Destaques 3T16

Destaques 3T16
Crescimento sólido de RGUs suportado pela convergência e pela melhoria sazonal nas adesões Móveis











2

Os RGUs Totais aumentaram em 195,1 mil no 3T16, impulsionados pelo sólido desempenho em todos os serviços
fixos e pelas adições líquidas sazonalmente mais fortes no Móvel;
As adições líquidas de TV por Subscrição registaram um ritmo de crescimento semelhante ao do trimestre
anterior, impulsionadas pela expansão continuada da cobertura da rede fixa. As adições líquidas totais de TV
por Subscrição cifraram-se em 11,8 mil, das quais 10,7 mil na base fixa, suportadas pelo programa de expansão
de rede em curso;
Os RGUs de Voz Fixa e Banda Larga cresceram em 27,1 mil e 30,4 mil, respetivamente, emulando a expansão
continuada da base de clientes de TV por Subscrição;
Os RGUs Móveis registaram um aumento sazonal no 3T16 devido ao período de férias, com adições líquidas de
125,3 mil, um acréscimo face às 50 mil registadas no 1T16 e às 97,3 mil registadas no 2T16;
Os clientes convergentes cresceram para os 661,4 mil, representando 45,2% da base de clientes fixos no final do
3T16, uma melhoria de 4,9pp face aos 40,2% do 3T15;
No 3T16, a NOS alargou a cobertura da sua rede fixa a 39,8 mil lares adicionais, chegando agora a 3,741
milhões de lares. A penetração média da rede fixa cifra-se agora em 33,4%, com a penetração na nova rede a
atingir já os 20%;
O ARPU Residencial aumentou em 2,0% face ao 3T15 para 42,8 euros;
O segmento B2B registou um crescimento líquido de RGUs de 35,7 mil para 1,382 milhões, um crescimento anual
de 11,1%.

O crescimento das receitas, bem acima do mercado, foi acompanhado por um sólido desempenho do EBITDA,
apesar do impacto dos custos com conteúdos desportivos mais elevados no trimestre. O negócio de Audiovisuais e
Exibição Cinematográfica apresentou um desempenho acima das expetativas, impulsionado por um leque de
filmes mais forte ao longo dos meses de verão.







As Receitas de Exploração aumentaram em 3,5% no 3T16 para 381 milhões de euros, tendo as receitas core de
Telecomunicações registado um crescimento de 3,7% para 360,4 milhões de euros. As receitas de Audiovisuais e
Exibição Cinematográfica apresentaram crescimentos anuais de 7,7% e 2,3% para 19,6 e 17,3 milhões de euros,
respetivamente;
O EBITDA Consolidado registou um crescimento anual sólido de 1,2% apesar do impacto dos custos de
programação mais elevados devido aos novos contratos de conteúdos desportivos a partir do 3T16. O EBITDA
ascendeu a 145,2 milhões de euros no 3T16, representando uma margem de 38,1% das Receitas;
O Resultado Líquido cresceu 4,8% no 3T16 para 27,5 milhões de euros;
O CAPEX Total ascendeu a 96,6 milhões de euros no 3T16, sendo que o CAPEX de Telecomunicações ascendeu
a 87,0 milhões de euros.
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1. Resultados
Consolidados 3T16
1.1 Crescimento continuado dos RGUs e quotas de Mercado, embora com um abrandamento
devido à maior penetração de serviços
A NOS volta a apresentar um trimestre de crescimento sólido em todos os serviços de telecomunicações, com
crescimento dos RGUs Totais em 195,1 mil para 8,941 milhões de serviços, representando uma melhoria significativa
face aos trimestres anteriores devido aos meses de verão, em que as subscrições móveis são sazonalmente mais
fortes.
A expansão da cobertura da rede fixa da NOS tem suportado o crescimento líquido continuado da base de
clientes de TV por Subscrição, que aumentou em 11,8 mil clientes no 3T16, 10,7 mil dos quais com serviços de acesso
fixo. Os serviços de Banda Larga e Voz Fixa têm progressivamente vindo a aproximar-se da TV por Subscrição, sendo
que no 3T16 a NOS registou 30,4 mil adições líquidas de Banda Larga Fixa e 27,1 mil de Voz Fixa, o que se traduziu
numa penetração da base de clientes de acesso fixo de TV por Subscrição de 74% e 85%, respetivamente.
O número de lares que subscrevem serviços convergentes cresceu em 17,4 mil no 3T16, sendo que os RGUs
convergentes totalizam agora 3,271 milhões, correspondendo a 661,4 mil clientes. O número médio de RGUs por lar
convergente atinge 4,9, reflexo dos 1,318 milhões de RGUs móveis incluídos em pacotes convergentes. A
penetração dos lares de acesso fixo com pacotes convergentes atingiu os 45,2% no final do 3T16, o que compara
com 40,2% no 3T15, representando um acréscimo de 0,8pp face ao trimestre anterior. A penetração convergente
total, em proporção da base de TV por Subscrição total, incluindo os acessos fixos e os clientes por satélite,
ascendia a 41,7% no final do 3T16, um acréscimo de 5,2pp face aos 36,5% que se verificavam no 3T15.
Os RGUs Móveis registaram um trimestre muito forte, com as adições líquidas a crescerem para 125,3 mil, o que
compara com 50 mil no 1T16 e com 97,3 mil no 2T16. Cerca de 25 mil adições líquidas de RGUs Móveis são
referentes a banda larga móvel. Julho e agosto são sempre meses sazonalmente mais fortes devido à
intensificação da procura de serviços de mobilidade durante o período das férias. A utilização de dados móveis é
uma componente muito relevante do comportamento dos consumidores, com o crescimento do tráfego de dados
móveis a ser suportado pelo aumento da penetração de smartphones, que já representam 68% do total de
terminais de voz, um acréscimo face aos 58% registados no 3T15. Dos smartphones ativos na rede, 42% têm
capacidades de 4G. Em termos de utilização de dados, a média mensal em smartphones cresceu 88% para
1.116MB, tendo crescido 71% para 1.461MB nos terminais 4G.
Os dados mais recentes de quotas de mercado divulgados pelo regulador para o final do 2T16 demonstram que a
NOS continua a reforçar a liderança na TV por Subscrição com uma quota de mercado de 43,7%, continuando a
crescer a quota de mercado em Banda Larga Fixa e Voz Fixa em 1,5pp e 1,6pp, respetivamente. Nos serviços
Móveis, a quota de mercado da NOS é agora de 25,9%, um crescimento de 2,0pp face ao 2T15.
O sucesso do desempenho operacional da NOS é suportado por fortes iniciativas de marketing e pela inovação.
Tendo lançado a nova interface de TV “UMA” já no decorrer deste ano, a plataforma foi melhorada com o
lançamento da “NOS Share”, uma aplicação que permite aos utilizadores da UMA TV guardar conteúdo na cloud e
partilhá-lo em qualquer ecrã. O elemento que distingue a “NOS Share” de outras plataformas de partilha na cloud
no mercado é a capacidade de partilha de conteúdo como fotos, filmes e conteúdo em direto no próprio ecrã de
TV ou no dos seus amigos e familiares. Outras funcionalidades relevantes incluem a possibilidade de criação de
eventos em direto, que podem ser partilhados em tempo real, utilizando livestreaming na TV, ativar o upload
automático de fotos e vídeos dos smartphones e tablets, sincronização de conteúdo com outras clouds e a partilha
de espaço de armazenamento com outros membros da família.
A receita média por lar de acesso fixo continua a demonstrar um desempenho sólido, impulsionada pela adesão a
serviços adicionais. O ARPU no 3T16 cifrou-se em 42,8 euros, um crescimento de 2,0% em comparação com o 3T15.
No mercado B2B, a Receita Média por RGU decresceu 7,8% para 16,0 euros, devido à contínua deflação na base
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de clientes existente e às receitas marginais mais reduzidas por novo RGU. Embora ainda seja negativa, esta
tendência tem vindo a melhorar ao longo do ano, em comparação com os valores negativos em 11.1% no 1T16 e
em 10,2% no 2T16.
A NOS tornou-se num operador de referência nos segmentos Mass Business e Corporate em Portugal, fornecendo
soluções integradas e inovadoras que suportam grandes e pequenos negócios. O crescimento de RGUs
permanece elevado, com 35,7 mil adições líquidas no 3T16 para 1,382 milhões. Nas grandes empresas, a NOS
ganhou algumas contas novas relevantes, embora o ritmo de crescimento em 2016 esteja a abrandar face ao ano
anterior, dado o menor tamanho relativo das contas ganhas face às contas Corporate ganhas em 2014 e 2015. O
objetivo da NOS no segmento Corporate é continuar a ganhar a sua quota parte de novas contas e novos serviços
com clientes atuais, mantendo-se ativa no mercado, embora a um ritmo menor do que até aqui, salvaguardando
na medida do possível o valor da base de clientes e do mercado. A ambição da NOS é ser o fornecedor preferido
de serviços integrados de telecomunicações e TI, maximizando a sua share of wallet no âmbito da sua base de
clientes atual. Desde o início de 2016, as receitas de telecomunicações e TI geradas a partir de novos serviços
cresceram em 40% e 25%, respetivamente.
Em termos de satisfação de cliente, a NOS continua a distinguir-se, tendo sido novamente votada como o melhor
operador pelo ECSI Portugal 2016 – Índice Nacional de Satisfação do Cliente pelos serviços de TV por Subscrição (6º
ano consecutivo) e Voz Fixa (4º ano consecutivo). No 1T16, a NOS tinha já sido reconhecida como “marca de
confiança” no setor Português de telecomunicações pelos consumidores. Em junho de 2016, nos Contact Center
World Awards for Europe, Africa and the Middle East, a NOS recebeu 3 medalhas de ouro por “Melhor Serviço ao
Cliente”, “Melhor Serviço às Vendas” e “Melhor Suporte em Redes Sociais”, tornando-se na primeira empresa a
receber o prémio de “Melhor Serviço ao Cliente” por quatro vezes.
O plano de expansão de rede encontra-se praticamente concluído, com 39,8 mil lares adicionais cobertos com
FttH, sendo que a cobertura total cifra-se em 3,741 milhões de lares. Desde que o plano teve início, a penetração
de novos lares cobertos atinge os 20%, sendo o principal impulsionador do crescimento continuado no número de
clientes de TV por Subscrição. Também na frente tecnológica, no início de outubro a NOS iniciou uma relevante
parceria estratégica com a Huawei para o desenvolvimento de projetos conjuntos no âmbito de redes e
tecnologia. Esta parceria irá focar-se principalmente no desenvolvimento de infraestruturas de comunicação,
datacentres e vídeo, incluindo IoT de banda estreita, Banda Larga de nova geração e redes de vídeo, redes
definidas por software (SDN), virtualização das funções de rede (NFV) e soluções empresariais integradas. As duas
empresas têm um longo historial de trabalho conjunto, com o primeiro projeto datado de 2005, quando a Huawei
foi escolhida para desenvolver o primeiro piloto de 3G em Portugal na ilha da Madeira.
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1.2 – Cinemas e Audiovisuais

As vendas de bilhetes de Cinema da NOS registaram um decréscimo anual marginal de 0,5% para 2,663 milhões de
bilhetes no 3T16, um desempenho ligeiramente superior ao do mercado como um todo, que diminuiu 1,0% 1. Nos
9M16, as vendas de bilhetes da NOS registaram um crescimento de 1,8% para 6,779 milhões de bilhetes, enquanto
que os bilhetes vendidos do mercado como um todo aumentaram em 1,1%. A receita média por bilhete registou
um acréscimo anual de 2,1% para 4,7 euros no 3T16.
Os filmes de maior sucesso exibidos no 3T16 foram “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”, “Esquadrão Suicida”, “À
Procura de Dory”, “A Idade do Gelo: O Big Bang” e “A Canção de Lisboa”.
As receitas brutas de bilheteira da NOS cresceram em 1,4% no 3T16, o que compara com um decréscimo de 0,3%
no caso do mercado como um todo, tendo a NOS mantido a sua posição de liderança, com uma quota de
mercado de 64,8% no 3T16 em termos de receitas brutas. As receitas totais de Exibição Cinematográfica cresceram
em 2,3% no 3T16 para 17,3 milhões de euros. Nos 9M16, as receitas totais de Exibição Cinematográfica da NOS
registaram um acréscimo anual de 2,5% para 44,7 milhões de euros.
As receitas da divisão de Audiovisuais aumentaram em 7,7% para 19,6 milhões de euros no 3T16. Este acréscimo das
receitas foi impulsionado principalmente pelo desempenho na Distribuição Cinematográfica e gestão de direitos de
televisão, parcialmente compensado por um decréscimo na área de Homevideo. Dos 10 principais êxitos de
bilheteira do 3T16, a NOS distribuiu 9, “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”, “Esquadrão Suicida”, “À Procura de Dory”,
“A Canção de Lisboa”, “Mechanic: Assassino Profissional”, “Jason Bourne”, “Mestres da Ilusão 2”, “A Lenda de
Tarzan” e “Milagre no Rio Hudson”, 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

2. Demonstrações
Financeiras Consolidadas
As Demonstrações Financeiras Consolidadas foram sujeitas a revisão limitada.

2.1 – Demonstração de Resultados Consolidados
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2.2 – Receitas de Exploração
As Receitas de Exploração cresceram 3,5% no 3T16, significativamente acima do mercado Português como um
todo.
O crescimento das receitas core de Telecomunicações foi de 3,7% neste trimestre, refletindo a combinação de um
crescimento de 3,8% no segmento de Consumo com um desempenho marginalmente positivo da divisão de
Receitas Empresariais e de Wholesale. Outros itens mais pequenos, as Vendas de Equipamentos e Outras Receitas,
registaram crescimentos anuais fortes, de 8,3% e 22,4%, respetivamente. Ajustando para o impacto dos cortes nas
taxas de terminação móveis (MTR), as receitas de Telecomunicações teriam crescido 4,9%, sendo que as receitas
do segmento de Consumo teriam crescido 5,5% - mais 1,3pp e 1,7pp, respetivamente. O impacto dos cortes das
MTR nas Receitas Empresariais e de Wholesale é menos significativo – as receitas ajustadas teriam crescido 0,8%, ou
mais 0,6pp.
No segmento de Consumo, as receitas Residenciais registaram um acréscimo anual de 5,4% para 189,0 milhões de
euros, representando um abrandamento marginal na taxa de crescimento face aos 6,2% do 2T16. Na base de
clientes residenciais, as receitas de serviços convergentes já representam mais de 51%, o que compara com 45% no
3T15. Reforçando as tendências positivas de trimestres anteriores, o ritmo de decréscimo anual do segmento Pessoal
continua a abrandar, registando-se um decréscimo de 4,8% no 3T16, que compara com 14% no 3T15 e 9,9% no 2T16,
impactando assim de forma menos significativa as receitas totais do segmento de Consumo. A contribuição das
receitas de operadores no segmento residencial é negativa face ao período homólogo devido à descida das MTR.
As MTR de voz foram cortadas em meados de agosto de 2015 de 1,27 cêntimos de euro para 0,83 cêntimos por
minuto, com um decréscimo adicional em julho de 2016 para 0,81 cêntimos, sendo expectável uma nova descida
em 2017. Em abril de 2016, as MTR de SMS desceram de 1,27 cêntimos para 0,83 cêntimos por SMS.
As receitas Empresariais e de Wholesale registaram um crescimento anual marginalmente positivo, de 0,1%. Este
ritmo de crescimento significativamente mais reduzido é explicado por uma redução de 4,6% nas receitas de
Wholesale, que representaram 37% das receitas Empresariais e de Wholesale no 3T16. As receitas de cliente nesta
divisão apresentaram um acréscimo de 3,4% no 3T16, o que compara com 3,7% no trimestre anterior. É importante
destacar que ambos os sub-segmentos de Corporate e Mass Business têm registado crescimento das receitas de
cliente, de 2,8% e 4,0%, respetivamente. No caso do Mass Business, a alteração do nível de preços do mercado de
períodos anteriores tem-se reduzido significativamente, sendo que o crescimento do volume impulsiona agora um
desempenho positivo das receitas. O decréscimo das receitas da divisão de Wholesale resulta de uma quota de
mercado mais reduzida nos serviços de chamadas em massa no 3T16 e também devido ao facto de alguns
concursos já não estarem a ser transmitidos, reduzindo assim o volume global de serviços de chamadas em massa
no mercado. O impacto das taxas de terminação mais reduzidas é menor nas receitas Empresariais e de Wholesale,
que teriam crescido em 0,8%, excluindo este impacto.
A divisão de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica registou um desempenho surpreendentemente positivo no
3T16, com crescimento de receitas de 7,7% e 2,3%, respetivamente. O ano anterior tinha sido um ano
excecionalmente forte a nível mundial para a indústria cinematográfica, sendo que era esperado que as
tendências em 2016 revertessem para níveis mais normalizados, embora ainda superiores a 2014. No entanto, o
leque de filmes do 3T16 registou um desempenho de bilheteira superior às expetativas, fazendo com que o nível de
receitas nos 9M16 seja quase idêntico ao dos 9M15. O desempenho mais forte face ao ano de 2015 é também
suportado pelos níveis mais elevados de confiança dos consumidores em Portugal.
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2.3 – EBITDA
O EBITDA Consolidado registou um crescimento anual sólido de 1,2% no 3T16 para 145,2 milhões de euros, sendo
que o EBITDA de Telecomunicações cresceu a um nível semelhante, 1,3% para 131,4 milhões de euros,
representando uma margem EBITDA de 36,5%. Os Audiovisuais e Exibição Cinematográfica registaram um
crescimento anual de EBITDA de 0,9% para 13,8 milhões de euros no 3T16, representando uma margem EBITDA de
43,2%.

2.4 – Custos Operacionais Consolidados Excluindo Amortizações
Os Custos Operacionais Consolidados aumentaram em 5% face ao 3T15 para 235,7 milhões de euros, e em 5,2%
face ao 2T16.
Os Custos Com Pessoal registaram no 3T16 um decréscimo marginal de 1,8% para 23 milhões de euros, devido
essencialmente a um ajuste no trimestre aos pagamentos de bónus. Nos 9M16, os Custos Com Pessoal aumentaram
em 5,2%, refletindo um aumento do número médio de colaboradores, no sentido de suportar o ritmo de
crescimento da operação de telecomunicações, um aumento anual de salários e custos relacionados com os
planos de ações de colaboradores.
Os Custos Diretos cresceram em 7,4% no 3T16 para 115,7 milhões de euros e em 4,8% face ao 2T16. A principal causa
deste aumento é o custo adicional com programação resultante do processo de licitação competitivo por
conteúdos desportivos premium que ocorreu nas últimas semanas de 2015 e no início de 2016. No sentido de
assegurar que todos os consumidores poderão ter acesso a todos os conteúdos desportivos relevantes seja qual for
o seu operador, todos os operadores do mercado Português chegaram a um acordo de partilha recíproca de
canais desportivos e de clubes, com partilha proporcional dos custos associados a estes conteúdos. Os custos de
programação da NOS aumentaram 31% no 3T16 face ao 3T15 em resultado dos novos custos de conteúdos
relacionados com contratos de clubes que entraram em vigor no início da nova época futebolística. O aumento
dos custos com conteúdos também está relacionado com uma alteração na estrutura de custos do modelo de
distribuição da Sport TV para todos os operadores do mercado, e que resultou da necessidade de introduzir um
modelo mais sustentável financeiramente. Dos outros itens nos Custos Diretos, a principal variação face ao período
homólogo surgiu nos custos de interligação, que diminuíram em 6,9% principalmente em resultado da redução das
taxas de terminação pelo regulador. O impacto líquido dos cortes nas MTR é positivo para a NOS, uma vez que é
um pagador, em termos líquidos (receitas menos custos) de interligação com os outros operadores no mercado,
dada a sua menor quota de mercado. Embora o pagamento líquido trimestral relacionado com interligação ainda
seja relevante, cerca de 2,8 milhões de euros, é significativamente inferior ao que seria caso os cortes nas MTR não
tivessem sido implementados. Adicionalmente, em resultado do crescimento significativo da quota de mercado
Móvel da NOS ao longo dos dois últimos anos, o seu desequilíbrio entre tráfego de saída e recebido foi reduzido de
forma relevante. No 3T16, a NOS terminou apenas 35% mais tráfego em outras redes do que recebeu, o que
compara com 56% no 3T15 e 69% em 2014.
Os Custos Comerciais aumentaram em 3,1% face ao 3T15 para 29,1 milhões de euros, principalmente em resultado
de um maior Custo das Mercadorias Vendidas devido ao aumento das vendas de terminais no âmbito de ofertas
comerciais móveis, convergentes e pessoais. Este acréscimo foi parcialmente compensado por um pequeno
decréscimo nas comissões não relacionadas com a aquisição de clientes. Os custos recorrentes de marketing e
publicidade permaneceram relativamente estáveis face ao período homólogo.
Os Outros Custos Operacionais cresceram 4,5% para 68 milhões de euros no 3T16, devido sobretudo aos maiores
custos com fornecimentos e serviços externos, no sentido de suportar a forte atividade operacional.

11

2.5 – Resultado Líquido
O Resultado Líquido Consolidado registou um acréscimo de 4,8% para 27,5 milhões de euros no 3T16.
As Amortizações e Depreciações foram 10,5% mais elevadas no 3T16 do que no 3T15, atingindo os 98,7 milhões de
euros, um valor praticamente em linha com o trimestre anterior. O acréscimo anual deve-se essencialmente ao
maior nível de investimento em ativos de rede e em custos relacionados com o cliente, tal como tem vindo a ser o
caso dos trimestres anteriores.
Os Resultados de Empresas Associadas e Joint Ventures foi positivo em 1,4 milhões de euros, o que compara com
uma contribuição negativa no 3T15 de 2,9 milhões de euros, tendo as contribuições vindo a ser negativas ao longo
dos restantes trimestres de 2016. A melhoria do resultado deve-se essencialmente à combinação de um
desempenho menos negativo da participação de 30% da NOS na ZAP, que registou um contributo para o
Resultado Líquido marginalmente positivo em 70 mil euros no 3T16, suportado por um ambiente de taxas de câmbio
mais estável em Angola, com a melhoria sentida na Sport TV em resultado das alterações no seu modelo de
distribuição e estrutura acionista. A NOS reduziu a sua participação na Sport TV para 33% com a entrada da
Vodafone no capital social, estando prevista a redução para 25% com a entrada anunciada da PT no capital
social, um processo que se encontra atualmente em fase de due dilligence.
Os Outros Custos* no montante de 5,5 milhões de euros estão relacionados com custos não recorrentes, explicados
quase inteiramente por custos de integração relacionados com a fusão no montante de 4,5 milhões de euros.
Os Custos Financeiros Líquidos reduziram-se em 7,6% face ao 3T15 para 6,5 milhões de euros no 3T16, refletindo a
melhoria significativa do custo médio da dívida após o refinanciamento de várias 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 8,6 milhões de euros no 3T16, representando 24% em
percentagem do Resultado Antes de Impostos, o que compara com 27% no 2T16 e com 33% no 3T15. A taxa efetiva
da Demonstração de Resultados tende a variar de trimestre para trimestre dependendo de vários fatores, de entre
os quais se salientam a contabilização de impostos diferidos e a contribuição da linha de Resultados 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.
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3. CAPEX e Cash Flow
3.1 – CAPEX

O CAPEX Total do Grupo decresceu ligeiramente em 1,4% para 96,6 milhões de euros no 3T16, representando 25,3%
das Receitas de Exploração, uma redução face aos 26,6% do 3T15.
O CAPEX de Telecomunicações ascendeu a 87 milhões de euros no 3T16, uma redução de 1,6% face ao período
homólogo e de 6,1% face ao trimestre anterior. O CAPEX de Base de Telecomunicações registou uma diminuição
anual relevante de 9,5% para 30,2 milhões de euros, representando 8,4% em proporção das Receitas de
Telecomunicações. O CAPEX de Telecomunicações total cifrou-se em 24,2% das Receitas de Telecomunicações,
ligeiramente menos que no 3T15 e 2T16. O nível de CAPEX de expansão e substituição de rede começará a diminuir
para níveis residuais ao longo dos próximos meses, à medida que o programa de expansão de rede for concluído.
O investimento em CAPEX Relacionado com Cliente, influenciado pelo sucesso obtido, continua a diminuir, tendo
atingido no 3T16 o valor de 44,4 milhões de euros, 8,5% inferior ao do 3T15 e 5% inferior ao do 2T16. Este decréscimo é
consistente com o previsível abrandamento progressivo no crescimento de RGUs, devido aos níveis relativamente
elevados de penetração dos serviços no mercado e na base de clientes da NOS.
O CAPEX de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica ascendeu a 9,5 milhões de euros, em linha com o
investimento registado no 3T15, refletindo a capitalização de determinados direitos de filmes.

13

3.2 – Cash Flow

O Cash Flow Operacional foi de 47,7 milhões de euros no 3T16, um decréscimo de 20,2% face ao 3T15. A
comparação dos itens relacionados com o Fundo de Maneio no 3T16 face ao 3T15 é menos favorável devido à
calendarização dos pagamentos relacionados com os acordos de conteúdos desportivos, nomeadamente o novo
contrato de distribuição da Sport TV. O pagamento deste contrato é mais elevado na primeira metade da época
futebolística, que se inicia em julho, sendo depois compensada na segunda metade da época. Como tal, é criado
um diferencial entre os custos monetários e económicos durante a época futebolística e o ano financeiro.
O FCF Total Antes de Dividendos, Investimentos Financeiros e Aquisição de Ações Próprias cifrou-se em 24,3 milhões
de euros, um decréscimo de 54,2% face ao 3T15 devido ao já mencionado aumento de investimento em fundo de
maneio. Os restantes itens tiveram um impacto relativamente neutro no desempenho do FCF face ao período
homólogo, com exceção dos Impostos Sobre o Rendimento, que foram negativos em 9,5 milhões de euros no 3T16
e positivos em 0,9 milhões de euros no 3T15. Esta mudança é explicada pelos pagamentos antecipados mais
elevados efetuados em 2016 com base no rendimento tributável de 2015 e pelo facto de esse rendimento tributável
de 2015 ser mais elevado que os pagamentos antecipados efetuados em 2015.
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4. Balanço Consolidado

4.1 – Estrutura de Capital
No final dos 9M16, a Dívida Financeira Líquida ascendia a 1.114,2 milhões de euros.
A Dívida Financeira Total cifrava-se em 1.115,8 milhões de euros, sendo compensada por uma posição de caixa e
equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 1,5 milhões de euros. No final dos 9M16, a NOS tinha ainda 190
milhões de euros em programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida
da NOS ascendeu a 2,17% no 3T16, um decréscimo face aos 2,43% que se verificaram no 3T15 e aos 2,30% do 2T16.
Nos 9M16, o custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida da NOS ascendeu a 2,28%.
O Rácio de Alavancagem Financeira era de 49,7% no final dos 9M16, sendo que o rácio Dívida Financeira Líquida /
EBITDA (últimos 4 trimestres) é atualmente de 2,0x. A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final
dos 9M16 era de 3,3 anos.
Tendo em conta os empréstimos emitidos a uma taxa fixa, as operações de cobertura de taxa de juro em vigor e o
ambiente de taxas de juro negativas, à data de 30 de setembro de 2016, a proporção da dívida emitida da NOS
que é remunerada a uma taxa fixa é de aproximadamente 69%.
A NOS encontra-se totalmente financiada até ao segundo semestre de 2017.
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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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