,1 mil no 4T14. 

 

A base de clientes de TV por Subscrição da NOS tem crescido de forma consistente em resultado do sucesso das 

ofertas convergentes da NOS e do programa de expansão de rede. É de destacar a redução material que os níveis 

de desligamentos têm vindo a registar, graças a uma atividade de retenção e programas de fidelização de 

clientes mais eficazes. 

 

Os consumidores têm uma perceção clara da qualidade de serviço e da reputação da marca que a NOS 

construiu desde a fusão, no final de 2013, e do lançamento da marca, em maio de 2014. Em novembro de 2015, a 

NOS obteve reconhecimento público dessa perceção, tendo sido votada como o operador líder nos serviços de TV 

por Subscrição, Banda Larga, Voz Fixa e serviços móveis por um estudo de mercado independente da GfK. De 

acordo com os dados mais recentes publicados pela Marktest, a NOS foi o operador que registou o maior 

crescimento de quota de mercado em serviços convergentes, aumentando-a em mais de 8pp nos últimos 4 

trimestres, para 40,7%. 

 

Durante o ano de 2015, a NOS começou a introduzir um elemento digital cada vez mais relevante nas suas ofertas 

convergentes, adicionando pacotes de dados cada vez mais generosos e permitindo a partilha dos dados entre 

utilizadores. Este enfoque digital reforçado diferenciou a NOS das restantes ofertas no mercado e levou a um 

aumento na adesão de serviços de internet móvel em pacotes de 5P, que agora representam cerca de 10% da 

base de clientes convergentes. Um exemplo disto é a capacidade de inclusão, na fatura convergente da família, 

de planos tarifários móveis stand alone da NOS, concebidos especificamente para o mercado jovem. No regresso 

às aulas, o posicionamento digital da NOS foi reforçado com o lançamento de uma oferta apelativa para os 

segmentos mais jovens do mercado, em que uma subscrição promocional do NPlay (o serviço de subscrição de 

VoD da NOS), em conjunto com o plano de dados de 1GB, foram incluídos numa nova oferta convergente, “NOS 

Digital”, tornando a NOS no primeiro operador no mercado a oferecer um plano de dados de 1GB no mercado de 

consumo. Consciente de que o aumento da utilização de dados móveis é impulsionado pela penetração de 

smartphones, no final do ano a NOS incluiu um voucher de 200 euros para que os novos subscritores de pacotes 

convergentes pudessem adquirir smartphones de topo de gama. Um dos benefícios adicionais do aumento da 

componente digital das ofertas convergentes tem sido a capacidade de alterar a comunicação, de um conceito 

de poupança para uma mensagem de maior valor e sofisticação, contribuindo para maximizar o valor capturado, 

com os novos clientes a aderirem a ofertas convergentes, e para impulsionar os padrões de consumo fora do 

pacote. 
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Os clientes de Banda Larga e Voz Fixa também registaram um crescimento material em 2015, com 151,8 mil e 124,6 

mil adições líquidas, respetivamente, impulsionados pelo desempenho forte da base de clientes de TV por 

Subscrição, atividade de venda cruzada e adesão à convergência, na rede fixa e de DTH, bem como pelo 

crescimento no segmento Empresarial. A penetração de clientes de Banda Larga e de Voz Fixa na base de clientes 

de TV por Subscrição de acesso fixo é de 70% e 81%, respetivamente, sendo que a penetração dos clientes fixos de 

3,4&5P se cifra nos 79,7%. 

 

O crescimento na convergência tem sido fundamental para impulsionar o aumento da quota de mercado da NOS 

desde a fusão, tendo crescido em 10,2pp para 25% (Fonte: Barómetro das Telecomunicações, Marktest. Os clientes 

móveis da NOS cresceram 13,2% em 2015 para 4,12 milhões, dos quais mais de um milhão no âmbito de pacotes 

convergentes. As adições líquidas em 2015 ascenderam a 479,9 mil, o que compara com 399,8 mil em 2014 e com 

um valor negativo em 61,7 mil em 2013. A proporção de clientes móveis com tarifários pós-pagos aumentou em 

29,4% em 2015, representando atualmente praticamente metade da base de clientes, 49,7%, o que compara com 

43,4% no final de 2014 e com apenas 30,6% no final de 2013. As tendências trimestrais de adições líquidas refletem 

sazonalidade, com o terceiro trimestre a representar o trimestre de maiores adesões devido ao período de férias. 

 

As tendências positivas que se verificaram nos serviços móveis ficaram também a dever-se à recuperação da base 

de clientes móveis stand alone, que regressou ao crescimento em 2015. A NOS introduziu uma nova abordagem a 

este segmento, com uma alteração estrutural nas ofertas, concentrando-se numa oferta para o mercado jovem, 

“WTF”, um novo plano tarifário all-net incluindo um pacote de dados, bem como uma alteração nos pacotes de 

internet móvel, com a introdução de mais dados nos seus planos tarifários e uma revisão de todos os 

carregamentos adicionais de dados. Estas iniciativas levaram a um crescimento significativo do número de 

utilizadores de internet móvel, tendo a penetração de smartphones na base total de clientes móveis crescido para 

62%. No segmento jovem, a marca WTF continuou a registar um crescimento impressionante devido à inovação 

constante através da inclusão de novas características apelativas ao segmento teenager, como bilhetes de 

cinema gratuitos e novas apps. Quanto à internet móvel, foram desenvolvidas ofertas no sentido de a posicionar 

como complementar às ofertas de internet fixa, para utilizadores mais ligeiros, aumentando a utilização de hotspots 

e impulsionando a aquisição massificada de aparelhos 4G. 

 

A inovação é prioritária para a NOS e 2015 foi um ano recheado de lançamentos de novas funcionalidades e 

desenvolvimento de produtos premiados, reforçando a posição da NOS enquanto o operador líder de TV por 

Subscrição em Portugal, oferecendo a melhor proposta de valor. Pelo quarto ano consecutivo, a NOS recebeu o 

primeiro prémio para “Produto do Ano”, desta vez na categoria de Experiência de TV, por parte do ECSI (Índice 

Nacional de Satisfação do Cliente), pelo seu lançamento da app NOS IRIS, que permite aos clientes descobrir e 

visionar conteúdo com uma filtragem mais simplificada e personalizada da enorme quantidade de títulos 

disponíveis para consumo. A app inclui uma funcionalidade de busca e recomendação inteligente, sendo que, 

após ser selecionado, o conteúdo pode ser passado para o ecrã da TV com apenas um toque. A NOS venceu 

também o prémio ECSI para “Empresa Líder” no mercado de televisão pelo quinto ano consecutivo. 

 

A IRIS, a interface de TV por defeito de todas as ofertas convergentes da NOS, conheceu uma série de melhorias 

significativas ao longo do ano. Com o lançamento das versões 4.0 e 4.1 da IRIS, o acesso às funcionalidades mais 

utilizadas e relevantes da plataforma tornou-se mais fácil e mais intuitivo. Com o NPVR (Network Personal Video 

Recorder), os clientes podem aceder às suas gravações na rede utilizando qualquer STB (set top box) do lar, ou 

qualquer aparelho. Trata-se de uma arquitetura verdadeiramente multiplataforma, com capacidade de gravações 

simultâneas ilimitadas, com a vantagem adicional de as gravações nunca se perderem, no caso de avaria do 

equipamento terminal do cliente. 

 

Em junho, a NOS tornou-se o primeiro operador a oferecer, em dois dos seus canais, conteúdo 4K Ultra HD, que se 

tornará num formato de vídeo cada vez mais relevante à medida que aumentar a proporção de televisores 

compatíveis existentes no mercado – a penetração de televisores 4K de 3840X2160 píxeis em Portugal começa a 
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crescer, sendo que a maioria dos televisores de topo de gama vendidos são já compatíveis com o 4K. Esta nova 

tecnologia representa uma aproximação ao formato das imagens de cinema, tornando-se mais claras, detalhadas 

e com melhor cor e luz, sendo já muito próximas da definição máxima que o olho humano pode captar. 

 

No dia 9 de setembro a NOS foi pioneira no lançamento de um serviço próprio de video on demand por subscrição, 

“NPlay”, oferecendo gratuitamente o serviço durante um período promocional de três meses. O serviço está 

disponível para todos os clientes IRIS na sua set top box, computador e tablet, replicando o ecossistema IRIS para 

todos os aparelhos. Trata-se de um serviço de videoteca de conteúdos por subscrição, dando acesso a um vasto 

leque de filmes e séries renovado mensalmente. 

  

No final do ano a NOS lançou uma versão melhorada da plataforma IRIS Online que, embora se aproxime da 

experiência de TV da IRIS, foi concebida especificamente para uma utilização em tablets e smartphones. Os 

segundos ecrãs estão a tornar-se veículos cada vez mais relevantes no consumo de conteúdos, proporcionando 

experiências verdadeiramente personalizadas. Com o novo lançamento, a funcionalidade de gravação 

automática de 7 dias da IRIS, Timewarp, foi transportada para o mundo online, proporcionando um acesso on 

demand, multidevice a uma variedade ilimitada de conteúdos. A nova IRIS Online foi desenvolvida internamente 

pela NOS, o que evidencia a sua capacidade de desenvolvimento e implementação de soluções inovadoras e 

permite uma maior flexibilidade e escalabilidade dos upgrades e desenvolvimentos futuros. 

 

Proporcionar aos seus clientes os melhores e mais relevantes conteúdos é fundamental para a estratégia de 

liderança do mercado de TV por Subscrição da NOS. Foram incluídos novos canais na sua grelha ao longo do ano, 

dos quais se destacam o TVI Reality (exclusivo da NOS) em outubro e a CMTV, já em janeiro de 2016, que ocupam 

respetivamente as posições #10 e #9 em termos de share de audiência. No final do ano, a NOS assinou uma série 

de contratos de longo prazo com 10 dos 18 clubes da Liga NOS, incluindo dois dos três principais clubes, adquirindo 

assim os direitos totais de transmissão (nacionais e internacionais, na TV e em todas as restantes plataformas) das 

respetivas partidas jogadas em casa. Todos os contratos assinados entram em vigor na época 2018/2019, com 

exceção do contrato do Benfica, que tem início na época 2016/2017.  

 

 

1.4 – Contribuição positiva das grandes contas Corporate e crescimento sólido dos RGUs no 

Mass Business  

 

Desde a fusão, a NOS fez grandes progressos na captura de quota de mercado no segmento das grandes 

empresas, tendo as receitas apresentado um crescimento significativo, impulsionado sobretudo pelas contas 

ganhas no segundo semestre de 2014 e nos primeiros meses de 2015. Habitualmente, existe um lapso temporal entre 

o momento em que uma nova conta é ganha e o momento em que começa a gerar receitas, devido ao tempo 

necessário para instalar os serviços, que é tipicamente função da dimensão e complexidade da conta. O 

posicionamento competitivo da NOS neste segmento foi significativamente reforçado em resultado da fusão, com 

o acréscimo das suas capacidades tecnológicas e de TI, integração de rede e capilaridade e reforço do skill set. A 

entrega dos serviços tem sido particularmente digna de registo atendendo ao trabalho simultâneo de 

calendarização e execução necessário no caso da maior parte destes novos clientes institucionais, tecnicamente 

muito sofisticados e exigentes. Tem-se assistido à materialização de crescimento adicional no segmento das TIC, em 

áreas como a gestão de datacentres, outsourcing de sistemas de informação, serviços baseados na cloud e 

gestão de aplicações.  

 

O segmento de Mass Business (SoHos e PMEs) continua a registar um crescimento significativo de RGUs, 

consolidando a inversão das tendências de longo prazo, começando agora a crescer também no número de 

clientes únicos. As tendências homólogas nas receitas começam a ser menos negativas devido ao facto de o 

crescimento em volume dos serviços e contas únicas estar mais perto de compensar o decréscimo anual das 

receitas por conta, consequência do ambiente de preços ainda desafiante que se sente neste segmento. 
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1.5 – Crescimento de 10,8% do ARPU Residencial Fixo devido à maior penetração de RGUs por 

lar 

 

A receita média por lar continua a crescer em resultado do crescimento continuado nos pacotes convergentes e 

venda cruzada de serviços à base de clientes residenciais. O ARPU Residencial Fixo aumentou em 10,8% para 42,3 

euros, tendo-se cifrado em 42,9 euros no 4T15. 

 

O ARPU por RGU no segmento Empresarial continua a registar uma tendência homóloga negativa devido 

essencialmente ao impacto continuado da alteração de preços no segmento de Mass Business, embora 

decrescendo a um ritmo menor que o verificado anteriormente. 
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1.6 – Cinemas e Audiovisuais 

 

 

 
 

 

2015 foi o melhor ano da indústria cinematográfica desde 2010, com um crescimento das receitas brutas de 

bilheteira de 19,4%, tendo o número de espetadores aumentado em 20,1% (de acordo com os dados de mercado 

do ICA1). A NOS teve um desempenho superior ao do mercado em ambas as frentes, com crescimento anual das 

receitas brutas de bilheteira e do número de espetadores de 20,8% e 21,6%, respetivamente. Na sua divisão de 

audiovisuais, a NOS também teve um desempenho superior ao do mercado, distribuindo 9 dos 10 filmes de maior 

sucesso em Portugal em 2015, tendo lançado mais de 150 filmes (o que compara com 155 em 2014). A tendência 

trimestral foi consistentemente forte ao longo de todo ano, embora o 3T15 tenha sido o melhor trimestre em termos 

da exibição e distribuição cinematográfica. 

 

Analisando o 4T15, as vendas de bilhetes de cinema da NOS registaram um acréscimo de 5,3% para 2,191 milhões 

de bilhetes, o que compara com um aumento nas vendas do mercado como um todo de 6,3%. Deve ser 

destacado que a comparação com as vendas de bilhetes do 4T14 é menos favorável devido ao facto de se tratar 

do melhor trimestre do ano de 2014, tendo sido o único onde quer a NOS (com 6,8%), quer o mercado (com 6,2%) 

conseguiram obter crescimento face a 2013. 

 

Os filmes de maior sucesso exibidos no 4T15 foram “007: Spectre”, “Star Wars: O Despertar da Força”, “The Hunger 

Games: A Revolta – Parte 2”, “O Leão da Estrela” e “A Viagem de Arlo”. 

 

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

inaugurado no Porto em abril de 2015. Após 11 trimestres completos de operação, esta experiência premium de 

cinema continua a revelar-se muito bem sucedida. 

 

A receita média por bilhete vendido registou um acréscimo anual de 1,8% para 4,8 euros no 4T15. 

 

As receitas brutas de bilheteira da NOS aumentaram em 7,0% no 4T15, o que compara com 7,1% para o mercado 

como um todo, tendo a NOS mantido a sua posição de liderança, com uma quota de mercado de 61,9% em 

termos de receitas brutas no 4T15. As receitas totais de Exibição Cinematográfica cresceram 6,4% no 4T15 face ao 

4T14 para 14,9 milhões de euros. 

 

As receitas da divisão de Audiovisuais registaram um crescimento homólogo de 14,6% no 4T15, para 18,4 milhões de 

euros. As receitas foram impulsionadas principalmente pela melhoria do desempenho na distribuição 

cinematográfica. Dos 10 principais êxitos de bilheteira no 4T15, a NOS distribuiu 5 (incluindo os dois filmes de maior 

sucesso), “007: Spectre”, “Star Wars: O Despertar da Força”, “O Leão da Estrela”, “A Viagem de Arlo” e “O 

Estagiário”, 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 é um operador de referência em Angola e Moçambique, devido ao sucesso continuado das suas operações 

comerciais. Atualmente a sua rede comercial está presente em todas as províncias de Angola e Moçambique 

através de lojas próprias e de agentes autorizados, possibilitando que os 50 milhões de pessoas nestes países 

tenham acesso aos serviços da ZAP. 

 

Na sequência do lançamento da “ZAP Fibra”, um pacote de TV e internet baseado numa solução de FttH, no 

primeiro trimestre de 2015, a ZAP está agora empenhada no crescimento da sua base de clientes de FttH e no 

aumento da cobertura da sua rede. Em dezembro foi construído um novo hub, permitindo a expansão da rede 

para o centro da cidade de Luanda. 

 

Durante este trimestre a ZAP lançou, no mercado Angolano, um canal dedicado à Liga Espanhola de Futebol, “ZAP 

La Liga”. Para além de programas com os resumos e antevisões de cada jornada, este canal transmite em direto as 

partidas da época atual, bem como os melhores momentos de épocas anteriores.  

 

O desempenho operacional da ZAP permanece muito sólido. No entanto, o cenário macroeconómico desafiante, 

na sequência do declínio a nível mundial dos preços do petróleo, tem causado uma desvalorização cambial 

significativa, com a Kwanza a cair 31,2% face ao USD e 18,2% face ao Euro (em 2015 face a 2014). As implicações 

financeiras para a ZAP têm sido um forte decréscimo da margem operacional, devido ao facto de ter vários 

contratos denominados em USD e Euros, e dificuldades sentidas no pagamento a fornecedores em resultado das 

limitações aos pagamentos em moeda estrangeira impostas pelo Banco Central Angolano. Por conseguinte, a 

contribuição financeira da ZAP para os resultados da NOS tem decrescido significativamente, tal como explicado 

na secção financeira, adiante. 
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2.1 – Demonstração de Resultados Consolidados 

 

 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas que se seguem foram objeto de auditoria para o período de 2015. 
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2.2 – Receitas de Exploração 

 

As Receitas de Exploração Consolidadas registaram um crescimento de 4,4% em 2015 para 1,44 mil milhões de 

euros, com acréscimos progressivos das taxas de crescimento homólogas a todos os trimestres, de 2,0% no 1T15 

para 6,4% no 4T15. 

 

Foram registadas tendências semelhantes nas Receitas core de Telecomunicações, que cresceram 3,8% face a 

2014 para 1,37 mil milhões de euros em 2015, com uma progressão trimestral das taxas de crescimento desde 1,3% 

no 1T15 até 6,8% no 4T15. A NOS é o único operador do mercado a apresentar um crescimento das receitas em 

2015, tendo por conseguinte reforçado significativamente a sua quota de mercado de receitas de 

telecomunicações, um driver estratégico chave. 

 

As Receitas de Telecomunicações de Consumo registaram um acréscimo anual de 4,3% para 856 milhões de euros, 

refletindo a combinação de um crescimento homólogo muito positivo nas receitas residenciais, de 9,2%, devido à 

forte adesão à convergência, que mais do que compensou a tendência negativa nas receitas pessoais, que 

decresceram devido à combinação de um menor número médio de subscritores móveis stand alone com a maior 

proporção de clientes pré-pagos, com uma fatura mensal mais reduzida, no mix de clientes do segmento Pessoal. 

As tendências homólogas das receitas de Consumo registaram a mesma progressão trimestral, com o crescimento 

no 4T15 a ascender a 5,8%, face a 5,4% no 3T15, suportado pelo crescimento cada vez mais positivo nas receitas 

residenciais e pelo abrandamento do crescimento negativo no segmento Pessoal. 

 

As Receitas de Telecomunicações do Segmento Empresarial apresentaram um crescimento anual de 2,3% para 

402,7 milhões de euros, com o crescimento anual no 4T15 a atingir os 4,4%. O principal impulsionador deste 

crescimento foram as receitas de cliente geradas pelas grandes contas Corporate adquiridas em meados de 2014 

e no início de 2015, que aumentaram em 20,4%, contribuindo para compensar o desempenho negativo em 2015 

das receitas do segmento de Mass Business (SoHos e PMEs), que regrediram em 7,8%. No 4T15 estes subsegmentos 

do mercado empresarial registaram um crescimento anual de 14,5% e negativo em 2,9%, respetivamente. A 

tendência das receitas no Mass Business é encorajadora, com a redução do ritmo de decréscimo, tendo regredido 

em 9,8% no 1T15. As receitas de Wholesale permaneceram relativamente estáveis, com todas as linhas a 

apresentarem um bom desempenho com exceção dos serviços de chamadas em massa, que devido a restrições 

regulatórias limitaram o crescimento das receitas de Wholesale em 2015. 

 

As receitas de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica registaram ambas um ano extraordinariamente positivo em 

termos de crescimento, devido ao já abordado aumento nas vendas de bilhetes de cinema. O crescimento das 

receitas de Exibição Cinematográfica em 2015 ascendeu a 19,3% e o das receitas de Audiovisuais a 22,0%, com o 

crescimento homólogo no 4T15 a cifrar-se em 6,4% e 14,6%, respetivamente. Embora ainda muito positivo, o 4T15 

refletiu um claro abrandamento do crescimento homólogo, como esperado, em resultado de um conjunto de 

filmes mais normalizado, em comparação com os trimestres anteriores, em particular face ao 3T15. 

 

As receitas da ZAP, a joint venture de TV por Subscrição Africana, continuaram a crescer de forma significativa, com 

a participação de 30% da NOS nas receitas a registar um acréscimo anual de 21,7% para 75,4 milhões de euros em 

2015 e de 15% no 4T15. Tal como explicado na secção operacional, a ZAP continua a apresentar um bom 

crescimento, sendo que, no entanto, a situação macroeconómica desafiante resultante da queda dos preços do 

petróleo tem conduzido a uma deterioração geral na atividade. 

 

 

2.3 – EBITDA 

 

O EBITDA Consolidado apresentou um acréscimo de 4,4% face a 2014, para 533,1 milhões de euros em 2015, 

representando uma margem EBITDA de 36,9%, em linha com o valor registado em 2014. O desempenho trimestral 
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do EBITDA seguiu as tendências das receitas, com o crescimento homólogo a evoluir de um valor negativo em 1,5% 

no 1T15 para 8,6% no 4T15. No negócio de Telecomunicações, verificou-se um crescimento anual de 2,8% em 2015, 

com as taxas trimestrais de crescimento homólogo em progressão, de um valor negativo em 2,9% no 1T15 para 6,2% 

no 4T15. 

 

Os Audiovisuais e Exibição Cinematográfica contribuíram fortemente para o crescimento do EBITDA consolidado, 

com um crescimento de 25,4% em 2015 para 47,6 milhões de euros. O crescimento homólogo no 4T15 ascendeu a 

32,6%. 

 

O EBITDA da participação de 30% da NOS na ZAP decresceu em 12,8% para 19,7 milhões de euros, representando 

uma margem EBITDA de 26%, que compara com 37% no ano anterior. A taxa de decréscimo acelerou ao longo do 

ano, com a margem EBITDA a decrescer de 42% no 1T15 para 12% no 4T15. Os Custos Operacionais na ZAP foram 

negativamente impactados pelo facto de uma proporção significativa dos seus contratos com fornecedores ser 

denominada em USD, pressionando assim as margens. 

 

 

2.4 – Custos Operacionais Consolidados Excluindo Amortizações 

 

Os Custos Operacionais Consolidados aumentaram em 4,3% face a 2014 para 911,2 milhões de euros, impactados 

por custos relacionados com a intensa atividade comercial e pelo enfoque no crescimento. Embora os projetos de 

integração estejam a ser implementados de acordo com as expetativas e vindo a entregar importantes poupanças 

em áreas chave das operações, os projetos mais materiais ainda não estão concluídos, nomeadamente nas áreas 

de sistemas. A maior parte destes projetos estarão concluídos no final do ano de 2016, com a maior parte do 

impacto a ter lugar no ano seguinte. Os Custos Operacionais no 4T15 cresceram em 5,4% para 253,2 milhões de 

euros, um crescimento de 12,8% face ao trimestre anterior devido ao período de final de ano. 

 

Os Custos com Pessoal registaram um acréscimo anual de 4,5% devido sobretudo a um aumento no número médio 

de colaboradores em 114, para 2,5 mil, devido ao impacto da aquisição da NOS Sistemas (anteriormente Mainroad) 

em setembro de 2014 e de um maior recrutamento nas operações de telecomunicações para suportar o ritmo de 

crescimento do negócio. O número de colaboradores do negócio de Exibição Cinematográfica também registou 

um crescimento homólogo devido ao nível muito mais elevado de atividade. 

  

Os Custos Diretos cresceram em 7,1% face a 2014 para 436,7 milhões de euros. Os dois principais contribuidores para 

este aumento foram os custos de programação e royalties, que aumentaram 10,3%, e os custos de interligação e 

telecomunicações, com um crescimento anual de 8,2%. Devido ao crescimento muito forte nos negócios de 

cinemas e audiovisuais, os custos com royalties pagos aos grandes estúdios aumentou em quase 90% face ao ano 

anterior, explicando assim uma proporção significativa do acréscimo dos Custos Diretos. Os custos de interligação 

também foram muito mais elevados face ao ano anterior em resultado do aumento significativo de clientes móveis 

com tarifários all-net incluídos em pacotes convergentes, impulsionando assim custos de terminação mais elevados 

devido ao maior volume de chamadas efetuadas para as redes de outros operadores. As tendências do 4T15 

também foram de crescimento dos Custos Diretos, na ordem de 5,7%, com o aumento a ser também explicado 

principalmente por um aumento nos custos de programação. 

 

Os Custos Comerciais decresceram em 7,5% face a 2014 para 98,1 milhões de euros em 2015, devido a um 

decréscimo no volume de comissões não relacionadas com aquisição e retenção de clientes, devido ao menor 

nível de desligamentos e também devido a uma redução nos custos relacionados com publicidade. No 4T15, o 

decréscimo dos Custos Comerciais, de 1,2%, foi mais reduzido devido ao volume significativamente mais elevado 

de custos com as mercadorias vendidas, que aumentou em 13%, em resultado do enfoque no crescimento da 

penetração de smartphones. Os custos de marketing e publicidade recorrentes do negócio de telecomunicações 

foram também mais elevados no 4T15, em 6,2%, na época que antecede o período de Natal. 



15 

 

Os Outros Custos Operacionais registaram um acréscimo anual de 4,6% para 287,2 milhões de euros em 2015, sendo 

os principais impulsionadores deste aumento os serviços de suporte, manutenção, fornecimentos e serviços externos, 

provisões mais elevadas e devido à inclusão da NOS Sistemas (anteriormente Mainroad) em 30 de setembro de 

2014. Os itens de custos como o apoio a cliente e manutenção e reparações estão intimamente ligados ao nível de 

atividade operacional, nomeadamente ao facto de a NOS ter uma base de clientes muito maior face ao período 

homólogo. Outros itens, tais como custos de energia e manutenção, cresceram acompanhando o aumento da 

atividade na rede e a implementação da rede de cabo/FttH. 

 

 

2.5 – Resultado Líquido 
 

O Resultado Consolidado Líquido aumentou em 10,7% para 82,7 milhões de euros em 2015, o que compara com 

74,7 milhões de euros em 2014. 

 

Os Resultados de Empresas Associadas e Joint Ventures decresceram significativamente para 3,6 milhões de euros 

em 2015, o que compara com 13,9 milhões de euros em 2014. A principal causa do decréscimo foi a redução da 

contribuição da participação de 30% na ZAP. A contribuição para o Resultado Líquido da ZAP reduziu-se em 49% 

face ao ano anterior, para 8,3 milhões de euros, em consequência da já mencionada desvalorização cambial em 

Angola ter conduzido a margens operacionais inferiores, com o EBITDA a decrescer 12,8% e devido a um encargo 

financeiro abaixo de EBITDA devido ao impacto cambial em contas correntes denominadas em USD, no montante 

de 3,4 milhões de euros. A contribuição da SportTV para o Resultado Líquido também diminuiu em 65%, para um 

valor negativo em 5,1 milhões de euros, devido a encargos não recorrentes no segundo semestre.  

 

As Amortizações e Depreciações aumentaram em 8% face a 2014 para 366,4 milhões de euros, devido em grande 

medida ao nível mais elevado de investimento, quer em ativos de rede, quer relacionado com o cliente. 

 

Os Outros Custos* de 19,9 milhões de euros em 2015 estão relacionados com custos não recorrentes, tendo os custos 

relacionados com a integração devido à fusão representado um montante de 15,7 milhões de euros. 

 

Os Custos Financeiros Líquidos diminuíram em 35,3% em 2015 para 35,7 milhões de euros, em resultado do custo 

médio mais reduzido da nova dívida contratada. Este item melhorou significativamente ao longo do ano, 

ascendendo a 6 milhões de euros no 4T15, o que compara com 11 milhões de euros no 4T14, uma redução obtida 

graças a poupanças com menores custos obtidos nas atividades de refinanciamento. A secção de Estrutura de 

Capital, abaixo, contém detalhes adicionais sobre os desenvolvimentos em termos de financiamento. 

 

A provisão para Imposto Sobre o Rendimento ascendeu a 32,1 milhões de euros em 2015, representando 28% do 

Resultado Antes de Impostos, um acréscimo face aos 18,6% de 2014. A taxa mais elevada é explicada 

principalmente pela menor contribuição das empresas associadas para o Resultado Líquido, tendo-se deteriorado 

progressivamente ao longo do ano, conforme mencionado anteriormente. 

                                                           
* 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 aumentou em 9% em 2015 para 408,3 milhões de euros, tendo este sido um ano de pico em termos 

de investimentos não recorrentes relacionados com a expansão de rede, atividade comercial excecionalmente 

forte que impulsionou os custos de aquisição de clientes e ainda alguns investimentos relacionados com a 

integração. O CAPEX Recorrente do negócio de Telecomunicações ascendeu a 18,8% das Receitas de 

Telecomunicações, o que compara com um valor semelhante, de 18,4%, em 2014. O CAPEX de Audiovisuais e 

Exibição Cinematográfica, no montante de 38,8 milhões de euros, está principalmente relacionado com a 

capitalização de determinados direitos de filmes na divisão de Audiovisuais, tendo registado um acréscimo 

significativo em 2015, de 21,3%, devido ao maior número de filmes distribuídos. Em percentagem das receitas, o 

CAPEX Total ascendeu a 28,3% em 2015, o que compara com 27,1% em 2014. 
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3.2 – Cash Flow 

 

 

 

 

 

O EBITDA-CAPEX Recorrente ascendeu em 2015 a 235,8 milhões de euros, mantendo-se estável face a 2014, tendo o 

forte crescimento das receitas sido diluído pelo aumento dos custos relacionados com a atividade. Ajustando para 

os itens não monetários incluídos no EBITDA-CAPEX e Variação no Fundo de Maneio, o Cash Flow Operacional Após 

Investimento cifrou-se em 178,4 milhões de euros. Estes itens não monetários incluem um investimento em Fundo de 

Maneio de 44 milhões de euros, principalmente relacionado com a volatilidade anual no faseamento do CAPEX, 

bem como em contas a receber da ZAP, devido a restrições à movimentação de moeda estrangeira impostas pelo 

Banco Central Angolano. 

 

O FCF Recorrente ascendeu a 130,8 milhões de euros em 2015, um decréscimo anual de 11,4%, explicado pela já 

mencionada diminuição no Cash Flow Operacional Após Investimento e por um aumento nos pagamentos de 

impostos, que foram parcialmente compensados por uma redução de 48% nos pagamentos de juros, de 46,6 

milhões de euros em 2014 para 24,2 milhões de euros em 2015. Tal como explicado anteriormente, foram obtidas 

poupanças muito significativas nos encargos financeiros devido ao refinanciamento bem sucedido de uma série de 

linhas de financiamento em 2015, sob condições financeiras mais favoráveis. 

 

Os impactos monetários não recorrentes no CAPEX e no OPEX em 2015 ascenderam a 88,4 milhões de euros e 20,7 

milhões de euros, respetivamente, estando principalmente relacionados com pagamentos no contexto da 

implementação de rede de cabo/FttH e atividade comercial adicional, conforme abordado na secção de CAPEX, 

e com o CAPEX e OPEX relacionados com a integração, decorrente do processo de fusão/restruturação. 
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O Free Cash Flow Antes de Dividendos e Investimentos Financeiros cifrou-se em 33,4 milhões de euros em 2015. 

Ajustando para acréscimos de juros e diferimentos em variações de dívida, a Dívida Financeira Líquida aumentou 

em 62,9 milhões de euros em 2015. A maior parte deste impacto está relacionado com a contabilização de 

contratos de leasing financeiro relacionados com as grandes contas Corporate. 
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4.1 – Estrutura de Capital 

 

No final de 2015, a Dívida Financeira Líquida ascendia a 1.048,4 milhões de euros. 

 

A dívida financeira total era de 1.058,3 milhões de euros, sendo compensada por uma posição de caixa e 

equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 9,9 milhões de euros. No final do ano de 2015, a NOS tinha ainda 

270 milhões de euros em programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da Dívida Financeira 

Líquida da NOS cifrou-se em 3,0% para o ano de 2015, um decréscimo face aos 4,83% em 2014, tendo-se reduzido 

ao longo do ano para 2,48% no 4T15. 

 

Em linha com a sua estratégia global de financiamento, durante o ano de 2015 a NOS levou a cabo uma série de 

operações de financiamento, que contribuíram muito positivamente para a extensão das maturidades, 

diversificação das fontes de financiamento e para a redução significativa do custo all-in da Dívida Financeira 

Líquida da NOS. 

 

O Rácio de Alavancagem Financeira era de 49,6% no final de 2015 e o rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA 

(últimos 4 trimestres) é atualmente de 2,0x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final de 

2015 era de 3,6 anos. 

 

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 55%. 
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No dia 26 de fevereiro de 2016, a Vodafone exerceu a sua opção de compra da rede de FTTH da Optimus, 

localizada nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, correspondendo o preço de compra ao valor contabilístico 

daquela rede, líquido de amortizações, conforme o comunicado da decisão de não oposição da Autoridade da 

Concorrência à operação de fusão entre a ZON e a Optimus, de 26 de agosto de 2013. 
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O Conselho de Administração da NOS aprovou uma proposta de um dividendo ordinário de 16 cêntimos de euro 

por ação, representando um rácio de payout de 99,6%, constituindo um aumento de 14,3% face ao dividendo 

pago no ano anterior. Esta proposta está sujeita à aprovação final por parte da Assembleia Geral de Acionistas. 
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7.1 – Anexo I 
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7.2 – 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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