Destaques 2T16

Destaques 2T16
Forte crescimento anual das Receitas de Telecomunicações e do EBITDA. Abrandamento no crescimento anual nas
áreas de Cinemas e Audiovisuais, conforme antecipado, após um crescimento extraordinariamente elevado em
2015








As Receitas de Exploração cresceram 4,8% no 2T16 para 372,8 milhões de euros, com o crescimento das receitas
core de Telecomunicações a ser compensado pelo decréscimo anual nos negócios de Audiovisuais e Cinemas,
tal como esperado, em comparação com o desempenho extraordinariamente forte que se registou ao longo
de 2015;
As receitas core de Telecomunicações registaram um acréscimo anual de 5,8% para 357,9 milhões de euros,
sendo 1,5% mais elevadas que no 1T16;
O EBITDA cresceu 7,3% para 148,7 milhões de euros no 2T16, registando-se uma melhoria da Margem EBITDA para
39,9%, o que compara com 38,9% no 2T15. A Margem EBITDA de Telecomunicações cresceu em 3 basis points
para 38,4% face ao 2T15, e em 2,8pp face ao 1T16;
O Resultado Consolidado Líquido Antes de Empresas Associadas e Interesses Não Controlados cresceu em 27,1%
para 29,7 milhões de euros no 2T16;
O CAPEX Total ascendeu a 101 milhões de euros no 2T16, um valor em linha com o 2T15. O CAPEX de
Telecomunicações permaneceu estável face ao 2T15, cifrando-se em 92,7 milhões de euros.

Continuação de forte crescimento dos RGUs em todos os serviços core de Telecomunicações
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Lançamento do novo interface UMA TV em junho, reforçando a posição da NOS na vanguarda da inovação
em telecomunicações;
Os clientes de TV por Subscrição cresceram 4,8% para 1,574 milhões de subscritores, com 12,9 mil adições
líquidas no 2T16;
A proporção de clientes da base de acesso fixo que são convergentes aumentou para 44,4%, o que compara
com 37,5% no 2T15;






No 2T16, a NOS alargou a cobertura da sua rede fixa a 68,2 mil lares adicionais, totalizando agora 3,7 milhões
de lares. A penetração média na rede fixa cifra-se em 33,5%, sendo que a penetração nas novas áreas de
cobertura já é de 19%;
O ARPU Residencial cresceu 2,3% face ao 2T15 para 43,0 euros;
Os clientes de B2B continuam a registar um crescimento relevante, com um aumento do número de RGUs de
13,1% para 1,346 milhões.
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1. Resultados
Consolidados 2T16
1.1 Crescimento da quota de mercado em todos os serviços suportado pelo forte crescimento
de RGUs num mercado maduro
O sólido crescimento trimestral da base de subscritores da NOS tem vindo a impulsionar ganhos consistentes de
quotas de mercado em todos os serviços core de telecomunicações, de acordo com os dados mais recentes
publicados pelo regulador e pelos operadores para o 1T16, dos quais os mais significativos têm ocorrido nos serviços
móveis, com um ganho de quota de 2,2pp desde o 1T15 para 25,3%. Na TV por Subscrição, a NOS inverteu também
a tendência negativa de anos anteriores, registando-se um aumento anual de 0,2pp na quota de mercado, para
44% no final do 1T16.
Os RGUs Totais registaram um acréscimo de 8,9% para 8,746 milhões no 2T16, com adições líquidas de 717 mil ao
longo dos últimos 4 trimestres. No 2T16, as adições líquidas de RGUs cifraram-se em 151,4 mil, um crescimento de
16,3% face ao 1T16.
A posição da NOS enquanto operador líder de TV por Subscrição em Portugal continua a aumentar, com adições
líquidas de 72 mil clientes ao longo do último ano, um acréscimo de 4,8%. O crescimento na TV por Subscrição é
uma importante alavanca do crescimento dos serviços de Banda Larga e Voz Fixa, bem como dos pacotes
convergentes, na medida em que são vendidos em conjunto com o serviço de TV por Subscrição.
Adicionalmente, o menor nível de desligamentos nos serviços residenciais de TV por Subscrição tem suportado o
crescimento líquido ao longo do último ano, com uma redução adicional de 6%, devido aos programas de
retenção proativa e de qualidade do serviço ao cliente. A NOS é líder em termos de qualidade de serviço e
escolha do cliente, tendo recebido vários prémios independentes a este nível, nomeadamente “Operador Líder de
TV por Subscrição, Banda Larga, Voz e Móvel” em novembro de 2015, ou a votação como “Marca de Confiança”
no setor de telecomunicações Português por parte dos consumidores, no 1T16. Em junho de 2016, nos “Contact
Center World Awards for Europe, Africa and Middle East” de 2016, a NOS recebeu 3 medalhas de ouro para “Melhor
Serviço ao Cliente”, “Melhor Serviço de Apoio às Vendas”; “Melhor Apoio em Redes Sociais”, tornando-se na
primeira empresa a receber o prémio de “Melhor Serviço ao Cliente” quatro vezes.
Em junho a NOS lançou a “UMA”, uma geração de TV com uma interface de utilização totalmente nova e
funcionalidades inovadoras, tais como o Ultra HD 4K, personalização de conteúdos de acordo com as preferências
de cada utilizador, patentes nos perfis individuais de cada um, controlo remoto por voz, visualização multidevice/screen, e o lançamento de uma nova aplicação online NOS TV, permitindo uma experiência de
visualização comum a todos os aparelhos. Os pacotes que incluem a nova interface UMA são posicionados como
pacotes de valor mais elevado, com o preço do triple play estabelecido nos 49,99 euros (UMA TV, 200 Mbps e Voz
Fixa ilimitada), sendo que os pacotes convergentes UMA incluem um cartão SIM com 3GB de dados, por um preço
de 59,99 euros. Podem ser adicionados cartões SIM ao pacote por 10,90 euros, sendo que o tráfego de dados
móveis pode ser partilhado entre todos os cartões SIM do pacote.
O número de clientes convergentes cresceu em 26,3% para 644 mil subscritores no 2T16, representando 40,9% da
base total de TV por Subscrição e 44,4% dos lares de acesso fixo, face a 33,9% e 37,5%, respetivamente, no final do
2T15. Embora a convergência continue a ser uma importante alavanca de crescimento para a NOS, o ritmo de
adesões tem inevitavelmente vindo a abrandar, devido aos já elevados níveis de penetração. A quota de
mercado da NOS em termos de subscrição de pacotes, quer em número de subscritores, quer em receitas, registou
também um crescimento anual significativo. De acordo com dados publicados pelo regulador, relativos ao 1T16, a
quota de mercado da NOS em termos de subscritores de serviços em pacotes cresceu 1,6pp para 39,5%, e 2,3pp
para 40% em termos de receitas.
O número de subscritores móveis totais aumentou em 10,6% face ao 2T15 para 4,27 milhões de clientes, com
adições líquidas no 2T16 de 97,3 mil, uma recuperação significativa face às adições líquidas, sazonalmente mais
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reduzidas, que se registaram no 1T16. O número de cartões SIM no âmbito de pacotes convergentes no final do
2T16 ascendia a 1,26 milhões, o que compara com 0,94 milhões no 2T15, representando uma média de 2 cartões
por subscrição e impulsionando um acréscimo na proporção de utilizadores móveis pós-pagos para 52%, o que
compara com 47,7% no 2T15. A adesão a dados móveis foi também mais forte no 2T16, estimulada por pacotes de
dados mais generosos no âmbito das tarifas convergentes e isoladas, e também por menores desligamentos de
dados móveis, devido à sazonalidade. O lançamento de ofertas mais atrativas de dados móveis tem impulsionado
a penetração de smartphones e a utilização de dados. Em proporção da base total de terminais, os smartphones
representam agora 65%, 38% dos quais com capacidades 4G. Em termos de utilização de dados, a média mensal
nos smartphones aumentou em 181% para 1.021 MB e em 145% para 1.295 MB para os smartphones 4G.
Os serviços de Banda Larga e Voz Fixa estão interligados com o desempenho da base de clientes de TV por
Subscrição e do segmento B2B. Desde o 2T15, a NOS obteve 92,8 mil adições líquidas de Voz Fixa e 139,5 mil adições
líquidas de Banda Larga Fixa, dos quais 17,1 mil e 24 mil, respetivamente, no 2T16.
No B2B, a NOS continua a ganhar contas relevantes no segmento das grandes empresas, em todas as áreas do
setor público e privado, desde a financeira, saúde, setor público, retalho e transporte, impulsionando assim um
crescimento anual de receitas na ordem dos 6%. Nas PME, a NOS tem conquistado uma quota de mercado
relevante, sendo que as receitas deste sub-segmento do mercado B2B já registam um crescimento anual positivo
no 2T16, de 1,7%, o que compara com um decréscimo de 9,8% no 2T15. Os RGUs Totais de B2B aumentaram em
13,1% para 1,346 milhões no 2T16.
A receita média por lar de acesso fixo continua a crescer em resultado do aumento da penetração dos pacotes
convergentes e da venda de serviços adicionais. O ARPU no 2T16 atingiu os 43,0 euros, um crescimento de 2,3%
face ao 2T15. No mercado B2B, a Receita Média por RGU decresceu em 10,2% para 16,4 euros, devido à contínua
diminuição de preços nos clientes existentes e às menores receitas marginais por cada novo RGU.

5

6

7

1.2 – Cinemas e Audiovisuais

As vendas de bilhetes de Cinema da NOS registaram um decréscimo anual de 14,4% para 1,7 milhões de bilhetes
no 2T16, em linha com o desempenho do mercado como um todo, que diminuiu 14,2% 1. Deve ser realçado que o
período das férias da Páscoa teve lugar quase totalmente no 1T16, sendo que em 2015 tinha tido lugar no 1T15 e no
2T15. No 1S16, as vendas de bilhetes da NOS registaram um crescimento de 3,3% para 4,1 milhões de bilhetes,
enquanto que os bilhetes vendidos do mercado como um todo aumentaram em 2,5%.
Os filmes de maior sucesso exibidos no 2T16 foram “Capitão América: Guerra Civil”, “Angry Birds - O Filme”, “X-Men:
Apocalipse”, “O Livro da Selva” e “Batman v Super-Homem: O Despertar da Justiça”.
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 3 anos completos de operação, esta experiência premium de cinema
continua a revelar-se muito bem sucedida.
A receita média por bilhete registou um acréscimo anual de 0,8% para 4,7 euros no 2T16.
As receitas brutas de bilheteira da NOS decresceram em 14,8% no 2T16, o que compara com 15,2% no caso do
mercado como um todo, tendo a NOS mantido a sua posição de liderança, com uma quota de mercado de 63,0%
no 2T16 em termos de receitas brutas. As receitas totais de Exibição Cinematográfica diminuíram em 9,2% no 2T16
para 11,7 milhões de euros. No 1S16, as receitas totais de Exibição Cinematográfica da NOS registaram um
acréscimo anual de 2,4% para 27,3 milhões de euros.
As receitas da divisão de Audiovisuais diminuíram em 6,3% para 16,9 milhões de euros no 2T16. Este decréscimo das
receitas foi impulsionado principalmente pelo desempenho na Distribuição Cinematográfica e no Homevideo,
parcialmente compensado por uma melhoria nas áreas de VoD e gestão de direitos de televisão. Dos 10 principais
êxitos de bilheteira do 2T16, a NOS distribuiu 8, “Capitão América: Guerra Civil”, “O Livro da Selva”, “Batman v
Super-Homem: Despertar da Justiça”, “Má Vizinhança 2”, “Mestres da Ilusão 2”, “O Caçador e a Rainha do Gelo”,
“À Procura de Dory” e “The Conjuring 2 – A Evocação”, mantendo assim a sua posição de liderança, embora com
uma quota de mercado inferior face ao período homólogo.
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Fonte: ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual

1.3 – ZAP
O sucesso continuado das suas operações comerciais permitiu à ZAP tornar-se um operador de referência em
Angola e Moçambique. Atualmente, a sua rede comercial está presente em todas as províncias Angolanas e
Moçambicanas, através de lojas próprias e agentes autorizados, permitindo que a população de 50 milhões de
pessoas nestes países tenha 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 focada no crescimento da sua base de subscritores de FTTH e no
aumento da cobertura da sua rede. Durante este trimestre, o enfoque permaneceu na expansão da rede no
centro da cidade de Luanda, embora de uma forma muito gradual e orientada pelas melhores oportunidades.
O desempenho operacional da ZAP permanece muito sólido. No entanto, o cenário macroeconómico,
impulsionado pelo declínio a nível mundial dos preços do petróleo, causou uma desvalorização cambial relevante,
com a Kwanza a cair 26,8% face ao USD e ao Euro (2T16 vs. 2T15), embora tenha apenas caído em 3,1% e 0,8% no
último trimestre, o que compara com quedas de dois dígitos em trimestres anteriores. As implicações financeiras
para a ZAP têm sido um forte decréscimo anual da margem operacional, devido ao facto de um número relevante
de contratos com fornecedores serem denominados em USD e Euros, tendo sido sentidas dificuldades nos
pagamentos a fornecedores em consequência de restrições a pagamentos em moeda estrangeira por parte do
Banco Central Angolano. A contribuição financeira da ZAP para os resultados da NOS diminuiu significativamente
face ao período homólogo, tal como explicado na secção financeira que se segue, embora tenha sido sentida
uma melhoria no 2T16 devido à situação cambial ligeiramente mais estável.
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2. Demonstrações
Financeiras Consolidadas
2.1 – Demonstração de Resultados Consolidados
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2.2 – Receitas de Exploração
As Receitas de Exploração apresentaram um crescimento de 4,8% no 2T16 para 372,8 milhões de euros, reflexo da
combinação de um crescimento de 5,8% nas receitas core de Telecomunicações e um decréscimo, tal como
esperado, nas receitas de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica, de 6,3% e 9,2%, respetivamente. O crescimento
anual das receitas core de Telecomunicações permanece sólido, embora demonstre alguma desaceleração
devido ao menor nível de crescimento de RGUs e à base trimestral de comparação, mais elevada em 2015.
Excluindo o impacto da redução das taxas de terminação face ao período homólgo, as receitas de
Telecomunicações teriam crescido 7,3%. O desempenho negativo nos Audiovisuais e Exibição Cinematográfica
resulta das receitas extraordinariamente elevadas, em toda a indústria cinematográfica a nível mundial em 2015,
que agora começam a regressar a níveis mais normalizados, embora se situem ainda em níveis superiores a 2014.
Nas receitas core de Telecomunicações, o segmento de Consumo registou um crescimento anual de 3,5% para
220,7 milhões de euros, representando 62% das receitas totais de Telecomunicações. Dentro do segmento de
consumo, as receitas Residenciais registaram um crescimento de 6,2%, ligeiramente mais reduzido que no trimestre
anterior devido à base de comparação mais elevada na sequência do crescimento muito forte registado no ano
anterior. As receitas Pessoais diminuíram em 9,9% no 2T16, uma melhoria significativa face à taxa de decréscimo do
2T15, embora ainda tenham sido impactadas pela contínua migração de serviços para os pacotes convergentes
residenciais e pela continuação da alteração no mix de clientes stand-alone, que reflete uma maior proporção de
clientes pré-pagos, com uma fatura mensal mais reduzida. É de realçar que as taxas de terminação móveis (MTR)
foram reduzidas em meados de agosto de 2015 de 1,27 cêntimos para 0,83 cêntimos por minuto, tendo registado
um novo decréscimo em julho de 2016 para 0,81 cêntimos. É expectável uma nova descida ligeira em 2017. Em
abril de 2016, as MTR de SMS também foram reduzidas, de 1,27 cêntimos para 0,83 cêntimos por SMS. Sem
considerar o impacto da redução das taxas de terminação, no 2T16 as receitas de Consumo teriam crescido 5,5%
face a 2T15. As receitas Empresariais e de Wholesale registaram um acréscimo de 3,2% no 2T16, também
ligeiramente inferior a trimestres anteriores devido à base de comparação mais elevada em 2015. As receitas
provenientes das grandes contas Corporate cresceram em 6% em resultado da continuação da ativação e início
de faturação de novas contas capturadas ao longo dos meses anteriores. As receitas de Mass Business continuaram
a melhoria de trajetória evidenciada em trimestres anteriores, com um crescimento de 1,7%, tendo o crescimento
do volume mais do que compensado o efeito de alteração de preços remanescente, neste segmento. As receitas
de Wholesale registaram no 2T16 um crescimento de 2,8%. O impacto da redução das taxas de terminação é
menor no caso das receitas Empresariais, que teriam assim crescido 4,0% face ao 2T15, excluindo esse impacto.
De acordo com os dados reportados pelos operadores no 1T16, é importante destacar que o mercado de
telecomunicações em Portugal começou a evidenciar uma tendência menos negativa, tendo mesmo registado
um crescimento anual marginal no 1T16 de 0,2%, o que compara com um valor negativo de 3,7% no 1T15 e em 3,8%
para o ano de 2015. Neste cenário, a NOS registou um crescimento anual muito relevante nas receitas, tendo
praticamente atingido, em antecipação, o seu objetivo de quota de mercado de receitas de longo prazo. No 1T16,
a quota de mercado de receitas de telecomunicações da NOS já atingia os 29,6%, o que compara com o seu
objetivo para 2018 de 30%, tendo crescido em 3,5pp em comparação com o 4T13, o primeiro trimestre completo
após a conclusão da fusão.
As receitas de Exibição Cinematográfica e Audiovisuais registaram um decréscimo de 9,2% para 11,7 milhões de
euros e de 6,3% para 16,9 milhões de euros, respetivamente, principalmente devido à comparação com o ano
extraordinariamente forte da indústria cinematográfica em 2015. Em comparação com 2014, quer as receitas de
Audiovisuais, quer as de Exibição Cinematográfica foram mais elevadas em 18,7% e 2,0%, respetivamente, no 2T16
face ao 2T14. A confiança dos consumidores em Portugal tem demonstrado alguma recuperação, impulsionando
assim um aumento das idas ao cinema. No entanto, o leque de conteúdos deste ano não é tão rico em êxitos de
bilheteira como o de 2015, conduzindo ao decréscimo anual de receitas.

11

As receitas da participação de 30% da NOS na ZAP decresceram em 6,2% para 16,9 milhões de euros no 2T16. No
entanto, devido à estabilização do ambiente de taxas de câmbio durante o 2T16, foi registado um acréscimo de
2,2% face ao 1T16.

2.3 – EBITDA
O EBITDA Consolidado cresceu em 7,3% para 148,7 milhões de euros no 2T16, representando uma Margem EBITDA
no trimestre de 39,9% um acréscimo de 1pp face ao 2T15, beneficiando essencialmente do bom ritmo de
crescimento das receitas, descrito acima. O negócio de telecomunicações registou um crescimento anual de 6,6%
do EBITDA para 137,6 milhões de euros no 2T16, tendo os Audiovisuais e Exibição Cinematográfica contribuído
também de forma sólida para o forte crescimento do EBITDA Consolidado, com um crescimento de 17% no 2T16
para 11,1 milhões de euros. Esta melhoria do EBITDA em termos absolutos e de Margem deve-se à redução do peso
de filmes com menor margem de distribuição no mix das receitas e a um acréscimo nas vendas dos pacotes
TVCine, ao longo dos últimos trimestres.
O EBITDA da participação de 30% da NOS na ZAP decresceu em 59,1% face ao 2T15 para 2,6 milhões de euros,
representando uma Margem EBITDA de 15,7%, que compara com 36% no 2T15.

2.4 – Custos Operacionais Consolidados Excluindo Amortizações
Os Custos Operacionais Consolidados cresceram em 3,1% para 224,2 milhões de euros no 2T16, tendo, no entanto,
registado um decréscimo de 3,6% face ao trimestre anterior. O crescimento anual dos custos reflete a maior escala
da operação e a intensidade da atividade comercial, ainda elevada.
Os Custos com Pessoal registaram um acréscimo de 7,9% para 21,9 milhões de euros, refletindo o aumento do
número médio de colaboradores face ao 2T15, no sentido de suportar o ritmo de crescimento da operação de
telecomunicações, um aumento anual dos salários e custos relacionados com os planos de ações de
colaboradores.
Os Custos Diretos permaneceram estáveis face aos níveis registados no 2T15, em resultado da combinação de um
decréscimo de 3,6% nos custos de tráfego e de capacidade, que refletem poupanças relacionadas com as
menores taxas de terminação móvel e eficiências no aluguer de circuitos, que foram compensados por um
acréscimo de 11,0% nos custos de programação devido aos canais adicionais incluídos na oferta no final de 2015,
que foi no entanto praticamente compensado por um decréscimo anual dos royalties de distribuição
cinematográfica.
Os Custos Comerciais caíram 2,3% para 18,7 milhões de euros face ao 2T15, o que se explica por uma diminuição
anual do custo das mercadorias vendidas de 5,8% para 10,7 milhões de euros, devido à menor intensidade das
campanhas promocionais centradas em terminais. O outro item principal dos Custos Comerciais, custos recorrentes
de marketing e publicidade, aumentou 3% face ao 2T15.
Os Outros Custos Operacionais registaram um crescimento de 8,8% para 73,2 milhões de euros no 2T16,
principalmente em resultado dos custos com fornecimentos e serviços externos mais elevados, no sentido de
suportar uma atividade operacional mais intensa, bem como de níveis de provisões mais elevados.
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2.5 – Resultado Líquido
O Resultado Líquido Antes de Empresas Associadas e Interesses Não Controlados aumentou em 27,1% para 29,7
milhões de euros no 2T16. O Resultado Líquido Consolidado aumentou em 10% face ao 2T15 para 26,5 milhões de
euros.
Os Resultados de Empresas Associadas e Joint Ventures registaram um decréscimo para um valor negativo em 3,3
milhões de euros no 2T16, o que compara com um contributo positivo de 0,5 milhões de euros no 2T15. Embora a
comparação face ao 2T15 seja negativa, a contribuição da participação de 30% na ZAP melhorou face ao
trimestre anterior para um valor negativo em 258 mil euros no 2T16, o que compara com um valor negativo em 4,2
milhões de euros no 1T16, uma melhoria impulsionada pelo ambiente de taxas de câmbio mais estável em Angola
durante este trimestre. No que concerne à Sport TV, um aumento dos custos de conteúdos conduziu a uma maior
deterioração na contribuição para o resultado líquido, que registou um decréscimo para um valor negativo em 3,2
milhões de euros no 2T16, o que compara com um valor negativo de 290 mil euros no 2T15 e em 2,6 milhões de
euros no 1T16.
As Amortizações e Depreciações apresentaram um acréscimo anual de 8,7% para 98,5 milhões de euros que se
deveu, tal como em períodos anteriores, ao nível mais elevado de investimento quer em ativos de rede, quer
relacionado com o cliente.
Os Outros Custos* no montante de 3,6 milhões de euros no 2T16 estão relacionados com custos não recorrentes,
explicados quase inteiramente por custos de integração relacionados com a fusão de 2,8 milhões de euros.
Os Custos Financeiros Líquidos foram 36,5% mais reduzidos face ao 2T15, cifrando-se em 6,9 milhões de euros,
refletindo a melhoria significativa do custo médio da dívida após o refinanciamento de uma série de linhas durante
o ano de 2015 e o 1S16. Na secção de estrutura de capital, abaixo, serão apresentados mais detalhes sobre
financiamento.
A provisão para o Imposto Sobre o Rendimento ascendeu a 9,9 milhões de euros no 2T16, representando 27,3% do
Resultado Antes de Impostos, o que compara com 25,5% no 2T15. A taxa de imposto efetiva da Demonstração de
Resultados tende a variar de um trimestre para o outro devido a uma série de fatores, de entre os quais se
destacam a contabilização de impostos diferidos e a contribuição da linha de Empresas Associadas e Joint
Ventures.

*

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. 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. CAPEX e Cash Flow
3.1 – CAPEX

No 2T16, o CAPEX de Telecomunicações ascendeu a 92,7 milhões de euros, um valor praticamente em linha com o
nível registado no 2T15. O CAPEX Base de Telecomunicações aumentou em 8,7% para 35 milhões de euros, tendo
representado 9,8% em proporção das Receitas de Telecomunicações no 2T16. O CAPEX Total de Telecomunicações
representou 25,9% das Receitas de Telecomunicações, o que compara com 27,4% no 2T15.
O investimento em CAPEX Relacionado com o Cliente registou um decréscimo anual de 7,6% no 2T16, devido ao
menor volume de crescimento de RGUs em comparação com o 2T15, conforme pode ser observado nas tabelas
operacionais, acima. Em percentagem das Receitas de Telecomunicações, o CAPEX Relacionado com Cliente
ascendeu a 13,1% no 2T16, um decréscimo face aos 15% que se verificaram no 2T15, tendo representado 46,3% do
CAPEX Total do Grupo no 2T16.
O CAPEX de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica cifrou-se em 8,2 milhões de euros, um decréscimo de 15,7%
face ao 2T15, estando essencialmente relacionado com a divisão de Audiovisuais, refletindo a capitalização de
determinados direitos de filmes. O decréscimo anual no CAPEX relacionado com a divisão de Audiovisuais é
consequência direta da diminuição das receitas neste segmento face ao 2T15.
O CAPEX Total do Grupo decresceu de forma marginal em 1,4% para 101 milhões de euros no 2T16, representando
27,1% das Receitas de Exploração, uma diminuição face aos 28,8% registados no 2T15.
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3.2 – Cash Flow

O Cash Flow Operacional registou um crescimento no 2T16 para 28,8 milhões de euros, o que compara com 3,9
milhões de euros no 2T15, impulsionado pelo forte crescimento do EBITDA e por uma redução na Variação do
Fundo de Maneio e Itens Não Monetários Incluídos no EBITDA-CAPEX, que diminuíram para 18,9 milhões de euros no
2T16, face a 32,3 milhões de euros no 2T15.
O Free Cash Flow Total Antes de Dividendos, Investimentos Financeiros e Aquisição de Ações Próprias cifrou-se em
14,1 milhões de euros, um aumento significativo face ao valor negativo em 16,4 milhões de euros registado no 2T15,
reflexo do Free Cash Flow Operacional mais sólido e da redução significativa de 59,6% em juros pagos, para 4,2
milhões de euros no 2T16. Os pagamentos de juros mais reduzidos devem-se ao custo médio da dívida muito menor
no 2T16, em resultado das operações de refinanciamento levadas a cabo ao longo de 2015 e do 1S16, que serão
abordadas em maior detalhe na secção seguinte, sobre Estrutura de Capital. Quase todos os restantes itens
registaram diminuições face ao 2T15, com exceção dos pagamentos de impostos, que cresceram para 4,5 milhões
de euros.
O Free Cash Flow foi negativo em 81,3 milhões de euros, uma melhoria de 8,6% face ao 2T15. No 2T16, a NOS pagou
dividendos relativos ao exercício de 2015 no montante de 82,1 milhões de euros, um acréscimo de 10 milhões de
euros face ao pagamento do ano anterior. Para além disto, a NOS adquiriu 13,3 milhões de euros de ações próprias
durante o 2T16, no sentido de fazer face às obrigações relacionadas com planos de ações, tendo acelerado as
compras no mercado durante o 2T16, tirando partido da recente diminuição do preço da ação.
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4. Balanço Consolidado

4.1 – Estrutura de Capital
No final do 1S16, a Dívida Financeira Líquida ascendia a 1.136,2 milhões de euros.
A dívida financeira total cifrava-se em 1.137,5 milhões de euros, sendo compensada por uma posição de caixa e
equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 1,3 milhões de euros. No final do 1S16, a NOS tinha ainda 200
milhões de euros em programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida
da NOS foi de 2,30% no 2T16, um decréscimo face aos 3,41% que se verificaram no 2T15 e aos 2,38% do 1T16. No
1S16, o custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida ascendeu a 2,34%.
O Rácio de Alavancagem Financeira era de 52,9% no final do 1S16 e o rácio Dívida Financeira Líquida / EBITDA
(últimos 4 trimestres) é atualmente de 2,1x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final do
1S16 era de 3,59 anos.
Tendo em conta os empréstimos emitidos a uma 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 51%.
Em linha com a estratégia global de financiamento da NOS, de extensão da maturidade média da sua dívida,
diversificação das fontes de financiamento e redução do custo médio da dívida, em junho a NOS contratou três
novas linhas de financiamento:




Novas obrigações “NOS SGPS S.A. €60,000,000 Floating Rate Notes due 30 June 2023”, organizadas e
colocadas pelo ING, reembolsadas de uma só vez no final do período, em junho de 2023 (maturidade 7
anos), que pagarão juros calculados com base em taxa variável correspondente a um spread de 180 bps
acrescido de taxa Euribor 6 meses, com pagamento do primeiro cupão em dezembro de 2016;
Contratação de duas linhas de papel comercial no montante de 20 milhões de euros cada, junto da Caixa
Geral de Depósitos/Caixa Banco de Investimento e do Banco Santander Totta S.A., com maturidade em
junho de 2021 (maturidade de 5 anos).

Com estas transações, a NOS encontra-se totalmente financiada até ao segundo semestre de 2017.
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5. Eventos Subsequentes
5.1 – Eventos Subsequentes
O acordo relativo a conteúdos desportivos estabelecido inicialmente em maio com a Vodafone Portugal foi
alargado no início de julho à Cabovisão, tendo as partes acordado a partilha recíproca de todos os direitos de
transmissão e distribuição de eventos desportivos e de canais desportivos e de clubes, atualmente detidos ou que
venham a ser detidos pelos signatários, incluindo uma partilha proporcional dos custos associados a estes
conteúdos.
Por fim, no dia 26 de julho, foi anunciado um acordo mediante o qual esta partilha recíproca de conteúdos foi
alargada no sentido de incluir a Altice Picture, a PT – Portugal e a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia,
sob as mesmas condições para todos os signatários.
Com o sucesso da negociação deste acordo, existem atualmente condições para que todos os operadores
forneçam aos seus clientes acesso completo e em igualdade de circunstâncias aos melhores conteúdos
desportivos disponíveis.
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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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