Lisboa, 12 de março de 2018
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•

Continuação do crescimento dos RGUs, reforçando as quotas de mercado em todos os serviços
e impulsionando o crescimento sólido das Receitas de Exploração;

•

Expansão da rentabilidade e do Resultado Líquido através da alavancagem operacional,
eficiência de custos e disciplina financeira;

•

Investimento significativo em elementos chave para potenciar o negócio, no sentido de
assegurar a competitividade e diferenciação de longo prazo;

•

Geração de FCF do ano de 2017 suporta uma remuneração acionista atrativa e sustentável.

Análise Operacional
Crescimento dos RGUs, reforçando as quotas de Mercado de forma transversal e impulsionando o
crescimento sólido das Receitas de Exploração
Continuámos a crescer em todos os nossos principais serviços em 2017, registando um crescimento de 46
mil RGUs totais para 9,412 milhões de serviços, +3,7% do que no 4T16.
A TV por Subscrição é a base para a venda de serviços fixos e móveis adicionais, sendo que num
mercado altamente competitivo e com um elevado nível de investimento, diferenciamos a nossa
proposta de valor enquanto o operador líder de entretenimento em Portugal, alavancando a nossa
solidez nas telecomunicações, exibição cinematográfica e distribuição audiovisual. O sucesso das
nossas ofertas convergentes é ainda o principal impulsionador do crescimento, sendo que no final de
2017 quase metade dos nossos clientes subscreviam pacotes convergentes fixo-móvel. A nossa base de
clientes convergentes aumentou em 2,9 mil lares no 4T17, representando 47,4% da base de clientes de
acesso fixo. De acordo com os dados mais recentes publicados pela ANACOM, referentes ao 3T17,
lideramos também o mercado de serviços pacotizados com uma quota de cerca de 40%.
A nossa base de clientes de TV por Subscrição cresceu 1% face ao 4T16 para 1,617 milhões de clientes,
com 0,8 mil adições líquidas no 4T17. Para além do abrandamento da atividade comercial sentido nos
últimos trimestres, os remédios impostos em junho pelo regulador a todo o mercado, relativamente aos
procedimentos de comunicação de aumentos de preços, levaram a uma pressão adicional sobre as
adições líquidas nos últimos meses do ano. Do total de adições líquidas de TV por Subscrição, os clientes
de acesso fixo cresceram 4,4 mil no 4T17, sendo que o número de lares que recebem o serviço através
de DTH caiu em 3,5 mil, devido sobretudo ao aumento da cobertura das redes de fibra para novas
zonas geográficas. A nossa cobertura cresceu em 8,5% em 2017 para 4,084 milhões de lares, totalmente
capazes de proporcionar velocidades de nova geração. Os RGUs de Banda Larga e Voz Fixa
cresceram em 5,4% e 1,9% face ao 4T16, respetivamente, com a sua penetração a ascender agora a
78,1% e 87,4%.
Também com o contributo da adesão a pacotes convergentes, obtivemos um crescimento muito forte
dos RGUs móveis, com a nossa quota total de subscritores a crescer para 25%, de acordo com os últimos
dados publicados, reduzindo significativamente a diferença para o segundo operador. Apesar de
menos representativo, em termos de subscritores móveis stand-alone o segmento jovem tem sido uma
aposta estratégica para nós, dada a relevância desta categoria enquanto promotores de tendências
num ambiente de entretenimento em rápida mutação e tecnologicamente sofisticado, bem como
enquanto decisores no futuro. Atingimos um crescimento sem precedentes nesta área, através de
ofertas muito dirigidas e relevantes para o segmento jovem, através da nossa marca “WTF”. No final do
4T17 tínhamos 4,673 subscritores móveis, um acréscimo de 4,9% face ao 4T16, com adições líquidas de
29,2 mil neste trimestre, a maioria das quais, cerca de 20 mil, com tarifários pós-pagos.
O crescimento nos RGUs residenciais e o aumento de preços implementado no final de 2016 suportaram
o crescimento anual do ARPU para 43,8 euros por lar de acesso fixo no 4T17, embora o ritmo de
crescimento tenha abrandado devido ao já elevado nível de penetração de serviços neste mercado.
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Diferenciação através de conteúdos e experiência de cliente entusiasmantes
O entretenimento está no centro da nossa proposta de valor, contribuindo para nos aproximar mais da
vida do dia-a-dia dos nossos clientes. Tendo consciência das tendências em rápida mutação, relativas
a onde e quando as pessoas vêm TV e meios alternativos, procuramos proporcionar os melhores
conteúdos e experiência de visualização com um posicionamento altamente diferenciado,
alavancando a nossa combinação única de ativos de telecomunicações, audiovisuais e cinemas.
Temos estado consistentemente na vanguarda da inovação. Em 2017 a nossa interface de TV
multiplataforma, “UMA”, foi novamente votada a melhor em Portugal pelos consumidores. As nossas
opções, no que concerne os conteúdos, são conduzidas pelos territórios da nossa marca,
nomeadamente futebol, música, filmes, séries e conteúdos infantis. Um exemplo dos nossos formatos
inovadores, dirigido ao território dos filmes, foi o canal de TV pop-up Star Wars, lançado antes da estreia
de “Os Últimos Jedi”, o filme mais recente da saga, sendo transmitido exclusivamente para os clientes
da NOS durante um período de 6 semanas. Adicionalmente à transmissão durante 24 horas dos
anteriores filmes Star Wars, documentários, entrevistas, cenas editadas e imagens dos bastidores,
oferecemos também vários benefícios exclusivos para clientes detentores do cartão de cinema NOS,
nos nossos cinemas IMAX, 4DX e 3D, bem como um desconto de 40% no aluguer de filmes Star Wars no
nosso videoclube, alavancando assim a nossa alargada base de ativos de cinemas e audiovisuais. A
iniciativa foi um enorme sucesso, reforçando ainda mais a nossa posição de liderança no
entretenimento.

Também em exclusivo na NOS, em outubro anunciámos o lançamento do YouTube integrado na UMA,
mais uma vez ditando o ritmo naquela que é a mais inovadora experiência de TV. Fomos o primeiro
operador em Portugal a oferecer a aplicação nativa do YouTube em HTML5 para TV. Os nossos clientes
podem agora ver os seus vídeos favoritos do YouTube no ecrã dos seus televisores, beneficiando de
todas as suas funcionalidades preferidas, em qualidade Ultra HD 4K. Exclusivo da NOS, a aplicação de
TV do YouTube permite também a sincronização do smartphone com a TV, para utilização enquanto
controlo remoto e para gestão da navegação na aplicação, podendo os clientes utilizar a sua conta
YouTube na TV, acedendo assim ao conteúdo e playlists favoritas de cada utilizador.

Uma verdadeira alternativa para as empresas Portuguesas
No B2B, continuamos a reforçar a nossa posição no mercado Corporate, tendo algumas das maiores
contas em Portugal migrado todos ou parte dos seus serviços de telecomunicações, dados e TI para a
NOS. Temos sido particularmente bem sucedidos no exigente setor dos serviços financeiros, com muitos
dos principais grupos bancários a elegerem a NOS como o seu fornecedor de telecomunicações.
Durante o segundo semestre aumentámos o número de grandes contas no nosso portefólio e
prolongámos a duração de contratos existentes, prova da satisfação e confiança dos nossos clientes na
qualidade e fiabilidade dos nossos serviços. A nossa estratégia para o mercado das grandes empresas
assenta em três pilares: proteção das contas e receitas existentes, simultaneamente expandindo a base
e penetração dos nossos serviços de TI e dados; investimento em ativos tecnológicos, no sentido de
oferecer as melhores soluções de serviços de telecomunicações e TI; e inovação que permita
endereçar fontes alternativas de crescimento. No sentido de capturar a oportunidade das TI,
posicionamo-nos como um parceiro para a transformação das empresas que endereçamos,
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oferecendo soluções de telecomunicações fiáveis e adaptáveis, complementando-as com serviços de
valor acrescentado, que vão para além dos serviços de telecomunicações tradicionais.
Conscientes da necessidade de um maior investimento nos ativos tecnológicos necessários para
suportar, em particular, o mercado das grandes empresas, lançámos em 2017 diversos projetos de
investimento para atualizar plataformas e soluções existentes, sendo um dos mais importantes a
inauguração de 2 novos data centres, um no Norte de Portugal em Riba D’Ave e o outro perto de
Lisboa. Aumentámos a capacidade disponível em aproximadamente mil metros quadrados (500 racks)
para quase 4 mil metros quadrados no total, tendo investido em plataformas de gestão na cloud para
permitir a oferta dos serviços, bem como soluções de self-service.
No segmento das PME focámos a nossa atividade na estabilização das receitas e na implementação
de uma transformação do modelo de negócio, no sentido de endereçar as necessidades de cada
subsegmento de uma forma mais eficiente e com os melhores níveis de serviço. A simplificação da
gama de produtos e serviços que oferecemos, seguindo simultaneamente uma abordagem comercial
mais segmentada, são essenciais para o processo de transformação. Estamos a construir as ferramentas
básicas para o futuro, com um forte enfoque em inovação e desenvolvimento relevantes para o
mercado, ajudando as empresas a otimizar as suas funções de comunicações e TI. Uma revisão dos
nossos processos internos e experiência de cliente identificou oportunidades claras de virtualização,
impulsionando melhores níveis de serviço e de eficiência.

Investimento para assegurar a competitividade de longo prazo
No sentido de enfrentar os desafios do contínuo crescimento do tráfego e para garantir a qualidade de
serviço, estão em curso diversos grandes projetos de desenvolvimento da rede, quer na infraestrutura
fixa, quer na móvel.
O investimento que estamos a realizar na nossa rede móvel tem principalmente o objetivo de aumentar
a capacidade, flexibilidade e eficiência da rede, no sentido de oferecer a melhor qualidade de serviço
possível. Estamos a reconfigurar a nossa rede para uma arquitetura Single RAN, substituindo quase todo
o equipamento rádio existente com a mais moderna tecnologia, para suportar a evolução para o 5G.
O projeto abrange a troca total do equipamento rádio 2G, 3G e 4G no Sul de Portugal, bem como um
upgrade do nosso equipamento de 3G e 4G no Norte do país, simultaneamente aumentando a
capacidade no 2G e no 4G. O projeto envolve ainda a expansão da cobertura, com um investimento
em 250 localizações adicionais. No final de 2018, teremos uma rede totalmente preparada para o 4.5G,
já capaz de fornecer IoT e preparada para a evolução para o 1Gbps no móvel.
A nossa estratégia na rede fixa baseia-se numa abordagem em duas frentes, de atualização da nossa
rede HFC para o Docsis 3.1, que estará concluída no final do 1T18, e expansão da nossa cobertura de
FttH através da instalação greenfield e da partilha de fibra escura com a Vodafone tal como acordado
em setembro de 2017. A continuação da divisão de células da nossa rede HFC, levando a um aumento
da proporção de fibra na nossa rede, suportará as exigências de aumento de tráfego e de
capacidade da rede móvel. Com estes investimentos, no final de 2018, teremos expandido a nossa
cobertura de Redes de Nova Geração Gigabit a 4,4 milhões de lares, sendo que em 2022 teremos
expandido a nossa cobertura de FttH a 70% da nossa rede, suportando as crescentes exigências dos
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consumidores por largura de banda e antecipando a necessidade de aliviar capacidade da rede
móvel no futuro.
Em paralelo, está em curso a evolução da nossa rede para o all IP como meio de aumentar a
capilaridade IP, algo particularmente relevante no mercado empresarial, no sentido de reduzir a
latência e aumentar a capacidade, ao substituir micro-ondas por fibra ótica, e de otimizar a
flexibilidade, gestão e custos da rede. Esta transformação é cada vez mais relevante, com a expansão
progressiva das arquiteturas baseadas na cloud, virtualização de redes e digitalização de funçõeschave.
Cinema e Audiovisuais
Tal como tinha sido o caso do 3T17, o 4T17 não foi um trimestre de desempenho forte para a divisão de
Cinema e Audiovisuais. As vendas de bilhetes de cinema da NOS registaram um decréscimo anual de
5,1% para 2,199 milhões de bilhetes no 4T17, refletindo o desempenho negativo do mercado como um
todo, que decresceu em 5,4%[1], devido ao menor número de êxitos de bilheteira durante o segundo
semestre. A receita média por bilhete melhorou em 2,5% para 4,9 euros no 4T17. Embora o segundo
semestre tenha sido mais fraco para o negócio dos cinemas, o ano de 2017 atingiu os melhores
resultados de sempre em termos do número de bilhetes vendidos e receitas de bilheteira, que
cresceram em 3,9% e 4,7%, respetivamente, face a 2016.

Os filmes de maior sucesso exibidos no 4T17 foram “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi”, “Coco”,
“Liga da Justiça”, “Thor: Ragnarok” e “Um Crime no Expresso do Oriente”.
As receitas brutas de bilheteira da NOS decresceram em 2,8% no 4T17, o que compara com um declínio
de 3,2% do mercado como um todo. A NOS continua a manter a sua posição de liderança, com uma
quota de mercado de 62,7% em termos de receitas brutas no 4T17. As receitas totais de Exibição
Cinematográfica da NOS diminuíram em 1,1% face ao 4T16 para 15,3 milhões de euros.
Neste trimestre abrimos 10 novas salas em duas novas localizações (Loulé e Évora), tendo melhorado o
nosso cinema em Cascais com uma sala IMAX. Devido a uma renovação significativa do centro
comercial Oeiras Parque, foi necessário encerrar todas as nossas 7 salas em Oeiras durante 9 meses,
estando planeada a reabertura de 6 salas renovadas durante o 3T18.

[1]
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Fonte: ICA – Instituto do Cinema e do Audiovisual

As receitas da divisão de audiovisuais diminuíram em 7,9% para 17,5 milhões de euros no 4T17, devido
sobretudo ao desempenho mais fraco nas áreas de distribuição cinematográfica e homevideo, apesar
de uma melhoria ligeira na área de gestão de direitos. Dos 10 maiores êxitos de bilheteira do 4T17, a
NOS distribuiu os quatro primeiros, “Star Wars: Episódio VIII – Os Últimos Jedi”, “Coco”, “Liga da Justiça” e
“Thor: Ragnarok”, mantendo assim a sua posição de liderança, apesar de uma quota de distribuição
cinematográfica mais reduzida que o habitual neste trimestre.
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Demonstrações Financeiras Consolidadas

As Demonstrações Financeiras Consolidadas que se seguem foram objeto de auditoria para o período
de 2017.

Demonstração de Resultados Consolidados
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Receitas de Exploração
As Receitas de Exploração cresceram 2,2% face ao 4T16 para 399,3 milhões de euros no 4T17, refletindo
uma desaceleração devido ao esperado abrandamento do crescimento de RGUs, à intervenção
regulatória relativa aos procedimentos de comunicação de preços, tal como mencionado, e a um
trimestre mais fraco para o negócio de cinemas e audiovisuais. Adicionalmente, enfrentamos agora
uma comparação mais desafiante face ao período homólogo, dado o aumento de preços
implementado em dezembro de 2016.

As receitas do segmento de consumo cresceram 2,2%, com as receitas residenciais a aumentar 1,6%,
representando um abrandamento do crescimento dos RGUs, sobretudo devido à continuação da
migração de clientes de satélite para a nova cobertura das redes de nova geração, com todos os
operadores do mercado a expandir a sua cobertura; e à intervenção regulatória sobre todo o mercado,
relacionada com o procedimento de comunicação de preços, em junho. Tal como mencionado na
divulgação de resultados do trimestre anterior, esta intervenção tinha já conduzido a um aumento do
nível de desligamentos, principalmente durante o 3T17 e 4T17, sendo que no entanto o impacto nas
receitas de cliente foi sentido principalmente no 4T17. A comparação com o período homólogo foi
também afetada pelo facto de ter sido implementado um aumento de preços no 4T16, o que não
ocorreu no 4T17. No segmento móvel stand-alone, as receitas cresceram em 5,8%, reflexo da
continuação do crescimento do número de subscritores e ganhos de quota de mercado,
particularmente no segmento jovem, com os nossos planos tarifários WTF, com suporte no atual
ambiente de preços nos serviços móveis.
O forte crescimento das receitas Empresariais e de Wholesale no 4T17 é explicado quase inteiramente
pelo desempenho do segmento de Wholesale, com diversos contratos relevantes de curto prazo
ganhos no segmento, de margem reduzida, dos serviços de chamadas em massa e de tráfego
wholesale. As receitas empresariais de cliente permaneceram relativamente estáveis face ao 4T16, com
uma combinação de um desempenho positivo nas receitas Corporate compensado por um
decréscimo nas receitas de Mass Business, que também foram afetadas pela intervenção regulatória
sobre comunicação de preços, já mencionada.
As vendas de equipamentos registaram um decréscimo anual de 11,8% para 14,4 milhões de euros,
devido a uma menor atividade comercial face ao período homólogo, com menos campanhas
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baseadas em equipamentos. Os “Outros e Eliminações”, que incluem sobretudo receitas de
publicidade em canais de TV, bem como diversas receitas relacionadas com telecomunicações, das
quais as mais relevantes são provenientes de cobranças judiciais, diminuíram em 15,5% para 20 milhões
de euros.
As receitas de Audiovisuais e de Exibição Cinematográfica registaram ambas um decréscimo anual no
4T17, de 7,9% para 17,5 milhões de euros e de 1,1% para 15,3 milhões de euros, respetivamente. Ambos
os negócios são muito dependentes do sucesso global dos filmes na bilheteira, sendo que houve uma
clara diminuição das vendas de bilhetes durante o 4T17, tal como mencionado na secção operacional,
acima. O decréscimo mais material das receitas de Audiovisuais, tal como mencionado anteriormente,
é explicado por uma menor quota de distribuição de filmes neste trimestre e pelo desempenho fraco
nas vendas de DVDs no 4T17, que enfrentaram uma comparação difícil com o 4T16, em virtude do bom
desempenho desse trimestre.

Custos Operacionais

O crescimento de 1,6% dos Custos Operacionais para 270,2 milhões de euros foi 0,5pp abaixo do das
Receitas de Exploração, levando à expansão da Margem EBITDA para 32,3% no 4T17. O EBITDA Telco
cresceu em 5,2% para 117,7 milhões de euros.
Os Custos Diretos são o maior agregado de custos, tendo aumentado em 8,8% para 133,7 milhões de
euros. O principal impulsionador deste aumento foram os custos de interligação, relacionados com o
tráfego de wholesale e serviços de chamadas em massa, que em conjunto cresceram em 11,9 milhões
de euros, um acréscimo consistente com o forte crescimento das receitas provenientes destes negócios,
tal como mencionado anteriormente. Excluindo o impacto destes custos de interligação, os custos
diretos teriam diminuído em cerca de 1,2% face ao 4T16. Os custos de programação registaram um
pequeno decréscimo anual devido sobretudo a menores royalties devido ao abrandamento da
atividade da operação de cinemas no 4T17. Não se verificou um aumento significativo dos custos de
conteúdos desportivos premium no 4T17 na medida em que os impactos mais relevantes de 2017 já
tinham sido absorvidos em trimestres anteriores. Estão a ser obtidas poupanças progressivas em aluguer
de rede de outras entidades, à medida que continuamos a migrar cada vez mais tráfego para a nossa
infraestrutura própria.
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O decréscimo de 3,2% dos Custos Comerciais foi impulsionado por menores custos das mercadorias
vendidas, reflexo das menores vendas de equipamentos neste trimestre, e por um decréscimo nas
comissões de vendas. Estas diminuições foram parcialmente compensadas por um aumento dos custos
publicitários devido a um reforço da presença de marketing no 4T17.
Os Custos com Pessoal diminuíram em 5,2% no 4T17 para 23,1 milhões de euros.
As Amortizações e Depreciações aumentaram em 12,9% face ao 4T16 para 111,8 milhões de euros no
4T17. O grande projeto de investimento de modernização da rede móvel iniciado em 2017 levou ao
reconhecimento de perdas de equipamentos existentes, que no 4T17 ascenderam a 20,6 milhões de
euros. Este aumento das Amortizações e Depreciações mais do que compensou os ganhos no EBITDA,
conduzindo a um decréscimo de 11,2% do EBIT, para 13,3 milhões de euros no 4T17.
O Resultado Líquido registou um crescimento de 55,3% no 4T17 para 18,6 milhões de euros, tendo a
diminuição do EBIT sido mitigada por um acréscimo de 5,7 milhões de euros na Participação nos
Resultados de Joint-Ventures. Tal como nos trimestres anteriores, isto deveu-se principalmente à melhoria
do desempenho da ZAP. Durante o 4T17, Angola foi considerada uma economia hiperinflacionária,
levando a uma reexpressão ao nível da participada, de acordo com a IAS 29, que teve um impacto
positivo na contribuição da ZAP no 4T17 de cerca de 3 milhões de euros.
Os Custos Financeiros Líquidos mais reduzidos, no montante de 5,7 milhões de euros, refletem os menores
custos com juros devido à diminuição do custo médio da dívida, de 2,1% no 4T16 para 1,9% no 4T17. A
provisão negativa para o Imposto Sobre o Rendimento no 4T17, de 2,9 milhões de euros, é explicada
sobretudo por um montante menor de derrama estadual e ao impacto de benefícios fiscais.
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CAPEX

O CAPEX total de Telecomunicações aumentou 17,5% no 4T17 para 107,6 milhões de euros, tal como
esperado. Com a execução em pleno do projeto Single RAN na rede móvel, bem como do projeto
Docsis 3.1, a nossa decisão estratégica de implementar grandes projetos de modernização das redes
durante 2017 e 2018 está a conduzir a níveis de CAPEX técnico em proporção das receitas de
telecomunicações de cerca de 13%, sendo que em 2017 o investimento foi mais concentrado no
segundo semestre.
Consistente com o menor volume de atividade comercial e adições brutas, o CAPEX Relacionado com
o Cliente diminuiu 22,4% face ao 4T16, cifrando-se em 39 milhões de euros no 4T17, representando 10,2%
das receitas de telecomunicações.
O CAPEX Total do Grupo cresceu 17% para 117 milhões de euros no 4T17, 29,3% das Receitas de
Exploração, um acréscimo explicado pelo CAPEX de Telecomunicações.
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Cash Flow

O FCF no 4T17 foi negativo em 2,6 milhões de euros, o que é explicado quase inteiramente pelo
aumento do CAPEX mencionado anteriormente, que mais do que compensou a melhoria do EBITDA e
da Variação do Fundo de Maneio e Itens Não Monetários Incluídos no EBITDA-CAPEX.
Consequentemente, o CF Operacional ascendeu a 12,3 milhões de euros no 4T17. Os restantes itens
merecedores de destaque são as poupanças de 11,3% face ao 4T16 nos Contratos de Longo Prazo,
devido à melhoria das condições contratuais e de 50% nos Pagamentos Cash de Restruturação no 4T17,
para 2 milhões de euros.
O FCF no ano de 2017 cresceu de forma significativa para 133,4 milhões de euros, o que compara com
54,1 milhões de euros em 2016, reflexo do impacto do recebimento de 24,2 milhões de euros, relativos à
liquidação financeira da venda da rede de FttH da Optimus à Vodafone no 1T17 e o nosso forte ritmo
de geração de FCF, suportando a nossa capacidade de proporcionar uma remuneração acionista
atrativa e sustentável.
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Balanço Consolidado

Estrutura de Capital
No final de 2017, a Dívida Financeira Líquida ascendia a 1.085,5 milhões de euros.
A dívida financeira total era de 1.088,5 milhões de euros, sendo compensada por uma posição de caixa
e equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 3,0 milhões de euros. No final de 2017, a NOS tinha
ainda 245 milhões de euros de programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da
Dívida Financeira Líquida da NOS cifrou-se em 1,9% no 4T17, um decréscimo face aos 2,1% do 4T16 e em
linha com o 3T17. Para o ano de 2017, o custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida da NOS
ascendeu a 2,0%.
Durante o ano de 2017 a NOS realizou quatro operações de financiamento no sentido de refinanciar
linhas existentes:

•

Em março, um novo programa de papel comercial com um montante máximo de 75 milhões de
euros e maturidade em março de 2021, com o Banco Millennium bcp;

•

Em junho, um novo programa de papel comercial com um montante máximo de 100 milhões de
euros, 50% dos quais amortizados em 2021, sendo o remanescente amortizado em 2023, com o
Banco Santanter Totta; e

•

Em dezembro, dois novos programas de papel comercial de 25 milhões de euros e 50 milhões de
euros, com maturidades em 2022 e 2024, respetivamente, com o Banco Millennium bcp.

O Rácio de Alavancagem Financeira era de 50,0% no final de 2017 e o rácio Dívida Financeira Líquida /
EBITDA cifra-se agora em 1,9x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final de
2017 era de 3 anos.
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Tendo em conta os empréstimos emitidos a uma taxa fixa, as operações de cobertura de taxas de juro
em vigor e o ambiente de taxas de juro negativas, em 31 de dezembro de 2017, a proporção da dívida
emitida da NOS remunerada a uma taxa fixa era de aproximadamente 79%.

Remuneração Acionista
Tendo em consideração a sólida estrutura financeira, com um rácio de Dívida Financeira Líquida /
EBITDA de 1,9x, o elevado nível de FCF gerado em 2017, de 133,4 milhões de euros, e a confiança na
capacidade de continuar a gerar estes elevados níveis de FCF, o Conselho de Administração da NOS
aprovou a proposta de um dividendo ordinário de 30 cêntimos de euro por ação, representando um
acréscimo de 50% face ao dividendo pago no ano anterior. Esta proposta está sujeita à aprovação final
da Assembleia Geral de Acionistas.
Alterações de Reporte
A partir do 1T18, as contas da NOS serão reportadas aplicando o novo quadro da IFRS 15 sobretudo no
que concerne o reporte de receitas e custos relacionadas com contratos. Os valores reexpressos para
os períodos correspondentes do ano de 2017 serão também fornecidos.
Os principais ajustamentos resultantes da aplicação da IFRS 15 correspondem a:
•

Vendas de telemóveis, em pacotes de telecomunicações: a receita deixa de ser reconhecida
de acordo com o valor pago pelo cliente, mas de acordo com o valor recebido pelo cliente,
pelo que, uma parte da receita dos contratos será alocada à venda do equipamento,
implicando uma receita superior no momento inicial do contrato, como venda de
equipamentos e uma receita de prestação de serviços inferior, ao longo do período do contrato.
O mesmo se aplica aos equipamentos cedidos aos clientes em regime de comodato (aluguer
gratuito), passando também a ser considerados no pacote, como venda de equipamento e
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não um aluguer operacional, implicando um aumento dos custos operacionais, por
compensação de menores depreciações e amortizações.

•

Comissões e outros custos relacionados com a angariação de contratos: a capitalização dos
custos com angariação dos contratos de clientes deixa de estar limitada aos contratos assinados
com período de fidelização, o que originará uma capitalização de comissões e outros custos,
anteriormente reconhecidos em gastos.

A tabela abaixo sumariza as principais diferenças nas contas de 2017 resultantes da aplicação da IFRS
15:
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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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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

Conference call e Webcast áudio agendados para as 14.00 (GMT) no dia 12 de
março de 2018
Webcast áudio disponível aqui
Conference ID: 3213822
Portugal Freephone Dial-in: +351 800 812 274
Portugal Local Dial-in: +351 213 180 030
UK Freephone Dial-in: +44 (0) 800 358 63 77
UK Local Dial.in: +44 (0) 330 336 9105
US Freephone Dial-in: +1 800 289 04 38
US Local Dial-in: +1 929-477-0353
Estes contactos permitem também aceder ao replay da conference call, o qual
estará disponível a partir das 18h do dia 12 de março, durante 24h.
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Rua Ator António Silva, 9
1600-404 Lisboa - Portugal
Telef. +351 21 782 47 25
ir@nos.pt
www.nos.pt/ir
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