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Lisboa, Portugal, 8 de novembro de 2012 
 
Este trading update, que não representa uma divulgação completa das demonstrações financeiras, exclui a 
consolidação dos negócios no Brasil, nomeadamente da Oi e da Contax, em todos os valores apresentados.  As 
demonstrações financeiras consolidadas completas serão divulgados em 30 de novembro de 2012. 
 
Nos 9M12, as receitas operacionais ascenderam a 2.321 milhões de euros, enquanto o EBITDA ascendeu a 994 
milhões de euros. A margem EBITDA atingiu 42,8%, impulsionada pela sólida margem dos negócios de 
telecomunicações em Portugal que atingiu 44,9%. As receitas dos negócios de telecomunicações em Portugal 
ascenderam a 682 milhões de euros no 3T12 (-6,7% face ao 3T11). Excluindo os efeitos regulatórios, as receitas dos 
negócios de telecomunicações em Portugal teriam diminuído 5,4% no 3T12 face ao 3T11 (-5,5% no 2T12 face ao 
2T11). Nos 9M12, o capex ascendeu a 449 milhões de euros, equivalente a 19,3% das receitas, enquanto o capex 
dos negócios de telecomunicações em Portugal ascendeu a 370 milhões de euros, diminuindo 7,5% face aos 
9M11, refletindo o recente investimento em tecnologias e redes de novas geração. Nos 9M12, o EBITDA menos 
Capex totalizou 545 milhões de euros. Nos 9M12, o cash flow operacional situou-se em 416 milhões de euros, 
enquanto o free cash flow ascendeu a 178 milhões de euros (123 milhões de euros no 3T12). Em 30 de setembro 
de 2012, a dívida líquida, ajustada pelo efeito fiscal relativo à transferência dos planos de pensões regulamentares 
para o Estado Português, ascendeu a 4.591 milhões de euros. Nos 9M12, o custo da dívida líquida foi de 4,2% e o 
custo da dívida bruta foi de 4,4%. Em 30 de setembro de 2012, a posição de liquidez ascendeu a 3.207 milhões de 
euros.  
  

   

 

(1) Os valores excluem a consolidação dos negócios no Brasil, nomeadamente da Oi e da Contax, em todos os períodos. (2) Custos operacionais = despesas com pessoal + custos diretos + custos comerciais + 
outros custos operacionais. (3) EBITDA = resultado operacional + PRBs + amortizações. (4) Esta rubrica exclui o pagamento relativo à aquisição dos investimentos na Oi e na Contax (3.728 milhões de euros no 
1T11). (5) A dívida líquida, excluindo a Oi e a Contax, encontra-se ajustada pelo efeito fiscal relativo à transferência dos planos de pensões regulamentares para o Estado Português, incluindo 113 milhões de 
euros relacionados com a contribuição de 2011, registados como prejuízo fiscal reportável. No 3T11 e nos 9M11, a dívida líquida foi ajustada pelo montante a receber da Telefónica, no valor de 2 mil milhões 
de euros, pagos em outubro de 2011. (6) Margem EBITDA = EBITDA / receitas operacionais. 

Destaques financeiros consolidados ⁽¹⁾
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Receitas operacionais 770,0 814,2 (5,4%) 2.321,3 2.424,0 (4,2%)
Custos operacionais ⁽²⁾ 442,1 461,2 (4,1%) 1.327,6 1.362,4 (2,6%)
EBITDA ⁽³⁾ 327,9 353,0 (7,1%) 993,8 1.061,6 (6,4%)
Capex 153,8 169,9 (9,5%) 448,6 454,9 (1,4%)
Capex em % das receitas operacionais (%) 20,0 20,9 (0,9pp) 19,3 18,8 0,6pp
EBITDA menos Capex 174,1 183,1 (4,9%) 545,2 606,7 (10,1%)
Cash flow operacional 170,6 150,4 13,4% 415,6 608,0 (31,6%)
Free cash flow ⁽⁴⁾ 123,0 45,4 171,0% 177,5 416,9 (57,4%)
Dívida líquida ajustada  ⁽⁵⁾ 4.590,5 4.150,5 10,6% 4.590,5 4.150,5 10,6% 
Margem EBITDA (%) ⁽⁶⁾ 42,6 43,4 (0,8pp) 42,8 43,8 (1,0pp)

Milhões de euros
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Negócios de Telecomunicações em Portugal  
 
No 3T12, os negócios de telecomunicações em Portugal continuaram a apresentar um aumento da base de 
clientes, com os clientes de acessos fixos de retalho a aumentarem 6,3% face ao 3T11 para 5.007 mil (com adições 
líquidas de 67 mil) e os clientes móveis a aumentarem 0,4% face ao 3T11 para 7.386 mil (5 mil adições líquidas, com 
os clientes póspagos a atingir 7 mil adições líquidas e os clientes prépagos a atingir 2 mil desligamentos líquidos).   

 

 
O aumento dos clientes de acessos fixos de retalho foi impulsionado pelo sólido desempenho do Meo, o serviço de 
televisão por subscrição da PT, cujo sucesso é alcançado através de uma proposta de valor muito diferenciada, 
sustentada num serviço de TV por subscrição não linear, que oferece uma experiência multiscreen única com 
canais em direto, video on demand, aluguer de jogos e músicas disponíveis em vários equipamentos. 
 
No 3T12, a base de clientes de TV por subscrição apresentou um crescimento de 22,9% face ao 3T11 para 1.198 mil, 
um desempenho resiliente e que resultou em 41 mil adições líquidas no 3T12 e 156 mil adições líquidas nos 9M12.  
Este sólido crescimento da base de clientes confirma o contínuo sucesso e atratividade do Meo no mercado 
português. Esta performance da televisão por subscrição impulsionou o sólido crescimento dos clientes de banda 
larga fixa, os quais aumentaram 11,9% face ao 3T11 para 1.200 mil (31 mil adições líquidas no 3T12 e 94 mil adições 
líquidas nos 9M12). Os clientes triple-play da PT (voz, banda larga e televisão por subscrição) aumentaram 27,7% 
face ao 3T11, atingindo os 802 mil no 3T12 (36 mil adições líquidas no trimestre). 
 
Os clientes móveis beneficiaram do desempenho dos clientes póspagos, que aumentaram 5,2% face ao 3T11 (7 mil 
adições líquidas no 3T12), beneficiando por sua vez do crescimento dos planos tarifários “unlimited”. Os planos 
tarifários "e nunca mais acaba", que atingiram os 973 mil clientes no 3T12, tal como os novos planos tarifários 
“Moche” (+8,4% no 3T12 face ao 3T11, atingindo 1.360 mil clientes), também continuaram a apresentar tendências 
de crescimento sólidas. Os clientes de banda larga móvel aumentaram em 21 mil no 3T12, atingindo 914 mil 
clientes (+15,8% no 3T12 face ao 3T11), refletindo a atratividade e o sucesso das ofertas de banda larga da TMN e a 
ampla cobertura das redes 3G e 4G LTE da PT. 

Dados operacionais • Portugal
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Acessos fixos de retalho ('000) 5.007 4.709 6,3% 5.007 4.709 6,3% 
PSTN/RDIS 2.610 2.662 (2,0%) 2.610 2.662 (2,0%)
Clientes de banda larga 1.200 1.072 11,9% 1.200 1.072 11,9% 
Clientes de TV 1.198 974 22,9% 1.198 974 22,9% 

Clientes móveis ('000) 7.386 7.354 0,4% 7.386 7.354 0,4% 
Póspagos 2.463 2.341 5,2% 2.463 2.341 5,2% 
Prépagos 4.922 5.013 (1,8%) 4.922 5.013 (1,8%)

Adições líquidas ('000)
Acessos fixos de retalho ('000) 67 77 (12,9%) 212 182 16,3% 

PSTN/RDIS (5) (10) 50,9% (38) (33) (14,5%)
Clientes de banda larga 31 32 (3,3%) 94 71 32,9% 
Clientes de TV 41 55 (25,5%) 156 145 7,7% 

Clientes móveis ('000) 5 20 (73,9%) (58) (65) 10,8% 
Póspagos 7 23 (69,9%) 86 51 69,0% 
Prépagos (2) (3) 42,6% (144) (116) (24,2%)

Dados em % das receitas de serviço (%) 32,8 28,9 3,9pp 32,1 27,7 4,4pp
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Residencial 
 
Os acessos de retalho ou unidades geradoras de receita de retalho (RGUs) do segmento Residencial aumentaram 
9,6% no 3T12 face ao 3T11, atingindo 3.791 mil, com os acessos de televisão por subscrição e banda larga a 
representarem 55,6% do total de acessos de retalho em 30 de setembro de 2012 (+3,9pp face ao 3T11). No 3T12, as 
adições líquidas de retalho atingiram 77 mil clientes, em resultado: (1) do crescimento do serviço de TV por 
subscrição, que contribuiu com 37 mil adições líquidas; (2) de 29 mil adições líquidas de banda larga fixa, refletindo 
o crescimento contínuo das ofertas triple-play e double-play, e (3) de 11 mil adições líquidas de linhas de voz fixa 
residenciais (linhas PSTN/RDIS), refletindo também o impacto positivo das ofertas de triple-play, não obstante as 
ofertas comerciais agressivas por parte do principal concorrente. Em 30 de setembro de 2012: (1) os clientes 
residenciais de TV por subscrição atingiram 1.114 mil clientes (um aumento de 22,5% no 3T12 face ao 3T11); (2) a 
base de clientes de banda larga fixa do segmento residencial aumentou 13,1% no 3T12 face ao 3T11, para 994 mil 
clientes, e (3) os clientes de voz fixa no segmento residencial atingiram 1.683 linhas, um aumento de 0,7% no 3T12 
face ao 3T11.  
 
No 3T12, o segmento Residencial continuou a registar um aumento dos clientes únicos, tendo atingido 1.878 mil 
(+0,9% face ao 3T11), com 14 mil adições líquidas no trimestre. As unidades geradoras de receita residenciais por 
cliente único foram de 2,0, um aumento de 8,6% face ao 3T11, refletindo o contínuo sucesso das ofertas triple-play 
do Meo. Em resultado deste sucesso, o ARPU residencial aumentou 2,8% face ao 3T11, para 31,8 euros. Este 
desempenho é ainda mais notável tendo em consideração que foi atingido num contexto de: (1) ambiente 
económico desafiante, que leva a alguma pressão sobre os serviços mais expostos ao ambiente económico, tais 
como canais premium e temáticos, video on demand e outros serviços de valor acrescentado, e (2) postura 
comercial agressiva por parte de determinados operadores ao nível das promoções de voz e ofertas para o 
segmento de baixo valor.  

 

 
O sólido crescimento dos clientes residenciais é, claramente, suportado pelo sucesso do Meo, o serviço inovador de 
TV por subscrição da PT que já se transformou numa experiência multiscreen única, com canais em direto, video on 
demand, aluguer de jogos e músicas, disponível em todos os ecrãs. O Meo apresenta uma proposta de conteúdos 
muito diferenciadora, com mais de 150 canais, incluindo canais de conteúdos exclusivos, de alta definição e 3D. Em 
12 de outubro de 2012, o Meo lançou "A Bola TV", em parceria com o "Jornal a Bola", um dos principais jornais 
desportivos diários. Este canal de desporto, com informação abrangente e diversificada, exclusivo do Meo, está 
disponível no pacote básico e visa o fortalecimento da oferta de conteúdos do Meo. O canal "A Bola TV" está 

Dados operacionais • Segmento Residencial
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Acessos fixos de retalho ('000) 3.791 3.460 9,6% 3.791 3.460 9,6% 
PSTN/RDIS 1.683 1.671 0,7% 1.683 1.671 0,7% 
Clientes de banda larga 994 880 13,1% 994 880 13,1% 
Clientes de TV 1.114 909 22,5% 1.114 909 22,5% 

Clientes únicos 1.878 1.862 0,9% 1.878 1.862 0,9% 
Adições líquidas ('000)

Acessos fixos de retalho ('000) 77 81 (5,8%) 234 203 15,2% 
PSTN/RDIS 11 (0) n.s. 9 (2) n.s.
Clientes de banda larga 29 30 (4,7%) 84 70 18,8% 
Clientes de TV 37 51 (27,7%) 141 135 4,9% 

ARPU (euros) 31,8 30,9 2,8% 31,7 30,7 3,0% 
Receitas não-voz em % das receitas (%) 63,6 58,5 5,0pp 63,1 57,8 5,3pp



03 Análise operacional 

  |  Trading update  |  Primeiros Nove Meses de 2012   5 / 17 
 
 

disponível em multiscreens, incluíndo não só TV mas também PC, smartphone e tablet, através do serviço Meo GO!. 
No seguimento desta estratégia, em 15 de outubro de 2012, o Meo lançou o canal "TVI Ficção", um canal de 
entretenimento produzido pela "TVI", o canal aberto líder da televisão portuguesa, com ficção nacional produzida 
pelo estúdio de produção da TVI. O canal "TVI Ficção" também está disponível no pacote básico. O Meo continuará 
a inovar e um novo canal exclusivo será incluído na sua grelha, o "Correio da Manhã TV", em parceria com a Cofina, 
proprietária de vários jornais e revistas em Portugal, incluíndo o jornal mais lido em Portugal, o "Correio da Manhã ".  
 
A oferta de conteúdos do Meo inclui também milhares de filmes VoD e a sua oferta de conteúdos é enriquecida 
com interatividade sobre programas âncora (exemplo do Ídolos, Casa dos Segredos, Peso Pesado).  
 
O Meo oferece ainda aplicações interativas avançadas e customisadas, através de múltiplos widgets disponíveis 
através do "botão azul" do controle remoto do Meo e que abrangem múltiplas categorias, tais como: (1) Notícias, 
incluindo uma aplicação de notícias personalizada, desenvolvida em parceria com a RTP, e a aplicação Sapo Kiosk, 
com as capas diárias de todos os jornais e revistas nacionais e vários internacionais; (2) Desportos, incluindo uma 
aplicação de futebol, uma de surf e aplicações de canais desportivos específicos, tais como a aplicação do canal 
BenficaTV e a aplicação do canal SportTV; (3) Música, incluindo o MusicBox, um serviço de música multiscreen, o 
Meo Radios, uma aplicação de rádio, e o Meo Karaoke, uma aplicação de karaoke que permite aos clientes Meo 
subscrever e cantar um alargado catálogo de músicas nacionais e internacionais; (4) Crianças, incluindo um portal 
infantil que abrange todas as idades e onde as crianças podem aceder a canais, conteúdos video on demand, clips 
de música, karaoke, jogos e conteúdos educacionais customisados; (5) Serviços de Conveniência, incluindo 
aplicações para metereologia, trânsito, farmácias e outros, e (6) Conteúdo Pessoal, incluindo uma aplicação de 
arquivo online de fotos. 
 
O Meo continuou a inovar ao lançar a aplicação Sapo Voucher, a primeira aplicação de televisão interativa que 
permite a realização de transações financeiras e a interação com anúncios televisivos. O Meo lançou também o 
Twitter na televisão, acessível através do "botão azul" do controlo remoto do Meo, permitindo aos seus clientes 
aceder gratuitamente à sua conta e interagir enquanto veem televisão. 
 
Inserida na estratégia de clara e forte diferenciação de conteúdos através da interatividade, que o Meo tem vindo a 
desenvolver, foi lançada uma nova aplicação interativa com conteúdos alusivos a uma das séries juvenis com maior 
sucesso da televisão portuguesa, “Morangos com Açucar”, em parceria com a TVI. Esta aplicação, não só permite 
aos fãs da série o acesso a serviços e conteúdos exclusivos, como também permite a possibilidade de compra de 
episódios em antestreia por 0,90 euros. Em julho de 2012, o Meo anunciou a transformação do canal de notícias de 
televisão por subscrição mais visto em Portugal, SIC Notícias. Em resultado de uma forte parceria tecnológica e de 
conteúdos entre a PT e a Impresa (um grande grupo de media português que detém várias publicações de 
imprensa e a SIC, em canal aberto, assim como vários canais SIC pagos), o Meo irá lançar no 4T12 o canal SIC 
Notícias reformulado, relançando-o como um canal totalmente interativo, em exclusivo para os clientes Meo. Estas 
aplicações serão disponibilizadas em múltiplos ecrãs, incluindo televisão, computador, tablet e smartphone. 
 
As receitas operacionais do segmento Residencial atingiram 179 milhões de euros no 3T12, um aumento de 4,1% 
face ao 3T11, mostrando um desempenho resiliente. As receitas de serviço aumentaram 4,3% face ao 3T11 para 
176 milhões de euros. Este desempenho notável foi alcançado num contexto de elevado sucesso da oferta triple-
play do Meo (voz, banda larga e TV por subscrição), beneficiando do esforço incansável para transformar a oferta 
residencial da PT de um legado de voz fixa para uma oferta triple-play. A oferta Meo é altamente diferenciadora, 
mais competitiva e mais resiliente face a condições económicas menos favoráveis. Em resultado deste sucesso, o 
peso dos serviços não voz no segmento Residencial atingiu 63,6% das receitas no 3T12 (+5,0pp face ao 3T11) e o 
peso das receitas de tarifas fixas atingiu 87,0% (+2,0pp face ao 3T11).  
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Pessoal 
 
No 3T12, o número de clientes móveis do segmento Pessoal, incluindo clientes de voz e de banda larga, diminuiu 
1,1% face ao 3T11, em resultado de 126 mil desligamentos líquidos nos 9M12. No 3T12, as adições líquidas foram 
positivas, atingindo 9 mil, em resultado do aumento dos clientes póspagos (+9 mil adições líquidas), uma vez que a 
base de clientes prépagos se manteve estável. A TMN continuou a apresentar um sólido desempenho nos clientes 
póspagos, sustentado no sucesso comercial dos planos tarifários "Unlimited" e no contínuo aumento da base de 
clientes de banda larga móvel. O sólido desempenho dos planos tarifários "e nunca mais acaba” e o novo 
posicionamento dos planos tarifários “Moche” continuaram a beneficiar a performance dos clientes prépagos. Os 
planos de tarifas fixas representavam 22,1% da base de clientes móveis do segmento Pessoal no final de setembro 
de 2012, um aumento de 3,5pp face ao 3T11. 

 

 
A estratégia da PT para o segmento Pessoal está ancorada nas ofertas de dados móveis, suportada por uma rede de 
elevada qualidade que oferece a melhor cobertura e uma elevada capacidade para ir de encontro à necessidade 
cada vez maior de largura de banda por parte dos clientes e fornecer a melhor qualidade de serviço do mercado. 
As ofertas comerciais da TMN incluem: (1) planos tarifários de voz e dados, desenhados para integrar planos 
ilimitados, direcionados aos segmentos póspagos de maior valor e, no segmento prépago, para prevenir a 
migração para planos tarifários de menor valor através da oferta de serviços adicionais de voz e dados; (2) oferta de 
smartphones distinta, alavancada num portfólio abrangente de cerca de 30 smartphones, incluindo equipamentos 
exclusivos, e em serviços inovadores de valor acrescentado e convergentes para usar em mobilidade (TV móvel, 
aluguer de músicas, agregador de redes sociais), e (3) ofertas de banda larga móvel competitivas de até 150Mbps 
de velocidade, em 4G LTE, e que permitem o acesso gratuito à rede nacional WiFi da PT, a rede líder do mercado. A 
estratégia WiFi da PT inclui a autenticação automática do cliente, suportada no cartão SIM (EAP-SIM), com 
configuração padrão do terminal ou over-the-air, e transferência automática de tráfego 3G / 4G LTE para WiFi 
sempre que o equipamento tem cobertura WiFi. Desta forma, o serviço WiFi é um claro complemento da cobertura 
3G e 4G LTE a nível de tráfego de dados, aumentando assim a mobilidade e a satisfação do cliente e, em último 
caso, a sua fidelidade. 
 
Em março de 2012, a PT anunciou a sua estratégia de 4G LTE através do lançamento de uma oferta de banda larga 
móvel que altera estruturalmente o mercado. Atualmente, a oferta 4G LTE da PT permite: (1) velocidades de até 
150Mbps; (2) o acesso a canais de televisão em direto, através do MeoGo!, e ao serviço de música, através do 
MusicBox, e (3) a partilha de tráfego entre vários dispositivos, incluindo o computador, através de uma placa móvel, 

Dados operacionais • Segmento Pessoal
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Clientes móveis ('000) 5.806 5.872 (1,1%) 5.806 5.872 (1,1%)
Póspagos 1.082 1.054 2,7% 1.082 1.054 2,7% 
Prépagos 4.724 4.819 (2,0%) 4.724 4.819 (2,0%)

Adições líquidas ('000) 9 13 (28,5%) (126) (91) (39,1%)
Póspagos 9 13 (31,3%) 19 32 (42,8%)
Prépagos (0) (1) 69,6% (145) (123) (17,6%)

MOU (minutos) 98 91 7,6% 94 88 6,7% 
ARPU (euros) 8,9 10,2 (12,1%) 8,8 9,8 (10,0%)

Cliente 8,3 9,2 (10,1%) 8,1 8,8 (8,3%)
Interligação 0,6 0,9 (31,9%) 0,7 1,0 (25,8%)

SARC (euros) 29,1 27,8 4,7% 28,7 27,2 5,5% 
Dados em % das receitas de serviço (%) 33,0 30,6 2,3pp 32,9 30,9 2,0pp



03 Análise operacional 

  |  Trading update  |  Primeiros Nove Meses de 2012   7 / 17 
 
 

o tablet e o smartphone. À data de lançamento, o serviço 4G LTE da PT estava disponível para 20% da população 
portuguesa. Esta cobertura foi alargada para 80% da população em abril de 2012, quando o espectro de 800MHz 
foi disponibilizado, e será alargada novamente para 90% da população até ao final de 2012. A PT está a 
comercializar os seus serviços de banda larga móvel 4G LTE através das marcas TMN 4G e Meo 4G, com o objetivo 
de alavancar nos vários atributos e pontos fortes de cada marca. As ofertas comerciais têm velocidades desde 
50Mbps a 150Mbps e preços de retalho mensais que começam em 49,99 euros, com um desconto de 50% por um 
período de 24 meses para os primeiros clientes, e incluem ainda o serviço MusicBox gratuito. Os clientes de TMN 
4G e Meo 4G que também sejam clientes Meo têm acesso gratuito a 50 canais de televisão em direto através do 
serviço MeoGo!. De outra forma, o serviço MeoGo! tem um preço de retalho mensal de 7,99 euros.  
 
No 3T12, as receitas de cliente do segmento Pessoal diminuíram 11,2% face ao 3T11 para 144 milhões de euros. As 
condições económicas desafiantes e a sua deterioração, que se traduziram num menor nível de confiança dos 
consumidores, impactaram o desempenho do segmento Pessoal, uma vez que o consumidor móvel está 
claramente exposto às tendências económicas. Adicionalmente, a contínua agressividade ao nível dos preços, 
tanto em voz como em banda larga móvel, continua a pressionar os preços de retalho e o ARPU de cliente. As 
receitas de cliente refletem também uma quebra de receitas proveniente dos serviços de banda larga móvel, num 
contexto de elevada popularidade da banda larga fixa, de concorrência nos preços e de migração para planos 
tarifários de menor valor, não obstante o forte crescimento das receitas de "internetnotelemóvel" sustentadas no 
aumento da penetração de smartphones. A aceleração da diminuição das receitas de interligação (-32,8% no 3T12 
face ao 3T11 para 11 milhões de euros) também contribuiu para a diminuição de 13,2% das receitas de serviço no 
3T12 face ao 3T11. Com efeito, as MTRs diminuíram para 2,77 cêntimos em 7 de maio de 2012, para 2,27 cêntimos 
em 30 de junho de 2012 e para 1,77 cêntimos em 30 de setembro. As MTRs continuarão a impactar as receitas de 
interligação, uma vez que diminuirão para 1,27 cêntimos a partir de 31 de dezembro 2012. O ARPU do segmento 
Pessoal foi de 8,9 euros (-12,1% face ao 3T11) e o ARPU de cliente foi de 8,3 euros (-10,1% face ao 3T11). O peso das 
receitas não voz nas receitas de serviço foi de 33,0% no 3T12 (+2,3pp face ao 3T11), refletindo o sólido 
desempenho dos serviços de dados móvel “internetnotelemóvel”. 
 
Empresas  
 
O segmento Empresas inclui serviços de voz e dados, fixos e móveis, e ofertas convergentes e integradas de TI 
fornecidas a empresas de grande, média e pequena dimensão. Neste segmento, a PT pretende aumentar a sua 
base de receitas para mais do que a conetividade, aproveitando oportunidades no setor das TIC, sustentadas em 
soluções avançadas para empresas e em investimentos em centros de dados de desempenho superior, de forma a 
responder à procura de serviços que exigem maior largura de banda e à virtualização. 
  
A proposta de valor para os clientes de grandes empresas está sustentada nos seguintes pilares: (1) maximizar o 
valor dos serviços de telecomunicações tradicionais através do up-selling de serviços adicionais, incluindo serviços 
convergentes fixo-móvel de fibra, de forma a agregar serviços VPN, gestão de LANs e serviços de vídeo; (2) 
transformação das TI, acelerada pelo cloud computing, onde a PT pretende alavancar nas parcerias com 
fornecedores líderes nas suas áreas de forma a permitir o processo de transformação do negócio e reduções 
significativas de custos para os clientes empresariais; (3) alavancar na especialização de forma a aproveitar as 
economias de escala, incluindo o enfoque no outsourcing e no BPO para melhorar a produtividade, e (4) introduzir 
uma abordagem de consultoria de negócio de forma a alargar os serviços prestados a empresas para serviços de 
vídeo, multiscreen e serviços convergentes muito diferenciadores. 
 
No segmento das pequenas e médias empresas, a PT pretende integrar as suas ofertas de serviços de rede fixa e 
móvel, incluindo ofertas de voz e dados, com acesso a equipamentos subsidiados (PCs, PBX, smartphones e 
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tablets), enquanto ao mesmo tempo pretende disponibilizar soluções verticais para setores específicos (ex: 
restaurantes e pastelarias, retalho, saúde).  
 
Durante os 9M12, a PT continuou a investir significativamente na sua oferta de cloud computing, quer para 
grandes empresas como para pequenas e médias, tendo agora disponíveis ofertas estruturadas, sob a marca 
SmartcloudPT, que incluem infraestrutura como serviço (IaaS), plataforma como serviço (PaaS) e software como 
serviço (SaaS). 

 
 
No 3T12, os clientes fixos de retalho do segmento Empresas ascenderam a 1.024 mil, refletindo uma diminuição de 
9 mil clientes no trimestre. Este desempenho refletiu, principalmente, 15 mil desligamentos líquidos de linhas fixas, 
em resultado: (1) da migração, pelas grandes empresas, dos serviços clássicos PSTN/RDIS para serviços VoIP, que 
requerem menos linhas por cliente; (2) do aumento de insolvências no segmento das pequenas e médias 
empresas, e (3) da migração fixo-móvel. As adições líquidas de clientes de banda larga e de TV por subscrição 
aumentaram ligeiramente, em resultado do upselling de serviços adicionais nas pequenas e médias empresas. 
 
As receitas operacionais do segmento Empresas diminuíram 8,4% no 3T12 face ao 3T11, para 218 milhões de euros, 
demonstrando alguma melhoria sequencial desde o 2T12 e 1T12. O desempenho das receitas no segmento 
Empresas também tem sido penalizado pelo ambiente económico: (1) iniciativas de cortes de custos acentuados 
pela administração pública e diminuição significativa de investimentos em novos projetos; (2) iniciativas de 
redução de custos pelas grandes empresas, e (3) as pequenas e médias empresas, que ainda mostravam alguma 
resiliência em 2011, estão agora a ser mais penalizadas pelo contexto económico e financeiro. Não obstante o 
contexto económico, a PT manteve uma liderança sólida tanto nas grandes empresas como nas pequenas e 
médias, ancorada na sua oferta de produtos e serviços diferenciada para estes segmentos de mercado, como 
referido acima. Com efeito, em 2012, a PT conquistou importantes projetos e clientes, que se devem traduzir no 
desempenho da receita já no 4T12 e em 2013. No 3T12, os serviços não voz representaram 51,1% das receitas de 
retalho do segmento Empresas, mais 4,7pp face ao 3T11. 
 
Desempenho financeiro consolidado em Portugal 
 
No 3T12, as receitas dos negócios de telecomunicações em Portugal diminuíram 49 milhões de euros (-6,7% face 
ao 3T11) para 682 milhões de euros. Este desempenho refletiu a diminuição das receitas nos segmentos Pessoal e 
Empresas (22 milhões de euros e 20 milhões de euros, respetivamente), num contexto económico desafiante e em 

Tabela 14_Dados operacionais • Segmento Empresas
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Acessos fixos de retalho ('000) 1.024 1.096 (6,6%) 1.024 1.096 (6,6%)
PSTN/RDIS 738 841 (12,3%) 738 841 (12,3%)
Clientes de banda larga 203 191 6,5% 203 191 6,5% 
Clientes de TV 82 64 29,6% 82 64 29,6% 

RGU de retalho por acesso 1,39 1,30 6,5% 1,39 1,30 6,5% 
Clientes móveis ('000) 1.516 1.416 7,1% 1.516 1.416 7,1% 
Adições líquidas ('000)

Acessos fixos de retalho ('000) (9) (6) (54,4%) (63) (21) (202,9%)
PSTN/RDIS (15) (12) (33,1%) (88) (31) (182,8%)
Clientes de banda larga 2 2 19,3% 10 0 n.s.
Clientes de TV 4 4 5,6% 14 10 45,7% 

Clientes móveis ('000) (4) 8 (151,3%) 71 26 173,6% 
ARPU (euros) 23,1 25,5 (9,6%) 23,9 26,3 (8,8%)
Receitas não-voz em % das receitas (%) 51,1 46,4 4,7pp 49,0 46,1 2,9pp
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deterioração, e a diminuição das receitas do negócio de listas telefónicas (3 milhões de euros), efeitos que mais do 
que compensaram o aumento de 4,1% no segmento Residencial (7 milhões de euros). No 3T12, as receitas em 
Portugal também foram penalizadas por alterações regulatórias adversas, incluindo menores MTRs (7 milhões de 
euros) e menores preços de roaming (1 milhão de euros). Excluindo os efeitos regulatórios, as receitas teriam 
diminuído 5,4% no 3T12 face ao 3T11, o que compara com 5,5% no 2T12 face ao 2T11. 
 
Apesar da pressão existente sobre as receitas nos negócios de telecomunicações em Portugal, as medidas 
implementadas para controlar os custos e as iniciativas de transformação que estão a ocorrer têm permitido à PT 
reduzir custos e manter margens sólidas. 

 

(1) EBITDA = resultado operacional + custos com benefícios de reforma + amortizações.  

 
No 3T12, os custos operacionais excluindo amortizações e depreciações e PRBs diminuiram 5,0% face ao 3T11 (20 
milhões de euros), para 381 milhões de euros. Os custos com pessoal diminuiram 3,1% face ao 3T11 (2 milhões de 
euros), para 62 milhões de euros, em resultado de menores remunerações variáveis e horas extraordinárias e 
maiores níveis de eficiência em determinados processos internos. Os custos diretos diminuíram 3,9% no 3T12 face 
ao 3T11 (5 milhões de euros), para 115 milhões de euros, refletindo principamente: (1) menores custos de tráfego 
na TMN, no seguimento dos cortes regulados nas MTRs e menores custos de interligação em roaming (5,5 milhões 
de euros); (2) menores custos associados ao negócio de listas telefónicas (2 milhões de euros); (3) maiores custos 
associados às soluções de TI/SI e outsourcing, em resultado do aumento do peso destes serviços (2 milhões de 
euros), e (4) custos mais elevados associados ao aumento do tráfego internacional. No 3T12, não obstante o 
contínuo crescimento da base de clientes, os custos de programação mantiveram-se relativamente estáveis (+1,3% 
face ao 3T11, para 30 milhões de euros), enquanto os custos de programação por cliente diminuiram 18,5% face ao 
3T11. Os custos comerciais diminuiram 6,8% no 3T12 face ao 3T11 (5 milhões de euros), para 75 milhões de euros, 
refletindo menores custos com comissões e marketing e publicidade, os quais mais do que compensaram o 
aumento dos custos das mercadorias vendidas, explicado pelo aumento de vendas de smartphones com maior 
subsidiação associada. Este bom desempenho dos custos comerciais, obtido num cenário de crescimento 

Tabela 15_Informação financeira • op. de telecomunicações portuguesas
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Receitas operacionais 681,8 731,0 (6,7%) 2.040,2 2.173,6 (6,1%)

Residencial 178,6 171,5 4,1% 534,0 510,5 4,6% 
Receitas de serviço 175,8 168,5 4,3% 523,7 502,0 4,3% 
Vendas e outras receitas 2,7 3,0 (8,0%) 10,3 8,4 21,9% 

Pessoal 177,6 199,9 (11,2%) 517,2 574,8 (10,0%)
Receitas de serviço 155,3 178,9 (13,2%) 463,6 520,1 (10,9%)

Receitas de cliente 144,0 162,2 (11,2%) 425,3 468,0 (9,1%)
Receitas de interligação 11,2 16,7 (32,8%) 38,3 52,1 (26,5%)

Vendas e outras receitas 22,3 21,0 6,1% 53,7 54,7 (1,9%)
Empresas 218,4 238,3 (8,4%) 670,6 737,0 (9,0%)
Serviços a prestadores, outros e eliminações 107,3 121,3 (11,6%) 318,3 351,3 (9,4%)
Custos operacionais 380,9 401,1 (5,0%) 1.124,3 1.180,7 (4,8%)

Custos com pessoal 61,9 63,9 (3,1%) 182,6 189,5 (3,7%)
Custos directos dos serviços prestados 115,3 120,0 (3,9%) 341,6 358,6 (4,7%)
Custos comerciais 75,1 80,5 (6,8%) 217,5 224,1 (2,9%)
Outros custos operacionais 128,6 136,7 (5,9%) 382,6 408,5 (6,4%)
EBITDA   ⁽¹⁾ 300,9 329,9 (8,8%) 916,0 992,9 (7,7%)

Margem EBITDA 44,1% 45,1% (1,0pp) 44,9% 45,7% (0,8pp)
Capex 132,1 149,6 (11,7%) 370,4 400,5 (7,5%)
Capex em % das receitas operacionais 19,4% 20,5% (1,1pp) 18,2% 18,4% (0,3pp)
EBITDA menos Capex 168,8 180,3 (6,4%) 545,5 592,4 (7,9%)

Milhões de euros
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contínuo de clientes, também reflete uma menor taxa de churn. Este facto é especialmente visivel nos clientes de 
TV, não só porque os clientes de fibra têm menor churn do que os clientes ADSL e de satélite mas também porque 
o churn tem vindo a diminuir em todas as tecnologias. As outras despesas operacionais diminuíram 5,9% no 3T12 
face ao 3T11, para 129 milhões de euros, devido a menores custos com manutenção e reparação, no seguimento 
da implementação da rede FTTH da PT, e menores custos com serviços de suporte. Os benefícios estruturais ao 
nível dos custos decorrentes da implementação da rede FTTH e 4G LTE e da transformação extensiva no programa 
de field force continuam a ser visíveis através da melhoria da qualidade de serviço e de menores custos de 
estrutura. 
 
No 3T12, o EBITDA em Portugal ascendeu a 301 milhões de euros (-8,8% face ao 3T11), com uma margem de 44,1% 
(-1,0pp face ao 3T11). O desempenho do EBITDA refletiu principalmente a diminuição das receitas de serviço (54 
milhões de euros), que têm uma maior alavancagem operacional. Com efeito, as receitas de serviço menos os 
custos diretos diminuiram 50 milhões de euros, enquanto o EBITDA apenas diminuiu 29 milhões de euros, em 
resultado de menores custos operacionais. 
 
No 3T12, o capex diminuiu 11,7% face ao 3T11, para 132 milhões de euros. O capex de cliente atingiu 43 milhões 
de euros (-12,3% face ao 3T11), representando 33% do capex total em Portugal. A diminuição do capex de cliente 
reflete: (1) uma redução dos custos unitários dos equipamentos; (2) menores adições líquidas de clientes, e (3) 
menor churn nos serviços de TV por subscrição e de banda larga. O capex de infraestrutura diminuiu 20,7% face ao 
3T11, para 66 milhões de euros, em resultado do forte investimento realizado nos últimos anos, nomeadamente no 
período 2008-2011, na implementação da rede de fibra, na modernização da rede 2G já adaptada para 4G LTE, e no 
reforço da cobertura e capacidade da rede 3G e 3,5G, levando agora a uma diminuição do capex em tecnologia, 
não obstante o investimento na implementação da rede 4G LTE. O EBITDA menos capex diminuiu 6,4% no 3T12 
face ao 3T11, para 169 milhões de euros. No futuro, e particularmente em 2012, o capex dos negócios de 
telecomunicações em Portugal da PT tenderá a decrescer a um ritmo de dois dígitos à medida que a 
implementação da rede de fibra esteja concluída e não obstante a implementação da rede 4G LTE da PT em 2012 e 
o investimento no data centre. O capex no negócio de telecomunicações em Portugal deve diminuir cerca de 100 
milhões de euros em 2012, quando comparado com 2011. 
 
 

Negócios Internacionais 
 

Outros ativos internacionais 
 
Nos 9M12, os outros ativos internacionais, numa base proforma, aumentaram as suas receitas proporcionais em 
23,4% face aos 9M11, para 398 milhões de euros, e aumentaram o EBITDA em 22,9% face aos 9M11, para 193 
milhões de euros, em resultado do sólido desempenho operacional e financeiro da maioria dos ativos 
internacionais da PT, não obstante um elevado nível de penetração em alguns mercados, e também de efeitos 
cambiais positivos. No 3T12, as receitas proporcionais e o EBITDA dos outros ativos internacionais, numa base 
proforma, aumentaram 25,4% e 30,0%, respetivamente. 
 

 
 
(1) Consolidação proforma dos outros ativos internacionais considerando as participações detidas pela PT. (2) EBITDA = resultado operacional + amortizações.  

Tabela 19 _ Demonstração de resul. proporcional dos outros ativos internacionais ⁽¹⁾
3T12 3T11 ∆11/12 9M12 9M11 ∆11/12

Receitas operacionais 141,6 113,0 25,4% 397,9 322,3 23,4% 
EBITDA ⁽²⁾ 71,8 55,2 30,0% 193,3 157,2 22,9% 

Margem EBITDA 50,7% 48,9% 1,8pp 48,6% 48,8% (0,2pp)

Milhões de euros
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(1) Referente a 100% das empresas. A PT tem contratos de gestão na CVT, CST e Timor Telecom. (2) Método de equivalência patrimonial. (3) Método de consolidação integral. (4) Estas participações são 
detidas pela Africatel, a qual é controlada em 75% pela PT. 

 
Nos 9M12, as receitas e o EBITDA da Unitel, em dólares americanos, aumentaram 13,7% para 1.462 milhões de 
dólares e 17,0%  para 852 milhões de dólares, face aos 9M11. Nos 9M12, a Unitel apresentou um forte desempenho 
operacional e financeiro, suportado por campanhas bem sucedidas cujo objetivo é a promoção da utilização do 
serviço de voz e o aumento da penetração da banda larga móvel. A Unitel lançou também diversas iniciativas 
destinadas a reforçar os canais de distribuição e melhorar a qualidade da sua rede. 
 
Nos 9M12, as receitas e o EBITDA da MTC aumentaram 19,7% e 13,1% face aos 9M11, atingindo 1.384 milhões de 
dólares namibianos e 668 milhões de dólares namibianos, respetivamente. Nos 9M12, a margem EBITDA foi de 
48,3%. As receitas de dados representavam 22,9% das receitas de serviço, uma das mais elevadas do continente 
africano. Nos 9M12, a MTC centrou a sua atividade comercial e de marketing: (1) no lançamento de serviços 4G; (2) 
no desenvolvimento de campanhas para promover a utilização de serviços, e (3) em impulsionar o crescimento dos 
clientes de banda larga, sob a marca Netman. 
 
Nos 9M12, as receitas da CVT mantiveram-se estáveis em 6.461 milhões de escudos cabo-verdianos enquanto o 
EBITDA dimimuiu 1,4% face aos 9M11 para 3.175 milhões de escudos cabo-verdianos. A margem EBITDA foi de 
49,1%. As receitas e o EBITDA foram impactados pela aplicação das Normas Internacionais de Contabilidade (IFRIC 
12). Excluindo estes efeitos, as receitas teriam aumentado 1,2% face aos 9M11 e o EBITDA teria diminuido 1,2% face 
ao mesmo período. Nos 9M12, as receitas móveis e fixas foram impactadas positivamente pelo crescimento das 
receitas de dados. Durante os 9M12, a CVT lançou: (1) novas ofertas de banda larga suportadas em serviços 3G; (2) 
serviços inovadores tais como o Stika-m-saldo (saldo adicional), e (3) diversas campanhas de estímulo à utilização 
de dados. Os clientes de banda larga e de IPTV aumentaram significativamente, representando 31,1% e 12,6% da 
base de clientes de rede fixa, respetivamente, impulsionando o crescimento da base de clientes da rede fixa (1,4% 
face aos 9T11). 
 
Nos 9M12, as receitas e o EBITDA da CST aumentaram 1,7% e 0,6% face aos 9M11, para 217.830 milhões de dobras 
são-tomenses e para 59.250 milhões de dobras são-tomenses, respetivamente. A margem EBITDA foi de 27,2%. Nos 
9M12, a CST lançou o seu serviço 3G e pretende atingir uma cobertura de 90% até ao final de 2012. Nos 9M12, o 
serviço móvel em São Tomé e Príncipe atingiu cerca de 72% de penetração. 
 
Nos 9M12, as receitas e o EBITDA da CTM aumentaram 21,2% e 3,2% face aos 9M11, para 3.610 milhões de patacas 
e para 1.024 milhões de patacas, respetivamente. A margem EBITDA foi de 28,4%. O crescimento das receitas foi 
conseguido em resultado do aumento nas vendas de equipamentos. As receitas de dados representavam 25,1% 
das receitas de serviço móvel. Nos 9M12, a CTM lançou várias campanhas de marketing com o objetivo de 
aumentar a penetração de smartphones e de banda larga móvel. 
 

Destaques dos principais ativos em África e na Ásia (9M12) ⁽¹⁾ Milhões (financeiros)
Posição Rec. local ∆11/12 EBITDA 

local
∆11/12 Margem Rec.  

euro
EBITDA 

euro

Unitel, Angola  ⁽²⁾ ⁽⁴⁾ 25,00% 1.462 13,7% 852 17,0% 58,3% 1.141 665
MTC, Namíbia ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ 34,00% 1.384 19,7% 668 13,1% 48,3% 134 65
CVT, Cabo Verde ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ 40,00% 6.461 0,0% 3.175 (1,4%) 49,1% 59 29
CST, S.Tomé e Princípe ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ 51,00% 217.830 1,7% 59.250 0,6% 27,2% 9 2
CTM, Macau  ⁽²⁾ 28,00% 3.610 21,2% 1.024 3,2% 28,4% 353 100
Timor Telecom, Timor-Leste ⁽³⁾ 41,12% 53 9,0% 30 15,6% 57,4% 41 24
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Nos 9M12, as receitas e o EBITDA da Timor Telecom aumentaram 9,0% e 15,6% face aos 9M11, para 53 milhões de 
dólares e para 30 milhões de dólares, respetivamente, principalmente em resultado do forte aumento da base de 
clientes. A margem EBITDA foi de 57,4%. No final de setembro de 2012, a Timor Telecom atingiu 633 mil clientes 
móveis. As receitas de dados representavam 17,6% das receitas de serviço móvel. Nos 9M12, a Timor Telecom 
lançou novos planos de preços com tarifas mais competitivas e diversas campanhas para estímular o serviço de voz 
e de dados, com resultados positivos nos níveis de utilização e na geração de receitas, tendo também reforçado a 
sua rede de distribuição. 
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Informação Adicional 
 
Por favor consulte informação adicional nas notas das nossas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 
2012.  
 

Disclaimer 
 
O presente comunicado contém objetivos acerca de eventos futuros, de acordo com o U.S. Private Securities 
Litigation Reform Act de 1995. Tais objetivos não constituem factos ocorridos no passado, refletindo apenas 
expectativas da gestão da empresa. Os termos “antecipa”, “acredita”, “estima”, ”espera”, “prevê”, “pretende”, 
“planeia”, e outros termos similares, visam identificar tais objetivos, os quais obviamente envolvem riscos ou 
incertezas, previstos ou não pela empresa. Os resultados futuros da atividade da empresa podem portanto diferir 
das actuais aspirações. Os objetivos contidos neste documento traduzem a opinião unicamente na data em que 
são definidos, não se obrigando a empresa a actualizá-los à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros. 
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ARPU Average Revenue per User. Receita média por cliente. Média mensal das receitas de serviço 
por número médio de utilizadores no período. 
 

Capex Capital expenditure. Investimento em imobilizado corpóreo e incorpóreo. 
 

Cash flow A diferença entre os cash inflows e os cash outflows num determinado período. 
 

Curtailment costs Custos decorrentes do programa de redução de efectivos. 
 

Resultados líquidos 
por acção diluídos 

Resultados líquidos por acção calculado considerando o resultado líquido excluindo os 
custos relativos às obrigações convertíveis, dividido pelo número de acções diluídas. 

  
EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation. Resultados operacionais 

antes de amortizações. EBITDA = resultado operacional + amortizações+ custos com 
benefícios de reforma. 
 

Margem EBITDA Margem EBITDA = EBITDA / receitas operacionais. 
  
Free cash flow Free cash flow = cash flow operacional+/- aquisições/vendas de investimentos financeiros 

+/- juros líquidos pagos - pagamentos relativos a responsabilidades de benefícios de 
reforma - pagamentos relativos a imposto sobre o rendimento +/- dividendos 
pagos/recebidos +/- outros movimentos de caixa. 
 

FTTH Fibre-to-the-home. Rede de fibra óptica. Rede de nova geração que permite levar fibra 
óptica até às instalações do cliente. 
 

GSM Global System for Mobile. Rede de rádio digital, internacionalmente estandardizada, que 
permite a transmissão de voz e de dados. 
 

HDTV High Definition Television. Transmissão do sinal de televisão com uma resolução superior à 
dos formatos tradicionais. 
 

IAS/IFRS International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards. Normas 
Internacionais de Contabilidade / International Financial Reporting Standards. Novo 
normativo contabilístico promovido pelo International Accounting Standards Board. Foi 
adoptado a partir de 1 de Janeiro de 2005. 
 

Resultado 
operacional 

Resultado antes de resultados financeiros e impostos + custos com o programa de redução 
de efectivos + menos (mais) valias na alienação de imobilizado + outros custos (ganhos) 
líquidos.  
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IP Internet Protocol. Standard que especifica o formato exacto dos pacotes de dados 
transmitidos através da rede Internet. 
 

IPTV Internet Protocol Television. Serviço de televisão digital disponibilizado na linha 
telefónica, através de uma conexão de banda larga. 
 

RDIS Rede Digital com Integração de Serviços. Rede de telecomunicações digital que permite 
a transmissão em simultâneo de voz e de dados sobre um acesso fixo. 
 

ISP Internet Service Provider. Empresa que fornece o acesso à Internet. 
 

MMS Multimedia Message Service. Tecnologia que permite a transmissão de dados nos 
telemóveis, nomeadamente textos, toques, imagens, fotos e vídeo. 
 

MOU 
 
 
Dívida líquida 
 
 
NGAN 
 

Minutes of Usage. Média mensal em minutos de tráfego de saída e de entrada por 
número médio de utilizadores no período. 
 
Dívida líquida = Dívida de curto prazo + dívida de médio e longo prazo – 
Disponibilidades e títulos negociáveis. 
 
Next generation access network. Rede de alta velocidade capaz de transportar 
eficientemente uma variedade de serviços, incluindo voz, dados, vídeo e multimédia. 
 

Cash flow operacional Cash flow operacional = EBITDA - capex +/- alteração do fundo de maneio +/- provisões 
não monetárias. 

  
PRB Post Retirement Benefits Costs.Custos com Benefícios de Reforma 

 
PSTN Public Switched Telephone Network. Sistema de telefone tradicional instalado sobre 

linhas de cobre. 
 

RGU de retalho por 
acesso 

Acessos de retalho por acesso por acessos PSTN/RDIS. 

  
SARC Subscriber Acquisition and Retention Cost. Ciustos com aquisição e retenção de clients. 

SARC = (70% dos custos de marketing e publicidade + comissões + subsidios) / (adições 
brutas + upgrades). 
 

SMS Short Message Service. Serviço de mensagens curtas de texto para telemóveis, que 
permite o envio e recebimento de mensagens alfanuméricas. 
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Planos Tribais Tarifa plana pré-paga com tráfego ilimitado entre subscritores com o mesmo plano 
tarifário. 

  
Oferta Triple-play Oferta integrada de serviços de voz, televisão e Internet. 

 
VoD Video-on-demand. Sistema que permite aos utilizadores a selecção e o visionamento de 

videos. 
 

3G 3Generation. Terceira geração é um termo genérico que cobre várias tecnologias para 
redes móveis (UMTS, W-CDMA e EDGE), as quais integram serviços de multimédia, 
permitindo a transmissão de dados a uma velocidade superior à tecnologia GSM.  



 
Informação adicional 
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Esta informação está também disponível no site de 
Relação com Investidores da PT em ir.telecom.pt, no 
site móvel m.telecom.pt e na aplicação da PT IR&CSR 
para tablets iPad e Android . 
 
Detalhes da Teleconferência 
 
Data: 8 de novembro de 2012 
Horário: 16:00 (Portugal/RU), 17:00 (CET),  
11:00 (EUA/NY) 
Números de telephone: 
Fora dos EUA: +1 201 689 7817 
EUA e Canada: 877 269 7756 
 
Se não for possível a participação nesta data, o replay 
da teleconferência estará disponível durante uma 
semana através dos seguintes números: 
Fora dos EUA: +1 201 612 7415 
(Código: 3082, Conferência: 403363) 
EUA e Canada: 877 660 6853 
(Código: 3082, Conferência: 403363) 
 

Contactos 
 

Luís Pacheco de Melo 
Group Chief Financial Officer 
luis.p.melo@telecom.pt 
 
 
Bruno Saldanha 
Chief Accounting Officer 
bruno.m.saldanha@telecom.pt 
 
Nuno Vieira 
Investor Relations Officer 
nuno.t.vieira@telecom.pt 
 

Portugal Telecom 
Avenida Fontes Pereira de Melo, 40 
1069-300 Lisboa, Portugal 
Tel.: +351 21 500 1701 
Fax: +351 21 500 0800 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A PT está cotada na Euronext e na New York Stock 
Exchange. Encontra-se disponível informação sobre a 
empresa na Reuters através dos códigos PTC.LS e PT e 
na Bloomberg através do código PTC PL. 
 


