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Destaques 1T17 
 

 

Crescimento de RGUs num mercado maduro, acompanhado por um crescimento 

sólido das receitas e por um forte desempenho do FCF 

 

 +78,5 mil adições líquidas de RGUs: +7,9 mil em TV por Subscrição, +13,3 mil 

em Voz Fixa, +24,9 mil em Banda Larga Fixa, +31,4 mil em subscritores Móveis 

 

 Crescimento de +2,9% das Receitas de Exploração, 381,0 milhões de euros 

 

 Crescimento de +4,2% no EBITDA Consolidado, 143,6 milhões de euros 

 

 Crescimento de +28,7% do Resultado Líquido, 31,4 milhões de euros  

 

 Free Cash Flow, 58,2 milhões de euros 

 

 CAPEX Consolidado, -8,4%, 87,1 milhões de euros  

 

 

Miguel Almeida, CEO  

 

“Os nossos resultados refletem uma execução estratégica consistente, com um desempenho 

operacional que impulsionou um crescimento sólido do FCF num ambiente de um mercado 

maduro. 

 

Continuamos a investir no desenvolvimento e na inovação da nossa rede e serviços, 

fundamentais para a manutenção da nossa capacidade competitiva e de geração de valor 

e de retornos acionistas atrativos, concentrando-nos simultaneamente em projetos 

transformacionais que impulsionam a nossa eficiência operacional. O nosso mercado é um 

dos mais sofisticados e com maior investimento do nosso setor, com as tendências de 

consumo e do ritmo de desenvolvimento tecnológico a ditarem uma necessidade inevitável 

de continuamente melhorar e inovar os nossos produtos, capacidades de rede e, em última 

análise, a experência de cliente. 

 

Através da robustez da nossa base de ativos única, da qualidade e experiência da nossa 

equipa, e da nossa ambição de estar na vanguarda do nosso setor, estou confiante de que 

temos uma estratégia vencedora de fortalecimento da nossa posição como o operador de 

entretenimento e telecomunicações líder em Portugal e de criação de valor para todos os 

nossos stakeholders.” 
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1. Resultados Consolidados 1T17 
 

A base de clientes de TV por Subscrição da NOS continuou a crescer ao longo do 1T17, com adições líquidas de 7,9 

mil subscritores para 1,608 milhões de clientes, dos quais quase 80% através de redes de acesso fixo. O crescimento 

na base residencial de TV por Subscrição e nas contas B2B tem fomentado o crescimento dos serviços de Internet e 

Voz Fixa, que cresceram em 24,9 mil e 13,3 mil serviços, respetivamente, no 1T17. Embora o crescimento líquido 

trimestral tenha abrandado face ao ano anterior, tal era expectável dado o avançado nível de penetração dos 

serviços residenciais de 3 e 4P na base de clientes fixos, que se situava em 38,3% e 38,1%, respetivamente. Os 

pacotes convergentes são ainda um elemento relevante do crescimento de RGUs, tendo os RGUs convergentes 

totais atingido os 3,498 milhões no final do 1T17, um acréscimo de 17,1% face ao 1T16. Os subscritores convergentes, 

que totalizaram 697 mil, representam 43,4% dos clientes totais de TV por Subscrição, ou 4pp adicionais face ao 1T16. 

Em percentagem dos clientes de acesso fixo, os lares convergentes representavam já 46,5%.  
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O crescimento na convergência e nos serviços B2B foram os principais impulsionadores do crescimento de RGUs 

móveis, com 31,4 mil adições líquidas no 1T17. O número de subscritores que utilizam smartphones continua a 

crescer, impulsionando constantemente uma procura crescente por dados e velocidade. No final do 1T17, 71% dos 

terminais de voz móvel ativos eram smartphones, dos quais 54% com capacidades 4G. A utilização mensal média 

de dados nos smartphones cresceu 87% para 1.476MB e 79% para 1.861MB no caso dos terminais 4G. 

 

A UMA, a inovadora interface de TV da NOS lançada em meados do ano passado, começa a ganhar relevância 

enquanto interface pioneira nos pacotes 4P de topo de gama, com funcionalidades tais como o controlo remoto 

por voz, pesquisa avançada e o serviço de partilha na cloud da NOS, entre outros, a assumir o papel de fatores-

chave de diferenciação face a outras ofertas. Durante o 1T17 a interface UMA foi expandida às caixas IRIS 

existentes nos lares de subscritores UMA, proporcionando uma experiência multiroom UMA sem a necessidade de 

trocar todas as set top boxes do lar. Também no 1T17, foi lançada uma campanha N Play, destinada a evidenciar a 

facilidade de visualização dos milhares de filmes e séries ao ritmo de cada utilizador, atingindo-se um sucesso 

assinalável, com um aumento de 19% no número de subscritores do serviço e de 148% no número de visualizações 

de conteúdos. Uma nova aplicação NOS WiFi foi lançada no 1T17, proporcionando um acesso simplificado aos 

hotspots WiFi que representam um fator de diferenciação para os clientes NOS, que podem ligar-se a qualquer um 

dos mais de 1 milhão de hotspots disponíveis em todo o país. 

 

Em termos de receitas residenciais o ARPU de acesso fixo cresceu 2,2% face ao 1T16 para 44,7 euros, refletindo a 

continuação do crescimento do número de RGUs por conta e o aumento de preços implementado no final de 

2016. 

 

O segmento B2B continuou a registar um crescimento sólido de RGUs, de 9,3% no 1T17, atingindo os 1,431 milhões de 

serviços. O enfoque da NOS é proporcionar, no segmento empresarial, soluções completas de serviços para os 

vários subsegmentos, desenvolvendo soluções tecnológicas suportadas pelos seus ativos de rede e plataformas de 

serviços de nova geração e por fortes parcerias institucionais, onde apropriado. A inovação contínua e aberta de 

produtos e serviços, bem como a excelência na sua entrega são as bases nas quais a NOS suporta a sua 

diferenciação no mercado. Particularmente no segmento Corporate, a NOS continua a ganhar contas novas 

relevantes, embora a um ritmo menos acelerado do que em anos anteriores. Continuar a crescer, protegendo 

simultaneamente o valor da base de clientes existente e aumentando a quota de dispêndio em telecomunicações 

nas contas existentes, é uma prioridade. 

 

A receita média por RGU no segmento empresarial registou um decréscimo anual de 6,7% no 1T17 para 15,7 euros, 

refletindo o decrescente valor marginal dos RGUs adicionados. O crescimento de RGUs tem mais do que 

compensado o decréscimo da receita média, traduzindo-se num crescimento global das receitas de clientes B2B. 

As Receitas Empresariais e de Wholesale totais cresceram menos que as receitas de clientes devido a um 

desempenho mais fraco das receitas de Wholesale, ocasionado pelo decréscimo das receitas geradas pelos 

serviços de chamadas em massa, de margem reduzida.  

 

A continuação do crescimento dos RGUs tem-se traduzido em quotas reforçadas nos principais mercados da NOS. 

De acordo com os dados mais recentes publicados pelo regulador para o final de 2016, a quota de subscritores 

móveis da NOS era de 24,3%, mais 2,7pp que no final do ano passado. A quota dos serviços de internet e voz fixa 

cresceu em 1,0pp e 1,9pp para 37,4% e 34,7%, respetivamente, enquanto que a quota de mercado de TV por 

Subscrição manteve-se relativamente estável em 43,5%. Em todos os casos com exceção da TV por Subscrição, o 

crescimento de RGUs da NOS foi superior ao do mercado como um todo. Nos subscritores móveis, a NOS cresceu 

8,1% enquando que o mercado cresceu apenas 1,7%. Na internet fixa, a NOS cresceu 10,5% face a 7,4% do 

mercado e na voz fixa a NOS cresceu 6,2%, o que compara com um crescimento do mercado de 2,2%. Na TV por 
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Subscrição, a NOS aumentou a sua base de clientes em 3,7% o que compara com um crescimento do total do 

mercado de 4,1%.1. 

 

A principal fonte do crescimento de RGUs da NOS é o projeto de expansão de rede iniciado em 2014, em conjunto 

com um crescimento marginal na rede HFC. No final do 1T17, a NOS cobria um total de 3,772 milhões de lares com 

a sua rede fixa, dos quais 445 mil com FttH e os restantes 3,328 milhões com a sua rede HFC Docsis 3.0. Desde o 

lançamento do projeto de expansão de rede, a NOS levou a sua rede de FttH a mais de 400 mil lares, sendo que a 

penetração de subscritores nestas novas localizações já atinge os 23%, um aumento face aos 22% do final do 4T16 e 

aos 18% do final do 1T16. 

 

 

Cinemas e Audiovisuais 
 

 

 
 

 

As vendas de bilhetes de Cinema da NOS registaram um decréscimo anual de 4,3% para 2,296 milhões de bilhetes 

no 1T17, um desempenho ligeiramente inferior ao do mercado como um todo, que decresceu 3,4% 2 . A 

comparação com o 1T16 é influenciada pelo facto de o período de férias da Páscoa ter sido no primeiro trimestre 

em 2016, sendo que em 2017 apenas estará refletido no desempenho do 2T17. A receita média por bilhete registou 

um acréscimo anual de 1,0% para 4,8 euros no 1T17. 

 

Os filmes de maior sucesso exibidos no 1T17 foram “As Cinquenta Sombras Mais Negras”, “A Bela e o Monstro”, “La 

La Land: Melodia de Amor”, “Logan” e “Assassin’s Creed”.  

 

As receitas brutas de bilheteira da NOS diminuíram em 3,3% no 1T17, o que compara com um decréscimo de 2,2% 

no caso do mercado como um todo. A NOS manteve a sua posição de liderança, com uma quota de mercado de 

60,7% no 1T17 em termos de receitas brutas. As receitas totais de Exibição Cinematográfica decresceram em 2,1% 

no 1T17 para 15,3 milhões de euros. 

 

As receitas da divisão de Audiovisuais aumentaram em 10,6% para 17,8 milhões de euros no 1T17. Este acréscimo 

das receitas foi impulsionado principalmente pelo desempenho na Distribuição Cinematográfica e gestão de 

direitos de televisão, parcialmente compensado por um decréscimo na área de Homevideo. Dos 10 principais 

êxitos de bilheteira do 1T17, a NOS distribuiu 7, “As Cinquenta Sombras Mais Negras”, “A Bela e o Monstro”, “Silêncio”, 

“XXX: O Regresso de Xander Cage”, “A Grande Muralha”, “Lego Batman: O Filme”, e “Cantar!”, mantendo assim a 

sua posição de liderança. 

                                                           
1 Fonte: NOS e dados ANACOM. 

2 Fonte: ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual 
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2. Demonstrações Financeiras Consolidadas 
 

 

As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram sujeitas a revisão limitada. 

 

 

Demonstração de Resultados Consolidados 
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Receitas de Exploração e EBITDA 
 

As Receitas de Exploração cresceram 2,9% face ao 1T16 para 381 milhões de euros, com as Receitas de 

Telecomunicações a crescer em 2,9%, as de Audiovisuais em 10,6% e as de Exibição Cinematográfica a decrescer 

2,1%. O ritmo de crescimento anual tem vindo a diminuir, tal como antecipado, devido ao menor volume trimestral 

de adições líquidas de RGUs, refletindo os níveis já bastante elevados de penetração de serviços. 

 

As receitas de Consumo aumentaram em 3,8% no 1T17 para 232,2 milhões de euros, refletindo uma combinação de 

um crescimento mais elevado nas receitas Residenciais, impulsionado pela continuação da adesão a pacotes 

convergentes, com um decréscimo anual nas receitas stand-alone do segmento Pessoal, devido à continuação da 

migração de clientes das tarifas móveis individuais para pacotes convergentes de vários RGUs. As Receitas 

Empresariais e de Wholesale cresceram 1,1% no 1T17 para 101,4 milhões de euros. Excluindo as receitas de 

Wholesale, as receitas Empresariais cresceram 2,4%, impulsionadas por um desempenho sólido ao nível dos RGUs e 

da aquisição de novas contas. O decréscimo nas receitas de Wholesale ficou a dever-se a um decréscimo 

significativo nos serviços de chamadas em massa, que no 1T17 representaram apenas 2% das Receitas Empresariais 

e de Wholesale. 

 

A regulação tem tido impacto nas comparações das receitas face ao ano anterior, dada a implementação da 

descida das taxas de terminação ao longo dos últimos trimestres. Embora as MTR mais baixas tenham um impacto 

global positivo na rentabilidade da NOS, devido à redução do desequilíbrio das terminações face aos outros 

operadores, o impacto na comparação anual das receitas é relevante. Ajustando para as descidas das MTR, as 

receitas de Telecomunicações teriam crescido 3,8% face ao 1T16. Para além disto, a meio do 1T17, em resultado da 

implementação de um remédio imposto aquando da fusão, a NOS vendeu a rede FttH da Optimus à Vodafone, 

tendo consequentemente perdido uma fonte de receitas Wholesale. 

 

A divisão de Audiovisuais registou um trimestre muito forte em termos de crescimento anual de receitas, de 10,6% 

para 17,8 milhões de euros, explicado pelo facto de a NOS ter recuperado a sua quota no mercado de distribuição 

audiovisual para níveis normais, implicando assim uma comparação anual mais favorável. As receitas de Exibição 

Cinematográfica foram mais reduzidas em 2,1%, cifrando-se em 15,3 milhões de euros, o que resulta sobretudo do 

facto de o período de férias da Páscoa ter tido lugar durante o primeiro trimestre em 2016, sendo que em 2017 

estará refletido no 2T17. 

 

 

Custos Operacionais  
 

Os Custos Operacionais totais aumentaram em 2,1% para 237,4 milhões de euros no 1T17, representando 62,3% das 

Receitas de Exploração, um decréscimo de 0,5pp face ao 1T16, apesar do aumento significativo nos custos com 

conteúdos desportivos premium face ao período homólogo.  

 

Excluindo os Custos Diretos, os Custos Operacionais permaneceram estáveis face ao 1T16, refletindo a 

alavancagem operacional do crescimento das Receitas e eficiências obtidas desde já, a nível transversal. 

 

O decréscimo de 6,9% no 1T17 dos Custos Com Pessoal é explicado essencialmente por diferenças na 

remuneração variável dos colaboradores. 

 

Os custos de programação mais elevados foram o principal impulsionador do aumento anual de 4,6% nos custos 

diretos, em resultado de conteúdos desportivos premium mais dispendiosos e da revisão do modelo de distribuição 

da Sport TV a partir do início da época futebolística no 2S16. Todos os outros principais agregados de custos diretos 
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registaram decréscimos face ao 1T16. As taxas de terminação mais reduzidas contribuíram de forma relevante para 

o decréscimo anual nos custos relacionados com tráfego, apesar do aumento dos volumes. 

 

Os Custos Comerciais foram 22,2% mais reduzidos no 1T17 em resultado de uma menor atividade comercial, 

impulsionando menores custos relacionados com equipamentos, que ainda representaram cerca de metade deste 

agregado de custos, e devido a custos de marketing mais reduzidos, alguns dos quais serão recuperados ao longo 

do ano. 

 

O acréscimo anual de 9,8% nos Outros Custos Operacionais no 1T17 é explicado principalmente por um aumento 

nos custos de manutenções e reparações, devido às exigências significativamente mais elevadas sobre a rede e 

serviços, relacionadas com uma maior base de clientes e uma rede mais alargada, bem como por um aumento 

nas provisões no 1T17 face ao 1T16, ligado a um aumento da provisão para contingências legais e fiscais. 

 

O EBITDA Consolidado registou um crescimento de 4,2% para 143,6 milhões de euros no 1T17, 1,3pp acima do 

crescimento das Receitas, apesar do já mencionado acréscimo dos custos com conteúdos desportivos premium a 

partir do 2S16. A Margem EBITDA Consolidada aumentou 0,5pp para 37,7%. 

 

O EBITDA de Telecomunicações registou um acréscimo semelhante, de 4,3% para 131,2 milhões de euros no 1T17, 

representando uma Margem EBITDA de 36,2%, mais 0,5pp que no 1T16. O EBITDA de Audiovisuais e Exibição 

Cinematográfica cresceu 2,8% para 12,4 milhões de euros, representando uma Margem EBITDA de 41,5%, um 

aumento suportado pela melhoria das receitas na divisão de Audiovisuais. 

 

 

Resultado Líquido 
 

O Resultado Líquido Consolidado apresentou um crescimento anual de 28,7% para 31,4 milhões de euros no 1T17. 

 

Para além das alterações no EBITDA já mencionadas, a principal contribuição para esta variação anual foi um 

acréscimo na Participação nos Resultados de Empresas Associadas e Joint-Ventures da NOS, que se cifrou em 5,3 

milhões de euros no 1T17, o que compara com um montante negativo de 6,4 milhões de euros no 1T16. Esta 

melhoria de 11,7 milhões de euros no contributo trimestral resulta da combinação de um ambiente de taxas de 

câmbio mais positivo no caso da ZAP com a alteração do modelo de distribuição da Sport TV no 2S16, 

impulsionando resultados financeiros mais positivos. O aumento das Depreciações e Amortizações é explicado, tal 

como em trimestres anteriores, principalmente pelos grandes investimentos efetuados em ativos de rede e custos de 

aquisição de clientes. Os custos líquidos de financiamento foram ligeiramente mais reduzidos, em 4%, refletindo a 

continuação da diminuição do custo médio da dívida de 2,4% no 1T16 para 2,1% no 1T17 e um nível estável de 

dívida bruta. Os Custos Financeiros Líquidos totais foram mais elevados face ao 1T16 devido a um efeito mais 

positivo do que seria normal, relacionado com os juros recebidos por parte de clientes, nesse trimestre. 

 

A provisão para o Imposto Sobre o Rendimento ascendeu a 4,3 milhões de euros, representando uma taxa efetiva 

de imposto de 12,1%. A volatilidade na taxa de imposto trimestral deve-se a uma combinação de fatores, dos quais 

os mais relevantes são a contabilização de impostos diferidos e a contribuição da linha de Participação nos 

Resultados de Empresas Associadas e Joint-Ventures. 
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3. CAPEX e Cash Flow 
 

 

CAPEX 
 

 

 
 

 

O CAPEX Total do Grupo diminuiu em 8,4% para 87,1 milhões de euros no 1T17, representando 22,9% das Receitas de 

Exploração. 

 

O CAPEX de Telecomunicações diminuiu em 8,5% para 77,7 milhões de euros, representando 21,4% das Receitas de 

Telecomunicações, um decréscimo face aos 24,1% que se verificaram no 1T16. A principal redução no CAPEX de 

Telecomunicações ocorreu no CAPEX técnico, que caiu em 14,3% para 36,0 milhões de euros. Em percentagem das 

Receitas de Telecomunicações, o CAPEX técnico ascendeu a 9,9% face a 11,9% no 1T16. 

 

O CAPEX técnico inclui os investimentos relacionados com a expansão e melhoria de rede e investimentos 

relacionados com a integração, tais como a continuação da implementação de FttH (cerca de 6 mil novos lares 

ativados no 1T17), investimentos em tecnologia móvel para cumprir as obrigações de cobertura e capacidade 

adicionais, resultantes do processo de renovação de licença que teve lugar em 2016, e investimentos em projetos 

de TI, nomeadamente o desenvolvimento de um novo sistema de CRM e projetos relacionados com a integração. 

 

O CAPEX Relacionado com o Cliente ascendeu a 41,7 milhões de euros, um decréscimo de 2,8% face ao1T16, 

representando 11,5% das Receitas de Telecomunicações, o que compara com 12,2% no 1T16. O decréscimo do 

CAPEX Relacionado com o Cliente resulta do menor nível de atividade comercial, que implicou uma redução do 

número de adições brutas no 1T17.  
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Cash Flow 
 

 

 

 

 

O EBITDA – CAPEX registou um acréscimo anual de 32,0% para 56,5 milhões de euros no 1T17, representando 14,8% 

em percentagem das Receitas, impulsionado pelo aumento de 4,2% do EBITDA e pelo decréscimo de 8,4% do 

CAPEX face ao 1T16, conforme mencionado anteriormente. Em resultado do acréscimo do EBITDA – CAPEX e do 

menor investimento em Fundo de Maneio e Itens Não Monetários, o Cash Flow Operacional cresceu em 25,9 

milhões de euros no 1T17, para 48,8 milhões de euros, mais do dobro do valor registado no 1T16. 

 

O FCF Total Antes de Dividendos, Investimentos Financeiros e Aquisição de Ações Próprias ascendeu a 58,2 milhões 

de euros no 1T17, um montante significativamente mais elevado que os 9,7 milhões de euros gerados no 1T16. O 

acréscimo de 48,4 milhões de euros resulta principalmente do crescimento do Cash Flow Operacional e ao 

recebimento de 24,2 milhões de euros provenientes da liquidação financeira da venda da rede FttH da Optimus à 

Vodafone. Outros movimentos a assinalar são a redução nos pagamentos de contratos de longo prazo em cerca 

de 1 milhão de euros, um aumento nos pagamentos relacionados com programas de restruturação de 1,9 milhões 

de euros, e nos pagamentos de juros no montante de 1,2 milhões de euros. 
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4. Balanço Consolidado 
 

 

 
 

 

Estrutura de Capital 
 

No final do 1T17, a Dívida Financeira Líquida ascendia a 1.053,3 milhões de euros. 

 

A dívida financeira total cifrava-se em 1.055,1 milhões de euros, sendo compensada por uma posição de caixa e 

equivalentes de caixa no Balanço Consolidado no montante de 1,8 milhões de euros. No final do 1T17, a NOS tinha 

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

Financeira Líquida da NOS ascendeu a 2,1% para o 1T17, um decréscimo face aos 2,4% do 1T16 e em linha com 

2,1% no 4T16. 

 

Em março, a NOS negociou um novo programa de papel comercial no sentido de refinanciar linhas existentes, com 

um montante máximo de 75 milhões de euros e maturidade em 2021, com o Millennium bcp. 

 

O Rácio de Alavancagem Financeira era de 49,2% no final do 1T17 e o rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA 

(últimos 4 trimestres) cifra-se agora em 1,9x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final do 

1T17 era de 3,0 anos. 

 

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

ambiente de taxas de juro negativas, em 31 de março de 2017, a proporção da dívida emitida da NOS 

remunerada a uma taxa fixa era de aproximadamente 72%. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Aviso Legal 
 

 

 

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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Conference call agendada para as 12.00 (GMT+1) no dia 28 de abril de 2017 

 

Conference ID: 12558764 

Portugal Dial-in: +351 800 812 040 

Standard International Dial-In: +44 (0) 207 192 80 00 

UK Dial-in: +44 (0) 800 376 79 22 

US Dial-in: +1 866 966 13 96 

 

Encore Replay Access #: 12558764 

International Encore Dial In: +44 1452 550 000 

Contactos 

 

 

 

Chief Financial Officer: José Pedro Pereira da Costa 

Telefone: (+351) 21 799 88 19 

 

 

Analistas/Investidores: Maria João Carrapato 

Telefone: (+351) 21 782 47 25 / E-mail: ir@nos.pt 

 

 

Imprensa: Isabel Borgas / Irene Luis 

Telefone: (+351) 21 782 48 07 / E-mail: comunicacao.corporativa@nos.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ir@nos.pt
mailto:comunicacao.corporativa@nos.pt
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