Sustentar
as ambições
Apesar de um contexto competitivo
desafiante, os excelentes resultados que
temos vindo a alcançar, em particular no
que diz respeito ao crescimento da base de
clientes, permitem-nos encarar o futuro com
justificado otimismo.
Miguel Almeida
CEO

Mensagem do
Presidente da Comissão
Executiva
O ano de 2016 representou mais uma etapa na execução da estratégia de crescimento da NOS,
apresentada em 2014, onde se estabeleciam como principais objetivos o crescimento de quota
de mercado e reforço da nossa posição competitiva no mercado português das comunicações.
Evidenciando um sucesso acima do esperado, a meta então definida, de crescimento de quota de
mercado em receitas para 30% em 2018, foi já alcançada em 2016.
Em 2016 a base total de serviços cresceu 7,2%, superando os 9 milhões. Se considerado o
período desde o final de 2013, a base total de serviços a NOS atingiu um crescimento de 25,6%, a
que corresponde um ganho de quota de mercado em serviços de mais de 5pp.
A posição de liderança no serviço de televisão por subscrição também foi reforçada, tendo o
número total de clientes superado os 1,6 milhões. A convergência mantém-se, naturalmente,
como principal motor de crescimento, com os clientes que subscrevem ofertas integradas de fixo
e móvel a representarem já perto de 43% da base de clientes de televisão. No negócio móvel,
continuámos a registar um forte aumento da base, tendo adicionado 333 mil cartões. Os 4,45
milhões de subscritores registados no final de 2016, traduzem-se num ganho de quota de 9pp,
quando comparado com o número de subscritores do final de 2013.
No segmento empresarial, a NOS tem vindo a destacar-se como uma verdadeira alternativa na
prestação de serviços integrados. Os elevados padrões de qualidade e performance, permitiramnos conquistar algumas das principais empresas de referência do nosso País. O volume total de
serviços prestados às empresas portuguesas cresceu, em 2016, mais de 10%.
Este foi de novo um ano de resultados extraordinariamente positivos para a área de cinemas e
audiovisuais, o melhor ano desde 2010 ao nível de espetadores e receitas, impulsionados pelo
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sucesso dos filmes exibidos e distribuídos, bem como pelo ambiente globalmente mais positivo
em Portugal.
O ritmo de crescimento da NOS tem sido sustentado por um forte nível de investimento, quer
no desenvolvimento dos ativos tecnológicos, com a expansão e desenvolvimento da rede de
telecomunicações e dos sistemas de apoio ao negócio, quer no investimento comercial orientado
para a angariação de clientes. No final de 2016 já tínhamos atingido os objetivos de expansão
de cobertura geográfica originalmente previstos, com perto de 3,8 milhões de casas passadas
pela nossa rede HFC/FttH. Em simultâneo, o plano de integração da NOS aproximava-se da
sua conclusão, com importantes desenvolvimentos alcançados ao longo do ano nas áreas de
sistemas e plataformas logísticas.
Os nossos resultados financeiros são o reflexo do sucesso operacional e comercial. As Receitas
Consolidadas cresceram 4,9%, bem acima dos nossos concorrentes diretos e do mercado como
um todo. A rentabilidade operacional, EBITDA, também registou um aumento apreciável em
2016 de 4,4%, acompanhando a evolução das receitas, apesar do impacto negativo, a partir do
segundo semestre, da inflação nos custos de conteúdos desportivos. O resultado líquido cresceu
9,3%, pese embora o contributo negativo das empresas associadas.
Apesar de um contexto competitivo desafiante, os excelentes resultados que temos vindo a
alcançar, em particular no que diz respeito ao crescimento da base de clientes, permitem-nos
encarar o futuro com justificado otimismo. Temos hoje uma organização melhor preparada
para endereçar os desafios do futuro e estou certo que temos a melhor equipa e os ativos para
sermos bem-sucedidos na nossa ambição de sermos a melhor empresa de entretenimento e de
telecomunicações do mercado, continuando a aumentar o valor gerado para os nossos clientes,
colaboradores, acionistas e restantes stakeholders.
Miguel Almeida
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Estrutura Organizativa
e Equipa de Gestão
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1.1

Estrutura
Organizativa
100%

100%

100%

100%

100%

NOS
Comunicações,
S.A.

NOS
Lusomundo
Audiovisuais, S.A.

NOS
Lusomundo
Cinemas, S.A.

NOS
LusomundoTV,
S.A.

NOSPUB
Publicidade e
Conteúdos, S.A.

100%

100%

100%

100%

NOS
Technology, S.A.

NOS
Towering, S.A.

NOS
Sistemas

NOS
Inovação

84%

78%
50%

NOS
Açores
Comunicações, S.A.

NOS
Madeira
Comunicações, S.A.

DREAMIA
S.A.

33%

30%

SPORT TV
S.A.

ZAP
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1.2

Equipa
de Gestão

Miguel
Almeida

José Pedro
Pereira da Costa

Ana Paula
Marques

Habilitações Literárias
Licenciatura em Engenharia
Mecânica pela Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto
e MBA pelo INSEAD.

Habilitações Literárias
Licenciatura em Administração e
Gestão de Empresas pela
Universidade Católica Portuguesa e
MBA pelo INSEAD.

Habilitações Literárias
Licenciatura em Economia pela
Faculdade de Economia do Porto e
MBA pelo INSEAD.

Experiência proﬁssional
Presidente da Comissão Executiva –
Optimus Comunicações, S.A.;
Administrador executivo – Sonaecom
SGPS, S.A.;
Administrador com os pelouros de
Oferta, Marketing, Comercial e
Operações – Optimus
Comunicações S.A.;
Diretor de Marketing – Modelo
Continente SGPS.

Experiência proﬁssional
Administrador executivo – CFO da
ZON Multimédia, SGPS;
Administrador do Grupo Portugal
Telecom com o pelouro financeiro das
empresas PT Comunicações, PT.COM
e PT Prime;
Vice-presidente executivo da Telesp
Celular Participações;
Membro da Comissão Executiva do
Banco Santander de Negócios
Portugal, como responsável pela área
de Corporate Finance;
Iniciou a sua atividade profissional na
McKinsey & Company em Portugal e
Espanha.

Presidente da Comissão
Executiva NOS

Vice-Presidente
CFO

Administradora
Executiva NOS

Experiência proﬁssional
Administradora executiva da Optimus
ComunicaçõesS.A., com os pelouros
de Unidade de Negócio Residencial,
Serviço ao Cliente, Logística e Gestão
de Terminais;
Presidente da APRITEL (Associação
dos Operadores de Comunicações
Eletrónicas).
Diretora de Marketing e Vendas da
Unidade de Negócio Particulares
Móvel da Optimus;
Diretora de Marca e Comunicação da
Optimus;
Diretora da Unidade de Negócio de
Dados da Optimus;
Iniciou a sua atividade profissional na
área de Marketing da Procter &
Gamble.

André
Almeida

Jorge
Graça

Manuel
Ramalho Eanes

Habilitações Literárias
Licenciatura em Engenharia e Gestão
Industrial pelo Instituto Superior
Técnico e MBA pelo INSEAD, Henry
Ford II Award.

Habilitações Literárias
BA cum laude in management na
Universidade Católica Portuguesa e
MBA pela Kellogg Graduate School of
Management, Beta Gamma Sigma
Award.

Habilitações Literárias
Licenciatura em Gestão pela
Universidade Católica Portuguesa e
MBA pelo INSEAD.

Experiência proﬁssional
Administrador executivo da ZON
TVCabo, da ZON Lusomundo
Audiovisuais, da ZAP Angola e da ZAP
Moçambique, responsável por
Business Development, Negócios
Internacionais, Planeamento e
Controlo e Corporate Finance da ZON
Multimédia;
Administrador executivo da ZON
TVCabo das áreas de Produto e
Marketing;
Diretor de Desenvolvimento de
Negócios do Negócio Fixo da PT;
Diretor de Estratégia e
Desenvolvimento de Negócios da PT
e chefe de projeto da PT SGPS;
Associado do The Boston Consulting
Group.

Experiência proﬁssional
Administrador na NOS
Comunicações, S.A. responsável por
todas as áreas de produto residencial,
Pricing, CRM, Churn e
Desenvolvimento de Produto e
negociações de conteúdos;
Membro do Editorial Board da
Dreamia;
Administrador na ZON TV Cabo
responsável por todas as áreas de
produto (Televisão, Banda Larga, Voz
Fixa e Voz Móvel), Pricing, Marketing and
Comunicação, CRM, Churn e
Desenvolvimento de Produto; e
negociação de conteúdos e liderou
criação de roadmap tecnológico e
evolução de plataformas client side TV;
Diretor Produto TV Responsável por
todas as variáveis de marketing,
negociação de conteúdos;
Convergência Estratégica e
Distribuição na Portugal Telecom;
Planeamento e Controlo na Portugal
Telecom;
Project Leader na empresa Boston
Consulting Group.

Administrador
Executivo NOS

Administrador
Executivo NOS

Administrador
Executivo NOS

Experiência proﬁssional
Administrador executivo da Optimus
Comunicações S.A., com os pelouros
de Empresas e Operadores;
Dirigiu na Optimus as áreas de Fixo
Residencial, Marketing Central e
Serviços de Dados, Vendas
Particulares,
PME’s e Business Development.
Iniciou a sua carreira na McKinsey &
Co.

Execução
Estratégica
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A NOS apresentou o seu plano estratégico
para o período de 2014 a 2018 em fevereiro
de 2014, tendo definido metas claras de
crescimento e eficiência, nomeadamente
o aumento em 5 pontos percentuais da
quota de mercado de receitas, o aumento
da margem EBITDA e a manutenção de
uma estrutura de capital sólida, potenciando
a base única de ativos da companhia, a
eficiência operacional e extraindo as sinergias
operacionais inerentes à integração das duas
empresas, ZON e OPTIMUS.
As orientações estratégicas subjacentes ao
atingimento destes objetivos e que regem o
esforço operacional da NOS são:
. Reforçar posição de mercado no segmento
residencial e pessoal procurando acelerar
a penetração de serviços convergentes,
reforçar a liderança no segmento de
televisão por subscrição e diferenciar na
proposta de valor no segmento móvel
pessoal;
. Fazer crescer a quota de mercado no
segmento empresarial através de uma
abordagem integrada ao segmento das
pequenas e médias empresas e com o
fortalecimento da posição competitiva
no segmento das grandes empresas
Corporate;
. Criar as condições de base que permitam
alcançar os objetivos estratégicos,
nomeadamente:

- Desenvolver uma cultura comum de
sucesso e ambição, alinhada com os
objetivos de crescimento e liderança
propostos.
. Consolidar a posição de liderança no
segmento Audiovisual e Cinemas
aproveitando as sinergias de
entretenimento e notoriedade para
alavancar a marca NOS no negócio core de
telecomunicações;
. Melhorar a eficiência e consolidar a solidez
do Balanço.
A NOS desenvolve a sua atividade de
telecomunicações no mercado Português, o
qual é caracterizado por um elevado nível de
penetração de serviços de telecomunicações
e pela sua sofisticação tecnológica, a par de
um nível muito elevado de investimento em
redes de comunicações quando comparado
com outros mercados internacionais.
Não obstante o estado de desenvolvimento
tecnológico e o nível de adoção de serviços,
as receitas totais do mercado têm vindo a
registar um decréscimo médio anual de 5,3%
nos últimos 5 anos fruto essencialmente
do elevado grau de competitividade dos
operadores.
Perante este contexto de mercado, a NOS
tem vindo a executar a sua estratégia de
crescimento de quota de mercado com um
sucesso acima do esperado.

- Expandir a rede de telecomunicações
e unificar e integrar plataformas e
sistemas para assegurar liderança
tecnológica e máxima eficiência e
competitividade;
- Implementar uma estratégia transversal
de Marca, de Canais comerciais e de
Experiência de cliente, consistente com
os objetivos de crescimento;
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Desde a fusão, a quota de mercado de receitas
da NOS cresceu para cerca de 30% em 2016,
o que compara com a meta originalmente
definida de 30% para final de 2018. Em igual
período, apresentou um crescimento médio
de receitas de 2% quando o mercado como
um todo caiu cerca de 2% ao ano, sendo a
NOS o único operador a crescer receitas.
A NOS atingiu um crescimento da sua base
de RGU (unidades geradoras de receitas) de
25,6% desde final de 2013, tendo crescido
7,2% ao longo de 2016, e atingido já mais
de 9 milhões de RGUs. Esta performance da
NOS prende-se com o sucesso alcançado
na implementação das suas orientações
estratégicas, transversal a todos os
segmentos de negócio. A NOS alcançou
um nível de penetração da base de clientes
fixa com serviços convergentes de 45,8%,
representando um crescimento de 42 pontos
percentuais ao longo dos últimos 3 anos.
Tem vindo a consolidar a sua posição de
liderança no serviço residencial de televisão
paga, tendo crescido a sua base de clientes
para 1,6 milhões em final 2016, sustentada
na melhor e mais abrangente rede de
comunicações de nova geração no País e
nos melhores serviços de TV do mercado.
Também no segmento móvel, a NOS tem
vindo a conquistar quota de mercado
aumentando a sua base total de clientes
móvel para 4,123 milhões de subscritores,
representando uma quota de mercado de
26,4% no 3T16, mais 7,2pp do que no final de
2013.
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Quota de Mercado de Receitas %

No segmento empresarial, a NOS tem-se
vindo a destacar como uma verdadeira
alternativa integrada, competitiva e com
elevados padrões de serviço para o mercado
das muito grande empresas e para as
pequenas e médias empresas, captando
algumas das principais contas portuguesas
e crescendo substancialmente o volume de
serviços prestado a este subsegmento de
mercado.
O presente relatório irá desenvolver em
mais detalhe as diversas operações da NOS
ao longo de 2016 bem como o trabalho
elaborado em áreas cruciais de suporte.

Consolidar quota
de mercado no
segmento residencial

3
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Foi um ano de crescimento relevante na TV,
Internet e Voz Fixas, com net adds positivos
em todos os serviços suportados pela
expansão de cobertura de rede fixa, apesar do
aumento da pressão competitiva resultante da
expansão da rede dos principais concorrentes.
Manteve-se a liderança em inovação de
produto de televisão por subscrição com
o lançamento da UMA TV, a televisão de
nova geração da NOS, e também através
do lançamento de muitas novidades como
o NOS TV para ver televisão fora de casa, a
NOS Share, reforço do N Play e o lançamento
de conteúdos 4K relevantes durante o EURO
2016.
Durante o ano de 2016, o contexto
competitivo continuou a ser de intensa
pressão, fruto da expansão da rede dos
principais concorrentes e de um ambiente
de preço desafiante. Ainda assim, ao longo
de 2016, a NOS conseguiu crescer em
57 mil o número de clientes de televisão
por assinatura, fruto da concretização
das oportunidades de crescimento
proporcionadas pela estratégia de expansão
de rede, do aperfeiçoamento dos processos
de retenção de clientes e da entrega de um
produto cada vez mais relevante para o cliente.
A expansão da cobertura da rede fixa da
NOS continuou a ser uma das prioridades
estratégicas. A NOS expandiu a sua rede de
fibra óptica a mais 124 mil casas em todo o
País com impacto relevante na angariação de
novos clientes, visto serem zonas do País com
elevada apetência para subscrição de serviços
de TV, Internet e Voz de nova geração.
A taxa de penetração de serviços avançados
de televisão sobre a base de clientes Pay TV
voltou a atingir novos máximos, com 983
mil clientes Iris no final do ano, ou seja, 78%
dos clientes TV por cabo da NOS têm acesso
a serviços de televisão avançados como as
gravações automáticas, gravações na cloud,
a possibilidade de recomeçar programas,
videoclube ou televisão fora de casa.
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Estes serviços, em que a NOS foi pioneira,
fazem já parte do dia-a-dia do consumidor de
televisão português e constituem uma maisvalia relevante para os clientes dos serviços
de TV da NOS. Ao nível da Internet e Voz
Fixa, 2016 foi mais um ano de densificação
destes serviços na base de clientes, elevando
as penetrações de TV e Voz sobre a base de
clientes TV até 75% e 86%, respetivamente.

Ofertas Convergentes
no centro da estratégia
de crescimento
O ano de 2016 foi pautado por um crescimento
sustentado no segmento convergente, fruto
do foco estratégico na categoria através
da crescente democratização no acesso
aos dados móveis e na contínua aposta na
verdadeira convergência de serviços. Os
pacotes 4P representam a tipologia de pacote
de telecomunicações com maior presença
nos lares portugueses: 34,6%, segundo
dados do Barómetro Telecomunicações
a outubro de 2016. Adicionalmente, e em
conjunto com outras tipologias convergentes,
nomeadamente 5P, o segmento representa
já mais de metade do mercado de pacotes,
sendo que um em cada dois lares subscreve
serviços convergentes. O número de clientes
convergentes ascendeu, no final de 2016, aos
680 mil compreendendo 1,376 milhões de
cartões de telemóvel.
Na sequência do sucesso atingido nesta
categoria, a NOS conseguiu ser o único
operador a ganhar quota na Voz Móvel em 2016
com mais 2,9 p.p (ANACOM), atingindo 24,0%
de quota de mercado.

Lançamento da UMA TV junho/16
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Estes resultados surgem de um conjunto de
iniciativas com o intuito de reforçar a proposta
de valor para o segmento convergente.
Em março, para as ofertas 4P e 5P foram
lançados novos pacotes com 3GB por cartão
de telemóvel demonstrando a aposta da
NOS na liderança nos dados móveis. Aliado
a este movimento, esteve também a maior
flexibilidade que a NOS passou a disponibilizar
aos seus clientes, permitindo a distribuição
da totalidade dos dados móveis atribuídos,
pelos vários cartões de telemóvel associados
ao pacote, minimizando o desperdício e
adaptando o produto aos vários perfis de
utilização existentes dentro dos diversos
agregados familiares.
Em junho, com o lançamento da UMA, a
oferta convergente assistiu a uma evolução
da componente TV, única no mercado, que
permitiu entregar pacotes com as melhores
características para a família. Posteriormente,
e no decorrer de 2016, a oferta contou
com outros lançamentos relevantes, que
permitiram entregar a real convergência entre
o mundo fixo e o mundo móvel, enriquecendo
o ecossistema convergente, nomeadamente
através da disponibilização de tráfego de
dados gratuito em alguns serviços, permitindo
ao cliente ver o que mais gosta em qualquer
lugar e em qualquer ecrã tal como a App
NOS TV, que possibilita aos clientes levar a
experiência UMA em mobilidade; a App NOS
Share, que permite guardar ficheiros pessoais
na cloud, podendo estes ser partilhados/
visualizados em vários dispositivos, incluindo
a própria televisão; e a App N Play, que veio
facilitar o acesso aos conteúdos em streaming
da NOS.
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A melhoria de condições de serviço e
campanhas focadas em surpreender
positivamente a base de clientes convergentes
foi um foco ao longo de 2016, culminando
com a campanha de Natal onde a NOS
entregou várias ofertas aos seus clientes.
Este trabalho sobre os atuais clientes permitiu
um aumento da satisfação dos clientes e o
próprio reconhecimento do mercado através
da distinção de Escolha do Consumidor 2016 e
Produto do ano 2016, com os pacotes NOS 4.

Inovação
Em 2016 a NOS voltou a dar um passo de
gigante ao nível do produto TV, distanciandose dos seus principais concorrentes, através
do lançamento da UMA e da NOS TV
sem nunca deixar de melhorar e evoluir a
plataforma Iris, tendo lançado uma nova
versão focada na performance e rapidez do
interface.
A NOS na sua área de Inovação dedica-se
à criação de produtos inovadores de nova
geração, de referência quer no mercado
nacional quer no mercado internacional, de
forma a enriquecer a experiência dos clientes
da NOS Comunicações. Aposta em parcerias
com empresas e instituições com méritos
reconhecidamente firmados em matéria de
I&D, no sentido de firmar a empresa como
uma referência em termos de Inovação.
Procura lançar propostas, em conjunto com
parceiros nacionais e internacionais, no âmbito
de vários quadros de incentivos nacionais
e internacionais de Inovação e reforçar a
presença dos produtos desenvolvidos pela
NOS Inovação noutros mercados.

Estamos a trabalhar hoje nas tecnologias do
amanhã no sentido de fazer chegar estas
inovações, em primeira mão, aos clientes. A
NOS tem trabalhado para expandir o número
de plataformas em que faz chegar a aplicação
NOS TV, tendo sido o primeiro operador TV
com uma solução OTT disponível para Holo
Lens, o dispositivo de realidade aumentada
da Microsoft. A NOS tornou-se assim no
primeiro operador em Portugal a disponibilizar
conteúdos de televisão em realidade
aumentada e continua a dar passos na
concretização da aposta de desenvolvimento
de serviços inovadores e na entrega de
experiências cada vez mais imersivas aos seus
clientes. Este novo mundo de Realidade Virtual
e Realidade Aumentada tem o potencial
de transformar o modo como interagimos
com os conteúdos, permitindo múltiplas
prespetivas sobre o mesmo conteúdo e uma
multiplicidade de informação adicional, tudo
disponível no campo visual do utilizador.

2016, o ano de UMA
A 7 de junho de 2016, a NOS lançou a UMA,
a televisão que é para lá de inteligente.
Alicerçada numa plataforma totalmente
inovadora, a UMA oferece a mais avançada
experiência de televisão do mercado.
Com a plataforma Iris a entrar em estado
de maturidade avançada, o grande objetivo
de 2016 foi o de lançar a nova geração
de televisão, a UMA. O interface é o mais
inovador do mercado, permitindo maior
rapidez de navegação e mais profundidade na
informação sobre conteúdos, com principal
enfoque em filmes e séries. O interface UMA

aposta também na personalização: cada
utilizador pode, de forma fácil e intuitiva,
criar o seu perfil e, assim, controlar e
personalizar a sua experiência de televisão. Os
equipamentos da UMA são diferenciadores:
a oferta integra uma box equipada de raiz
com tecnologia 4K, que assegura uma total
experiência Ultra HD, e que não tem unidade
de armazenamento interna, uma vez que
todas as gravações, definições e informações
são arquivadas na cloud, permitindo um
funcionamento silencioso. A UMA oferece
ainda em exclusivo a funcionalidade de
comando remoto por Voz, permitindo ao
cliente pesquisar conteúdos, mudar de canal,
lançar aplicações ou alterar o seu perfil apenas
com a voz.
O lançamento da UMA solidificou a posição
da NOS na vanguarda da oferta de serviços
de TV por assinatura e lançou as bases para
os próximos anos de desenvolvimento e
inovação de produto tendo por base esta nova
plataforma. Para além do desenvolvimento
tecnológico, houve um esforço considerável
no aumento de oferta de conteúdos e
serviços disponíveis nestas plataformas. Do
ponto de vista de cliente, a UMA trouxe várias
novidades:

Set top Box
A primeira set top box europeia que integra
4K, reconhecimento de Voz e fast zapping.
Através da criação de perfil proporciona uma
experiência única e adaptada a cada cliente.
Na UMA é possível explorar e descobrir
conteúdos recomendados e personalizados
para o cliente, com base nos seus hábitos
de visualização e também no que marca
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para seguir. Esta set top box tem um novo
comando com melhor usabilidade devido
à introdução de teclas específicas para as
funcionalidades chave de interação com
conteúdos (zapping e trickmodes) e, devido
à tecnologia RF4C, já não necessita de estar
em linha de vista com a caixa e tem maior
alcance.

200 Megas
Para tornar a oferta de nova geração ainda
mais competitiva, foi massificada a oferta
de 200 Megas de acesso fixo Internet para
todos os clientes deste segmento.

NOS TV
Em simultâneo com o lançamento da
UMA, a NOS lançou também a NOS TV,
uma App que permite a experiência de
televisão multidevice, de forma gratuita,
dentro e fora de casa e que é claramente
um produto diferenciador no mercado.
Extensão natural do serviço de UMA TV para
os dispositivos móveis e outras plataformas,
e integra as mesmas funcionalidades chave
e a experiência adaptada a cada cliente.
Foi lançada em vários browsers Web, bem
como em Android e iOS, assumindo-se
também como a solução OTT da NOS
que serve os outros clientes de TV da
NOS, como os Iris e Satélite. Também
permite interatividade com a STB, através
de funcionalidades de Send/Bring to TV,
e é, a todos os níveis, uma experiência
sincronizada com os clientes com o serviço
UMA TV da NOS, inclusive ao nível da
visualização das gravações próprias do
utilizador, assente na tecnologia nPVR.
Os clientes podem, através do PC, tablet e
smartphone, aceder à emissão em direto
em até 100 canais, dependendo do pacote
subscrito, e ter acesso às funcionalidades
Restart TV, Gravação Automática e
Videoclube.
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Para clientes UMA, a App permite ver
as gravações automáticas também
fora de casa, assim como o acesso às
gravações que o cliente tenha na cloud. A
personalização é um fator distintivo para
clientes UMA, que podem sincronizar a NOS
TV com o seu perfil da televisão, otimizando
a experiência de recomendações e
exploração de conteúdos através da
interação automática e inteligente entre a
televisão e o equipamento.
O lançamento da NOS TV endereça as
necessidades, cada vez mais presentes
no mercado de consumo, de televisão
e conteúdos em ecrãs diferentes dos
habituais, quer em casa quer fora de
casa, distinguindo-se também por ser
completamente gratuita. Materializa, de
igual modo, vantagens para os clientes
convergentes da NOS que, por terem o seu
serviço móvel com a NOS, têm condições
especiais de acesso à NOS TV quando se
encontram fora de casa.

Ainda em outubro de 2016, a NOS voltou
a inovar no multidevice, antecipando
o entretenimento do futuro através do
lançamento da NOS TV para os Hololens da
Microsoft, tornando-se o primeiro operador
em Portugal a disponibilizar conteúdos de
televisão em realidade aumentada. Com a
NOS TV em Hololens, o utilizador consegue
projetar os conteúdos que está a ver na TV
online sobre o ambiente onde estiver a fazer
a experiência. A NOS disponibilizou esta
experiência a todos os participantes da Web
Summit 2016, em Lisboa.

Loja NOS - Centro Comercial Colombo
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NOS Share
No seguimento do lançamento da
UMA, a NOS continuou a enriquecer
a experiência dos seus clientes e a
acompanhar tendências de mercado,
com o lançamento da NOS Share, uma
solução de cloud inovadora, que permite
a partilha de fotos e vídeos em todos os
equipamentos, com armazenamento de
16Gb e visualização em formato timeline.
A NOS Share distingue-se por ser a única
que é verdadeiramente multidevice que
dá a experiência total, permitindo também
a partilha de conteúdos diretamente para
a TV para clientes UMA. Para além do
armazenamento e partilha, a NOS Share
permite a criação de eventos em direto,
com a possibilidade de livestream direto na
televisão, e de guardar para ver mais tarde.
Também aqui há uma materialização clara
de benefícios para clientes convergentes,
com condições especiais de acesso à App
quando se encontram fora de casa.

Os melhores conteúdos
Em 2016, a NOS reforçou a sua posição de
pioneira em conteúdos 4K, com a oferta do
canal RTP 4K, que transmitiu 8 jogos do Euro
2016 em Ultra HD 4K, o formato de TV mais
detalhado e inovador. Tendo sido líder em
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canais em HD e depois de ter sido pioneira
no lançamento dos interfaces de TV mais
inovadores do mercado e do cinema 4Dx, a
NOS mantém-se sempre na vanguarda da
inovação.
A NOS continuou a enriquecer a sua oferta
de canais, com a adição dos canais CMTV,
AMC HD, Crime + Investigation (em exclusivo),
Fine Living HD, e o lançamento de vários
canais em HD, como a SIC HD, SIC Notícias
HD, SIC Radical HD, SIC Caras HD, SIC Mulher
HD e Porto Canal HD, que mantêm a NOS na
liderança da oferta de canais de televisão em
HD.

N PLAY
Lançado em setembro de 2015, o N Play dá
acesso ilimitado a filmes, séries e desenhos
animados, em alta definição, indo ao
encontro de tendências recentes no consumo
de conteúdos. Em 2016, a evolução do
serviço passou pelo reforço do catálogo de
conteúdos, aumento da comunicação e
melhoria da experiência de cliente, que se
traduziu no aumento da relevância do produto
e aumento do parque de subscritores.
Em relação aos conteúdos, a oferta foi
reforçada para mais de 1.000 filmes, mais
de 60 séries e mais de 2.000 desenhos
animados com destaque para a estreia de
Kingdom, uma série exclusiva e que estreou

em Portugal diretamente no N Play, com
classificação IMDB de 8.4, para o reforço do
catálogo de conteúdos portugueses. A aposta
na comunicação traduziu-se em campanhas
em janeiro, julho e no Natal com geração
significativa de notoriedade do produto no
mercado, em especial junto dos clientes NOS.

quiser, na TV, PC, tablet, smartphone. Esta é
uma funcionalidade apenas disponível para
clientes NOS, tendo sido objeto da campanha
de Natal no ano de 2016, com resultados
supreendentes, com mais de 1 milhão de
filmes oferecidos.

Relativamente à experiência de cliente,
destaque para o lançamento App NOS N Play
para PC, tablet e smartphone, permitindo
ao cliente uma experiência transversal e
contínua entre plataformas sendo possível
aceder através da TV a um conteúdo que se
deixou a meio ou se selecionou para ver mais
tarde através da App (clientes UMA). De igual
forma é possível começar a ver filmes e séries
na App e enviar para continuar a ver na box
(clientes Iris e UMA). A App é também intuitiva
dispondo de um acesso direto para conteúdos
Kids que permite, aos mais pequenos,
selecionarem diretamente os seus programas
preferidos. Em 2016, o N Play registou mais de
3,8 milhões de horas de visualização, um claro
sucesso junto dos clientes.

Apps TV

Filmes para compra
A NOS aposta em modelos de negócio
inovadores também nos conteúdos,
disponibilizando, em exclusivo, filmes para
compra no Videoclube. O cliente compra
uma vez e pode ver os filmes quantas vezes

A NOS é líder nas Apps de TV, com foco
na interatividade e na diferenciação face
à concorrência. O lançamento das Apps
associadas aos Festivais NOS Primavera
Sound e NOS Alive, estendendo a experiência,
dos recintos até à casa dos clientes, foi um
claro exemplo da capacidade de inovação.
As Apps permitem o acesso a playlists
personalizadas das bandas dos festivais,
assim como acesso a informações relevantes
sobre os eventos. Para acompanhar o maior
acontecimento futebolístico do verão, a NOS
lançou a App Euro 2016, que dava acesso
a rankings, resultados e informação sobre
todas as seleções em competição. Apostouse também em lançamentos exclusivos em
parceria com a TVI, cujo canal TVI Reality é
exclusivo NOS. Esta parceria não se esgota
na oferta de canal live, incluindo também as
Apps temáticas, que oferecem a possibilidade
dos clientes acederem a conteúdo exclusivo,
notícias, e votações, entre outros.

Cartão NOS
O Cartão NOS continua a ser um produto
único no mercado, com vantagens exclusivas
para os clientes NOS. Para além da oferta de
2 bilhetes por 1 em cinemas NOS, os clientes
tiveram acesso a condições exclusivas de
compra de bilhetes para o NOS Primavera
Sound, e eventos infantis, como o Festival do
Panda.
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Aposta no segmento jovem
No segmento jovem, a NOS continua a
apresentar um excelente desempenho,
traduzido num forte crescimento de clientes
e num aumento acentuado da receita
correspondente. Estes resultados decorrem
da execução consistente da estratégia definida
para o target, baseada nos eixos de produto
inovador, campanhas promocionais e forte
relação com o segmento alvo.
Ao nível de inovação, a NOS introduz
regularmente funcionalidades de elevada
relevância para os consumidores, como foi
o caso da inclusão pioneira de tráfego para
Youtube nos tarifários de maior valor em
julho. As campanhas implementam uma
forte dinâmica promocional, traduzida em
frequentes benefícios adicionais para os
clientes atuais, como, por exemplo, a oferta de
viagens para capitais europeias e a criação de
oportunidades contextuais para a adesão de
novos clientes. Procura-se desenvolver uma
relação forte com o segmento alvo, através do
desenvolvimento de uma forte presença, com
uma forte componente de ativação de marca,
nos locais de maior relevância para os jovens,
e de conteúdos online apelativos, construindo
um elevado envolvimento entre a marca e os
consumidores

Oferta pessoal
O ano de 2016 fica marcado na Voz
móvel pelo reforço do tarifário ‘Tudo’, pela
manutenção da aposta nos segmentos sem
compromisso e étnico e pela simplificação
da oferta Kanguru na Internet móvel. Em
conformidade com o aumento da penetração
de smartphones no mercado e a crescente
necessidade de dados para utilização em
mobilidade, a NOS reforçou o tarifário
‘Tudo’, o tarifário de aposta para o segmento
individual, ideal para quem pretende uma
utilização despreocupada de Voz e de dados
móveis e sem desperdício, uma vez que,
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o que os clientes não gastarem num mês
acumula para os meses seguintes.
Assim, em março de 2016, com uma forte
campanha publicitária, o ‘Tudo’ reforçou os
seus tarifários disponibilizando opções de
200MB, 1GB e 3GB de dados, mantendo os
preços de referência. De notar que o ‘Tudo’ foi
eleito “Produto do Ano” pelos consumidores
como grande prémio de Inovação 2016.
Para além da evolução do “Tudo”, na Voz
móvel, a NOS manteve a sua aposta na
satisfação da base de clientes através de
campanhas recorrentes e promoções dirigidas
à base de clientes sem compromisso e do
segmento étnico.
Na Internet móvel, 2016 foi um ano de
revolução da oferta com a simplificação e
reforço da competitividade. Para os clientes
NOS, ampliaram-se os benefícios, garantindo
a melhor oferta de acesso à Internet em
mobilidade, em complemento aos seus
acessos fixos. O lançamento desta nova
gama e a sua adequação às necessidades do
mercado de Internet móvel, permitiram que
2016 fosse um ano de ótimos resultados para
a categoria, especialmente no que diz respeito
à oferta pré-paga. Este segmento apresentou
um crescimento relevante, tanto ao nível da
captação como da receita.
Do ponto de vista de equipamentos,
o destaque vai para o movimento de
desbloqueados. A NOS passou a comercializar
todos os telemóveis desbloqueados, para
sempre, num movimento que revolucionou o
mercado de terminais móveis em Portugal.
A NOS passa a oferecer aos seus clientes
uma proposta de valor superior, respondendo
aos consumidores que valorizam uma total
flexibilização no uso dos seus equipamentos
móveis. Ao nível dos custos de distribuição
dos equipamentos, a NOS conseguiu
uma redução significativa através da
implementação de processos de gestão
mais eficientes do portfólio de terminais.

O ano caracterizou-se por alguma intensidade
promocional de equipamentos com o objetivo
de assegurar competitividade na distribuição
de telemóveis, contribuir para a maior
digitalização da base de clientes e potenciar a
venda de outros produtos e serviços mediante
condições preferenciais na compra de
smartphones.
Pórtico de entrada no Festival NOS Alive
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Experiência de cliente
A consolidação da marca NOS junto dos seus
clientes permitiu que em 2016 se iniciasse o
desenvolvimento de um programa relacional
consistente entre todos os produtos e
serviços que visa acompanhar o cliente ao
longo do seu ciclo de vida, garantindo uma
maior aproximação ao mesmo, e contribuindo
para a entrega de uma experiência de cliente
mais rica nas diversas fases do ciclo de vida e
pontos de contacto com a NOS.
No que respeita à experiência, foi desenhado
um conjunto vasto de jornadas de cliente
com o objetivo de implementar melhorias
nos processos atuais com impacto direto na
experiência de cliente. A geração sistemática
de insight de cliente continuou a ser uma forte
aposta em 2016, com reforço das iniciativas
e alargamento do seu âmbito, por forma a
tornar mais robusto o desenvolvimento das
ofertas, produtos e serviços, bem como
identificar e implementar pontos de melhoria
nos já existentes. Ainda em 2016, foi lançada
a nova área de cliente e App NOS dando mais
um passo importante na aproximação da
marca aos clientes garantindo-lhes uma forma
simples, autónoma e gratuita de gerirem os
seus serviços.
Por último, importa salientar as diversas ações
de fidelização, retenção e upsell tanto no

Call centre – NOS Edifício América
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universo do serviço móvel como de Internet
móvel, que contribuiram de forma significativa
para a sustentação da base de clientes. Estas
ações permitiram, ainda, atualizar e melhorar
as condições de serviço dos nossos clientes.

Canais de vendas
particulares
Para alcançar os objetivos comerciais de
angariação e retenção de clientes da empresa
no segmento consumidor a companhia utiliza
para o efeito os canais mais adequados em
termos de perfil mas também tendo em
conta custos de angariação, a criação de uma
organização mais eficiente, a criação de um
“channel mix” mais saudável e uma análise
permanente do ambiente competitivo o custo
de angariação, adicionando assim a vertente
eficiência ao atingimento puro dos resultados.
Cada canal tem as suas características próprias
endereçando mais especificamente novos ou
atuais clientes, de forma proactiva ou reativa,
de forma presencial ou remota e explorando
também os canais web que são indispensáveis
a qualquer estratégia de produto e vendas no
sector das telecomunicações dos dias de hoje.
A área de vendas divide-se entre a a área
de retalho e a área comercial, sendo que
a primeira inclui todas as lojas exclusivas
da NOS, próprias ou franchisadas, bem
como as lojas de revenda e grandes cadeias

multioperador e a segunda inclui os canais
telefónicos de inbound, outbound e serviço a
cliente, na sua vertente de vendas, as equipas
de consultores de vendas no terreno, vendas
via web e, finalmente, a área de fidelização
que procura sempre, de forma regular e
dinâmica, encontrar as melhores soluções
de portfólio para o parque de clientes fixo e
móvel.
O ano de 2016 foi um ano de sucessos
relevantes para a área de vendas de retalho
particulares. O canal como um todo ganhou
peso e importância no total de vendas da
companhia o que, sendo canais de cariz
mais reativo, também confirma a força que
a marca NOS tem vindo a ganhar junto dos
consumidores Portugueses. Por outro lado,
o crescimento muito forte do canal de lojas
próprias permitiu que o custo de angariação
médio tivesse uma evolução muito positiva.
Este canal sofreu uma verdadeira revolução
em termos de processos, de desenvolvimento
de ferramentas de apoio à venda e de serviço
a cliente e de abordagem ao consumidor,
que culminaram num novo conceito de loja
verdadeiramente diferenciador comparando
com o que existia até então no sector de
telecomunicações em Portugal. As duas
primeiras lojas abertas ainda no final de
2015, serviram como teste do conceito que
foi sendo sucessivamente melhorado e que
originou mais 9 aberturas em 2016, suportado

pelos resultados muito positivos das lojas
piloto.
Conceitos inovadores baseados numa
melhor integração dos produtos e serviços
no espaço loja, facilitando a experimentação
e interação com os mesmos, na criação
de novas áreas que seguem as tendências
de consumidor e, sobretudo, de um novo
modelo de atendimento feito lado a lado
com os clientes quebrando a barreira do
antigo “balcão”, reforçando a proximidade e
confiança entre operador/marca e cliente,
foram determinantes para o sucesso. Nas lojas
franchisadas foi feito um enorme esforço na
formação e no desenvolvimento de processos
de forma a permitir que o cliente possa fazer
exatamente as mesmas operações que faz
numa loja própria, evoluindo para um modelo
de full servicing. Os resultados foram também
muito positivos não só na experiência de
cliente, mas também pelo crescimento muito
substancial do volume de vendas, o que,
associado à capilaridade complementar faz
com que este canal seja um pilar estratégico
da rede de vendas da NOS. Tal como a
revenda, as lojas franchisadas tiveram um
papel determinante no sucesso do projeto
de expansão da rede de fibra inciado no final
de 2014. No canal de revenda e nas grandes
cadeias de multioperador, o principal objetivo
foi conquistar a atenção destes canais para o
papel ainda maior que podem ter na venda
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de serviços fixos, convergentes e móvel
stand alone para além da tradicional venda
de equipamentos, tendo também gerado
resultados muito positivos com um aumento
do valor médio angariado neste canal, muito
por força dos pacotes convergentes.
Os canais mais reativos como a web e o
inbound tiveram um ano extraordinário em
termos de progressos. Muito particularmente
a web que, dependendo da família de
produtos, teve crescimentos no peso das
vendas da NOS que chegou aos 40% versus
o ano anterior. Melhorias nas abordagens
comerciais, nos scriptings, no site e,
sobretudo, em abordagens mais arrojadas
no canal web, fruto de parcerias diversas que
elevaram a plataforma para outros patamares
de vendas e de experiência de cliente, fizeram
de 2016 um ano muito forte nestes canais.
Tal como referido anteriormente em relação
às lojas próprias, o mais baixo custo de
angariação destes canais, torna este sucesso
ainda mais relevante.
No canal telefónico de Outbound, de forma
intencional e gradual foi-se aperfeiçoando
cada vez mais o trabalho sobre a base de
atuais clientes, lançando apenas campanhas
onde se entendia ser possível gerar mais
valor e receita para a companhia. Este maior
critério permite focar nas oportunidades mais
materiais, não esquecendo igualmente o
papel ainda muito relevante na angariação de
novos clientes.
A equipa de terreno continua a ser um pilar da
estratégia por se focar, quase na totalidade,
na angariação de novos clientes. Assumiu
nos últimos dois anos um papel crítico no
aproveitamento da expansão da rede de fibra
e foi um dos canais mais relevantes para a
inversão de quota em televisão e também,
de forma material, no ganho de quota de
convergente.
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O papel deste canal na exploração adicional de
vendas de satélite em zonas sem cobertura de
fibra é crucial, tendo tido também um enorme
sucesso no peso de angariação de novos
clientes convergentes.
A área de fidelização tem tido um papel
determinante na redução notável dos níveis
de churn da companhia, sobretudo pela
procura contínua de soluções que melhor
sirvam as necessidades dos clientes, operando
de forma cada vez mais proactiva. Melhoria
de processos, ferramentas, abordagens
mais baseadas em sistemas de gestão
de relação com clientes levam a que se
consiga antecipar em muitos dos casos,
necessidades não satisfeitas da base de
clientes. A modernização contínua nesta
área e o crescente uso de métodos analíticos
mais evoluídos, vão certamente continuar a
impactar o churn futuro na direção pretendida.
Finalmente, 2016 foi também o ano de
afirmação do canal de serviço a cliente como
canal de venda. Ter o cliente em linha, é uma
oportunidade única para sugerir alterações
benéficas de produto de acordo com as vagas
comerciais em vigor, trabalhando assim a base
de clientes e completando dessa forma o
papel dos canais puramente comerciais.

Inovar e crescer no
segmento empresarial

4
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Corporate
A NOS continuou a sua forte aposta no
mercado empresarial, com soluções
completas, especialmente desenhadas para
estes segmentos, desenvolvendo os seus
ativos tecnológicos baseados nas suas redes
e plataformas de serviço de última geração
e, sempre que necessário, incorporando
soluções decorrentes de fortes parcerias
institucionais.
Em particular no segmento Corporate, a NOS
reforçou a sua capacidade de ser um operador
“full service”. Os elementos diferenciadores
para este posicionamento foram a
aposta contínua na inovação aberta, no
desenvolvimento de produtos e serviços e na
capacidade de entrega de soluções complexas
e integradas com serviços de tecnologias de
informação.
Assinale-se também a realização de projetos
de transformação digital, que alavancaram
a conquista e consolidação de importantes
clientes em setores estratégicos como banca
e seguros, turismo e hotelaria, saúde e
administração pública. No seguimento destes
projetos, a convergência entre serviços fixos
e móveis, o fornecimento de soluções ICT
integradas, a disponibilização de serviços
baseados em soluções Hosted/Cloud e M2M,
e o desenvolvimento de soluções inovadoras
de Internet of Things (IoT) prometem
continuar a ter os maiores índices de procura
e ser os principais drivers de crescimento no
futuro.
Em 2016, foi igualmente relevante a crescente
importância da articulação entre empresas e
autarquias, que permitiu desenvolver novas
plataformas e processos que irão promover
a qualidade de vida dos cidadãos e o seu
relacionamento com os municípios. Estas
novas plataformas tiveram tradução nas
experiências tecnológicas que facilitarão a
mobilidade, segurança e eficiência energética
das autarquias e seus munícipes. Assim, a
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NOS contribuiu para a criação de diversas
Smart Cities por todo o País, que irão
contribuir para a promoção de uma política de
cidade mais inovadora, próxima dos cidadãos
e relevante para desenvolvimento local.
Noutra vertente, as Comunicações Unificadas
registaram índices de crescimento acelerados
no mercado empresarial, em linha com
as tendências internacionais. Os serviços
integrados fixos/móvel IP Centrex e IP Centrex
Contact Center, baseados nas plataformas
cloud da NOS, constituíram uma aposta
materializada na sua consolidação e forte
desenvolvimento para maiores níveis de
convergência e abrangência de serviços no
contexto das comunicações unificadas.
Como resposta aos crescentes requisitos de
mobilidade empresarial, a par da integração
e convergência de serviços fixos e móveis,
a NOS continuou a promover uma melhor
experiência de utilização de serviços móveis,
alargando os mecanismos disponíveis para
controlo de consumo de dados no telemóvel e
disponibilizando soluções que permitem uma
melhor personalização à realidade de cada
empresa.
Adicionalmente, em 2016 a NOS prolongou
o seu investimento e desenvolvimento
estratégico em soluções Cloud e M2M
suportadas nas suas plataformas,
complementadas com serviços e soluções
selecionadas de parceiros de negócio. Este
desenvolvimento permitiu em 2016 oferecer
aos clientes NOS soluções e serviços de
Cloud Computing, IT Managed Services,
soluções de Segurança centralizada como
Firewall, Anti-DDoS, entre outras, alicerçadas
em plataformas NOS baseadas em soluções
líderes de mercado.
No panorama da inovação aberta, a NOS
promoveu múltiplas iniciativas relevantes para
o tecido empresarial, nomeadamente dando
palco aos melhores projetos de inovação
nacional e dinamizando o debate sobre temas

estruturantes para a digitalização. Nesta
vertente, destacou-se o projeto Círculo da
Inovação, com o alto patrocínio da Presidência
da República Portuguesa, que durante seis
meses mobilizou 100 gestores portugueses
para discutir e propor soluções para cinco
grandes desafios: gerir talento, digitalização,
criar valor, foco no consumidor e trabalho em
rede.
Em termos de empreendedorismo, a NOS
desenvolveu diversos programas de geração
de ideias para encontrar respostas a desafios
lançados pelos clientes Corporate nos setores
de Turismo, Hotelaria e Saúde. Estes setores
foram também dinamizados no âmbito da
segunda edição do Prémio Inovação NOS,
através de conferências que promoveram o
debate e a partilha de casos de sucesso em
Lisboa, Leiria, Braga e Porto. Através desta
iniciativa, a NOS deu palco aos melhores
projetos de inovação em Portugal, assumindo
um papel estruturante no ecossistema de
inovação.
Em termos de posicionamento da marca, a
NOS reforçou a sua presença no mercado
empresarial, dando continuidade à campanha
publicitária multicanal sob o mote “As
melhores empresas escolhem a NOS”.
No âmbito desta campanha, empresas
de múltiplos setores deram a conhecer a
forma como as comunicações e tecnologias
de informação da NOS contribuíram para
ultrapassar os desafios de negócio.

Empresas
A NOS Empresas dedica-se ao segmento
de Grandes, Médias e Pequenas empresas
focando a sua atividade na manutenção
da capacidade de angariação e aumento
do nível de integração de serviços na base
de clientes, a inversão da queda de receita
no segmento PME, o reforço de iniciativas
conducentes à melhoria de experiência de
cliente, tanto a nível de produto como de
modelos de serviço e entrega, e a oferta

de serviços complementada com novas
soluções de TI e IoT. Ao nível das vendas para
pequenas e médias empresas (PME), tem-se
procurado implementar novos modelos de
incentivos nos canais comerciais com enfoque
na angariação de novos clientes e venda de
oferta avançada, crescer a produtividade
média dos canais agenciais e diretos, reforçar
a aposta em novos meios digitais e aumentar
o parque de lojas com atendimento específico
empresarial, ao mesmo tempo que se procura
otimizar o custo de angariação. É ambição da
NOS continuar a crescer neste segmento, de
forma consistente e estruturada, garantindo
que os clientes têm sempre a melhor
experiência com a utilização dos produtos
e serviços da NOS Empresas, confiando-lhe as comunicações e serviços digitais que
são essenciais para o crescimento dos seus
próprios negócios.
Apesar de um quadro concorrencial que
se mantém muito competitivo, mantevese a capacidade de desenvolvimento de
oferta, experiência de cliente e processos de
implementação e serviços que resultaram
numa melhoria contínua do desempenho da
NOS no segmento. Esta dinâmica tem uma
demonstração clara no forte aumento do
número de serviços e no aumento do nível de
integração de serviços, que se traduziu numa
inversão da evolução de receita.
No segmento empresarial foi reforçada a
aposta em soluções de virtualização (Central
Inteligente) e de integração de serviços (xPro),
as quais permitem às empresas otimizar
custos tendo em simultâneo maior qualidade
de serviço. Adicionalmente, foi revisto o
portfólio de serviços complementares e
concentrada a aposta em serviços com maior
transversalidade e impacto na produtividade
das empresas (Office 365). Na vertente da
entrega e implementação de serviços foram
incrementadas as atividades de otimização e
redesenho de processos conducentes a maior
fluidez e eficiência na implementação de
soluções.
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Foi dada também relevância às respostas a dar
em termos de oferta, serviço e entrega a PMEs
que procuram ter um modelo de trabalho
tecnologicamente mais evoluído, e que em
consequência nos endereçam requisitos de
soluções e aplicações tecnologicamente mais
complexas.
Na área comercial, durante 2016 otimizouse o mix de canais contribuidores, tanto em
atividades de angariação como de fidelização,
tornando a operação mais eficiente e com
uma melhor equação de valor. Igualmente,
reformularam-se os planos de formação,
com especial enfoque nas chefias comerciais
e no planeamento de atividades e, já no
último trimestre, massificou-se a adoção do
e-learning e implementou-se o novo modelo
de desempenho às estruturas comerciais.
Em 2016, o enfoque do desenvolvimento de
oferta consistiu na simplificação e otimização
da gama de produtos e no lançamento de
soluções que promovem e tiram partido da
virtualização e da integração de serviços.
Foram feitas melhorias operacionais e de
oferta em produtos à medida, e foi efetuada
a reformulação de toda a categoria de oferta
pacotizada (4P/3P) de forma a assegurar
competitividade e diferenciação neste
segmento de mercado. Adicionalmente, foi
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reforçado o portefólio de soluções baseadas
em Cloud com destaque para a renovação da
oferta Office 365 e a otimização de serviços de
Presença Web.
Foram implementados novos processos na
solução de central telefónica virtual (Central
Inteligente), efetuado o alargamento da
utilização de uma inovadora plataforma
digital de vendas a mais equipas comerciais,
e implementada uma nova plataforma de
integração de vendas com ativação de
serviços.
A NOS continuou a reforçar o seu
posicionamento e a sua presença no mercado
empresarial, tanto através do reforço de
iniciativas de marketing digital, como de
iniciativas dirigidas a segmentos específicos
do mercado de PMEs como as novas
empresas.
No âmbito de múltiplas iniciativas de estímulo
à evolução tecnológica das empresas e de
reconhecimento da dinâmica das empresas
nacionais, destaca-se o Prémio Inovação NOS
que continua a dar a conhecer e promover o
que de melhor é feito nas grandes empresas,
PME’s e startups nacionais, contribuindo
para que sejam cada vez mais competitivas e
ajudando-as a expandir o seu negócio e, por

consequência, a impulsionar a economia do
País.
Para a NOS a experiência do cliente
Empresarial continua no centro das ambições,
assim como a crescente capacidade de
entregar soluções que permitam aos clientes
empresariais focar-se no seu negócio, estando
seguros que em termos de comunicações
e tecnologia têm na NOS um parceiro
de referência. À NOS cabe apresentar as
melhores propostas de valor ao mercado,
tornando-se o parceiro tecnológico que
é a primeira opção das PMEs nacionais,
reforçando capacidades em sistemas e
evoluindo continuamente a sua oferta.
Considerando uma envolvente externa
muito competitiva, torna-se claro que no
que diz respeito a soluções Telco, TI e IoT,
é necessário continuar a identificar as reais
necessidades e requisitos dos empresários
e empresas nacionais, fazendo evoluir
diversas categorias de oferta, desde a oferta
pacotizada às soluções mais avançadas.
No que diz respeito a soluções, produtos
e aplicações tecnologicamente mais
sofisticadas para PMEs, a NOS continua a
evoluir o seu portefólio de soluções Cloud e a
integração das mesmas com serviços Telco.
A equipa continua a trabalhar a comunicação

e informação relevante que disponibiliza
aos seus clientes com ações dedicadas
e concretas que valorizam os estudos de
caso de clientes e informação crítica para os
negócios e que podem contribuir de forma
dinâmica para aumentar a produtividade
e digitalização das empresas. No plano da
distribuição, estão a ser implementadas
diversas iniciativas de otimização e
orquestração de canais conducentes a ganhos
significativos de eficiência operacional.
Adicionalmente, está a ser revisto todo o
modelo de formação ao comercial e respetivas
chefias, apostando-se no modelo do
“challenger”. Temos a ambição de continuar a
crescer neste segmento, de forma consistente
e estruturada, garantindo que os clientes têm
sempre a melhor experiência com a utilização
dos produtos e serviços da NOS Empresas,
confiando-nos as comunicações e serviços
digitais que são essenciais para o crescimento
dos seus próprios negócios.
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5.1

Expansão e reforço
tecnológico da
rede a sustentar
as ambições de
crescimento e
entrega de serviço
Resultante do processo de fusão das
duas empresas que lhe deram origem,
a NOS iniciou em 2014 um programa de
transformação e convergência das suas redes,
assegurando uma rede única mais eficiente,
mais resiliente e tecnologicamente avançada.
Paralelamente fez uma aposta relevante no
aumento da cobertura das redes de acesso
móvel e fixa, destacando-se o programa de
expansão da sua rede de acesso NGN fixa em
mais 160 mil casas, totalizando à data cerca
de 3,8 milhões de casas passadas. Apostou
igualmente na expansão de cobertura da
rede de acesso ponto a ponto destinada ao
negócio empresarial.
Tirando partido da sua diversidade de
tecnologias e produtos, bem como da sua
liderança na rede de acesso fixa, a NOS
tem apresentado um continuado sucesso
comercial, quer no segmento residencial quer
no segmento empresarial.
2016, na verdade, corresponde a um fecho
de um ciclo, na medida em que se concluiram
as iniciativas mais relevantes do programa
de transformação e convergências das duas
redes anteriores, bem como da conclusão
do programa de expansão de rede fixa em
tecnologia FTTH de 450 mil casas inicialmente
decidido.

Foi, em simultâneo, feito um reforço
substancial da capacidade das redes - quer
nas novas zonas de exploração quer nas zonas
existentes - em resposta ao crescimento
de tráfego e utilizadores derivado das
novas angariações e adesão a produtos
convergentes (upsell) e por efeito na maior
agressividade do perfil de utilização dos
clientes existentes.
Adicionalmente, alinhada com a sua estratégia
de investimento numa rede sustentável,
preparada para os desafios e oportunidades
futuras - Gigabit Society, Massive
Comunications, Big Data, Realidade Virtual
e Aumentada, entre outros - a NOS iniciou
várias iniciativas que pretendem garantir a
evolução sustentável da rede em linha com as
necessidades da sociedade e do mercado que
se perspetivam até 2022.

Redes de Acesso
A NOS é detentora de Redes de Acesso Fixo
de última geração, FTTH e HFC, atingindo as
3,8 milhões de casas passadas, sobre as quais
está capacitada, em conjunto com a sua rede
móvel, para a oferta de serviços 4P e 5P.
Na rede HFC, a NOS, dando seguimento à
sua estratégia de inovação e de proteção
do investimento, continuou a instalação de
HW de última geração, já compatível com
tecnologia DOCSIS 3.1, tendo à data uma
parte muito relevante da rede compatível
com DOCSIS 3.1- tecnologia que permite a
evolução de redes HFC para débitos na ordem
dos 10Gbit/s e 2Gbits/s, respetivamente no
downstream e upstream. Foi ainda executada
uma avaliação do impacto da introdução do
DOCSIS 3.1 com vista a levantar as principais
questões e soluções, por forma a preparar
atempadamente a rede HFC (ótica e coaxial)
para a introdução das novas tecnologias em
desenvolvimento. Em paralelo foi iniciado um
plano de restruturação e uniformização do
espetro, que permitirá libertar espaço para a
introdução da tecnologia DOCSIS 3.1.
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No Móvel, a NOS reforçou a sua rede em
43% das freguesias, nomeadamente sobre
a tecnologia 4G. Esse reforço pretendeu
assegurar um melhor serviço de dados
móveis aos seus clientes quer em zonas de
potencial crescimento de adesão a ofertas
convergentes 4P/5P, quer em zonas onde
se verificou uma migração significativa de
terminais 3G para 4G e uma explosão da
utilização de dados, materializando-se no
alargamento do footprint 4G e no aumento de
capacidade da rede atual por combinação das
bandas 800/1800/2600 (incluindo ambientes
indoor, como por exemplo a Web Summit
Lisboa onde foi possível atingir 300Mbps
por agregação 1800/2600). Disponibilizouse também 4G a regiões mais remotas sem
acesso a serviços de banda larga no âmbito
das obrigações associadas à utilização do
espectro na faixa dos 800Mhz impostas pela
ANACOM (obrigação de cobertura 4G em 160
freguesias, 80 das quais em setembro/2016).
Na rede 2G/3G, foi introduzida uma nova
geração de controladores, bem como um
conjunto de funcionalidades e otimizações
que melhorou a qualidade da experiência,
nomeadamente dos smartphones que é,
à data, a tipologia de terminais com maior
crescimento.
Em 2016, foi iniciado um projeto de HETNETS
dedicado especificamente ao enriquecimento
do portefólio de soluções para espaços
indoor públicos ou privados com requisitos
crescentos de alta densidade, modularidade
e rápida implementação, integrando as várias
tecnologias de acesso (2G/3G/4G/wifi) e
diferentes opções de backhauling.
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No caminho do 5G, e antecipando
necessidades do mercado e da sociedade
no que respeita a IoT (Internet of Things), a
NOS fez a primeira demonstração mundial da
utilização de tecnologia 4.5G NB-IOT, aplicada
a smart metering, em parceria com a EDP, a
Huawei e ContarJanz no âmbito do Horizon
2020 Upgrid. Essa mesma rede está disponível
para testes na zona do Parque das Nações em
Lisboa e tem já agendado um conjunto de
iniciativas que vão desde um piloto livre com
clientes EDP a novas aplicações da tecnologia.
Ainda durante 2016, deu-se início aos
primeiros estudos sobre a evolução para 5G;
serviços, espectro, standards e tecnologia
foram avaliados e criadas as fundações para a
definição de um plano de introdução do 5G a
médio-prazo.

Redes de Transporte
A rede de transporte, desenhada de forma
articulada com a rede Core IP, garante não
apenas conetividade e capacidade, como
dá também garantias acrescidas ao nível
da resiliência e disponibilidade, garantindo
elevados padrões de desempenho na
interligação entre as plataformas de serviços,
conteúdos e as redes de acesso, fixo e móvel.
A rede DWDM suporta-se em anéis de fibra
ótica e disponibiliza interfaces de 10Gbps
e 100Gbps, recorrendo, tal como o nome
sugere, à tecnologia Dense Wavelength
Division Multiplexing (DWDM), o que permite
otimizar a capacidade de transmissão de cada
fibra.

Em 2016, foi terminado na sua generalidade
o projeto de consolidação das duas redes
DWDM iniciado em 2014. Tratou-se de um
projeto estruturante com vista à simplificação
e otimização de custos, melhoria da resiliência
e disponibilidade dos serviços, possíveis
pelo redesenho da arquitetura e recurso à
complementariedade das duas redes. Em
paralelo, e à semelhança de outros projetos
de consolidação, o projeto incluiu também
a substituição de equipamentos antigos
por equipamentos de nova geração, mais
adaptados aos requisitos atuais.
Em linha com os crescimentos de tráfego
e clientes e com as ações de reforço nas
componentes de acesso Móvel e Fixo,
manteve-se em 2016 investimento no reforço
de capacidade da rede DWDM, quer nas
ligações locais, quer ligações aos arquipélagos
Açores e Madeira, quer nas ligações
internacionais.
Na rede de fibra ótica, que serve de suporte
às redes referidas anteriormente e às ligações
ponto-a-ponto para clientes empresariais,
foram, durante 2016, realizados significativos
investimentos na expansão da sua cobertura,
com o objetivo de, progressivamente,
continuarmos a cimentar a autonomia neste
tipo de infraestrutura, tendo em vista um
aumento da qualidade e disponibilidade dos
serviços prestados e maior sustentabilidade
por redução do custo do tráfego transportado.
As ações mais significativas ocorreram no
aumento de capilaridade do backhauling
para a rede móvel, onde o aumento das
necessidades de capacidade mais capilar é
atualmente mais relevante. Nesse sentido, a

NOS continuou em 2016 a aposta em rede
própria para o backhauling das estações base
da rede móvel, tendo-se migrado para fibra
ótica mais 10% do parque.
A solução de transporte de sincronismo foi
também uma prioridade em 2016 por ser
crítico para o correto funcionamento da
rede. A NOS selecionou e certificou uma
nova solução que será implementada em
2017, que garantirá uma maior resiliência,
escalabilidade e segurança da sua solução
de sincronismo - diversidade e redundância
múltipla de fontes de sincronismo, com layer
dedicado de transporte de sinal - bem como
adaptatibilidade às necessidades futuras da
rede móvel nomeadamente aos processos de
coordenação das redes móveis 4G, 4.5G e 5G
e à capilaridade crescente.
Relativamente à infraestrutura IP/MPLS,
confirmou-se durante o ano de 2016 a
tendência de consumo de conteúdos
disponibilizados a partir da Internet,
perspectivando-se que esta situação irá
manter a tendência de crescimento motivado,
desta vez, por novos formatos vídeo, em
particular os relacionados com realidades
virtual e aumentadas, adesão à estratégia
de Cloud pelas Empresas e Big Data. Resulta
daqui a necessidade de manutenção do
processo de transformação e atualização
da rede IP/MPLS, o qual se traduziu, de
forma sumária, no seguinte conjunto de
intervenções:
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. Substituição dos equipamentos que
suportam o Core da rede IP/MPLS por
unidades de última geração e de alta
capacidade de comutação (1Tbps/
slot), fator crítico nesta camada da
arquitetura, permitindo ainda a introdução
de tecnologia de 100Gbps a custos
competitivos;
. Evolução de infraestruturas, com a
introdução da tecnologia MPLS em
aproximadamente 80 novos sites, os quais
pertencem ao nível mais capilar da rede de
agregação com consequentes benefícios
em termos de homogeneização na oferta
de serviços e incrementos de resiliência e
capacidade;
. Reforço na capacidade de interligação com
diversos fornecedores de conteúdos e
respetivas plataformas de CDN (Content
Delivery Network), com particular
relevância para a Google/Youtube,
Facebook assim como a dos peerings
privados, com destaque para a Microsoft/
Twitter e Amazon;
. Incremento em 40% da capacidade de
interligação com operadores de trânsito IP
Internacional e ISPs nacionais recorrendo
para o efeito a tecnologia de 100Gbps;
. Promoção de pilotos sobre plataformas
para a automação dos processos de
provisão de serviços com vista à entrega
de modo otimizado dos mesmos.
O portefolio de serviços para o segmento
empresarial foi reforçado, mantendo a aposta
com a inovação que a NOS pretende garantir
no mercado sendo reflexo o esforço de
integração, em conjunto com a Microsoft,
com as diversas opções da oferta de cloud
Azure (ExpressRoute, privada e pública) com
VPNs MPLS, o incremento nos débitos das
ofertas Ethernet disponibilizadas sobre rede de
acesso DOCSIS e melhorias introduzidas nas
arquiteturas de Disaster Recovery.
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Também na área de IP/MPLS se terminou, em
2016, o programa de consolidação da rede
EDGE no seu layer mais central, com benefícios
de eficiência, simplificação e renovação.
A sociedade de informação, os utilizadores e
aplicações exigem uma constante evolução
das redes de comunicações. O processo de
transformação das Redes, derivado da fusão
das duas empresas que lhe deram origem,
tiveram o benefício de permitir construir uma
Rede NOS consolidada, escalável e preparada
para todas as evoluções que se perspetivam
para o futuro.

Plataformas de Serviço
Decorrente do processo de fusão, encontrase em fase final de implementação, o projeto
de consolidação das plataformas de controlo
do serviço de Voz da rede de acesso HFC/
FTTH assente num sistema multimédia IP de
última geração (IMS – IP Multimedia System).
É assim assegurada a total convergência do
serviço de Voz, independentemente da rede
de acesso, do terminal utilizado e do tipo de
oferta (residencial ou empresarial), otimizando
os recursos técnicos da NOS.
Esta arquitetura segue as melhores
recomendações do mercado para evolução
tecnológica dos serviços de comunicações a
médio e longo prazo, garantindo a proteção
de investimento, redução de time to market e
flexibilizando a introdução de novos serviços
nas ofertas.

Para reforçar a capacidade e melhoria da
eficiência da plataforma de suporte ao serviço
de Voz empresarial introduziram-se novos
clusters de SBCs (Session Border Controllers)
na rede IMS dedicados ao tráfego de Voz
empresarial SIP, para maximizar a eficiência,
garantindo recursos dedicados a empresas
que requerem serviços e configurações
específicas.

permitiu também reforçar a capacidade e a
segurança na interligação a outros operadores.

Ao nível da evolução das plataformas de Voz
móvel, foi implementada uma arquitetura para
suporte ao serviço de Voz móvel altamente
escalável, assente numa solução que permite
a virtualização das funções centrais de
rede otimizando a gestão de capacidade e
garantindo a evolução para tecnologias futuras
(VoLTE). Foi ainda concluída a modernização
da plataforma central que controla o serviço
de Voz, introduzindo uma nova arquitetura
que dota a rede da NOS da capacidade de
crescer, introduzir novas funcionalidades de
uma forma rápida e eficiente assim como
ter capacidade de iniciar a virtualização de
algumas componentes da solução.

Foi iniciado o processo para a renovação total
do sistema de VoiceMail, evoluindo para uma
solução totalmente suportada em sistemas
virtuais. Esta nova solução permite reduzir
custos, simplificar a gestão e operação assim
como a recuperação de serviço caso seja
necessário recorrer ao sistema de disaster
recovery e ao mesmo tempo viabiliza rapidez
nas expansões que venham a ser necessárias.
Ao nível do serviço de SMS, a NOS passou
a dispor de mais do dobro da capacidade,
para fazer face ao crescimento da utilização
e aumentar o nível de serviço pela rapidez
de entrega das mensagens nas situações de
picos de utilização.

A estratégia definida para a interligação do
tráfego de Voz, passa pela migração para IP
de todo o tráfego, alinhado pelas melhores
práticas e recomendações internacionais.
Este caminho permite ganhos de eficiência
e a capacidade de fazer crescer o negócio
de uma forma mais otimizada e rápida.
Durante 2016, foi concluída a primeira fase do
projeto, migrando o tráfego dos operadores
mais relevantes para uma nova arquitetura,
maisresiliente e escalável. Este movimento

A arquitetura de AS (Application Server) da
rede IMS foi renovada em 2015, com upgrade
de Software, substituição do Hardware sendo
também expandida em número de servidores,
com redundância geográfica, traduzindo-se na
multiplicação da capacidade da arquitetura por
cinco.

Os sistemas de suporte às mensagens de SMS
e MMS foram renovados em 2015, em projetos
de substituição total de hardware e upgrade
do software, tendo também sido expandida a
sua capacidade física para processamento de
mensagens.

Dando continuidade ao trabalho desenvolvido
em 2015, foi feita uma transformação
completa do perímetro funcional dos
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Application Servers IMS dotando-os de
capacidade para suportar futuras ofertas
de comunicações unificadas dirigidas,
sobretudo, ao mercado empresarial. Com esta
transformação, passa a ser possível colocar
no mercado soluções de comunicação que
adicionam vídeo, presença e colaboração
às ofertas de Voz de última geração já
comercializadas pela NOS.
Além de integrada e completa, esta oferta
passará ainda a beneficiar de uma experiência
de utilização integrada, independentemente
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do tipo de terminal e tipo de tecnologia de
acesso utilizados.
Prosseguiu o trabalho de evolução da
plataforma de taxação e controlo realtime
(charging System), modernizando os
componentes responsáveis pelo interface
com os sistemas de aprovisionamento,
recargas e faturação, aumentando em
mais de quatro vezes a capacidade anterior.
Simultaneamente, migraram-se estes
componentes para novas localizações
geográficas, reduzindo os respetivos custos

operacionais e tornado a operação da
plataforma mais robusta e resiliente.
Ao nível de evolução das plataformas de
dados, foram implementados vários projetos
dedicados ao segmento empresarial.
Reforçou-se a oferta MSSP com a introdução
das componentes de ADC (Application
Delivery Control) e WAF (Web Application
Firewall). Introdução de novas funcionalidades
na componente de FWaaS (Firewall as
a Service) e expansão das plataformas
existentes por forma a acomodar crescimento.
Introduziu-se uma plataforma de proteção
de ataques cibernéticos Anti-DDoS de
elevada capacidade e com funcionalidades
de mitigação avançadas, que permite
proteger toda a infra-estrutura da NOS
e complementar a oferta empresarial de
ataques vindos das Internet. A arquitetura
da plataforma que permite oferecer serviços
Wi-Fi empresariais recorrendo a uma solução
Wi-Fi multi-tenant centralizada com portal
de gestão de acessos personalizado cliente
a cliente foi redesenhada. Esta nova solução
permite a centralização de funcionalidades até
aqui desempenhadas pelos equipamentos
de acesso, tornando-a agnóstica ao
fabricante dos mesmos e garantindo maior
escalabilidade, resiliência e segurança.

Normalizou-se ainda a informação por forma a
alimentar sistemas de Big Data.
Ao nível da aplicação de Modelos de
Virtualização para as componentes de
MME e SGSN da Rede Móvel, iniciou-se a
transformação das componentes MME e
SGSN da rede móvel, seguindo as políticas de
virtualização suportados em data center.
Atualmente as funções de MME e SGSN, são
asseguradas em equipamentos dedicados.
A utilização de modelos de virtualização,
assentes em hardware COTS (Custom Off
the Shelf) permitem aumentar a eficiência
operacional e escalabilidade destas funções.
Iniciou-se a implementação de Gateways
Corporativas dedicadas para a rede móvel
segundo modelos virtualizados. Este modelo
permite o aumento da eficiência operacional
e escalabilidade. O facto de estar assente
em plataformas dedicadas permite reforçar
a resiliência da solução e garante maior
flexibilidade na resposta aos requisitos do
negócio.
Transformou-se a arquitetura EPC (Evolved
Packet Core) de combined para single node
assente na implementação separada das
componentes da rede móvel (SGSN / MME
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/ SGW / GGSN / PGW). Esta evolução traz
vantagens operacionais permitindo evoluir
cada componente de forma isolada e uma
maior independência entre nós, aumentando
assim a disponibilidade do serviço.
A introdução do controle de consumos para
serviços OTT (Over The Top) veio permitir a
implementação de limites nas ofertas para
este tipo de tráfego. Exemplos são as Apps
Youtube e Spotify na oferta WTF. A NOS
continua assim a liderar o mercado nas ofertas
com pacotes tráfego OTT.
No sentido de desenvolver um nova
plataforma de gestão de tráfego, foi lançado
um concurso para análise e seleção de
uma solução de gestão de tráfego de
última geração, que permite maximizar
a experiência de utilização dos clientes e
otimizar a eficiência dos recursos das redes de
acesso, cabo e móvel. Esta plataforma é uma
ferramenta relevante na gestão dos recursos
da rede de acesso e core permitindo otimizar
o investimento.
Esta solução permite melhorar a visibilidade
sobre o tráfego de dados em cada célula,
na rede móvel (Cell Awareness) e na rede
de cabo (CMTS Awareness), fornecendo
indicadores transversais a várias áreas da
NOS. As Unidades de negócio terão acesso
a informação multidimensional, relevante
ao negócio, contribuindo para a definição da
oferta. Por seu lado, as áreas de Engenharia

Centro de Produção Multimédia
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dispõem de uma ferramenta auxiliar para
planeamento, dimensionamento e análise
mais aprofundada do comportamento e
utilização da rede. Com o tráfego de vídeo em
crescimento exponencial, quer em número de
clientes, quer na diversidade de plataformas
utilizadas, esta solução permite monitorar,
otimizar e garantir a melhor experiência de
utilização, evitando a exaustão dos recursos
da rede.
Em cumprimento da estratégia definida para
consolidação da infraestrutura do contact
center a NOS já tinha instalado uma nova
infraestrutura técnica de contact center. Em
2016 foi iniciada a migração dos grupos de
atendimento do Contact Centre para a nova
infraestrutura, permitindo a consolidação das
operações, a redução os custos de operação e
a uniformização dos processos e operações.
A NOS dispõe também de uma avançada rede
de distribuição de vídeo multiplataforma e
multi-device capaz de suportar um número
crescente de canais e serviços inovadores.
Em 2016, a oferta linear de TV por cabo
digital ocupava 24 Transport Streams
correspondendo a mais de 1Gbit/s de canais
SD, HD e ULTRA HD.
Os principais eventos futebolísticos de
2016, Campeonato da Europa e final da Liga
dos Campeões, foram pela primeira vez
transmitidos em ULTRA HD na rede da NOS.

Em 2016, tal como em 2015, assistiu-se a um
crescimento no volume de tráfego gerado
pelos serviços de televisão não linear (nPVR,
RestartTV e VoD). Alguns números ilustram o
sucesso destas funcionalidades:
. Mais de 21.800 portadoras únicas para
serviços on-demand, o que traduz um
incremento anual de 12%; Devido ao forte
crescimento no consumo dos serviços de
nPVR, Restart TV e VoD, a rede da NOS
suporta um total de mais de 520Gbps de
tráfego de TV on-demand, em mais de
115.000 streams em simultâneo, servidos
por uma CDN com 21 pontos de acesso
distribuídos de norte a sul e ilhas, de forma
a retirar pressão sobre o backbone;
. Mais de 2 Petabytes de arquivo nPVR em
funcionamento 24 horas por dia, 7 dias por
semana numa arquitetura cloud de última
geração;
. Atingidos mais de 2,015 milhões de
pedidos de playout diários no Natal de
2016 o que representa um incremento de
quase 15% face aos valores de 2015.
A disponibilização de conteúdos Live e
OnDemand em dispositivos OTT é assegurada
por uma CDN de ultima geração, assente
em plataformas de SDS (Software Defined
Storage) e pontos de acesso que garantem
uma experiência de utilização com a qualidade
e desempenho independentemente da rede
que é usada pelo utilizador final.

Outro projeto de grande complexidade
foi a criação do novo Master HE da NOS,
implementado no Data Centre do Imopolis.
Este foi desenhado para garantir capacidade
de expansão, eficiência operacional e redução
de custos. Projeto com uma duração de 14
meses tendo sido concluído em maio de
2016. A migração de serviços foi planeada e
realizada com rigor máximo de forma a não
existirem quaisquer interrupções de serviço
pés embora a complexidade da operação.
A aposta na qualidade de serviço, resiliência
e capacidade permitiram à NOS manter a
liderança na televisão.

Data Center
de Nova Geração
O Centro de Processamento de Dados
(CPD), também conhecido como Data
Center (DC), é o local onde são concentrados
os equipamentos de processamento
e armazenamento de dados de uma
empresa ou organização, estando a sua
atividade, cada vez mais, ligada à eficiência
das áreas de Tecnologias de Informação
(TI), desempenhando um papel crucial
nos serviços de exploração de sistemas e
aplicações em produção.
Para além do alojamento e exploração
das diversas plataformas e aplicações que
suportam as suas atividades Operacionais e
de Negócio, em 2016 a NOS consolidou nos
seus DCs uma variedade de serviços a clientes
Empresariais, como Cloud Computing,
Housing, Hosting, Storage, Backups,
Segurança, Disaster Recovery, Continuidade
de Negócios e Serviços geridos de TI.
Adicionalmente, foram disponibilizados
serviços partilhados de ackup (Backup
as a Service) e de storage (Storage as a
Service), complementando as ofertas de
Cloud Computing e possibilitando elevada
flexibilidade de aprovisionamento e uma maior
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eficácia de exploração. Estes serviços foram
arquitetados para uma utilização multi-cliente,
sendo a própria NOS cliente destas soluções.
Durante este ano e para concretização da
estratégia de DCs da NOS assistiu-se a
um crescimento de 24% de computação
interna e 46% de computação para o
negócio Empresarial. Também ao nível das
infraestruturas de DC houve necessidade de
planear e projetar expansões de alojamento a
Norte e a Sul.
Esta realidade implicou a necessidade de
resposta a uma grande diversidade de
solicitações e alterações, numa infraestrutura
que se pretende que seja estável, fiável e
eficiente.
Por outro lado, a adoção de novas tecnologias
de automação (OpenStack) e de gestão de
funções das redes de Telecomunicações e
Segurança (SDN – Software Defined Networks
e NFV – Network Functions Virtualization), tem
vindo a ser amplamente testada, antevendose o seu desenvolvimento ao longo de 2017.
Colocam-se, portanto, importantes desafios
para o próximo ano, que passam por garantir
uma adequada Gestão de Capacidade
em todas as componentes de serviço,
assegurando-se os melhores níveis de eficácia
e produtividade das infraestruturas com bons
processos de consolidação e automatização.
A flexibilidade e facilidade de acesso e
utilização das TIC (Tecnologias da Informação
e Comunicação), tenderão a representar uma
mais-valia fundamental no desempenho
operacioanl da NOS, devendo a sua estratégia
de DC contemplar princípios fundamentais de
eficácia, fiabilidade e performance, como base
fulcral de competitividade no Mercado.
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Operação e Supervisão
A rede e as plataformas são um dos principais
ativos da NOS. O reforço da posição
competitiva da NOS coloca nas áreas de
rede o desafio maior de fazer crescer a rede
garantindo a disponibilidade, qualidade e
eficiência da operação, com garantia de
controlo dos custos de exploração.
2016 foi um ano pautado por uma revisão
e otimização de todos os processos
operacionais o que teve um impacto direto
na qualidade da operação, melhorando o
sucesso no planeamento e implementação
dos projetos estratégicos de crescimento
evolução de rede, bem como na capacidade
de prevenção de incidentes e suporte aos
clientes. Merecem ainda destaque alguns
dos projetos mais estruturantes nas diversas
plataformas de rede:
. Na rede de transporte e acesso é de
referir a modernização da rede DWDM,
a migração para a nova rede IP NGN e a
modernização da rede de acesso fixa, etc.
. Nos serviços destacamos o lançamento
dos novos serviços UMA, a convergência
da plataforma NOS TV, as novas soluções
de geo-redundância para o serviço TV e
Iris, a migração de Clientes Voz Fixa para
IMS, etc.
Estão em curso ou em preparação vários
projetos de capacidade e resiliência de rede
dos quais destaca-se:
. Na rede de transporte, com o reforço da
redundância para e inter-ilhas Açores e
Madeira e no backbone do Continente,
migração de soluções legacy para a nova
rede IP-MPLS, entre outros;

. Nos dados, com novas novas soluções de
geo-redundância;
. Na Televisão, com novas soluções de
redundância e novos sites disaster
recovery;
. Na segurança, com novas soluções e
reforço das atuais soluções de anti DDoS e
do Security Operation Center;
e iniciativas de automatização e self
configuration e melhoria das frameworks
operacionais com o objetivo de melhorar a
eficiência e o time-to-market:
. Alargamento da estratégia Dev
Ops de modo a encurtar o ciclo de
desenvolvimento e produção com
estratégia de pequenos desenvolvimentos
de menor complexidade;
. Novos Portais de Configuração e
automação em processos de configuração
e deployment de novas soluções de
software, permitindo uma atuação
integrada e transparente no complexo
ecossistema tecnológico em gestão
(routers, servidores, equams, cloud,
windows, linux, ...);
. Implementação de arquiteturas Service
Oriented que permitam agilidade,
exposição e reutilização de serviços para
consumo interno e externo;
. Consolidação uma framework de
processos única suportada por ferramenta
unificada.

. Na energia, com reforços anti-vandalismo
e reforços de autonomias;
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5.2

Excelência de
sistemas e processos
a potenciar o
desenvolvimento
e a integração das
operações
A área de Sistemas de Informação da NOS é
um ativo estratégico no crescimento global
da empresa, contribuindo para o lançamento
de novos e inovadores produtos e serviços
bem como garantindo o aumento de eficácia
e qualidade na execução dos processos
de negócio e operacionais. Desempenha
ainda um papel de extrema relevância no
âmbito do Digital e atua ainda como agente
transformacional, decorrente do desafio
criado pela fusão, de unificação e integração
de sistemas, estando ainda em curso a
componente da unificação do ecossistema de
CRM, programa de elevadíssima abrangência e
complexidade.
Na sequência da bem-sucedida parceria entre
os Sistemas de Informação e as Unidades
de Negócio e Operacionais, estabeleceu-se
o Plano Estratégico de Negócio para o ano
2016, e da sua execução resultaram evoluções
marcantes para o crescimento da NOS, ao
nível do lançamento de novos produtos e
serviços em todos os segmentos, abertura
a novas redes partilhadas, otimização e
automatização de muitos processos, com
impactos diretos nas receitas e nos custos
operacionais, respetivamente.
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No âmbito da Transformação e Integração
de Sistemas, e em linha com o delineado no
Plano Diretor de Sistemas, o ano teve um
foco na criação do novo CRM (“WAVE CRM”),
que virá potenciar uma melhor experiencia
digital do cliente, aliado a uma maior eficácia
operacional. Para atingir estes objetivos de
forma eficiente, foi levada a cabo uma ação
de redesenho de toda a experiencia de cliente
ao longo das suas jornadas, ação esta que
envolveu em pico mais de 200 colaboradores
das mais diversas áreas da NOS. Em paralelo,
tem sido levada a cabo a construção de
muitas das peças basilares para a criação
deste grande ecossistema, como o modelo
de atendimento, que entre outros blocos,
define desde já toda a usabilidade dos frontends e processos de gestão de interações e
incidentes de cliente.
Na componente de suporte aplicacional
e tecnológico bem como operacional,
concretizou a grande maioria dos
objetivos propostos, com evoluções
muito significativas ao nível da melhoria
contínua; da monitorização proativa e end2-end dos processos; ao nível da evolução
e da renovação tecnológica das principais
plataformas e ao nível do compromisso
total com as políticas de segurança. Tudo
isto permitiu reduzir o número de incidentes
causados a clientes por motivos originados
nos Sistemas de Informação em cerca de 25%
e melhorar a performance em processos de
negócios críticos.
Por fim, mas de extrema relevância, os
colaboradores são um dos principais ativos de
elevado valor em toda a cadeia de entrega que
possibilitou cumprir a estratégia definida para
2016, e por tal, a sua motivação e formação,
o grau de envolvimento nos processos de
decisão, o enquadramento das suas maisvalias nas mais diversas funções na área
de Sistemas de Informação são estratégias
que continuarão a ser colocadas em prática,
sempre numa ótica de melhoria contínua.

É ambição da área de sistemas: continuar
a entregar com elevados padrões de
qualidade, todos os processos de negócio e
operacionais que são suportados ao longo
dos mais diversos sistemas de informação
em exploração, garantindo sempre as
respetivas atualizações tecnológicas,
melhorias contínuas e evolução no controlo e
monitorização da execução.
Está em curso o desenvolvimento e entrega
do Novo CRM (WAVE CRM), iniciado em
meados de 2015 e meta final do vasto
programa de transformação, cujos objetivos
se movem em dois vetores: proporcionar
uma experiência de cliente perfeita em todos
os canais e otimizar, agilizar e potenciar a
colaboração da operação.
A área de sistemas é uma peça estratégica
no caminho Digital da empresa, criando os
enablers tecnológicos, inclusive resultantes de
alguma atividade de Research & Development,
bem como a definição e implementação de
roadmaps funcionais por forma a fazer evoluir
rapidamente as áreas de self-service e suporte
proativo aos clientes.
A NOS pretende criar e ser uma referência no
Advanced Analytics que permita atingir um
novo patamar de profundidade na utilização
e até monetização do gigante volume de
dados gerados na empresa e, em paralelo,
estabelecer uma metodologia de Enterprise
Data Governance.

Data Centre
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5.3

Implementar uma
estratégia de marca
única em toda a
cadeia garantindo a
melhor experiência
de cliente
Um ano de considerável
crescimento e consolidação
Uma marca com um
progresso estratégico
substancial em 2016
Ao segundo ano de existência, a NOS é uma
marca forte, entre as mais recordadas de
todo o mercado nacional, com lugar cativo no
topo da recordação publicitária, semana após
semana.
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2016 foi um ano de assinalável progresso,
com evolução considerável na presença,
recordação e preferência da marca NOS junto
dos consumidores.
A inovação de produto e de comunicação,
em todos os segmentos, a par da pertinente
presença em territórios de paixão, fazem
com que a NOS assinale de forma certeira
e amplificada o lugar que ocupa na vida das
pessoas e no País, sendo mais na vida dos
clientes e liderando entre pares.

NOS é a marca de
telecomunicações mais
premiada pelos portugueses
Tendo como missão ser best in class de
imagem e preferência, a NOS ganhou em
2016 a escolha dos consumidores, fazendo
de forma histórica um pleno nos prémios
conquistados.
A NOS é a marca telco de confiança dos
portugueses (Marca de Confiança 2016
– categoria operador de telco e media),

com os produtos mais relevantes (Prémio
Produto do Ano 2016 – 4P, experiência TV,
móvel, N Play, Cartão NOS), Escolha do
Consumidor (4P, móvel, cinemas NOS) e com
os clientes de televisão mais satisfeitos (ECSI
– European Customer Satisfaction Index).

Comunicação
inovadora e eficaz
Ao longo do ano a NOS lançou mais de 20
campanhas de elevado impacto e eficácia,
afirmando uma nova linha de comunicação
que, por ser fortemente identitária e
consistente, trouxe resultados sólidos.

de televisão best in class. Sob o claim: “a tua
televisão, só pode ser UMA” a NOS apresentou
ao mercado a mais inteligente e personalizada
solução de TV. Suportada, entre outras
features, numa experiência personalizada,
comando por Voz, recomendação de
conteúdos e definição de imagem 4K.
A UMA consolidou a liderança da NOS na
categoria TV, onde a marca recolhe de ano
para ano, cada vez mais a preferência dos
portugueses, como comprova o estudo ECSI.

A narrativa de marca fez uma interessante
evolução com a criação de ambientes,
histórias e personagens reconhecíveis e
proprietárias. Nesta evolução a marca contou
com o ator premiado internacionalmente
Nuno Lopes.
A comunicação do novo interface de televisão
– UMA – marcou o ano. A campanha entregou
com elevada notoriedade uma experiência

Loja NOS - Centro Comercial Colombo
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Uma marca forte em
todos os meios
A estratégia de comunicação contemplou
uma inovadora ampliação do espectro de
media.
Para as campanhas foi convocada media
paga (Televisão, Rádio, Imprensa, Digital),
amplificada a media própria (Lojas, Redes
Sociais) e estimulada a media ganha
(propulsionada pela partilha e participação
dos consumidores). Com esta ampliação, a
NOS acompanhou os hábitos e interesses dos
consumidores, em todos os seus espaços
e momentos, com elevada pertinência
e storytelling, como só uma marca de
telecomunicações e entretenimento o pode
fazer.
No digital, a NOS criou comunidades em torno
dos seus temas, criando grande relevância de
presença e relação nos mais diferentes meios
(Facebook, Instagram, Youtube, Snapchat). Na
comunicação online, a micro segmentação
transformou-se numa ferramenta de macro
relevância, e permitiu em 2016 liderar de forma
sistemática nos indicadores de engagement
com os portugueses.
Tendo o cliente como foco, ainda em 2016,
a NOS lançou a App de cliente NOS que
permite a gestão de todos os seus serviços
digitalmente e com toda a comodidade.
Lançou também o Fórum NOS, um fórum
online de participação conjunta marca e
consumidores, que cumpre o propósito
de auscultar e alinhar para uma melhoria
permanente de proposta de valor.
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Uma marca com forte
aposta no empresarial
A presença da marca para o segmento
encontra em 2016 uma estratégia renovada
e vencedora, que inova nos formatos, nas
parcerias e garante relevância para além da
relação comercial.
O segmento empresarial tem um papel
estratégico enquanto percursor da inovação.
O Prémio Inovação NOS, uma parceria
com a TSF e o Dinheiro Vivo, promoveu a
inovação no País premiando novas áreas de
negócio e projetos inovadores em empresas e
instituições públicas nacionais.
O Circulo da Inovação NOS, em parceria com
a SIC Noticías e com o Expresso, abriu um
espaço de debate sobre temas de importância
transversal para as empresas – da gestão
de talento, ao trabalho em rede. Em 2016,
contou com 100 gestores e CEO das principais
empresas portuguesas, afirmando-se como
um importante espaço de pensamento e
networking.

Evento Circulo da Inovação
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Música, Futebol e Cinema
– ativos estratégicos de
diferenciação e relação
A NOS é a única marca portuguesa (e de
telecomunicações) com uma posição superior
e distintiva nos principais territórios de paixão
dos portugueses: Futebol, Música e Cinema.
Este foi o ano de consolidação do
posicionamento da marca na Liga NOS.
Uma nova estratégia de ocupação do
território trouxe à marca uma evolução muito
significativa de notoriedade, liderando pela
presença pertinente nos momentos-chave do
campeonato, pela expansão das plataformas
de consumo de conteúdos de futebol (site
liganos.pt e Instagram Liga NOS) e a oferta de
bilhetes através de mecânicas de engagement
originais.
Na Música a NOS consegue crescer na
associação ao território nos três principais
ativos da marca:
. No NOS Alive - que teve a sua primeira
edição há 10 anos e se reforça ano após
ano como o evento de referência nacional,
com o melhor cartaz sempre;
. No NOS Primavera Sound – que se afirma
como um dos principais festivais de
culto de música, permitindo entregar
uma experiência única e crescentemente
amplificada;

Festival NOS Primavera Sound
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. No NOS em D’Bandada - um conceito
inovador e pioneiro em Portugal. O único
evento de música gratuito proprietário
de uma marca em Portugal que pela 6ª
edição abriu as portas à música em locais
inusitados da cidade do Porto a mais de
200 mil pessoas.
No Cinema, a marca promoveu relevantes
ações, das quais se destacam: “A caminho
dos ÓSCARES®”, um evento exclusivo que
tem lugar nos Cinemas NOS comemorando a
mais conhecida festa do cinema mundial e o
patrocínio ao festival LEFFEST, evento que se
afirma cada vez mais na Europa e se destaca
em Portugal como o mais internacional dos
eventos da 7ª Arte.

Indicadores de performance
2016 foi um ano de ganho significativo
de eficácia e retorno. A marca e a sua
comunicação progrediram nos principais
indicadores: crescimento considerável na
notoriedade de marca – em permanência
no topo de marcas com a publicidade mais
recordada do País; liderança da recordação
comprovada do sector; e uma evolução
de imagem de marca para um espaço
crescentemente distintivo e relevante.
2016 fez da NOS uma marca muito presente
na vida dos portugueses. Com apenas dois
anos de existência a marca NOS está muito
próxima da liderança.

5.4

Uma plataforma
logística eficiente
para entregar uma
experiência ágil aos
clientes
Em 2016, marcou-se o ritmo na otimização
e reengenharia de processos na logística
direta e inversa. Um ano após a construção e
integração do novo centro logístico de cerca
de 13.500m2, com a implementação do novo
sistema integrado de informação assente
em SAP, otimizaram-se e integraram-se
processos.
Exemplo disso foi o lançamento do novo
modelo de logística inversa assente na
reparação interna, novas plataformas de
teste flexíveis para diferentes produtos e
tecnologias. Este projeto permitiu a redução
de custos logísticos, dando origem a uma
estrutura mais ágil e eficaz na entrega e
experiência dos produtos.
Desenhou-se também o novo modelo de
gestão e abastecimento de equipamentos
fixos que veio permitir uma gestão integrada
de todos os produtos através de ferramentas
simples, automáticas e eficientes.
Estes projetos preparam a companhia para os
novos desafios do futuro, nomeadamente a
crescente digitalização dos canais e clientes.
Resultado da implementação dos mesmos,
obteve-se uma redução significativa dos
custos unitários logísticos, uma redução do
valor de stock em armazém e canais, um
aumento da agilidade e controlo do modelo
de transportes em cerca de 700 mil pontos de
entrega e um aumento significativo do volume
de equipamentos reinjetados.

Armazém da logística
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5.5

Excelência no serviço
ao cliente
Os clientes procuram cada vez mais
mobilidade e autonomia no acesso a
informação e na utilização dos seus serviços.
Para responder a esta necessidade, em 2016
apostou-se de forma clara na evolução dos
canais digitais através do lançamento da nova
Área de cliente e App de cliente NOS.
Para estar mais próximo dos clientes,
reescreveram-se os principais suportes de
comunicação no sentido de aumentar a
clareza e a empatia. Pela quarta vez a NOS foi
considerada como tendo o “Melhor Serviço
ao Cliente do Mundo” pelo Contact Center
World e a Associação Portuguesa de Contact
Centers reconheceu a NOS como o melhor
operador na categoria de Telecomunicações.
Estes prémios vêm reforçar o objetivo de ser
líder na experiência e satisfação dos clientes
através da aposta contínua na qualidade de
serviço.
O digital como pilar da reestruturação da
experiência de serviço sendo que a sua
reformulação tem vindo a transformar a
experiência de serviço, não apenas porque
permite mais autonomia aos clientes, mas
também porque desafia as organizações a
simplificarem os seus processos para que
o número de ações ou clicks para aceder a
informação ou responder a pedidos, seja
reduzido ao mínimo possível.
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Com esta orientação em 2016, lançou-se a
nova área de cliente e App Cliente NOS, em
que através de um login único, os clientes
podem gerir de uma forma integrada todos
os seus serviços. A nova área e App de cliente
NOS apresenta melhorias significativas na
disponibilização de informação, navegação e
usabilidade. Desde o lançamento em junho, a
área de cliente conta com mais de 1,2 milhões
de utilizadores e a App de clientes teve
dezenas de milhares de downloads atingindo
os tops das lojas de aplicações Google Play e
iTunes em Portugal.
Na área de apoio ao cliente do site reformulouse a apresentação de informação sobre
equipamentos. A nova página dá destaque
aos equipamentos e marcas mais vistos,
simplifica a pesquisa e sobretudo disponibiliza
as especificações de equipamentos e tutoriais
de utilização de uma forma mais simples e
intuitiva.
Adicionalmente, reformulou-se a área de
ajuda do site nos.pt com o intuito de orientar
o cliente para o canal mais adequado para
resolver as suas questões. Esta nova página
tem como objetivo ajudar os clientes que
se encontram online a encontrar as suas
respostas com o mínimo esforço e melhores
resultados.

Cada vez mais os clientes procuram as
recomendações de outros clientes para
escolherem os melhores conteúdos de
entretenimento, aconselharem-se sobre
equipamentos e novas tecnologias e
ultrapassarem dificuldades na utilização
de serviço. Neste contexto, lançou-se em
dezembro o Fórum NOS para criar um
ecossistema digital que respondesse a esta
necessidade. O lançamento foi um sucesso
de adesão e utilização e será ao longo de 2017
um pilar fundamental da estratégia de serviço.
Loja NOS - Centro Comercial Colombo
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Comunicação como
vetor para construção de
relações de confiança
A NOS acredita que a forma de comunicar
tem um impacto significativo no diálogo que
se estabelece com os clientes, sendo a base
para a construção de relações de confiança.
Nesse sentido, trabalhou-se na construção de
um manual de comunicação, que incorpora
um conjunto de guidelines que permitem
ser mais simples, claros e empáticos nas
várias interações. Com base nestas novas
guidelines, reviram-se os diferentes suportes
de comunicação (cartas, e-mails e sms) para
garantir uma mensagem simples, próxima e
consistente ao longo de todo o ciclo de vida
do cliente.

Orientação para a melhoria
contínua das operações
Continua-se a investir na restruturação
da infraestrutura operacional através da
simplificação e automatização dos processos
para facilitar o atendimento assistido para
clientes. Em 2016, reformularam-se os
processos de despistes técnicos para FTTH
o que permitiu melhorar consideravelmente
a capacidade de responder aos clientes no
momento de contacto e indo ao encontro às
expectativas dos clientes.

Call centre
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Para dar resposta a orientações
regulamentares da ANACOM, relativas às
gamas de numeração das linhas de apoio
dos operadores de telecomunicações,
reestruturou-se a infraestrutura de telefonia.
A partir de agora, os clientes do serviço de
telemóvel stand-alone são servidos através do
número 16993.
A experiência de cliente é uma
responsabilidade de todos, e em particular,
os gestores de contacto que na sua
interação diária com os clientes, têm um
papel fundamental na identificação de
oportunidades de melhoria. Nesse sentido,
implementou-se um processo estruturado
para recolher e gerir a Voz do gestor de
contato. Hoje em dia as equipas de melhoria
contínua, utilizando uma plataforma única,
analisam e prioritizam as sugestões recolhidas
junto dos assistentes, para despoletar ou
reforçar ações de melhoria das operações.

Reconhecimento da
excelência de serviço
a nível mundial
A NOS procura ter um papel relevante na
indústria, pelo que continua a participar
ativamente em conferências nacionais e
internacionais com o intuito de partilhar
melhores práticas, recolher experiências de
organizações semelhantes, dentro e fora do
sector de atividade, para em conjunto procurar
endereçar da melhor forma os desafios das
áreas de serviço ao cliente.
A nível internacional, na conferência
Contact Center World a NOS foi não apenas
reconhecida como tendo o “Melhor Serviço ao
Cliente”, pelo seu enfoque na reestruturação
da experiência de serviço, mas venceu
também nas restantes duas categorias em
que concorreu, nomeadamente “Melhor
Suporte em Redes Sociais” e “Melhor
Campanha de Vendas em Inbound”.
A nível nacional, em maio de 2016 a NOS
também foi distinguida pelos prémios da
APCC (Associação Portuguesa de Contact
Centers) com o 1ª e 2ª lugar na categoria de
Telecomunicações pela qualidade de serviço
da linha 16100 (segmento empresarial) e da
linha 1693 (segmento pessoal).
Na área de serviço ao cliente, todos os
esforços diários vão no sentido de assegurar
um serviço de excelência. Nesse sentido foi
particularmente gratificante o reconhecimento
pelo estudo do Europeran Customer
Satisfaction Index (ECSI) em que a NOS foi
considerada a empresa líder na satisfação do
cliente em telefone fixo e televisão paga.

Edifício NOS no Parque das Nações, Lisboa
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Consolidar a posição de
liderança no segmento
audiovisual e cinemas

6
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Audiovisuais
O ano de 2016 foi o melhor ano de Cinema
dos últimos cinco anos, continuando a
registar um crescimento do mercado da
distribuição cinematográfica em Portugal,
face a 2015, que já por si tinha sido um ano
de excelência (crescimento de 20% 2015
vs. 2014). Em 2016, registou-se uma receita
bruta de bilheteira de 76,6 milhões de euros,
mais 2,2% do que em 2015 e um aumento
do número de espetadores em 2,2% face ao
período homólogo, atingindo os 14,8 milhões
espetadores.
A NOS Audiovisuais manteve a sua posição
de liderança no negócio de distribuição de
cinema em 2016, registando uma quota
de mercado de 65% em receita e 64% em
espectadores. Segundo os dados ICA, a
NOS Audiovisuais distribuiu 6 filmes do Top
10 de receita bruta nacional, tendo lançado
151 filmes. O destaque vai para os seguintes
filmes: “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”
(622 mil espectadores e receita bruta de 3,1
milhões de euros), “Esquadrão Suicida” (477
mil espetadores e receita bruta de 2,7 milhões
de euros), “À Procura de Dory” (433 mil
espetadores e receita bruta de 2,1 milhões de
euros) e “Zootropolis” (400 mil espetadores e
receita bruta de 2,0 milhões de euros).

Em 2016, a NOS Audiovisuais consolidou a
representação e distribuição das principais
Majors de Hollywood, como: a Warner, a
Disney, a Universal, a Paramount e a MGM
e continuou a apostar no lançamento de
filmes independentes, com destaque para
a distribuição de filmes como “Assalto a
Londres”, “Mestres da Ilusão 2”, “Mechanic:
Assassino Profissional”, ou “O Herói de
Hacksaw Ridge” e ainda com um enfoque
na continuidade de lançamento de projetos
nacionais, nomeadamente com os filmes a “A
Canção de Lisboa” e o “O Amor é lindo porque
sim”.
No negócio de distribuição Home Vídeo,
segundo os estudos da GFK, as receitas do
mercado em Portugal, e de acordo com uma
tendência global, continuaram a registar uma
descida de 28% face ao período homólogo,
em parte justificada pelo crescimento da
disponibilização de conteúdos e crescimento
das plataformas digitais, alteração de hábitos
de consumo e pirataria. A NOS Audiovisuais,
em termos de quota de mercado, mantém
liderança, tendo mesmo crescido a sua QM
em volume (54,1% vs.51,4) e mantido em
valor (59,2%), que é também um reflexo dos
bons resultados obtidos nas salas de cinema.

Bilheteiras Cinemas NOS Colombo
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Relativamente à gestão de direitos e televisão,
a empresa manteve-se focada na produção e
comercialização dos canais premium de filmes
e séries TVCine&Séries, continuando também
a desenvolver o mercado dos serviços
digitais on demand, salientando-se o TVOD
(Transactional Video On Demand), o SVOD
(Subscription Video On Demand) e o EST
(Electronic Sell Through).
Em especial o formato EST, com o qual
em 2016 se cimentou acordo com todas
as majors, foi promovido de forma inédita,
em parceria com estas, de forma a
fomentar o mercado e o consumo digital de
homevideo em Portugal. Em 2016, os canais
TVCine&Séries mantiveram a primeira janela
de exibição em exclusivo de todos os filmes
em televisão, e o canal TVSéries, no âmbito da
parceria com a HBO, através da qual os Canais
garantiram o exclusivo de todos os programas
do canal premium americano, disponibilizaram
o primeiro episódio de 5 novas séries para
todo o mercado (Vice Principals, The Night
of, Westworld, Divorce e Insecure). Em
termos de parque de Subscritores, os canais
TVCine & Séries mantiveram a tendência
de crescimento no mercado nacional que
compensou a estagnação do mercado nos
países Africanos de Língua Oficial Portuguesa.
Realça-se também a crescente capacidade
do Centro de Produção Multimédia (CPM)
que produz atualmente treze canais de
televisão líderes de mercado e disponibiliza
conteúdos localizados para Portugal e países
de expressão portuguesa para utilização em
serviços de OTT e exibição cinematográfica.
Durante o ano de 2016, o CPM foi alvo de
um conjunto de investimentos e melhorias
operacionais que permitiram que continue a
ser uma referência de boas práticas ao nível da
Indústria do Audiovisual em Portugal.
A joint-venture Dreamia - Serviços de
Televisão, S.A., com a AMC Networks
International - Ibéria, é uma parceria
estratégica para a produção de canais
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infantis e de séries e filmes, para o mercado
português e mercados africanos de
expressão portuguesa. Relativamente aos
canais da Dreamia, para 2016 há a destacar
a continuação da liderança como os canais
mais vistos da televisão por subscrição, com
um total de 6,2% de share (totalidade dos
canais Hollywood, Panda, Biggs e MOV),
apresentando um crescimento de +1,1 pp
(21,5%) face ao ano anterior. No ano do seu
20º aniversário, o canal Hollywood consolida
a sua posição de canal mais visto entre
todos os canais de subscrição (fonte MMW/
Mediamonitor/GFK) com um share de 2,9% de
share.

Centro de Produção Multimédia

O canal Panda, muito mais do que um canal
de televisão, é uma referência incontornável
para as crianças portuguesas, que procurou
aproximar-se ainda mais da sua audiência
através da aposta em produções nacionais,
contando, desde a sua criação, com mais de
20 formatos especificamente desenhados
para as preferências do seu mercado. A
comemorar o seu 20º aniversário, o canal
fechou o ano com chave de ouro, através
do lançamento do seu primeiro concurso
“Código Panda” e a consolidar a sua posição
com um crescimento de +0,9 pp face ao ano
anterior. Destaque também para o canal Biggs
com uma variação de +0,2 pp e também este
uma referência no segmento onde se insere.
Para este facto muito contribuiu a aposta na
diversidade assim como em conteúdos de
qualidade.
O canal Blast, um canal exclusivo para Angola
e Moçambique, celebrou o seu 2º aniversário,
como líder de popularidade e audiência entre
os canais de filmes nestes territórios.

Loja NOS - Centro Comercial Colombo Área Infantil
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Cinemas
A NOS Cinemas reforçou a sua posição
como empresa líder do mercado de exibição
em Portugal, atingindo em 2016 uma quota
de mercado de 62% em termos de Receita
Bruta e de 61% em número de Espetadores,
com 9,096 milhões de bilhetes vendidos, um
recorde absoluto na história da empresa.
A inovação e a capacidade de estar
permanentemente no topo da tecnologia têm
contribuído para o sucesso e liderança da NOS
Cinemas no mercado de cinema em Portugal.
A NOS Cinemas tem todas as suas salas
equipadas com projeção e som digital,
respeitando as especificações DCI (Digital
Cinema Initiatives) com resolução máxima
da norma 2K e 4K. Para além da exibição
comercial de filmes, exibe ainda conteúdos
alternativos de desporto, música e bailado live
ou gravados em 2D ou 3D.
Cerca de 40% das salas da NOS Cinemas são
equipadas com projeção digital 3D REAL D. Em
março e abril de 2016, a empresa inaugurou
duas salas com a tecnologia 4DX, as primeiras
em Portugal, nos cinemas Gaia Shopping e
Almada Fórum, oferecendo mais uma vez,
uma experiência única aos clientes na zona do
grande Porto e Lisboa.
O 4DX é uma experiência única e imersiva
de Cinema, um “conceito” de cinema
completamente inovador e diferenciador, que
permite ao cliente uma nova experiência em
sala, com efeitos e sensações sincronizados
ao filme, onde inclui movimentos e vibrações
repentinas nas cadeiras, efeitos de ventos,
aroma, luzes e outros efeitos especiais.
2016 marca ainda a continuação da instalação
dos sistemas de som digital Dolby Atmos
de última geração, disponível em salas
selecionadas. Em algumas salas existe ainda
também capacidade para exibição de filmes
produzidos com a tecnologia HFR (High Frame
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Rate) que permite imagens mais imersivas,
mais nítidas e realísticas através do aumento
de número de fotogramas por segundo
(de 24 para 48), garantindo uma excecional
experiência de cinema e a melhor satisfação
do Cliente.
Com 30 complexos “multiplex” e 215
salas de cinema, a NOS Cinemas cobre
geograficamente todo o País de Norte a Sul,
fazendo das lojas em centros comerciais
verdadeiras âncoras, com uma imagem
exterior e interior muito forte.
Em termos tecnológicos, a NOS Cinemas
tem vindo ainda a desenvolver inúmeras
plataformas e serviços que permitem um
melhor serviço e experiência de Cliente:
. Kiosks que permitem levantamento,
reservas e compras de bilhetes e produtos
de bar a débito e ou a crédito;

Kiosk Bilheteira

. Aposta na Aplicação móvel MTicket
(aplicação para dispositivos móveis que
permite a compra de bilhetes, cruzamento
e venda de promoções com os respetivos
terminais nos cinemas);
Sala IMAX - Centro Comercial Colombo
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. Presença na Plataforma de serviço de
Televisão NOS e no site corporativo
NOS, que permitem para além de poder
comprar bilhetes, conhecer o cartaz com
os filmes que estão em exibição, ver os
respetivos trailers, consultar horários das
sessões e os lugares em cada sala.
A nível Internacional a NOS Lusomundo
Cinemas está presente em Moçambique
através da empresa Lusomundo Moçambique,
empresa local de exibição cinematográfica a
operar neste mercado há vários anos, tendo
atualmente dois complexos em Moçambique
com cinco salas, duas salas no Centro
Comercial Maputo Shopping e três salas na
cidade da Matola, no Centro Comercial Parque
dos Poetas, e uma operação consolidada
apesar da instabilidade económica e social.
Destaques da operação em 2016 (Portugal):
. 30 complexos multiplex
. 215 salas
. 2 salas IMAX
. 2 salas 4DX (abertura das primeiras salas
4DX em Portugal - em Gaia e em Almada)
. Instalação da primeira sala com projeção
laser em Portugal (Braga)
. 204 salas com som Dolby 7.1
. 84 salas 3D
. 82 salas com HFR (high frame rate)
. Continuação do deployment de instalação
de salas com som Dolby Atmos (10 salas
atualmente)
. Desenvolvimento de conceito VIP com a
instalação de salas com cadeiras especiais,
tipo chaise-longue
. Cerca de 39.300 cadeiras
. 55 kiosks de vendas
. 9.096.886 bilhetes vendidos /ano
. 327 filmes exibidos /ano
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. Cerca de 350.000 sessões de cinema /ano
. Cerca de 400 toneladas de milho nacional
para pipocas
. Cerca de 450 colaboradores (full time e
part time)

Publicidade
A NOS Publicidade tem o seu core business
na venda de espaço publicitário quer em
canais temáticos, quer nas principais redes
de cinema. Em 2016, ainda alargou o seu
portefolio de produtos para a venda de espaço
em sites de Internet, tornando a sua oferta
muito mais integrada para o cliente final.
O mercado de publicidade em 2016 registou
um pequeno aumento, muito fruto da
existência de eventos especiais que não se
repetem anualmente (onde se destaca o
Europeu de Futebol e o Rock in Rio) embora
se tenha também sentido um aumento da
pressão concorrencial pela entrada de novos
operadores no mercado e pela utilização do
fator preço como arma concorrencial para
captar receitas no segmento dos canais de
acesso livre.
Esta situação acabou por ter reflexo no
posicionamento da própria NOS Publicidade,
aumentando o seu foco em nichos específicos
onde atua sem, contudo, deixar de potenciar
e fomentar a criação de outras oportunidades
que possam vir a gerar elevadas receitas no
futuro. Esta estratégia acabou por dar os seus
frutos, tendo a NOS Publicidade, tal como
em 2015, registado um crescimento superior
a 10% das receitas geradas, muito acima do
registado no mercado de publicidade como
um todo.

Uma cultura de
sustentabilidade
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As tecnologias de informação e
comunicação são um instrumento essencial
à implementação de um modelo de
desenvolvimento sustentável: aumentam a
produtividade e reduzem o impacto ambiental
em inúmeros setores da economia, abrem
novas oportunidades de inclusão a grupos
tradicionalmente desfavorecidos e melhoram
a qualidade de vida das pessoas.
O compromisso da NOS é contribuir para
a concretização deste potencial, através da
colocação no mercado de produtos e serviços
inovadores e acessíveis, ao mesmo tempo
que, em conjunto com os nossos diversos
stakeholders, atuamos no mercado de forma
responsável e ética.

Gestão da sustentabilidade
A gestão da sustentabilidade na NOS é
realizada através de dois ciclos: o ciclo
estratégico (trianual), no qual são identificados
os temas materiais, definida a estratégia e
estabelecidos objetivos de curto e médioprazo; e o ciclo operacional (anual), no qual
são definidas ações que permitam alcançar
os objetivos, é monitorizado o desempenho e
são realizadas auditorias internas e externas de
verificação.
O primeiro ciclo estratégico da NOS iniciou-se
realizando um extenso exercício de benchmark
setorial que permitiu mapear os temas de
sustentabilidade mais relevantes para o setor
das telecomunicações. Em 2016, deu-se
continuidade ao processo, cruzando os temas
identificados com o resultado de uma análise
do contexto externo (agenda internacional
e nacional de desenvolvimento sustentável,
riscos globais, enquadramento legal e
regulatório) e interno (estratégia de negócio
e matriz de risco NOS, matriz de impactos
ambientais e mapeamento de stakeholders).
Apesar não estar ainda concluído, este
processo resultou na identificação preliminar
de dois eixos orientadores de ação que
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integram 35 questões potencialmente
materiais. Estas questões serão avaliadas, em
2017, através de um processo de auscultação
de stakeholders internos e externos,
concluindo assim o ciclo estratégico.
A gestão operacional assenta na
monitorização do desempenho, realizada
através de um sistema de indicadores de
sustentabilidade. Esta monitorização constitui
a base para o desenho das ações de melhoria
implementadas anualmente com vista a
garantir o cumprimento dos objetivos e metas
definidas.
Em 2016, deu-se continuidade ao processo
de definição e implementação de indicadores,
baseado nas guidelines da Global Reporting
Initiative (GRI), já concluído para todos os
indicadores prioritários, e preparou-se a
transição para o referencial GRI Standard,
adotado em setembro. Publicou-se também
um relatório anual com informação relevante
sobre o compromisso da NOS para com os 10
Princípios da United Nations Global Compact,
do qual a NOS é signatário.

Em 2016, no âmbito do Sistema de Gestão
Integrado (SGI), renovaram-se as certificações
ISO 9001:2008 (Qualidade) e ISO 14001:2012
(Ambiente), realizou-se a primeira auditoria
externa de acompanhamento à certificação
OHSAS 18001:2007 (Saúde e Segurança no
Trabalho) e desenvolveu-se um programa
de auditorias internas e de formação aos
responsáveis pelo sistema, em todas as áreas
do negócio de telecomunicações da NOS.

Edifício Sede da NOS – Campo Grande, Lisboa
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Ética

Cadeia de fornecimento

A NOS perceciona a ética como um princípio
base em todas as relações internas e externas,
tornando-se numa dimensão estratégica para
a organização. Neste sentido, o negócio, a
atuação no mercado e na sociedade é regido
por um conjunto de valores e princípios
éticos que se devem refletir nas ações dos
colaboradores, fornecedores, assim como,
de qualquer pessoa ou entidade que preste
serviços à NOS, a título duradouro ou
temporário.

Os fornecedores e parceiros NOS são
essenciais não apenas para a qualidade dos
produtos e serviços, mas também para o
desempenho de sustentabilidade da cadeia de
valor do negócio.

Nesse âmbito, e de forma a assegurar que
os parceiros e fornecedores, e os seus
colaboradores, conhecem e incorporam nas
atividades que desenvolvem os princípios
e regras do Código de Ética NOS, em
2016, identificaram-se os riscos éticos
mais relevantes associados às atividades
realizadas em representação da NOS. Com
base nessa informação desenvolveu-se
um documento explicativo do Código de
Ética NOS para Parceiros e Fornecedores
NOS. Este documento foi enviado a todos
os fornecedores e parceiros da NOS, que
se comprometeram, assim como as suas
pessoas, com o respetivo cumprimento.
De forma a que todos conheçam os
princípios e regras descritos no Código de
Ética NOS, foram ainda realizadas sessões de
formação para todas as pessoas envolvidas
nas atividades prestadas à NOS. De referir
também que em 2016, pela natureza do
negócio e especificidade das suas funções,
desenvolveram-se ainda ações de formação
específicas para todos os colaboradores da
NOS Lusomundo Cinemas.

72

Em 2016, reviram-se os Requisitos de
Sustentabilidade para Fornecedores e
Parceiros NOS. Este documento traduz
o essencial do posicionamento da NOS,
compromisso e atuação - em termos de ética,
segurança da informação, energia, emissões
e resíduos, e saúde e segurança no trabalho
– ficando as entidades com quem a NOS se
relaciona obrigadas ao seu cumprimento.
Os requisitos de sustentabilidade são
comunicados a todos os fornecedores e estão
também disponíveis publicamente no website
NOS.

Anualmente, realiza-se também um
processo de avaliação de fornecedores em
matéria de qualidade de produtos e serviços
prestados. Em 2016, foram avaliados 10% dos
fornecedores que interagem com a Direção
de Compras da NOS. A avaliação em matéria
de desempenho ético, ambiental e social foi
testada em 2015, envolvendo mais de uma
centena de fornecedores de grande e pequena
dimensão. No entanto, dada a reduzida taxa
de resposta, foi decidido rever a metodologia,
processo que ainda decorre.

Armazém da logística
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Energia e carbono
O consumo de energia e as emissões de
gases com efeito de estufa (GEE ou carbono)
associadas constituem o principal impacto
ambiental da operação própria da NOS. À
medida que o negócio cresce e os serviços
de dados ganham importância no portefólio,
as exigências energéticas da rede técnica
crescem também, o que tem vindo a implicar
um aumento do consumo, em termos
absolutos.
Em 2016, deu-se continuidade à
implementação de um plano de medidas de
eficiência energética, com especial atenção
às principais instalações da rede técnica.
Investiu-se também na rede de acessos,
reduzindo as necessidades energéticas
de antenas de telecomunicações móveis.
Estas medidas permitiram limitar o ritmo de
crescimento do consumo absoluto de energia.
Continuou-se também a quantificar a pegada
de carbono associada às atividades, de
acordo com a metodologia GHG Protocol.
Em 2016, realizou-se um inquérito aos
colaboradores que permitiu caracterizar o
padrão de mobilidade pendular (deslocações
casa-trabalho-casa), produzir indicadores
associados e quantificar as respetivas
emissões de GEE. A pegada de carbono da
NOS passa assim, em 2016, a incluir esta fonte
de emissões no âmbito 3 – emissões indiretas.
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Recursos Humanos
A NOS é uma empresa com uma forte
ambição de desenvolvimento das pessoas e
de aposta no talento.
Enquanto parte integrante da NOS, há uma
conduta que faz de nós os profissionais que
somos. Há em nós uma vontade incansável de
fazer melhor, ir mais longe, almejar a perfeição,
surpreender e deixar a nossa marca por onde
passamos.
Apostamos em ferramentas que nos ajudam
a crescer como um todo. Não só investimos
continuadamente na consolidação de
modelos e políticas que nos permitem hoje
potenciar o engagement, a confiança, o
desempenho e o crescimento dos nossos
profissionais, porque o nosso sucesso SOMOS
NOS; como também trabalhamos para
sermos reconhecidos como uma referência
no mundo de talentos, e assim tornarmos a
marca NOS mais atrativa num mercado cada
vez mais global e competitivo.
Conscientes de que o sucesso do
investimento depende do seu alinhamento
com os valores culturais da organização,
em 2016 procuramos consolidar princípios
como a transparência, a imparcialidade e a
diferenciação consequente.
De entre as várias conquistas de 2016,
destacam-se a nível externo:
. Great Place to Work Distinção como uma
das 5 melhores grandes empresas para se
trabalhar em Portugal;
. Spark Agency Distinção no ranking das 20
empresas mais atrativas de Portugal para
jovens talentos.
e a nível interno:
. HR Analytics Desenvolvimento de uma
plataforma analítica multidimensional
de indicadores de RH. A aposta nesta
ferramenta resulta da estratégia de
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desenvolvimento de um ecossistema
analítico de apoio à tomada de decisão
na gestão de capital humano, com vista
a otimizar os resultados das práticas de
gestão de pessoas, bem como promover
o empowerment dos colaboradores.
. Organização Envolvimento na revisão
da estrutura organizacional com vista à
otimização tanto da gestão das unidades,
como na resposta às necessidades do
negócio;
Estudo dos resultados do survey Great
Place to Work e desenvolvimento de
um plano de reforço do engagement e
motivação dos nossos colaboradores;
Aproximação da organização aos seus
colaboradores, através da implementação
de workshops de apresentação e
alinhamento sobre as várias políticas,
modelos e ferramentas criadas para
o desenvolvimento profissional dos
mesmos; da introdução de sessões
“porta aberta” para esclarecimento de
qualquer dúvida de cariz profissional
ou organizacional; e de uma nova
abordagem no onboarding 360º dos novos
colaboradores.
. NOS Campus Reforço da oferta da
universidade corporativa, com a
disponibilização de uma nova plataforma
online (com acesso “anywhere, anytime”),
para uma experiência mais completa
de aprendizagem. A nova plataforma
surge como complemento à formação
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presencial e permite potenciar o
autodesenvolvimento.
. Desempenho e Desenvolvimento
Consolidação do modelo de desempenho
dos colaboradores, através da promoção
de uma cultura de feedback, com a
introdução de um momento formal de
avaliação intermédia;
Promoção de novas experiências e
de mobilidade entre as várias áreas
de negócio, por forma a potenciar o
desenvolvimento profissional e pessoal
dos colaboradores.
. NOS Alfa Partindo do sucesso da 1ª
edição mas sobretudo da oportunidade
única de aprendizagem que promoveu,
o segundo ano do NOS Alfa foi
encarado como um momento crítico de
consolidação conceptual e otimização
operacional do programa de trainees – e
consequentemente na promoção da
notoriedade da marca no mercado de
trabalho.
Atentos à revolução demográfica e
tecnológica, com consequências naturais no
mundo do trabalho, em que se destacam:
. A afirmação dos millenials, e das suas
expectativas e perspetivas do trabalho, no
seio das organizações
. A disrupção tecnológica, os novos
modelos de negócio e de dinâmica
organizacional que dai têm emergido e o
ritmo de mudança acelerado

. O desafio do recrutamento mundial e
da escassez de talento resultante da
globalização do mundo de trabalho
E cientes da importância para o nosso negócio
da orientação para o cliente, mas também
para o colaborador, em 2017 repensaremos
a jornada end-to-end do colaborador (da
atração à experiência pós-saída). Porque a
ótima experiência de colaborador, alavanca a
excelente experiência de cliente.
Esperamos assim assegurar a construção de
uma cultura forte, de sucesso e ambição.
Para tal continuaremos a investir no
desenvolvimento de novas ferramentas,
práticas e experiências para, por um lado,
acompanhar o acelerado ritmo de mudança,
potenciar o alinhamento ao negócio e o
desempenho das nossas pessoas, e garantir
o seu empowerment na organização; e por
outro, ganhar vantagem competitiva no
mercado de trabalho de hoje, antecipando já,
o mercado de amanhã.

Saúde e bem estar
A NOS aposta no well-being como driver de
performance e nesse sentido decorrentes
dos meios regulares de diagnóstico foram
identificados os principais riscos profissionais
para os nossos colaboradores agregados
em três categorias de risco: Psicossocial,
Ergonómico e de Deslocação em serviço.
De forma a minimizar estes riscos, a empresa

desenvolveu um programa anual composto
por diferentes iniciativas que visam contribuir
para uma vida e um ambiente de trabalho
mais saudável. Para cada risco identificado,
desenvolvemos um plano de iniciativas,
composto pelos seguintes temas:
. Psicossocial: Anti-stress, exercício físico e
alimentação saudável
. Ergonómico: Postural corporal e
relaxamento no local de trabalho
. Deslocação em serviço: Condução segura
O programa foi implementado em várias fases
tendo como primeiro objetivo envolver e
divulgar as iniciativas de forma a mobilizar os
colaboradores para as mesmas e, por último,
que estes incorporassem os comportamentos
nas suas rotinas quotidianas.
As iniciativas tiveram como mensagem
“Pequenos grandes gestos que fazem
bem”. Do programa global constaram
workshops, ginástica laboral, teste de atenção
de condução, entre outras. Na intranet
acompanharam dicas e vídeos pedagógicos
de comportamentos saudáveis e o seu
impacto na minimização dos riscos. Este
programa teve a participação ativa de 35% dos
colaboradores e mais de 8.500 visualizações
dos conteúdos publicados na Intranet.
Em 2017, concluiremos o 1º ciclo estratégico
de sustentabilidade da NOS, do qual sairão
as linhas orientadoras que nos permitirão
definir os objetivos e metas para os próximos
três anos. Esta será também a base para
a definição da nossa política de mecenato
e intervenção na comunidade. No nosso
website divulgamos os indicadores-chave do
desempenho da NOS na gestão das questões
éticas, ambientais e sociais mais relevantes
para o negócio.
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Regulação Setorial
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No plano nacional, o ano de 2016 foi marcado
por decisões do regulador que introduzem
melhorias significativas nas condições de
concorrência do mercado, quer a curto quer a
médio prazo.
Ao mesmo tempo, e a nível internacional, a
proposta da Comissão para o enquadramento
regulatório a vigorar a partir de 2020 e
o plano para implementação do 5G em
2020 são os eventos que se destacaram e
que, nos próximos anos, irão determinar o
desenvolvimento do mercado nacional de
comunicações eletrónicas.

Tarifas grossistas
de terminação
As tarifas grossistas de terminação, pelo seu
impacto a nível da eficiência operacional da
empresa, mantêm-se uma preocupação. Ao
longo de 2015 registaram-se evoluções nas
principais tarifas associadas a este serviço:
. SMS Na sequência de um processo
negocial desencadeado pela NOS, em
abril de 2016 entraram em vigor os novos
preços aplicáveis à terminação grossista
de SMS, os quais se traduziram, neste
primeiro momento, numa redução
significativa de 1,27 cêntimos de euro para
0,83 cêntimos de euro por minuto.
. Terminação fixa O regulador setorial
aprovou em dezembro a decisão final que
reduziu os preços grossistas da terminação
fixa em 42%, estabelecendo-os em
0,0644 cêntimos de euro para chamadas
originadas no Espaço Económico Europeu
(EEE).
Deste modo, o preço para chamadas fora
do EEE foi liberalizado, permitindo reduzir
o desequilíbrio existente com geografias
onde a regulamentação do preço não
existe ou é muito menos exigente que a
europeia.

. Terminação móvel Em julho verificouse uma nova descida dos preços de
terminação móvel, em linha com a decisão
do regulador de 2015, situando-se agora
nos 81 cêntimos de euro por minuto.

Espectro
. Prorrogação do direito de utilização de
frequências 2100 MHz Em fevereiro foi
determinada pela ANACOM a prorrogação
do direito de utilização de frequências
da banda dos 2100 MHz – “Licença
UMTS” - a custo zero até junho de 2018
e foi garantida desde já a sua renovação
por um período adicional de 15 anos a
contar dessa data (até junho de 2033).
Desta decisão, para a NOS, resultaram
obrigações de cobertura de 196 freguesias
tendencialmente sem cobertura de banda
larga móvel, que deverão ser cumpridas
até 4 de junho de 2019.
. A ANACOM procedeu à notificação do
fim das restrições existentes na faixa
dos 800 MHz, com efeitos a partir de
11 de março de 2016, com impactos
ao nível das obrigações de cobertura e
no fim do desconto associados a esta
faixa. Com esta notificação, iniciou-se a
contagem dos prazos para cumprimento,
pela NOS, das obrigações de cobertura
de 160 freguesias associadas a esta
faixa de frequências, onde deverá ser
assegurada uma velocidade de acesso
de 4 Mbps, ao mesmo tempo que foi
eliminado o desconto de 50% aplicável à
taxa pela utilização do espectro na faixa
dos 800 MHz. De referir ainda que, com
esta notificação, iniciou-se a contagem
dos prazos associados às obrigações de
negociação de acesso à rede nos termos
previstos do Regulamento do Leilão
Multifaixa.
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Roaming
Foram aprovados a 2 de dezembro os novos
custos grossistas associados à prestação do
serviço de roaming no EEE. OS preços agora
aprovados representam uma redução de 33%
face aos preços atuais para a Voz, de 50% no
que aos SMS se refere e de 80% no tráfego
de Internet (junho de 2017) que, na sequência
de uma redução faseada entre 2017 e 2020,
atingirá os 90% em junho de 2020.

Proposta de Enquadramento
Regulamentar dos Serviços
de Comunicações Eletrónicas
A Comissão Europeia apresentou, em 16 de
setembro, uma proposta para redefinição
do quadro regulamentar dos serviços de
comunicações eletrónicas que assenta nos
pilares do Acesso e Conetividade, Espetro,
Serviço Universal, OTT/Proteção dos
Consumidores e Governance.
Acesso e Conetividade: coloca a ênfase
regulatória na concorrência por infraestruturas,
com menor pressão regulamentar perante
situações de partilha de investimento. Ao
mesmo tempo, reforça a segmentação
geográfica como ferramenta de abordagem
regulamentar.
Espectro: incentiva a partilha de
infraestruturas, ao mesmo tempo que
privilegia a atribuição de direitos de utilização
de frequências por períodos de 25 anos.
Estabelece ainda 2020 como data para
disponibilização do 5G na Europa, ao mesmo
tempo que defende a disponibilização de
espectro nos 700 MHz com obrigações de
cobertura com um débito mínimo de 30 Mbps.
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Serviço Universal: ao mesmo tempo que
elimina a componente de postos públicos,
serviços informativos e listas telefónicas,
propõe a inclusão da banda larga no
âmbito deste serviço. Defende ainda que o
financiamento deverá ser exclusivamente por
via de fundos públicos.
OTT/Proteção dos consumidores: pretende
assegurar a harmonização das regras de
proteção dos consumidores entre o setor das
comunicações eletrónicas e os demais, ao
mesmo tempo que apresenta um conjunto
de propostas (tímidas) que visam que os
OTT sejam sujeitos às mesmas regras que
os prestadores de comunicações eletrónicas
tradicionais, sempre que os serviços sejam
concorrentes.
Governance: propõe um reforço dos poderes
a nível europeu, com reforço da intervenção
do ORECE e da Comissão Europeia, reforço
esse que confere maior capacidade de
bloqueio a decisões de análise de mercado
por parte dos reguladores nacionais. Os
poderes do BEREC a nível do espetro, preços
de terminação e de emissão de autorizações
gerais são também reforçados.

Mercado de elevada
capacidade
Na sequência da análise de mercado efetuada
pelo regulador ao designado mercado de alta
capacidade, foi publicada a decisão final a qual
abordou temas que constituem preocupações
da NOS. Em concreto:
. Foi conseguida a revisão das condições
associadas aos circuitos CAM e inter ilhas a
qual tem implícita uma redução adicional à
já registada em 2015 dos preços da fatura
associada a estes circuitos de 130k/ano
(-34%)

Master Head End
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. A ANACOM determinou à MEO a
obrigação de dar acesso às suas estações
de cabos submarinos em regime de coinstalação, garantindo a sua intervenção
em caso de não acordo sobre as
condições;
. Foi imposta à MEO uma oferta de
fibra ótica assimétrica que vem na
sequência das solicitações da NOS de
disponibilização de condições para uma
concorrência efetiva no mercado nacional
de empresas.

Equivalência de Inputs
no âmbito das ofertas
ORAC e ORAP
No âmbito da sua análise aos mercados de
acesso local grossista num local físico e de
acesso central grossista num local fixo para
produtos de grande consumo, a ANACOM
impôs o princípio de equivalência de inputs nas
ofertas ORAC e ORAP da MEO, o que constitui
um marco na abordagem a ofertas reguladas,
garantindo um maior level playing field entre a
MEO e a NOS. Em concreto, e se corretamente
implementado, assegurará que a atual
vantagem competitiva de que a MEO usufrui
na construção de rede será eliminada, na
medida em que os procedimentos que as suas
áreas internas terão de utilizar serão idênticos
aos que os demais operadores enfrentam.
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Net Neutrality
Na sequência da publicação do Regulamento
(UE) 2015/2120 do Parlamento Europeu e do
Conselho, relativo à introdução da neutralidade
da rede no espaço europeu, que entraram em
vigor, a 30 de abril de 2016, foram introduzidas
obrigações aos prestadores de serviço de
acesso à Internet no sentido de tratarem todo o
tráfego de forma equitativa, sem discriminação,
restrição ou interferência, independentemente
do originador e recetor, conteúdo, aplicações
ou terminal.
Contudo, é permitida a implementação
de políticas de gestão de tráfego, desde
que as mesmas sejam transparentes,
não discriminatórias, proporcionais e
independentes de quaisquer considerações
comerciais.
Adicionalmente, é permitida a disponibilização
de serviços de conteúdos, aplicações ou
serviços à margem do serviço de acesso à
Internet, com capacidades dedicadas para
a respetiva garantia das necessidades de
qualidade de serviço. Estes serviços deverão
ser considerados como add-on ao serviço
de acesso à Internet e não deverão, em
circunstância alguma, condicionar a QoS. Ao
mesmo tempo foram introduzidas medidas
com o objetivo de reforçarem a transparência
perante o consumidor das medidas de gestão
de tráfego e suas consequências para o
serviço prestado, assim como a obrigação
de ser disponibilizado um ponto de contacto

específico para a receção de reclamações de
clientes relativas aos temas da neutralidade da
rede.
Não obstante o Regulamento ter aplicabilidade
direta no normativo nacional, o mesmo requer
regulamentação adicional. Nesse sentido,
foram publicadas no final de agosto um
conjunto de linhas de orientação do BEREC
que deverão servir para que os reguladores
nacionais definam o detalhe de implementação
das obrigações impostas pelo Regulamento.

Serviço Universal
Enquanto responsável designado por
concurso para a prestação do serviço universal
de ligação a uma rede de comunicação pública
em local fixo a NOS recebeu a retribuição
correspondente ao 1.º ano/fração dessa
prestação, a saber, a parte de 2014 que
foi por si assegurada. Sendo o valor dessa
retribuição (€ 1125K) superior ao montante
da contribuição para o financiamento do SU
que lhe cabia (€779k), a NOS pediu a dispensa
dessa contribuição e que lhe fosse pago a
título de retribuição esse valor deduzido da
sua contribuição (€ 346k), o que foi aceite pela
ANACOM.
No que concerne ao financiamento do SU no
período anterior à designação do prestador,
mais propriamente no que respeita aos anos
2010-2011, a NOS prosseguiu a contestação
da contribuição, impugnando-a, não a
pagando, mas oferecendo garantia.

Direitos Desportivos
Em maio de 2016, a NOS e a Vodafone
acordaram na disponibilização recíproca, por
várias épocas desportivas, de conteúdos
desportivos (nacionais e internacionais)
detidos pelas empresas, tendo como
objetivo assegurar a ambas as empresas a
disponibilização dos direitos de transmissão
dos jogos em casa dos clubes, bem como
dos direitos de transmissão e distribuição de
canais de desporto e de canais de clubes,
cujos direitos sejam detidos por cada uma
das partes em cada momento. O acordo
produziu os seus efeitos logo a partir da época
desportiva 16/17, garantindo que os clientes
da NOS e da Vodafone podem ter acesso ao
canal do Benfica e aos jogos do Benfica em
casa, independentemente do canal onde
estes jogos sejam transmitidos. Tendo em
conta a possibilidade que o acordo celebrado
previa de se alargar aos outros operadores, em
julho de 2016 a MEO e a Cabovisão aderiram
ao mesmo, pondo designadamente fim à falta
de disponibilização na grelha da NOS do Porto
Canal e garantindo que todos os clientes de
televisão paga em Portugal podem ter acesso
a todos os conteúdos desportivos relevantes,
independentemente do operador de
telecomunicações que utilizem. Já em agosto
de 2016, foi alcançado um acordo que tem
como objetivo que a estrutura acionista da
Sport TV passe a ser detida em partes iguais
pela NOS, MEO, Vodafone e a Olivedesportos.
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9.1

Enquadramento
macroeconómico e
do setor em 2016
O ano de 2016 foi marcado por uma
desaceleração do crescimento da atividade
económica em Portugal, tendo o Produto
Interno Bruto (PIB) crescido 1,4% face a 2015,
ano em que o PIB apresentou um crescimento
de 1,6%.
Assistiu-se em 2016 a um menor dinamismo
da procura interna e das exportações. Esta
desaceleração da procura interna prende-se
com um menor nível de investimento face
a 2015. Ainda assim, com a descida da taxa
de desemprego e consequente melhoria
do rendimento disponível das famílias, o
Indicador de Clima Económico publicado

pelo Instituto Nacional de Estatística (INE)
permaneceu todo o ano em níveis superiores
ao último trimestre de 2015. Por seu turno, o
consumo público permaneceu praticamente
inalterado face ao ano anterior.
As exportações de bens e serviços
abrandaram também face a 2015, sobretudo
no primeiro semestre do ano, nomeadamente
ao nível dos bens energéticos e dos serviços
excluindo o turismo, que manteve em 2016 o
dinamismo que vinha a apresentar ao longo
dos períodos anteriores.

PIB e Indicador de Clima Económico, 2013 - 2016

Fonte: INE
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Para o ano de 2017, o Banco de Portugal, no
seu Boletim Económico de dezembro de 2016,
estima um crescimento do PIB na ordem dos
1,4%. O crescimento do PIB em 2017 estará
associado ao crescimento da procura externa
e de uma recuperação do investimento, sendo
que as exportações continuarão a ter um
contributo determinante para o crescimento
da atividade económica. É previsível que o
consumo público continue estagnado face ao
ano anterior.
Para 2018, o Banco de Portugal estima uma
aceleração ligeira do crescimento do PIB para
1,5%, resultado da combinação da ligeira
aceleração do consumo privado e público,
com a continuação do crescimento das
exportações a um ritmo relevante.

Taxa de Desemprego 2013 - 2016 (%)
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As exportações continuarão assim a
apresentar uma dinâmica de crescimento em
2017 e 2018, que o Banco de Portugal estima
em 4,8% e 4,6%, respetivamente. Trata-se
de um abrandamento face aos 6,1% que se
verificaram em 2015, mas uma aceleração face
aos 3,7% estimados para 2016.
Segundo dados do INE, em 2016 a inflação
cifrou-se em +0,6%, face a 0,5% em 2015.
Para os próximos dois anos, é expectável que
se intensifiquem as pressões ascendentes
sobre o nível de preços. Como tal, a expetativa
do Banco de Portugal é de uma taxa de
inflação progressivamente mais elevada, de
1,4% em 2017 e de 1,5% em 2018 e 2019,
baseando-se numa recuperação gradual da
economia nacional e internacional, bem como
do mercado de trabalho.

Índice de Preços no Consumidor
2013 - 2016 (∆%)

À semelhança de 2015, a taxa de desemprego
em 2016 teve o seu ponto mais alto no final
do primeiro trimestre, situando-se então
nos 12,4%. Nos trimestres que se seguiram,
assistiu-se a uma diminuição da taxa de
desemprego, tendo-se cifrado em 10,8%
no final do 2T16 e 10,5% no final do 3T16,
o mesmo valor que no final do 4T16 (11,1%
para o ano de 2016), representando uma
recuperação clara, de quase 1,7p.p., face aos
12,2% que se verificavam no final do 4T15.
Em suma, o ambiente macroeconómico que
se verifica permanece desafiante e marcado
pela incerteza quanto à desejável redução
sustentada do nível de endividamento do
setor público e privado e manutenção de

ineficiências nos mercados de trabalho
e do produto, embora existam sinais
inequivocamente positivos, como a melhoria
gradual da taxa de desemprego e do défice
orçamental.
Neste contexto, a NOS tem revelado uma
forte capacidade de resiliência, proveniente
da natureza dos serviços que disponibiliza
aos seus clientes – formas de entretenimento
relativamente pouco dispendiosas; e serviços
de comunicação e acesso à informação, cada
vez mais essenciais de um ponto de vista
profissional, educativo, ou de lazer; e que por
conseguinte ocupam uma prioridade cada vez
mais elevada no orçamento doméstico das
famílias Portuguesas.
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9.2

Resultados
operacionais e
financeiros da NOS
em 2016

Resultados Consolidados
2016 - Continuação do
forte incremento de RGUs
impulsionado pela cobertura
adicional e pelo crescimento
dos pacotes convergentes
e das contas B2B
O ano de 2016 foi um novo ano de sólido
crescimento em todos os serviços, com
os RGUs Totais a crescerem em 611,9 mil
para 9,077 milhões de serviços. Os níveis
de penetração de serviços, cada vez mais
elevados, têm naturalmente conduzido a
adições líquidas progressivamente mais
reduzidas em comparação com os períodos
homólogos. No entanto, a NOS continua a
aumentar com sucesso a sua base de clientes,
primariamente em resultado da expansão de
rede nos anos mais recentes, bem como de
um crescimento marginal nas suas zonas de
cobertura previamente existentes.
Os clientes totais de TV por Subscrição
registaram 56,8 mil adições líquidas em
2016, com 50,3 mil adições líquidas nas
redes de acesso fixo. A TV por Subscrição é
um indicador chave para o desempenho do
número total de RGUs uma vez que todos os
outros serviços do segmento residencial são
vendidos adicionalmente ao serviço de TV por
Subscrição. Os RGUs de Banda Larga e Voz Fixa
aumentaram em 119,9 mil e 101,4 mil em 2016,
respetivamente, impulsionando o crecimento
da penetração da base de clientes de acesso
fixo para 75% e 86%, respetivamente.
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42,5% da base total de subscritores da NOS
subscreve agora pacotes convergentes,
representando 680,2 mil clientes
convergentes, um acréscimo de 89,3 mil no
ano de 2016. Em média, cada lar subscreve
cerca de 5 RGUs, representando um total de
3,39 milhões de RGUs no âmbito de pacotes
convergentes. A penetração de pacotes
convergentes na rede de acesso fixo ascendia
a 45,8%, um acréscimo de 3,9pp face ao
final de 2015. O volume de RGUs móveis
continua a aumentar a um ritmo saudável,
impulsionado pela continuação da adesão a
pacotes convergentes, sendo que as adições
líquidas em 2016 ascenderam a 332,6 mil. A
proporção dos nossos clientes móveis ativos
com smartphones aumentou para 70% no
final de 2016, o que compara com apenas 62%
no final de 2015, sendo que destes, 48% têm
capacidades 4G. Em 2016, a utilização média
mensal de dados em smartphones cresceu
em 133% para 1.016 MB e em 109% para 1.315
MB para os aparelhos com capacidades 4G,
uma indicação clara da importância que os
consumidores atribuem aos dados móveis.
De acordo com os dados de quotas de
mercado mais recentes publicados pela
Anacom, para o final do 3T16, a NOS continua
a manter a sua posição de liderança na TV por
Subscrição com uma quota de mercado de
43,5%, continuando a crescer, face ao período
homólogo, a sua quota na Banda Larga e na
Voz Fixa, em 1,2pp para 37,2% e em 1,5pp
para 37,5%, respetivamente. O crescimento
da quota de mercado no Móvel é o mais
significativo, tendo aumentado 2,9pp em 2016
para 24,0%. Demonstrativo do sucesso do
enfoque estratégico da NOS na convergência,
a quota de mercado da NOS nos pacotes de
3, 4 e 5P no final do 3T16 ascendia a 39,8%,
representando um crescimento de 1,3pp face
ao 3T15.

Edifício NOS no NorteShopping em Matosinhos
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Estar na vanguarda da inovação no mercado
é uma diretiva estratégica relevante para
a NOS, tendo o lançamento da interface
UMA TV, durante o ano de 2016, vindo a
demonstrar ser um importante fator de
diferenciação. A NOS posicionou os pacotes
convergentes UMA como premium face
à plataforma Iris, agora a oferta standard,
tendo gradual e oportunisticamente vindo
a fazer o upgrade dos subscritores de ARPU
mais elevado. As características distintivas
da plataforma UMA são o acesso através
de qualquer equipamento do consumidor,
seja a TV, PC, móvel ou tablet, sendo que
a UMA proporciona uma experiência de
utilização consistente em todos. Os pacotes
põem também em prática uma autêntica
convergência tecnológica, com tarifários que
incluem tráfego ilimitado nas redes fixa ou
móvel da NOS no acesso à interface UMA. A
UMA foi ainda melhorada com o lançamento
da NOS Share, uma aplicação que permite aos
clientes UMA TV guardar conteúdos na cloud e
partilhá-los em qualquer ecrã. O elemento que
distingue a UMA TV de outras plataformas de
partilha de conteúdos na cloud é permitir aos
clientes partilhar conteúdos tais como fotos,
filmes ou conteúdos em direto, no seu próprio
ecrã de TV ou no dos seus amigos e família.
Outras das principais funcionalidades são a
possibilidade de criação de eventos em direto
que podem ser partilhados em tempo real
através de um stream para a TV, ou a ativação
do upload automático de fotos e vídeos de
smartphones e tablets, a sincronização de
conteúdo partilhado com outras clouds e a
partilha de espaço de armazenamento com
outros membros da família.
O ARPU Residencial por lar de acesso fixo
cresceu em 3,1% face a 2015 para 43,3 euros.
O segmento Empresarial continua a ser um
dos principais enfoques da estratégia da
NOS, proporcionando soluções completas
de serviços para os diversos subsegmentos,
desenvolvendo soluções tecnológicas
suportadas pelos seus ativos de rede e
plataformas de serviço de nova geração e por
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fortes parcerias institucionais onde apropriado.
A inovação contínua e aberta dos produtos e
serviços e a excelência na entrega dos serviços
são as bases sobre as quais a NOS continua
a diferenciar-se no mercado. Particularmente
no segmento Corporate, a NOS continua a
ganhar contas novas relevantes, embora a
um ritmo menos elevado do que em anos
anteriores. A prioridade é continuar a crescer,
protegendo simultaneamente o valor da
base de clientes existente e aumentando a
quota de dispêndio em telecomunicações nas
contas existentes. A receita média por RGU
Empresarial decresceu em 8,6% face a 2015
para 16,2 euros, refletindo ainda a alteração
de preços no segmento mass market e o
menor valor marginal de cada RGU adicional.
Devido ao bom crescimento de RGUs, de
10,4% face ao período homólogo, as receitas
de cliente estão a apresentar um bom nível de
crescimento, compensando o decréscimo da
receita por RGU.
Em termos de cobertura de rede, no final de
2016, a NOS chegava já a um total de 3,764
milhões de lares, dos quais 438 mil com FttH
e os remanescentes 3,325 milhões com a
rede HFC Docsis 3.0. Desde que o plano de
expansão de nova rede se iniciou em 2014,
a NOS já alargou a sua cobertura de FttH a
mais de 400 mil lares, sendo que a penetração
de clientes nestas novas geografias atinge
já os 22%, tratando-se assim da principal
impulsionadora do crescimento do número de
clientes de TV por Subscrição.
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Cinemas e Audiovisuais

As vendas de bilhetes de Cinema da NOS
registaram um acréscimo anual de 2,8% para
9,097 milhões de bilhetes no ano de 2016, um
desempenho superior ao do mercado como
um todo, que cresceu 2,2%.
Os filmes de maior sucesso exibidos em 2016
foram “A Vida Secreta dos Nossos Bichos”,
“Esquadrão Suicida”, “À Procura de Dory”,
“Zootrópolis” e “Deadpool”.
A receita média por bilhete registou um
acréscimo anual de 1,4% para 4,7 euros em
2016.
As receitas brutas de bilheteira da NOS
cresceram em 3,2% em 2016, o que compara
com 2,2% no caso do mercado como um
todo, tendo a NOS mantido a sua posição
de liderança, com uma quota de mercado de
62,8% em 2016 em termos de receitas brutas.
As receitas totais de Exibição Cinematográfica
registaram um acréscimo de 2,9% em 2016
para 60,2 milhões de euros.

As receitas da divisão de Audiovisuais
cresceram marginalmente em 0,5% para 71,6
milhões de euros em 2016. Este acréscimo
das receitas foi impulsionado principalmente
pelo desempenho nas áreas de VoD e
gestão de direitos de televisão, parcialmente
compensado por um declínio das áreas de
Distribuição Cinematográfica e Homevideo.
Dos 10 principais êxitos de bilheteira do ano
de 2016, a NOS distribuiu 8, “A Vida Secreta
dos Nossos Bichos”, “Esquadrão Suicida”, “À
Procura de Dory”, “Zootrópolis”, “Monstros
Fantásticos e Onde Encontrá-los”, “Cantar!”,
“Batman v Super-Homem: O Despertar da
Justiça”, e “Vaiana”, mantendo assim a sua
posição de liderança, embora com uma
quota de mercado inferior face ao período
homólogo.
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Demonstrações Financeiras
Consolidadas
Demonstração de
Resultados Consolidados
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Receitas de Exploração
As Receitas de Exploração aumentaram
em 4,9% em 2016. As Receitas core de
Telecomunicações cresceram 5,1% em
2016 face ao período homólogo. Excluindo o
impacto da redução das MTR pelo regulador,
as Receitas de Telecomunicações teriam
apresentado um crescimento anual de 6,2%
em 2016.
Nas Receitas de Telecomunicações, o
segmento de Consumo registou um
acréscimo anual de 4,5%, que resultou de um
ritmo de crescimento do segmento residencial
de 6,5% em 2016 e de uma melhoria
significativa da taxa de decréscimo das
receitas do segmento Pessoal stand-alone, de
15,1% em 2015 para apenas 5,5% em 2016.
As receitas de clientes convergentes são o
principal impulsionador do crescimento no
segmento de Consumo, com um crescimento
anual de 24,3%, representando já mais de
52% das receitas de clientes residenciais. As
receitas totais do segmento de Consumo,
ajustadas para o impacto que os cortes nas
MTR tiveram nas receitas de Operadores,
teriam crescido em 6,0% face a 2015.
As Receitas Empresariais e de Wholesale
apresentaram um crescimento anual de
2,9% em 2016, com as receitas de clientes
Corporate a aumentarem 6,6% face ao
período homólogo e as receitas de Mass
Business a registarem um acréscimo de
2,1% no mesmo período. Nas Receitas de
Wholesale verificou-se crescimento anual de
1,0%, apesar da continuação da diminuição,
em 32,4% em 2016, das receitas dos serviços
de chamadas em massa, de margem reduzida.
Ajustando para o impacto dos cortes das MTR
nas receitas de Operadores deste segmento,
as Receitas Empresariais e de Wholesale
teriam crescido 3,6% face a 2015.
As vendas de Equipamentos apresentaram um
crescimento de 11,8% em 2016.

As receitas da divisão de Audiovisuais e
Exibição Cinematográfica continuam a
apresentar um desempenho muito saudável,
com crescimentos anuais de 0,5% e 2,9%,
respetivamente, refletindo um ano muito bom
em termos de êxitos de bilheteira e quota de
distribuição por parte da NOS. A melhoria dos
níveis de confiança dos consumidores tem
também contribuído para sustentar níveis
mais elevados de idas ao cinema.

EBITDA
O EBITDA Consolidado registou um
crescimento anual de 4,4% em 2016 para
556,7 milhões de euros. O EBITDA core
de Telecomunicações cresceu também
a uma taxa de 4,4% para 506,7 milhões
de euros. A Margem EBITDA Consolidada
ascendeu a 36,7% e a Margem EBITDA de
Telecomunicações cifrou-se em 35,1%.
O EBITDA de Audiovisuais e Exibição
Cinematográfica registou um acréscimo
anual de 5,3% para 50,1 milhões de euros em
2016, representando uma Margem EBITDA de
42,6%.

Custos Operacionais
Consolidados Excluindo
Amortizações
Os Custos Operacionais Consolidados
aumentaram em 5,2% face ao ano de 2015,
para 958,2 milhões de euros.
Os Custos Com Pessoal em 2016 ascenderam
a 93,1 milhões de euros, registando um
aumento de 4,5%. O número médio de
colaboradores do Grupo NOS em 2016
aumentou em 1,0% face a 2015, o que em
conjunto com um aumento anual dos salários
e com custos relacionados com planos de
ações de colaboradores, explica o acréscimo
nos Custos Com Pessoal.
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Os Custos Diretos registaram um acréscimo
anual de 4,8% para 457,8 milhões de euros
em 2016. O principal impulsionador deste
aumento é o crescimento dos custos
adicionais de programação, resultante
do processo de licitação competitiva por
conteúdos desportivos premium que ocorreu
nas últimas semanas de 2015 e no início de
2016. No sentido de garantir que todos os
consumidores poderiam aceder a todos os
conteúdos desportivos relevantes, fosse qual
fosse o seu operador, todos os operadores
do mercado Português chegaram a um
acordo de partilha recíproca de conteúdos
desportivos, para os direitos de transmissão e
distribuição de eventos desportivos e direitos
de transmissão de canais desportivos e de
clubes, com uma partilha proporcional dos
custos associados a estes conteúdos. Os
custos de programação da NOS aumentaram
em 14,3% no ano de 2016, devido aos novos
contratos com clubes que entraram em vigor
no início da época futebolística 2016/2017 e
devido às alterações na estrutura de custos do
modelo de distribuição da Sport TV para todos
os operadores do mercado, que resultou da
necessidade da introdução de um modelo
financeiramente mais sustentável.
Uma redução em outros itens relevantes dos
Custos Diretos contribuiu para compensar
parcialmente o aumento dos custos de
conteúdos, nomeadamente os custos de
interligação, que diminuíram em 1,9% em
2016 principalmente em resultado dos
cortes nas taxas de terminação por parte
do regulador. O impacto líquido dos cortes
nas MTR é positivo para a NOS, dado que é
um pagador, em termos líquidos (receitas
menos custos) de interligação com os
outros operadores do mercado, devido
à sua quota de mercado mais reduzida.
Embora o montante líquido de interligação
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pago anualmente seja ainda relevante,
cerca de 11,1 milhões de euros em 2016,
é significativamente mais reduzido do
que se 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 desequilíbrio entre o
tráfego móvel de saída e recebido tem vindo a
reduzir-se. Em 2016, a NOS terminou apenas
35% mais tráfego noutras redes do que
recebeu, o que compara com 56% em 2015 e
69% no ano de 2014. Uma redução adicional
de custos foi registada devido ao menor
volume de serviços de chamadas em massa.
Os custos de capacidade registaram também
um decréscimo anual relevante, de 3,2%.
Os Custos Comerciais aumentaram em
6,6% em 2016 face ao período homólogo,
para 104,6 milhões de euros, principalmente
devido aos custos de marketing e publicidade
mais elevados, em resultado de um
investimento reforçado no reconhecimento
da marca, bem como ao aumento dos custos
com as mercadorias vendidas. Este acréscimo
foi parcialmente compensado por um
decréscimo nas comissões não relacionadas
com a aquisição de clientes.
Os Outros Custos Operacionais registaram
um acréscimo anual de 5,4% para 302,7
milhões de euros, devido ao nível mais
elevado de provisões e a um aumento dos
fornecimentos e serviços externos.

Resultado Líquido
O Resultado Consolidado Líquido aumentou
em 9,3% em 2016 para 90,4 milhões de euros.
Nas Amortizações e Depreciações verificou-se um crescimento de 6,9% em 2016 para
391,6 milhões de euros devido aos grandes
investimentos efetuados ao longo dos últimos
trimestres em ativos de rede e custos com a
aquisição de clientes.
Os Resultados de Empresas Associadas e
Joint Ventures foram negativos em 5,9 milhões
de euros, o que compara com um montante
positivo em 3,6 milhões de euros em 2015. A
evolução desfavorável deste agregado deve-se
essencialmente à contribuição para o resultado
líquido da ZAP, que foi negativa em 3,5 milhões
de euros em 2016, sendo que tinha sido positiva
em 8,3 milhões de euros em 2015, tendo
sido parcialmente compensada pela melhoria
da situação económica da Sport TV, devido
à alteração no seu modelo de distribuição e
estrutura acionista. A participação da NOS na
Sport TV foi reduzida para 25% com a entrada
da Portugal Telecom no capital social no 1T17.
A contribuição da Sport TV para o Resultado
Líquido em 2016 foi negativa em 3,2 milhões
de euros, o que compara com um montante
negativo em 5,2 milhões de euros em 2015.

Os Custos Financeiros Líquidos continuam a
ser reduzidos, tendo diminuído em 31,1% em
2016 para 24,6 milhões de euros, refletindo a
melhoria significativa do custo médio da dívida
após o refinanciamento de várias linhas ao
longo de 2015 e 2016. A secção de Estrutura
de Capital abaixo contém mais detalhes
relacionados com os custos financeiros.
A provisão para o Imposto Sobre o
Rendimento ascendeu a 22,2 milhões de
euros em 2016, o que compara com 32,1
milhões de euros em 2015, representando
19,8% em percentagem do Resultado Antes
de Impostos, face a 28,0% em 2015.

Os Outros Custos* no montante de 22,4
milhões de euros em 2016 estão relacionados
com custos não recorrentes.

*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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CAPEX e Cash Flow

O CAPEX Total do Grupo decresceu em 3,8%
face a 2015 para 392,7 milhões de euros em
2016, representando 25,9% das Receitas de
Exploração.
O CAPEX de Telecomunicações atingiu os
356,3 milhões de euros no exercício de 2016,
um decréscimo de 3,4% face ao período
homólogo, representando 24,7% das Receitas
de Telecomunicações, sendo que o CAPEX
Base de Telecomunicações foi reduzido em
1,9% face a 2015 para 120,8 milhões de euros,
ou 8,4% das Receitas de Telecomunicações.
O nível de CAPEX de Expansão / Substituição
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de Rede permaneceu relativamente estável
em comparação com o ano de 2015, com um
crescimento marginal de 1,9%, cifrando-se em
50,8 milhões de euros. O investimento em
CAPEX Relacionado com cliente decresceu
5,6% para 184,7 milhões de euros em 2016.
O Cash Flow Operacional ascendeu a 122,0
milhões de euros em 2016, um crescimento
de 24,4% face ao ano de 2015. O EBITDA –
CAPEX cresceu em 39,3 milhões de euros
para 164,1 milhões de euros, o que foi no
entanto parcialmente compensado pelo
maior investimento em Fundo de Maneio,

de 42,1 milhões de euros, comparado com
26,8 milhões de euros em 2015. Os itens de
Fundo de Maneio são menos favoráveis em
2016 do que em 2015, devido ao impacto no
2S16 dos pagamentos à cabeça relativos aos
acordos de conteúdos desportivos premium,
em particular o novo contrato de distribuição
da Sport TV. O pagamento deste contrato é
mais elevado na primeira metade da época
futebolística, que se iniciou em julho, sendo
depois compensado na segunda metade da
época, criando assim 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 54,1 milhões
de euros, uma melhoria de 30,5% devido à
já mencionada melhoria do EBITDA - CAPEX.
Por um lado, os Pagamentos Cash de
Restruturação e os Juros Pagos (Líquidos)
e Outros Encargos Financeiros tiveram um
impacto positivo no FCF em 2016 face a

2015. No entanto, este efeito foi mais do
que compensado pelo facto de em 2015 ter
sido registado um recebimento no montante
de 6,5 milhões de euros, relacionado com o
final do programa “e-escolas” e subsequente
encerramento da Fundação para as
Comunicações Móveis, bem como pelo
montante negativo em 21,1 milhões de euros
de Impostos Sobre o Rendimento pago em
2016, que compara com 4,2 milhões de euros
em 2015, o que é explicado por pagamentos
por conta mais elevados efetuados em 2016
com base em rendimento tributável de 2015
e pelo facto de o rendimento tributável em
2015 ser mais elevado que os pagamentos
efetuados em 2015.
O Free Cash Flow Total cifrou-se num
valor negativo em 48,7 milhões de euros,
um decréscimo anual de 25,5% devido à
aquisição de ações próprias no montante de
20,7 milhões de euros e ao pagamento de
dividendos, que teve lugar no 2T16, de 82,1
milhões de euros.

99

Balanço Consolidado

Estrutura de Capital
No final de 2016, a Dívida Financeira Líquida
ascendia a 1.112,3 milhões de euros.
A dívida financeira total era de 1.114,6
milhões de euros, sendo compensada por
uma posição de caixa e equivalentes de caixa
no balanço consolidado de 2,3 milhões de
euros. No final de 2016, a NOS tinha ainda
195 milhões de euros de programas de papel
comercial não emitidos. Para o ano de 2016, o
custo médio all-in da Dívida Financeira Líquida
da NOS foi de 2,2%, o que compara com 3,0%
em 2015.
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O Rácio de Alavancagem Financeira era
de 51,4% no final de 2016 e o rácio Dívida
Financeira Líquida / EBITDA (últimos 4
trimestres) é agora de 2,0x. A maturidade
média da Dívida Financeira Líquida da NOS no
final de 2016 era de 3,15 anos.
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 2016, a proporção da dívida emitida da
NOS remunerada a uma taxa fixa era de
aproximadamente 69%.

Proposta de Aplicação de
Resultados
Considerando que:
No exercício findo em 31 de dezembro de
2016, se apurou como resultado líquido do
exercício, nas contas individuais, o montante
de 80.022.807,40 Euros, e aquele valor resulta
do facto de a Sociedade ter, nos termos das
normas contabilísticas aplicáveis, reconhecido,
nas contas do exercício, o montante de
1.186.010,00 Euros como afeto, nos termos
do número 3 do artigo 14º dos Estatutos
da Sociedade, a distribuição de lucros pelos
Administradores;
Propõe-se que seja deliberado:
1. Atenta a atual situação financeira
e patrimonial da NOS, que o resultado
líquido, distribuív el nos termos do
artigo 32.º do Código
das Sociedades Comerciais, no
montante de 80.022.807,40 Euros, seja
pago aos acionistas, acrescido de
23.009.468,60 Euros de Reservas
Livres, que representa um pagamento
global, a título de dividendos ordinários
para o exercício de 2016, de
103.032.276,00 Euros (correspondendo
a 0,20 Euros por ação, relativamente ao
número total de ações emitidas);

seja objeto de distribuição a título de
dividendos da seguinte forma:
a) A cada ação emitida seja pago o
montante unitário de 0,20 Euros que
presidiu à elaboração da presente
proposta;
b) Não seja pago, sendo transferido para
resultados transitados, o quantitativo
unitário correspondente às ações
que, no primeiro dia do período
de pagamento acima referido,
pertencerem à própria Sociedade.
3. Que, nos termos do número 3 do
artigo 14º dos Estatutos da Sociedade
e a título de participação nos lucros
da Sociedade, se delibere atribuir
aos Administradores o montante de
1.186.010,00 Euros, de acordo com o
critério estabelecido pelo Conselho de
Administração.

2. Que, não sendo possível determinar
com exatidão o número de ações
próprias que estarão em carteira à data
do pagamento acima referido, a verba
global de 103.032.276,00 Euros prevista
no parágrafo anterior, calculada na base
de um montante unitário por ação
emitida (no caso, 0,20 Euros por ação),
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10.1

Empresas do Grupo
NOS Comunicações
A NOS Comunicações oferece soluções
fixas e móveis de última geração, de
Televisão, Internet, Voz e dados para todos os
segmentos de mercado - Residencial, Pessoal,
Empresarial e Wholesale, sendo líder na TV
por Subscrição, em serviços de Banda Larga
de Nova Geração e na distribuição e exibição
cinematográfica em Portugal.
A NOS apresenta-se como um operador
com ofertas convergentes multidevice que
têm como objetivo, incontornável, uma
boa experiência do utilizador em todo o
País. Combina os interfaces de TV - Iris,
reconhecido nacional e internacionalmente
com vários prémios e aquele que foi o
primeiro sistema de gravações automáticas
do mercado, ou UMA TV, a mais avançada e
inteligente televisão da Europa e a primeira
com reconhecimento de voz - com as
velocidades de banda larga mais elevadas (360
Mbps), cobertura superior (incluindo a maior
rede WiFi em Portugal e no mundo) e serviços
móveis ilimitados 4G para todas as redes.
O grupo aposta na próxima revolução no
formato de emissão de TV, baseada na
tecnologia 4K ou ultra HD (formato de
imagem com 4 vezes mais resolução do
que o full HD com standard de 3840 pixéis)
e já mostrou ao mercado Português alguns
conteúdos que surpreendem pela sua
definição. No mercado pessoal oferece, em
condições únicas, um portefólio completo de
soluções móveis de Voz e dados, sobre uma
rede 4G, sendo o primeiro operador a fazer
uma demonstração live das potencialidades
de velocidade da tecnologia LTE-Advanced
acompanhando, em permanência,
o lançamento dos mais sofisticados
equipamentos do mercado a nível mundial.

No mercado empresarial posiciona-se
como uma alternativa sustentada para os
segmentos Corporate (Hotelaria, Grandes
Empresas e Setor Público) e Mass Business.
Oferece um portefólio alargado de produtos
e serviços, com soluções à medida de cada
setor e de negócios de diferentes dimensões,
complementando esta oferta com serviços de
ICT, cloud e com o primeiro tarifário ilimitado
do mercado para clientes empresariais.

NOS Lusomundo
Audiovisuais
A NOS Lusomundo Audiovisuais opera no
mercado de distribuição de obras audiovisuais,
tanto em Portugal como nos PALOP, em
especial Angola e Moçambique. Líder no
fornecimento de conteúdos, assegura
através da aquisição e gestão de direitos, a
distribuição de filmes e séries de produtores
independentes e de filmes das majors,
possuindo um extenso catálogo de obras,
incluindo êxitos de bilheteira internacionais,
filmes portugueses e o melhor da produção
indie.
A NOS Lusomundo Audiovisuais distribui as
suas obras para cinema, home entertainment
(video e digital, tal como VOD, SVOD e EST)
e televisão. Para além da gestão de direitos,
a NOS Lusomundo Audiovisuais é ainda
editora de DVD e Blu-Ray, assegurando a
sua distribuição grossista em Portugal e nos
PALOP.

NOS Lusomundo Cinemas
A NOS Lusomundo Cinemas é líder em
Portugal na Exibição de Cinema e na Exibição
de Conteúdos Alternativos em Salas de
Cinema (com transmissões em diferido e ao
vivo de Óperas, Bailados, Teatro, Futebol,
Concertos e outros eventos), tendo sido a
primeira Cadeia da Europa e uma das primeiras
do mundo a ser totalmente digitalizada.
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Líder em tecnologia, exibe em todas as Salas
em formato digital com resolução 2k, em 2D,
tendo ainda a capacidade de exibir conteúdos
em 3D em 83 salas das 200 que possui.
Em 2013, a NOS Lusomundo Cinemas
inaugurou a sua primeira Sala IMAX (no
Colombo, com capacidade para cerca de 400
pessoas) e em abril de 2015 a segunda, em
Matosinhos, no MAR Shopping, com esta
tecnologia de topo em termos de som e
imagem.
A NOS Lusomundo Cinemas foi ainda a
primeira Cadeia do Mundo a instalar sistemas
de satélite em todos os seus Complexos de
Cinema, de modo a permitir a receção de
conteúdos (filmes).

A NOS Lusomundo TV disponibiliza ainda
serviços técnicos de encoding e emissão de
conteúdos a outros operadores e produtores
de canais no mercado nacional e nos PALOP.

NOS PUBLICIDADE –
Publicidade e Conteúdos
NOS PUBLICIDADE, Publicidade e Conteúdos,
S.A., sob a marca NOS PUBLICIDADE,
opera na comercialização de publicidade
em televisão por subscrição, assumindo a
liderança dos segmentos dos canais temáticos
de filmes, séries e infantil. A empresa atua
ainda na venda de publicidade em sala de
cinema, quer em ecrã, quer fora do ecrã.

A nível Internacional a NOS Lusomundo
Cinemas está presente em Moçambique,
tendo vindo a restruturar a sua atividade neste
País desde 2010, com o fecho de salas antigas
e inaugurando salas com tecnologia de última
geração.

Assumindo ainda a vertente de Inovação, a
NOS PUBLICIDADE, Publicidade e Conteúdos,
S.A. procura disponibilizar ao mercado
soluções inovadoras com possibilidades
de “product placement”, “sponsoring” e
exposição online complementar, associada
aos conteúdos dos meios que comercializa.

NOS Lusomundo TV

NOS Technology

A NOS Lusomundo TV é um agregador de
programação, em modelo linear e não linear,
fornecendo canais e serviços aos diversos
operadores. Atualmente, a empresa detém
no seu portfólio de canais os TVCine e o
TVSéries, canais estes de referência nas suas
temáticas. Estes canais estão disponíveis quer
em Portugal quer nos PALOP.

A NOS Technology dedica-se à gestão de
ativos tecnológicos relativos à conceção,
construção, gestão e exploração de redes de
comunicações eletrónicas e dos respetivos
equipamentos e infraestruturas.

Para além da produção de canais, a NOS
Lusomundo TV fornece ainda o serviço de
“Subscription VOD” aos diversos operadores,
serviço esse pioneiro, o qual permite acesso
a uma extensa oferta de conteúdos de
uma determinada temática em modelo “on
demand” por um valor fixo mensal.
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NOS Towering
A NOS Towering dedica-se à implantação,
instalação e exploração de Torres e outros
“sites” para colocação de equipamento de
telecomunicações.

NOS Sistemas
A NOS Sistemas herda a experiência, “know
how”, parcerias e certificações da Mainroad,
empresa com mais de 12 anos de experiência

em consultoria, implementação e gestão de
soluções de TI, que tem na sua génese mais
de 100 certificações tecnológicas, alinhadas
com os principais players do mercado nacional
e internacional.
Com uma oferta completa de serviços de TI,
nomeadamente Infraestrutura e soluções
de Cloud, Serviços de Data Center, Gestão
de Serviços TI, IT Governance e Serviços de
Segurança, apoiados nos Data Centers da
NOS, a NOS Sistemas apoia os seus clientes
no atingimento da utilização mais eficiente das
suas infraestruturas tecnológicas, podendo
suportar o cliente de forma seletiva ou
global, através de Outsourcing de serviços e
infraestruturas TI.
A NOS Sistemas assegura a máxima
disponibilidade das aplicações, sistemas e
redes que suportam os processos críticos de
negócio dos seus clientes, disponibilizando
um Serviço de Apoio ao Cliente especializado
24 horas, durante 365 dias, de forma a
responder a qualquer desafio dos seus
clientes.
A NOS Sistemas e o Grupo NOS, focamse na entrega de serviços e soluções de
qualidade e alta disponibilidade, procurando
sempre distinguir-se pela excelência do
seu serviço ao cliente e pela capacidade de
resposta e inovação de serviços e soluções de
Tecnologias de Informação e Comunicação,
estando estas apostas sempre alinhadas com
a visão de futuro e a melhoria contínua face
aos crescentes desafios do mercado e das
empresas.

NOS Inovação
A NOS Inovação é uma empresa do Grupo
NOS que nasce da cisão de uma parcela do
património da NOS Comunicações.

Dedica-se à realização e dinamização de
atividades científicas e de investigação
e desenvolvimento (I&D), bem como, à
demonstração, divulgação, transferência
de tecnologia e formação, nos seguintes
domínios: serviços e sistemas de informação e
soluções fixas e móveis de última geração, de
Televisão, Internet, Voz e dados.
A NOS Inovação é ainda responsável pelo
licenciamento e prestação de serviços
de engenharia e consultoria na área das
tecnologias de informação, comunicação
e eletrónica, no mercado nacional e
internacional.

NOS Açores Comunicações
A NOS Açores opera na Região Autónoma
dos Açores. A empresa é responsável pela
distribuição de televisão por cabo, satélite
ou qualquer outra plataforma, conceção,
desenvolvimento e exploração de negócios
e serviços de telecomunicações, incluindo
serviços de Internet e telefone em geral e,
também, pela conceção, desenvolvimento,
exploração e prestação de serviços de
assessoria, consultoria, formação e outros. A
NOS Açores é também um operador de rede
de comunicações eletrónicas.

NOS Madeira Comunicações
A NOS Madeira opera na Região Autónoma
da Madeira e é responsável pela distribuição
de televisão por cabo, satélite ou qualquer
outra plataforma, conceção, desenvolvimento
e exploração de negócios e serviços de
telecomunicações, incluindo serviços de
Internet e telefone em geral e, também, pela
conceção, desenvolvimento, exploração
e prestação de serviços de assessoria,
consultoria, formação e outros. A empresa
é um operador de rede de comunicações
eletrónicas.
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Dreamia
A joint-venture Dreamia - Serviços de
Televisão, S.A., propriedade da NOS
(através da sua subsidiária NOS Lusomundo
Audiovisuais) e da AMC Networks International
- Ibéria, é uma parceria estratégica para a
produção de canais infantis e de séries e
filmes, para o mercado português e mercados
africanos de expressão portuguesa. A
empresa produz cinco canais:
O canal Biggs, o único canal em Portugal
especialmente vocacionado para o público
pré-adolescente (entre os 8 e os 14 anos).
O canal Panda, um canal temático educativo
do segmento infantil, com programação
exclusivamente dedicada às crianças
portuguesas.
O canal Hollywood, produzido pela Dreamia,
disponibiliza mensalmente 300 filmes durante
24 horas por dia, exibindo a melhor seleção de
filmes de todos os géneros cinematográficos.
O canal MOV exibe uma programação
baseada em filmes e séries de terror, ação e
ficção científica.
O canal Blast, integrado na oferta da
operadora de televisão ZAP em Angola e
Moçambique, um canal especialmente focado
no género de ação e com mais de 90% da
programação de prime time dobrada em
português.

Sport TV
A SPORT TV é uma estação de televisão
com conteúdos Premium de desporto que
transmite as mais variadas e importantes
competições a nível nacional e internacional,
em direto e em exclusivo.
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Desde agosto de 2013 que a SPORT TV
oferece novos serviços disponíveis para
os seus subscritores – o MultiScreen e o
MultiRoom.
Atualmente a SPORT TV tem 6 canais
nacionais, todos em alta definição: SPORT.
TV +, SPORT.TV 1, SPORT.TV 2, SPORT.TV 3,
SPORT.TV 4, SPORT.TV 5 e dois internacionais:
SPORT.TV ÁFRICA 1, SPORT.TV ÁFRICA 2.

ZAP
A entrada da NOS em África materializouse com uma expansão para Angola e
Moçambique através de uma joint-venture
detida em 30% pela NOS e em 70% pela
SOCIP – Sociedade de Investimentos e
Participações, S.A. (100% controlada pela
Senhora Engª Isabel dos Santos), com o
objetivo de desenvolver uma oferta de TV
por Subscrição por satélite. A NOS deu assim
o primeiro passo de uma estratégia mais
ampla de desenvolvimento de operações no
continente Africano.
A NOS alavancou a sua posição de liderança
na produção e distribuição de conteúdos em
Portugal, através da venda para o mercado
Angolano e Moçambicano dos canais
produzidos por si, bem como de canais
produzidos por joint-ventures. O enfoque é
colocado na força da quantidade de canais em
Português, conteúdo HD e funcionalidades
inovadoras da set top box.
A ZAP está a apresentar um desenvolvimento
muito positivo, com uma forte adesão por
parte dos clientes, tendo alcançado a liderança
do mercado de TV por Subscrição em 2014, e
sucessivamente ampliado essa liderança nos
exercícios seguintes. Recentemente, lançou
uma oferta de TV e Internet sobre fibra ótica
(FttH) em Luanda e o seu primeiro complexo
de cinemas.

10.2

Principais Eventos
de 2016
Janeiro
. Os Portugueses elegem cinco serviços da
NOS como Produto do Ano: N Play, a App
NOS Iris; os pacotes Quatro, o tarifário
Tudo e o cartão NOS
. A NOS anuncia uma parceria com a
PlayStation® e a Liga Portugal e apresenta
a Liga NOS PlayStation®, uma competição
de futebol online que decorreu ao longo
do primeiro semestre de 2016
. Abertura das candidaturas ao NOS Alfa, o
novo programa de trainees da NOS

Fevereiro
. A NOS conquista uma nova certificação
internacional ao nível da gestão de serviço
ao cliente na área Corporate: a ISO 20000
. A NOS e a CIP - Confederação Empresarial
de Portugal formalizam uma parceria de
colaboração com o objetivo de promover
a economia digital em Portugal e a
utilização das Tecnologias de Informação e
Comunicação (TIC)
. 9 filmes distribuídos pela NOS
Audiovisuais recebem 15 ÓSCARES®

Março
. Lançamento da 2ª edição do Prémio
Inovação NOS, que visa reconhecer
projetos de inovação em empresas e
instituições nacionais
. A NOS Cinemas, em parceria com a CJ
4Dplex Co. e a Sonae Sierra inauguram
a primeira sala de cinema do País com a
tecnologia 4DX, no GaiaShopping

. Nova oferta altera o consumo de dados
móveis com 3GB por cartão

Abril
. Inauguração da primeira sala de cinema
com a tecnologia 4DX da região da Grande
Lisboa, no Almada Forum
NOS oferece a melhor tarifa de roaming da
Europa

Maio
. NOS e Vodafone anunciam acordo para
distribuição recíproca de conteúdos
desportivos
. Jogos do Euro 2016 em 4K reforçam a
oferta ultra HD
. A “Inovação na Saúde” foi o tema da
primeira conferência temática promovida
no âmbito do Prémio Inovação NOS 2016

Junho
. A NOS lança a UMA, a mais avançada
e inteligente televisão da Europa que
apresenta um leque de funcionalidades
diferenciadoras como o comando por Voz
ou a aplicação NOS TV
. Debater os grandes temas que envolvem
o processo de inovação nas empresas
com uma nova geração de gestores
portugueses é dos principais objetivos do
«Círculo da Inovação», uma iniciativa da
NOS e do grupo Impresa
. Promover o cinema nacional e debater a
realidade da indústria no País foi o objetivo
dos “Encontros do Cinema Português”,
promovidos pela NOS
. A edição do NOS Primavera Sound fica
marcada por atuações históricas e a maior
afluência de sempre: 80 mil pessoas
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Julho
. Assinatura do protocolo entre a NOS,
a Câmara Municipal de Oeiras e a Nova
Information management School no
âmbito da Smart Cities
. Lançamento do canal NOS destinado
à divulgação de conteúdos de
entretenimento relacionados com as
ativações da própria marca
. Segunda conferência no âmbito do Prémio
Inovação NOS 2016 dedicada ao tema
“Indústria 4.0: o desafio de digitalizar a
economia”
. Considerado pela imprensa nacional e
internacional como um dos melhores
festivais do mundo, o NOS Alive consolida
a sua posição graças à excelência do cartaz

Agosto
. Liga NOS promove união e fair play e cria
o primeiro hino oficial da competição
cantado por adeptos

. NOS e Huawei formalizam parceria
estratégica em Shenzen
. Os Portugueses consideram que a NOS
tem os melhores serviços de televisão e
telefone fixo (estudo ECSI Portugal 2016Índice Nacional de Satisfação do Cliente)
. A NOS Cinemas lidera no eixo da inovação
ao trazer para Portugal a 1ª projeção laser
para o Braga Parque
. A NOS associa-se ao Pixels Camp e
transmite o evento em televisão

Novembro
. NOS leva experiência de Realidade
Aumentada à Web Summit
. “O Herói de Hacksaw Ridge”, de Mel
Gibson, é o filme escolhido para a abertura
do Lisbon & Estoril Film Festival (LEFFEST)
com o apoio da NOS
. Serviço ao cliente da NOS é o melhor do
mundo e conquista três medalhas de Ouro
nos Prémios Contact Center World Awards

. Lançamento da App NOS TV
. Campanha de verão: oferta de 15GB de
Internet na compra de Smartphones
desbloqueados

Setembro
. NOS Em D’Bandada junta novas latitudes
de expressão portuguesa a um ciclo
de cinema “Há Filmes no NOS Em
D’Bandada”
. Lançamento da NOS Share, App que
permite guardar conteúdos na cloud e
partilhar em todos os ecrãs
. O primeiro anúncio com a tecnologia
4DX é da KIA numa parceria com a NOS
Cinemas e a NOS Publicidade

Outubro
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Dezembro
. NOS oferece presentes de Natal a todos os
seus clientes
. Nova App N Play dá acesso ao serviço em
multiplataforma, permitindo ver milhares
de filmes, séries e desenhos animados de
forma ilimitada

10.3

Glossário de termos
Termo / Sigla
ADSL
BSOD
CAM
CDN
CG-NAT
CMTS
CRM
CSAT
DTH
DUF
DWDM
EBITDA
ECSI
EPC
FTA
FTTH
GB
Gbps
GBR
GPON
HFC
HW
IMS
IP
ISP
KPI
LTE
MB
Mbps
MCS
MME
MPLS
MVNO
NPVR
P2P
PCRF
PIB / GDP
QAM4096
RGU
RLAH
SEM
SEO
SGNS
SW
VoLTE
VoWifi
VPN

Significado
Asymmetric Digital Subscriber Line
Business Services Over DOCSIS
Circuitos Açores Madeira
Content Delivery Network
Carruer Grade Network Adress Translation
Cable Modem Termination System
Customer Relationship Management
Customer Satisfation Score
Direct To Home
Direito de Utilização de Frequências
Dense Wavelength Division Multiplexing
Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Ammortization
European (and Portuguese) Customer Satisfaction Index
Evolved Packet Core
Free To Air
Fibre To The Home
Gigabyte
Gigabit per Second
Guaranteed Bit Rate
Gigabit Optical passive Network
Hybrid Fibre Coaxial
Hardware
Internet Multimedia Subsystem
Internet Protocol
Internet Service Provider
Key Performance Indicator
Long Term Evolution
Megabyte
Megabit per Second
Mass Calling Services
Mobility management entity
Multi Protocol Label Switching
Mobile Virtual Network Operator
Network Private Video Recorder
Point to Point
Policy Control and Charging Rules Function
Gross Domestic Product
Quadrature Amplitude Modulation
Revenue Generating Unit
Roam Like At Home
Search Engine Marketing
Search Engine Optimization
Serving GPRS Support Node
Software
Voice over LTE
Voice over WiFi
Virtual Private Network
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Demonstrações

Financeiras
Consolidadas

Demonstração da posição financeira consolidada
em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em milhares de euros)
NOTAS
ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas
Contas a receber - outros
Impostos a recuperar
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos por impostos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE
ATIVO CORRENTE:
Inventários
Contas a receber - clientes
Contas a receber - outros
Impostos a recuperar
Custos diferidos
Ativos não correntes detidos para venda
Instrumentos financeiros derivados
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DO ATIVO CORRENTE
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémio de emissão de ações
Ações próprias
Reserva Legal
Outras reservas e resultados acumulados
Resultado líquido
CAPITAL PRÓPRIO EXCLUINDO INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Interesses que não controlam
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Provisões
Contas a pagar - outros
Impostos a pagar
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
Passivos por impostos diferidos
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Contas a pagar - fornecedores
Contas a pagar - outros
Impostos a pagar
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

31-12-2015

31-12-2016

1.167.538
698
1.178.559
29.922
7.182
3.617
77
122.539
2.510.132

1.158.181
663
1.158.779
7.888
6.489
3.617
77
117.302
6
2.453.002

14
15
11
12
16
17
18
19

30.540
347.837
11.135
2.242
64.660
9.948
466.362
2.976.494

51.043
348.926
15.814
2.861
84.391
24.237
54
2.313
529.639
2.982.641

20.1
20.2
20.3
20.4
20.4

5.152
854.219
(10.559)
3.556
119.004
82.720
1.054.092
9.430
1.063.522

5.152
854.219
(18.756)
1.030
112.031
90.381
1.044.057
9.041
1.053.098

22
23
27
12
24
25
18
13

979.422
139.484
9.470
5.259
3.369
13.739
1.150.743

972.003
146.287
21.551
1.298
9.185
4.138
4.027
10.206
1.168.696

22
26
27
12
24
25
18

178.022
327.485
28.706
23.296
175.871
28.802
47
762.229
1.912.972
2.976.494

224.692
238.828
68.733
23.957
174.514
30.123
760.847
1.929.543
2.982.641

8
9
10
11
12
13
18

21

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira consolidada a 31 de dezembro de 2016.
O Contabilista Certificado
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O Conselho de Administração

Demonstração consolidada dos resultados por natureza
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em milhares de euros)
NOTAS
RÉDITOS :
Prestação de serviços
Vendas
Outras receitas

RES ULTADO ANTES DE IMPOS TOS
Imposto sobre o rendimento
RES ULTADO CONS OLIDADO LÍQUIDO
ATRÍBUÍVEL A:
Acionistas do Grupo NOS
Interesses que não controlam
RES ULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO
Básico - euros
Diluído - euros

4º TRIM 16

12M 16

1.362.988
66.880
14.437
1.444.305

364.478
21.374
5.023
390.875

1.425.163
71.609
18.197
1.514.969

23.774
116.986
18.180
7.472
24.668
48.302
247
6.529
7.000
98.757
3.617
(217)
186
355.501

89.103
436.705
53.398
29.128
93.721
183.719
780
26.202
(1.550)
366.406
15.805
(572)
4.685
1.297.530

24.374
122.873
15.812
12.898
23.838
45.285
433
7.650
12.740
99.052
3.375
(29)
7.556
375.857

93.092
457.774
56.883
36.269
91.445
184.416
831
29.466
8.058
391.555
14.084
(9)
8.333
1.372.197

20.907

146.775

15.018

142.772

1.373
4.406
(396)
2.022
7.405
13.502
4.403
9.099

(3.584)
24.057
794
249
10.629
32.145
114.630
32.138
82.492

(2.297)
4.278
(249)
1.797

5.948
16.844
480
7.277

3.529
11.489
(273)
11.761

30.549
112.223
22.226
89.996

21

9.191
(92)

82.720
(228)

11.994
(233)

90.381
(385)

37
37

0,02
0,02

0,16
0,16

0,02
0,02

0,18
0,18

29
30
31
32
32

33
8, 9 e 35

RES ULTADOS ANTES DE PERDAS / (GANHOS ) EM
EMPRES AS PARTICIPADAS , RES ULTADOS FINANCEIROS E
IMPOS TOS
Perdas / (ganhos) em empresas participadas, líquidas
Custos de financiamento
Perdas / (ganhos) em variações cambiais, líquidas
Perdas / (ganhos) em ativos financeiros, líquidas
Outros custos / (proveitos) financeiros, líquidos

12M 15

350.850
21.559
3.999
376.408

28
CUS TOS , PERDAS E GANHOS :
Custos com o pessoal
Custos diretos
Custo das mercadorias vendidas
Marketing e publicidade
S erviços de suporte
Fornecimentos e serviços externos
Outros custos / (ganhos) operacionais
Impostos indiretos
Provisões e ajustamentos
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Custos de integração
Perdas / (ganhos) com a alienação de ativos, líquidas
Outros custos / (ganhos) não recorrentes

4º TRIM 15

10 e 34
36

36

13

Como prática recorrente, apenas as contas anuais são auditadas, sendo que os valores trimestrais não foram
auditados de forma autónoma.
O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada dos resultados por natureza para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2016.

O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração

113

Demonstração consolidada do rendimento integral
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em milhares de euros)
NOTAS
RESULTADO CONSOLIDADO LÍQUIDO
OUTRO RENDIMENTO
ITENS QUE PODERÃO VIR A SER RECLASSIFICADOS POR RESULTADOS:
Método de equivalência patrimonial
Justo valor dos swaps taxa de juro
Imposto diferido - swap taxa de juro
Justo valor dos equity swaps
Imposto diferido - equity swap
Justo valor dos forwards taxa de câmbio
Imposto diferido - forward taxa de câmbio
Variação da reserva de conversão cambial e outros
RENDIMENTO RECONHECIDO DIRETAMENTE NO CAPITAL
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL
ATRIBUÍVEL A:
Acionistas do Grupo NOS
Interesses que não controlam

10
18
18
18
18
18
18

4º TRIM 15

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

9.099

82.492

11.761

89.996

138
(640)
134
117
(23)
36
(238)
8.861

(803)
(1.470)
331
(415)
151
(1.140)
(3.346)
79.146

1.354
(305)
(94)
22
(10)
2
(122)
847
12.608

(867)
(659)
148
(4)
1
47
(14)
(726)
(2.074)
87.922

8.953
(92)
8.861

79.374
(228)
79.146

12.375
233
12.608

87.537
385
87.922

Como prática recorrente, apenas as contas anuais são auditadas, sendo que os valores trimestrais não foram
auditados de forma autónoma.
O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada do rendimento integral para o exercício findo em
31 de dezembro de 2016.

O Contabilista Certificado
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Demonstração consolidada das alterações no capital próprio
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em milhares de euros)
NOTAS

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015
Aplicação de resultados
Transferência para reservas
Dividendos pagos
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito dos planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
Plano de ações - Custos reconhecidos no exercício e outros
Rendimento integral
Outros
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016
Aplicação de resultados
Transferência para reservas
Dividendos pagos
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito dos planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
Plano de ações - Custos reconhecidos no exercício e outros
Rendimento integral
Outros
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

5.152
5.152

ATRIBUÍVEL AOS ACIONISTAS DO GRUPO NOS
AÇÕES
OUTRAS
PRÓPRIAS,
RESERVA
RESERVAS E
DESCONTOS
LEGAL
RESULTADOS
E PRÉMIOS
ACUMULADOS
854.219
(11.791)
3.556
124.464
74.711
(72.043)
(8.023)
8.980
(9.961)
275
141
5.149
(3.346)
(111)
854.219
(10.559)
3.556
119.004
854.219
(10.559)
3.556
119.004

5.152

854.219

CAPITAL
SOCIAL
5.152

20.3
20.3
20.3
42

20.3
20.3
20.3
42

PRÉMIO DE
EMISSÃO
DE AÇÕES

(20.676)
9.743
2.736
(18.756)

(2.526)
1.030

85.246
(82.121)
(10.502)
(219)
2.864
(2.074)
(167)
112.031

RESULTADO
LÍQUIDO

INTERESSES
QUE NÃO
CONTROLAM

TOTAL

74.711

9.818

1.060.129

(74.711)
82.720
82.720
82.720

(173)
10
(228)
3
9.430
9.430

(72.216)
(8.023)
(981)
416
5.159
79.146
(108)
1.063.522
1.063.522

(82.720)
90.381
90.381

(4)
(385)
9.041

(82.121)
(20.676)
(759)
2.517
2.860
87.922
(167)
1.053.099

O anexo faz parte integrante da demonstração consolidada das alterações no capital próprio do exercício
findo em 31 de dezembro de 2016.
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Demonstração dos fluxos de caixa consolidados
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em milhares de euros)
NOTAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Recebimentos / (pagamentos) relacionados com o imposto sobre o
rendimento
Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à atividade operacional
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Ativos financeiros disponíveis para venda
Juros e proveitos similares
Outros
PAGAMENTOS RESPEITANTES A
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE
Empréstimos obtidos
PAGAMENTOS RESPEITANTES A
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
Aquisição de ações próprias
FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO
Caixa e equivalentes de caixa
Descobertos bancários
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

12M 15

12M 16

1.712.123
(1.018.088)
(110.166)

1.812.084
(1.154.400)
(118.272)

(3.011)

(21.387)

(28.397)

(7.278)

552.461

510.747

5 e 10

1
2.873
16
2.225
8.000
1
13.116

25.366
6.927
46
8.670
41.009

5 e 10

(1)
(295.281)
(176.700)
(471.982)
(458.866)

(25.347)
(256.907)
(174.120)
(456.374)
(415.365)

39.4

743.208
743.208

415.000
415.000

39.4

(741.500)
(23.017)
(40.817)
(72.216)
(8.022)
(885.572)
(142.364)
(48.769)
(170)
19.591
(29.348)
9.948
(39.296)
(29.348)

(330.014)
(30.494)
(31.381)
(82.121)
(20.676)
(494.686)
(79.686)
15.696
(224)
(29.348)
(13.876)
2.313
(16.189)
(13.876)

20.4
20.3

19
22

O anexo faz parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa consolidados para o exercício findo em 31
de dezembro de 2016.
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Anexo às demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de
2016
(Montantes expressos em milhares de euros, exceto quando indicado)

1. Nota Introdutória
A NOS, SGPS, S.A. (“NOS”, “NOS SGPS” ou “Empresa”), anteriormente designada de ZON OPTIMUS, SGPS,
S.A. (“ZON OPTIMUS”) e até 27 de agosto de 2013 designada de ZON Multimédia – Serviços de
Telecomunicações e Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON”), atualmente com sede social na Rua Actor António Silva,
nº 9, Campo Grande, foi constituída pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Portugal Telecom”) em 15 de julho de
1999 com o objetivo de, através dela, desenvolver a sua estratégia para o negócio de multimédia.
Durante o exercício de 2007, a Portugal Telecom realizou o spin-off da ZON, com a atribuição da sua
participação nesta Sociedade aos seus acionistas, a qual passou a ser totalmente independente da Portugal
Telecom.
Durante o exercício de 2013, a ZON e a Optimus, SGPS, S.A. (“Optimus SGPS”) concretizaram uma operação
de fusão por incorporação da Optimus SGPS na ZON, tendo a Empresa adotado nessa data a designação de
ZON OPTIMUS, SGPS, S.A..
Em 20 de junho de 2014, em resultado do lançamento da nova marca “NOS” em 16 de maio de 2014, foi
aprovada em Assembleia Geral a alteração da designação da Empresa para NOS, SGPS, S.A..
Os negócios explorados pela NOS e pelas suas empresas participadas que integram o seu universo
empresarial (“Grupo” ou “Grupo NOS”) incluem serviços de televisão por cabo e satélite, serviços de voz e
acesso à Internet, a edição e venda de videogramas, publicidade em canais de TV por subscrição, a exploração
de salas de cinemas, a distribuição de filmes, a produção de canais para televisão por subscrição, gestão de
datacenters, licenciamento e a prestação de serviços de engenharia e consultoria na área dos sistemas de
informação.
As ações representativas do capital da NOS encontram-se cotadas na bolsa de valores Euronext – Lisboa. A
estrutura acionista do Grupo em 31 de dezembro de 2016 é evidenciada na Nota 20.
O serviço de televisão por cabo e satélite em Portugal é predominantemente fornecido pela NOS
Comunicações, S.A. (“NOS SA”) e pelas suas participadas, a NOS Açores e a NOS Madeira. A atividade destas
empresas compreende: a) a distribuição do sinal de televisão por cabo e satélite; b) a exploração de uma rede
de comunicações móveis de última geração GSM/UMTS/LTE; c) a exploração de serviços de comunicações
eletrónicas, no que se inclui serviços de comunicação de dados e multimédia em geral; d) serviços de voz por
internet (“VOIP” – Voice Over Internet Protocol); e) operador móvel virtual (“MVNO” – Mobile Virtual Network
Operator); e f) a prestação de serviços de assessoria, consultoria e afins, direta ou indiretamente relacionados
com as atividades e serviços acima referidos. A atividade da NOS SA, da NOS Açores e da NOS Madeira é
regulada pela Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas), que estabelece o regime aplicável às redes e
serviços de comunicações eletrónicas.
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A NOSPUB e a NOS Lusomundo TV exercem a atividade de televisão e de produção de conteúdos, produzindo
atualmente canais de cinema e séries, os quais são distribuídos, entre outros operadores, pela NOS SA e suas
participadas. A NOSPUB efetua ainda a gestão do espaço publicitário de canais de televisão por subscrição e
das salas de cinema da NOS Cinemas.
A NOS Audiovisuais e a NOS Cinemas, bem como as suas empresas participadas, desenvolvem a sua
atividade na área dos audiovisuais, que integra a edição e venda de videogramas, a distribuição de filmes, a
exploração de salas de cinema e a aquisição/negociação de direitos para televisão por subscrição e VOD
(video-on-demand).
A NOS Sistemas dedica-se à gestão de datacenters e à prestação de serviços de consultadoria na área dos
sistemas de informação.
A NOS Inovação tem como principais atividades a realização e a dinamização de atividades científicas de
investigação e desenvolvimento (detém toda a propriedade intelectual desenvolvida dentro do grupo NOS,
pretendendo garantir o retorno do investimento inicial através da comercialização de patentes e concessões
de exploração comercial resultante do processo de criação de produtos e serviços), a demonstração,
divulgação, transferência de tecnologia e formação, nos domínios dos serviços e sistemas de informação e de
soluções fixas e móveis de última geração, de televisão, internet, voz e dados.
Uma listagem das restantes empresas do Grupo e respetivos negócios está incluída nos Anexos do presente
relatório.
As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras
consolidadas.
As demonstrações financeiras consolidadas para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram
aprovadas pelo Conselho de Administração e autorizadas a serem emitidas em 1 de março de 2017.
As mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da legislação
comercial em vigor em Portugal. O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras
refletem de forma verdadeira e apropriada as operações do Grupo, o desempenho financeiro e os fluxos de
caixa consolidados.

2. Políticas Contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são descritas
abaixo. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação
em contrário.
2.1. Bases de apresentação
As demonstrações financeiras consolidadas da NOS foram elaboradas de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro (“IAS/IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board
(“IASB”) e Interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”)
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ou pelo anterior Standing Interpretations Committee (“SIC”), adotadas pela União Europeia, em vigor em 1 de
janeiro de 2016.
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em euros por esta ser a moeda principal das
operações do Grupo. As demonstrações financeiras das empresas participadas com outra moeda principal
foram convertidas para euros de acordo com as políticas contabilísticas descritas na Nota 2.3.19.
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações
a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação (Anexo A)) e seguindo a
convenção dos custos históricos, modificada, quando aplicável, pela valorização de ativos e passivos
financeiros (incluindo derivados) ao justo valor (Nota 4.2).
Na preparação das demonstrações financeiras consolidadas, em conformidade com as IFRS, o Conselho de
Administração recorreu ao uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos com impacto no valor de
ativos e passivos e no reconhecimento de rendimentos e gastos de cada período de reporte. Apesar de estas
estimativas terem por base a melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações
financeiras consolidadas, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que
envolvem maior grau de julgamento e estimativas são apresentadas na Nota 3.
O Grupo NOS, na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras consolidadas, declara estar em
cumprimento, de forma explícita e sem reservas, com as normas IAS/IFRS e suas interpretações SIC/IFRIC,
aprovadas pela União Europeia.
Alterações nas políticas contabilísticas e divulgações
As normas e interpretações que se tornaram efetivas a 1 de janeiro de 2016 são as seguintes:

•

IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 (alterações), “Entidade de investimento: aplicação da exceção de consolidação (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). As alterações tratam de questões
que surgiram no contexto da aplicação da exceção de consolidação para entidades de investimento.

•

IFRS 11 (alteração), “Contabilização de aquisições de participação em operações conjuntas” (a aplicar nos
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração adiciona novas orientações
sobre como contabilizar a aquisição de uma participação em uma operação conjunta que constitui um
negócio.

•

IAS 1 (alteração), “Clarificação sobre divulgações no relato financeiro” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). A alteração tem como principal objetivo incentivar as empresas
a aplicar o julgamento profissional para determinar quais as informações a divulgar nas suas
demonstrações financeiras. Por exemplo, as alterações deixam claro que a materialidade se aplica à
totalidade das demonstrações financeiras e que a inclusão de informação não relevante pode dificultar a
interpretação das divulgações financeiras.

•

IAS 16 e 38 (alteração), “Clarificação sobre os métodos de cálculo de depreciação e amortização
permitidos” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração
esclarece que o uso de métodos baseados em receitas para calcular a depreciação de um ativo não é
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apropriado porque a receita gerada por uma atividade que inclui o uso de um ativo reflete geralmente
outros fatores para além do consumo dos benefícios económicos desse ativo.

•

IAS 16 e 41 (alteração), “Plantas que geram produto agrícola” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2016). A IAS 41 exigia que todos os ativos biológicos relacionados com a atividade
agrícola deviam ser mensurados pelo justo valor menos os custos de vender. Esta alteração decidiu que
as plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma forma como os ativos fixos tangíveis (IAS 16),
porque a sua exploração é semelhante à de um processo produtivo.

•

IAS 27 (alteração), “Método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração vem permitir a
opção de apresentação, nas demonstrações financeiras separadas, de investimentos em subsidiárias,
empresas controladas conjuntamente e associadas de acordo com o método de equivalência patrimonial.

•

Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2012-2014 a aplicar nos exercícios
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Estas melhorias envolvem a revisão de diversas normas.

Estas alterações não tiveram impactos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo.
À data de aprovação destas demonstrações financeiras, as normas e interpretações endossadas pela União
Europeia, mas cuja aplicação obrigatória ocorre em exercícios económicos futuros são as seguintes:

•

IFRS 9 (novo), “Instrumentos financeiros – classificação e mensuração” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Trata-se da primeira fase da IFRS 9, na qual se prevê a existência
de duas categorias de mensuração: o custo amortizado e o justo valor. Todos os instrumentos de capital
são mensurados ao justo valor. Um instrumento financeiro é mensurado ao custo amortizado apenas
quando a empresa o detém para receber os cashflows contratuais e os cashflows representam o nominal
e juros. Caso contrário, os instrumentos financeiros são valorizados ao justo valor por via de resultados.

•

IFRS 15 (novo), “Receitas de Contratos com Clientes” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2018). A norma estabelece um enquadramento único e abrangente para o reconhecimento
da receita, sendo este aplicado de forma consistente em transações, indústrias e mercados de capital,
melhorando a comparabilidade das demonstrações financeiras a nível global. Esta norma substitui as
seguintes normas e interpretações: IAS 18 Rédito, IAS 11 Contratos de construção, IFRIC 13 Programas de
fidelização de clientes, IFRIC 15 Acordos para a construção de imóveis, IFRIC 18 Transferências de ativos
provenientes de clientes e SIC - 31 Receita - Transações de troca direta envolvendo serviços de
publicidade.

A seguinte norma, não foi, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, endossada pela União
Europeia:

•

IFRS 14 (novo), “Ativos e passivos regulatórios” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2016). A norma tem como principal objetivo melhorar a comparabilidade dos reportes
financeiros de empresas que atuam em mercados regulados, permitindo que empresas que atualmente
registam ativos e passivos em resultado da regulação dos mercados em que operam, em concordância
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com os princípios contabilísticos adotados, não tenham necessidade de anular esses ativos e passivos
aquando da adoção pela primeira vez das IFRS.
Esta norma não terá impactos materiais nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo.
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios
económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, endossadas pela
União Europeia:

•

IFRS 2 (alteração), “Classificação e Mensuração das Operações de Pagamento com base em Ações” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Estas alterações incorporam na
norma as operações de pagamento com base em ações e liquidadas em dinheiro.

•

IFRS 4 (alteração), “Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros com a IFRS 4 Contratos de Seguros” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Estas alterações complementam as
opções atualmente existentes na norma que podem ser utilizadas para colmatar a preocupação
relacionada com a volatilidade temporária dos resultados.

•

IFRS 10 e IAS 28 (alterações), “Venda ou entrada de bens entre um investidor e uma associada ou
empreendimento conjunto” (a aplicar em data a designar). Estas alterações abordam uma inconsistência
reconhecida entre as exigências da IFRS 10 e as da IAS 28, no que respeita a venda ou entrada de bens
entre um investidor e uma associada ou empreendimento conjunto.

•

IFRS 15 (esclarecimento), “Receitas de Contratos com Clientes” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2018). Apenas são apresentados esclarecimentos sobre a transição e não
alterações nos princípios subjacentes da norma.

•

IFRS 16 (novo), “Leasings” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). A
norma estabelece a forma de reconhecimento, apresentação e divulgação de contratos de leasing,
definindo um único modelo de contabilização. Com exceção de contratos inferiores a 12 meses, os
leasings deverão ser contabilizados como um ativo e um passivo.

•

IAS 7 (alteração), “Demonstração de Fluxos de Caixa” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2017). A norma estabelece que a entidade necessita de divulgar informação sobre alterações
dos passivos relacionados com atividades de financiamento, nomeadamente: (i) alterações dos fluxos de
caixa de financiamento; (ii) alterações resultantes de obtenção ou perda de controlo de subsidiárias ou
outros negócios; (iii) o efeito de alterações nas taxas de câmbio; (iv) alterações de justo valor; e (v) outras
alterações.

•

IAS 12 (alteração), “Reconhecimento de ativos por impostos diferidos de perdas não realizadas” (a aplicar
nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017). As alterações vêm clarificar quando é que
se deve reconhecer um ativo por imposto diferido decorrente de perdas não realizadas.

•

IAS 40 (alteração), “Transferência de propriedades de investimento” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). As alterações vêm clarificar se uma propriedade em construção
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ou desenvolvimento, que foi previamente classificada em inventários, pode ser transferida para
propriedades de investimento quando exista uma mudança evidente no uso.

•

IFRIC 22 (interpretação), “Transações em moeda estrangeira com fluxos antecipados” (a aplicar nos
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). As interpretações vêm esclarecer a
contabilização de operações que incluem o recebimento ou pagamento antecipado em moeda
estrangeira.

•

Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016 a aplicar nos exercícios
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017/2018). Estas melhorias envolvem a revisão de diversas
normas.

O Grupo está a apurar o impacto resultante destas alterações e aplicará estas normas no exercício em que as
mesmas se tornarem efetivas.
2.2. Bases de Consolidação
Empresas controladas
As empresas controladas foram consolidadas pelo método de consolidação integral. Considera-se existir
controlo sobre uma entidade quando o Grupo está exposto e/ou tem direito, em resultado do seu
envolvimento, ao retorno variável das atividades da entidade, e tem capacidade de afetar esse retorno
através do poder exercido sobre a entidade. Nomeadamente, quando a Empresa detém direta ou
indiretamente a maioria dos direitos de voto em Assembleia Geral ou tem o poder de determinar as políticas
financeiras e operacionais. Nas situações em que a Empresa detenha, em substância, o controlo de outras
entidades criadas com um fim específico, ainda que não possua participações de capital diretamente nessas
entidades, as mesmas são consolidadas pelo método de consolidação integral. As entidades nessas situações
encontram-se indicadas no Anexo A).
A participação de terceiros no capital próprio e no resultado líquido daquelas empresas é apresentada
separadamente na demonstração da posição financeira consolidada e na demonstração consolidada dos
resultados, respetivamente, na rubrica de “Interesses Que Não Controlam” (Nota 21).
Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos numa concentração
empresarial são mensurados inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da
existência de interesses que não controlam. O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor da
parcela do Grupo nos ativos e passivos identificáveis adquiridos é registado como Goodwill. Nos casos em
que o custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos ativos líquidos identificados, a diferença apurada é
registada como ganho na demonstração dos resultados do exercício em que ocorre a aquisição.
Os interesses que não controlam são inicialmente reconhecidos pela respetiva proporção do justo valor dos
ativos e passivos identificados.
Na aquisição de parcelas adicionais de capital em sociedades já controladas pelo Grupo, o diferencial apurado
entre a percentagem de capitais adquiridos e o respetivo valor de aquisição é registado diretamente em
capitais próprios.
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Sempre que de um reforço de posição no capital social de uma empresa associada resulte a aquisição de
controlo, passando esta a integrar as demonstrações financeiras consolidadas pelo método integral, os justos
valores das percentagens anteriormente detidas, é considerado como parte do preço de compra, sendo o
diferencial entre o valor contabilístico da participação na associada e o justo valor, registado em resultados.
Os custos de transação diretamente atribuíveis são imediatamente reconhecidos em resultados.
Os resultados das empresas adquiridas ou vendidas durante o exercício estão incluídos nas demonstrações
dos resultados desde a data da sua aquisição ou até à data da sua alienação, respetivamente.
As transações internas, saldos, ganhos não realizados em transações e dividendos distribuídos entre
empresas do Grupo são eliminados. As perdas não realizadas são também eliminadas, exceto se a transação
revelar evidência de imparidade de um ativo transferido.
Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos às demonstrações financeiras das empresas controladas
tendo em vista a uniformização das respetivas políticas contabilísticas com as do Grupo.
Empresas controladas conjuntamente
A classificação dos investimentos financeiros em empresas controladas conjuntamente é determinada com
base na existência de acordos parassociais que demonstrem e regulem o controlo conjunto. As participações
financeiras em empresas controladas conjuntamente são contabilizadas pelo método de equivalência
patrimonial (Anexo C)). De acordo com este método, as participações financeiras são ajustadas
periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas controladas
conjuntamente, por contrapartida da rubrica de “Perdas / (ganhos) em empresas participadas” na
demonstração dos resultados. Variações diretas no capital próprio pós-aquisição das empresas controladas
conjuntamente são reconhecidas no valor da participação por contrapartida da rubrica de reservas, no capital
próprio.
Adicionalmente, as participações financeiras poderão ainda ser ajustadas pelo reconhecimento de perdas por
imparidade.
Qualquer excesso de custo de aquisição sobre o justo valor dos ativos e passivos líquidos identificáveis
(goodwill) é registado como parte do investimento financeiro em empresas controladas conjuntamente,
havendo lugar a teste de imparidade ao investimento quando existam indicadores de perda de valor. Nos
casos em que o custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos ativos líquidos identificados, a diferença
apurada é registada como ganho na demonstração dos resultados do exercício em que ocorre a aquisição.
As perdas em empresas controladas conjuntamente que excedam o investimento efetuado nessas entidades
não são reconhecidas, exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos para com essa associada.
Os dividendos recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos
financeiros.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Grupo alterou a apresentação do rendimento resultante da
aplicação do método de equivalência patrimonial de resultados antes de resultados financeiros e impostos
para resultados antes de impostos.
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Empresas associadas
Uma associada é uma entidade na qual o Grupo exerce influência significativa, através da participação nas
decisões relativas às suas políticas financeiras e operacionais, mas não detém controlo ou controlo conjunto.
Qualquer excesso do custo de aquisição de um investimento financeiro sobre o justo valor dos ativos líquidos
identificáveis é registado como goodwill, sendo adicionado ao valor do respetivo investimento financeiro e a
sua recuperação é analisada no âmbito do investimento financeiro na associada sempre que existam indícios
de eventual perda de valor. Nos casos em que o custo de aquisição seja inferior ao justo valor dos ativos
líquidos identificados, a diferença apurada é registada como ganho na demonstração dos resultados do
exercício em que ocorre a aquisição.
Os investimentos financeiros na generalidade das empresas associadas (Anexo B)) encontram-se registados
pelo método da equivalência patrimonial. De acordo com este método, as participações financeiras são
ajustadas periodicamente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos das empresas
associadas, por contrapartida da rubrica de “Perdas / (ganhos) em empresas participadas” na demonstração
dos resultados. Variações diretas no capital próprio pós-aquisição das associadas são reconhecidas no valor
da participação por contrapartida da rubrica de reservas, no capital próprio. Adicionalmente, as participações
financeiras poderão ainda ser ajustadas pelo reconhecimento de perdas por imparidade.
As perdas em associadas que excedam o investimento efetuado nessas entidades não são reconhecidas,
exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos para com essa associada.
Os dividendos recebidos destas empresas são registados como uma diminuição do valor dos investimentos
financeiros.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o Grupo alterou a apresentação do rendimento resultante da
aplicação do método de equivalência patrimonial de resultados antes de resultados financeiros e impostos
para resultados antes de impostos.
Saldos e transações entre empresas do Grupo
Os saldos e as transações, bem como os ganhos não realizados, entre empresas do Grupo e entre estas e a
empresa mãe são anulados na consolidação.
Ganhos não realizados decorrentes de transações com empresas associadas ou empresas conjuntamente
controladas são anulados na consolidação na parte atribuível ao Grupo. As perdas não realizadas são da
mesma forma eliminadas, salvo se proporcionarem prova de imparidade do ativo transferido.
2.3. Políticas contabilísticas
2.3.1.

Relatos por segmentos

Tal como preconizado na IFRS 8, o Grupo apresenta os segmentos operacionais baseados na informação de
gestão produzida internamente.
De facto, os segmentos operacionais são reportados de forma consistente com o modelo interno de
informação de gestão providenciado ao principal responsável pela tomada de decisões operacionais do
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Grupo, o qual é responsável pela alocação de recursos ao segmento e pela avaliação do seu desempenho,
assim como pela tomada de decisões estratégicas.
2.3.2. Classificação da demonstração da posição financeira e da demonstração de resultados
Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a menos de um ano da data da demonstração da posição
financeira são classificados, respetivamente, no ativo e no passivo corrente.
De acordo com a IAS 1, os “Custos de integração”, “Perdas / (ganhos) com a alienação de ativos” e “Outros
custos / (ganhos) não recorrentes” refletem custos não usuais que devem ser reportados separadamente das
habituais linhas de custos, no sentido de evitar uma distorção da informação financeira das operações
regulares.
2.3.3. Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das
perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. O custo de aquisição inclui, para além do preço de
compra do ativo: (i) as despesas diretamente imputáveis à compra; e (ii) a estimativa dos custos de
desmantelamento, remoção dos ativos e requalificação do local, que no Grupo é aplicável sobretudo ao
negócio de exploração de cinemas, às torres de telecomunicações e aos escritórios (Nota 2.3.12 e Nota 8).
As perdas estimadas decorrentes da substituição de equipamentos antes do fim da sua vida útil, por motivos
de obsolescência tecnológica, são reconhecidas como uma dedução ao ativo respetivo por contrapartida de
resultados do exercício. Os encargos com manutenção e reparações de natureza corrente são registados
como custo quando incorridos. Os custos significativos incorridos com renovações ou melhorias do ativo são
capitalizados e depreciados no correspondente período estimado de recuperação desses investimentos,
quando seja provável a existência de benefícios económicos futuros associados ao ativo e quando os mesmos
possam ser mensurados de uma forma fiável.
Ativos não correntes detidos para venda
Os ativos não correntes (ou operações descontinuadas) são classificados como detidos para venda se o
respetivo valor for realizável através de uma transação de venda ao invés de ser através do seu uso
continuado.
Considera-se que esta situação se verifica apenas quando: (i) a venda é muito provável e o ativo está
disponível para venda imediata nas suas atuais condições; (ii) o Grupo assumiu um compromisso de vender; e
(iii) é expectável que a venda se concretize num período de 12 meses. Neste caso, os ativos não correntes são
mensurados pelo menor do valor contabilístico ou do respetivo justo valor deduzido dos custos de venda.
A partir do momento em que determinados bens de ativos fixos tangíveis passam a ser considerados como
sendo “detidos para venda” cessa a depreciação inerente a esses bens, passando a ser classificados como
ativos não correntes detidos para venda. Os ganhos e perdas nas alienações de ativos fixos tangíveis,
determinados pela diferença entre o valor de venda e o respetivo valor líquido contabilístico, são
contabilizados em resultados na rubrica “Perdas / (ganhos) com a alienação de ativos”.
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Depreciações
Os ativos fixos tangíveis são depreciados a partir do momento em que estejam em estado de serem usados.
A depreciação destes ativos, deduzidos do seu valor residual, é realizada de acordo com o método das quotas
constantes, por duodécimos, a partir do mês em que se encontram disponíveis para utilização, em
conformidade com a vida útil dos ativos, definida em função da utilidade esperada.
As taxas de depreciação praticadas traduzem-se nas seguintes vidas úteis estimadas:

Edifícios e outras construções
Equipamento básico:
Rede de cliente e equipamento de rede
Equipamento terminal
Outros equipamentos de telecomunicações
Outro equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

2015
(ANOS)
2 a 50

2016
(ANOS)
2 a 50

7 a 40
2a8
3 a 10
1 a 16
3e4
2 a 10
4a8

7 a 40
2a8
3 a 10
1 a 16
3e4
2 a 10
4a8

2.3.4. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das amortizações acumuladas
e das perdas por imparidade acumuladas, quando aplicável. Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos
quando deles advenham benefícios económicos futuros para o Grupo e quando os mesmos possam ser
mensurados com fiabilidade.
Os ativos intangíveis são constituídos essencialmente por goodwill, direitos de utilização de capacidade em
satélites e em redes de distribuição, carteira de clientes, encargos suportados com a angariação dos
contratos de fidelização de clientes, licenças de telecomunicações e software, direitos de utilização de
conteúdos e outros direitos contratuais.
Goodwill
O goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo valor líquido de ativos, passivos e
passivos contingentes identificáveis de uma subsidiária, entidade controlada conjuntamente ou associada, na
respetiva data de aquisição, em conformidade com o estabelecido na IFRS 3.
O goodwill é registado como ativo e incluído nas rubricas de “Ativos intangíveis” (Nota 9), no caso de uma
empresa controlada ou no caso do excesso do custo ter origem numa aquisição por fusão, e de
“Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas” (Nota 10), no caso de uma entidade
conjuntamente controlada ou empresa associada.
O goodwill não é amortizado, sendo sujeito a testes de imparidade pelo menos uma vez por ano, em data
determinada, e sempre que existam à data da demonstração da posição financeira alterações aos
pressupostos subjacentes ao teste efetuado, que resultem em eventual perda de valor. Qualquer perda por
imparidade é registada de imediato, na demonstração dos resultados do exercício, na rubrica de “Perdas por
imparidade” e não é suscetível de reversão posterior.
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Para efeitos de realização de testes de imparidade, o goodwill é atribuído às unidades geradoras de caixa com
as quais se encontra relacionado (Nota 9), podendo estas corresponder aos segmentos de negócio em que o
Grupo opera ou a um nível mais baixo.
Intangíveis desenvolvidos internamente
Os ativos intangíveis desenvolvidos internamente, nomeadamente as despesas com investigação, são
registados como custo quando incorridos. As despesas de desenvolvimento apenas são reconhecidas como
ativo na medida em que se demonstre a capacidade técnica para completar o ativo intangível e que este está
disponível para uso ou comercialização.
Propriedade industrial e outros direitos
Os ativos classificados nesta rubrica referem-se a direitos e licenças adquiridos contratualmente pelo Grupo a
terceiros e utilizados no desenvolvimento das atividades do Grupo, e incluem:

•

Direitos de utilização de capacidade em satélites;

•

Direitos de utilização de redes de distribuição;

•

Licenças de telecomunicações;

•

Licenças de software;

•

Carteiras de clientes;

•

Encargos suportados com a angariação dos contratos de fidelização de clientes (p. ex., comissões de
angariação, custos de portabilidade, margem negativa na venda de equipamentos, etc);

•

Direitos de exploração de conteúdos;

•

Outros direitos contratuais.

A celebração de contratos relacionados com os conteúdos desportivos origina direitos que são, inicialmente,
classificados como compromissos contratuais.
Os direitos de exploração de conteúdos são registados na demonstração da posição financeira, como ativo
intangível, sempre que se cumpram as seguintes condições: (i) exista controlo sobre os conteúdos, (ii) a
Empresa tenha o direto de escolher a forma de explorar estes conteúdos e (iii) os mesmos estejam
disponíveis para a sua exibição.
No caso específico dos direitos de transmissão de competições desportivas, e uma vez cumpridas as
condições para serem reconhecidas como ativos intangíveis, estes são reconhecidos no ativo quando estejam
reunidas as condições necessárias para a organização de cada competição desportiva, o que ocorre na data de
homologação das equipas participantes na competição a ter lugar na época desportiva a iniciar, por parte da
entidade organizadora, tendo em consideração que é a partir dessa data que se encontram reunidas as
condições para o reconhecimento de um ativo, nomeadamente a obtenção inequívoca de controlo dos
direitos de exploração dos jogos da referida época. Nesta situação, os referidos direitos são reconhecidos na
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demonstração de resultados, na rubrica “Depreciações, amortizações e perdas por imparidade”, pelo método
linear, por duodécimos, a partir do início do mês em que se encontram disponíveis para utilização.
Ativos intangíveis em curso
As empresas do Grupo efetuam periodicamente uma avaliação de imparidade dos ativos intangíveis em
curso. Esta avaliação de imparidade é igualmente efetuada sempre que seja identificado um evento ou
alteração nas circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não
ser recuperado. Em caso de existência de tais indícios, o Grupo procede à determinação do valor recuperável
do ativo, de modo a determinar a existência e extensão da perda por imparidade.
Amortizações
Estes ativos são amortizados pelo método das quotas constantes, por duodécimos, a partir do início do mês
em que se encontram disponíveis para utilização.
As taxas de amortização praticadas traduzem-se nas seguintes vidas úteis estimadas:

Direitos de utilização de capacidade
Licenças de telecomunicações
Licenças de software
Carteira de clientes
Encargos suportados com a angariação dos contratos de fidelização de clientes
Direitos de utilização de conteúdos
Outros

2015
(ANOS)
Período
contratual
30 a 33
1a8
5a6
Período de
fidelização
Período
contratual
1a8

2016
(ANOS)
Período
contratual
30 a 33
1a8
5a6
Período de
fidelização
Período
contratual
1a8

2.3.5. Imparidade de ativos não correntes, excluindo goodwill
As empresas do Grupo efetuam periodicamente uma avaliação de imparidade dos ativos não correntes. Esta
avaliação de imparidade é igualmente efetuada sempre que seja identificado um evento ou alteração nas
circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser
recuperado. Em caso de existência de tais indícios, o Grupo procede à determinação do valor recuperável do
ativo, de modo a determinar a existência e extensão da perda por imparidade.
O valor recuperável é estimado para cada ativo individualmente ou, no caso de tal não ser possível, os ativos
são agrupados para os níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis para a unidade
geradora de fluxos de caixa à qual o ativo pertence. Cada negócio do Grupo constitui uma unidade geradora
de caixa, exceto para alguns dos ativos afetos à exibição cinematográfica, que são agrupados por unidades
geradoras de caixa regionais.
O valor recuperável é determinado pelo valor mais alto entre o preço de venda líquido e o valor de uso. O
preço de venda líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação entre entidades
independentes e conhecedoras, deduzido dos custos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o
valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados decorrentes do uso continuado do ativo ou da unidade

128

geradora de caixa. Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado seja superior à sua quantia
recuperável é reconhecida uma perda por imparidade.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem
indícios de que essas perdas já não existem ou diminuíram. A reversão das perdas por imparidade é
reconhecida na demonstração dos resultados no exercício em que ocorre. Contudo, a reversão da perda por
imparidade só pode ser efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (líquida de amortização ou
depreciação) caso a perda por imparidade não tivesse sido registada em exercícios anteriores.
2.3.6. Ativos financeiros
Os ativos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira do Grupo na data de
negociação ou contratação, que é a data em que o Grupo se compromete a adquirir ou alienar o ativo.
No momento inicial, os ativos financeiros são reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos de transação
diretamente atribuíveis, exceto para os ativos ao justo valor através de resultados em que os custos de
transação são imediatamente reconhecidos em resultados. Estes ativos são desreconhecidos quando: (i)
expiram os direitos contratuais do Grupo ao recebimento dos seus fluxos de caixa; (ii) o Grupo tenha
transferido substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção; ou (iii) não obstante
retenha parte, mas não substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, o Grupo
tenha transferido o controlo sobre os ativos.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados pelo valor líquido, quando e só quando, o
Grupo tem o direito a compensar os montantes reconhecidos e tem a intenção de liquidar pelo valor líquido.
O Grupo classifica os seus ativos financeiros nas seguintes categorias: investimentos financeiros ao justo
valor, através de resultados, ativos financeiros disponíveis para venda, investimentos detidos até à
maturidade, empréstimos concedidos e contas a receber. A sua classificação depende da intenção da gestão
na sua aquisição.
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
São classificados nesta categoria os ativos financeiros não derivados adquiridos com o objetivo de vender no
curto prazo. Nesta categoria integram-se também os derivados que não qualifiquem para efeitos de
contabilidade de cobertura. Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor de ativos mensurados
ao justo valor através de resultados são reconhecidos em resultados do exercício em que ocorrem na
respetiva rubrica de “Perdas / (ganhos) em ativos financeiros”, onde se incluem os montantes de rendimentos
de juros e dividendos.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que: (i) são designados
como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial; ou (ii) não se enquadram nas
restantes categorias de ativos financeiros referidos. São reconhecidos como ativos não correntes exceto se
houver intenção de os alienar nos 12 meses seguintes à data da demonstração da posição financeira.
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As partes de capital detidas que não sejam participações em empresas do Grupo, empresas controladas
conjuntamente ou associadas, são classificadas como investimentos financeiros disponíveis para venda e
reconhecidas na demonstração da posição financeira como ativos não correntes.
Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, os
investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelo seu justo valor por referência ao seu valor de
mercado à data da demonstração da posição financeira, sem qualquer dedução relativa a custos da transação
que possam vir a ocorrer até à sua venda. Nas situações em que os investimentos sejam instrumentos de
capital próprio não admitidos à cotação em mercados regulamentados e para os quais não é possível estimar
com fiabilidade o seu justo valor, os mesmos são mantidos ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais
perdas por imparidade.
As mais e menos valias potenciais resultantes são registadas diretamente em reservas até que o investimento
financeiro seja vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, momento em que o ganho ou perda
acumulado anteriormente reconhecido no capital próprio é incluído no resultado integral do exercício.
Os dividendos de instrumentos de capital classificado como disponíveis para venda são reconhecidos em
resultados do exercício na rubrica de “Perdas / (ganhos) em ativos financeiros”, quando o direito de receber o
pagamento é estabelecido.
Investimentos detidos até à maturidade
Os investimentos detidos até à maturidade são classificados como investimentos não correntes, exceto se o
seu vencimento for inferior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, sendo registados
nesta rubrica os investimentos com maturidade definida e para os quais o Grupo tem intenção e capacidade
de os manter até essa data. Os investimentos detidos até à maturidade são valorizados ao custo amortizado,

deduzido de eventuais perdas por imparidade.
Empréstimos concedidos e contas a receber
Os ativos classificados nesta categoria são ativos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados num mercado ativo.
As contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao
custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade, se aplicável. As perdas por imparidade dos
clientes e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não são
recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade identificadas são registadas
na demonstração dos resultados, em “Provisões e ajustamentos”, sendo subsequentemente revertidas por
resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou deixem de existir.
Caixa e equivalentes de caixa
Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos valores de caixa,
depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, com maturidade inferior a três
meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis com um risco de alteração de valor insignificante.
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Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” compreende
também os descobertos bancários incluídos na demonstração da posição financeira na rubrica de
”Empréstimos obtidos” (se aplicável).
2.3.7. Passivos financeiros e instrumentos de capital
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância
contratual independentemente da sua forma legal. Os instrumentos de capital próprio são contratos que
evidenciam um interesse residual nos ativos do Grupo após dedução dos passivos. Os instrumentos de
capital próprio emitido pelas empresas do Grupo são registados pelo valor recebido, líquido dos custos
suportados com a sua emissão. Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são
desreconhecidos apenas quando extintos, isto é, quando a obrigação é liquidada, cancelada ou expirada.
Empréstimos obtidos
Os empréstimos são registados inicialmente ao justo valor (valor nominal recebido líquido de despesas com a
emissão desses empréstimos). Os encargos financeiros, calculados de acordo com a taxa de juro efetiva,
incluindo prémios a pagar, são contabilizados de acordo com o princípio de especialização dos exercícios.
Contas a pagar
As contas a pagar são reconhecidas inicialmente ao justo valor e subsequentemente ao custo amortizado de
acordo com o método da taxa de juro efetiva. As contas a pagar são reconhecidas como passivos correntes
exceto se estiver prevista a sua liquidação após 12 meses da data da demonstração da posição financeira.
Instrumentos financeiros derivados
Ver política contabilística 2.3.9.
2.3.8. Imparidade de ativos financeiros
O Grupo analisa a cada data da demonstração da posição financeira se existe evidência objetiva que um ativo
financeiro ou um grupo de ativos financeiros se encontra em imparidade.
Ativos financeiros disponíveis para venda
No caso de ativos financeiros classificados como disponíveis para venda, um declínio prolongado ou
significativo no justo valor do instrumento abaixo do seu custo é considerado como um indicador que os
instrumentos se encontram em imparidade. Se alguma evidência semelhante existir para ativos financeiros
classificados como disponíveis para venda, a perda acumulada – mensurada como a diferença entre o custo
de aquisição e o justo valor atual, menos qualquer perda de imparidade do ativo financeiro que já tenha sido
reconhecida em resultados – é removida de capitais próprios e reconhecida na demonstração dos resultados.
Perdas de imparidade de instrumentos de capital reconhecida em resultados não são revertidas através da
demonstração dos resultados.
Clientes, outros devedores e outros ativos financeiros
São registados ajustamentos para perdas por imparidade quando existem indicadores objetivos de que o
Grupo não irá receber todos os montantes a que tinha direito de acordo com os termos originais dos

131

contratos estabelecidos. Na identificação de situações de imparidade são utilizados diversos indicadores, tais
como o incumprimento e dificuldades financeiras do devedor, incluindo a probabilidade de falência.
O ajustamento para perdas de imparidade é determinado pela diferença entre o valor recuperável e o valor da
demonstração da posição financeira do ativo financeiro e é registado por contrapartida de resultados do
exercício. O valor da demonstração da posição financeira destes ativos é reduzido para o valor recuperável
através da utilização de uma conta de ajustamentos. Quando um montante a receber de clientes e outros
devedores é considerado irrecuperável, é abatido por utilização da conta de ajustamentos para perdas de
imparidade. As recuperações subsequentes de montantes que tenham sido abatidos são registadas em
resultados.
Quando existem valores a receber de clientes ou outros devedores que se encontrem vencidos, e estes são
objeto de renegociação dos seus termos, deixam de ser considerados como vencidos e passam a ser tratados
como novos créditos.
2.3.9. Instrumentos financeiros derivados
O Grupo tem como política recorrer à contratação de instrumentos financeiros derivados com o objetivo de
efetuar cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações nas taxas de
câmbio e taxas de juro. Neste sentido, o Grupo não recorre à contratação de instrumentos financeiros
derivados com objetivos especulativos, sendo que o recurso a este tipo de instrumentos financeiros obedece
às políticas internas definidas pela Administração.
No que se refere aos instrumentos financeiros derivados que, embora contratados com o objetivo de efetuar
cobertura económica de acordo com as políticas de gestão de risco do Grupo, não cumpram todas as
disposições da IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração no que respeita à
qualificação como contabilidade de cobertura ou que não foram especificamente assignados a uma relação de
cobertura contabilística, as respetivas variações no justo valor são registadas nas demonstrações de
resultados do período em que ocorrem.
Os instrumentos financeiros derivados são reconhecidos na data da sua negociação (“trade date”), pelo seu
justo valor. Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base
regular, sendo os ganhos ou perdas resultantes dessa reavaliação registados diretamente em resultados do
exercício, exceto no que se refere aos derivados de cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor
dos derivados de cobertura depende da natureza do risco coberto e do modelo de cobertura utilizado.
Contabilidade de cobertura
A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado como sendo um instrumento de
cobertura obedece às disposições da IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração.
Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura podem ser classificados
contabilisticamente como de cobertura desde que cumpram, cumulativamente, com as seguintes condições:
a) À data de início da transação, a relação de cobertura encontra-se identificada e formalmente
documentada, incluindo a identificação do item coberto, do instrumento de cobertura e a avaliação da
efetividade da cobertura;
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b) Existe a expetativa de que a relação de cobertura seja altamente efetiva, à data de início da transação
e ao longo da vida da operação;
c) A eficácia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade à data de início da transação e ao longo
da vida da operação;
d) Para operações de cobertura de fluxos de caixa, os mesmos devem ser altamente prováveis de virem
a ocorrer.
Risco de taxa de câmbio e taxa de juro
Sempre que as expetativas de evolução de taxas de câmbio e de taxas de juro justifiquem, o Grupo procura
contratar operações de proteção contra movimentos adversos, através de instrumentos financeiros
derivados. As operações que qualifiquem como instrumentos de cobertura em relação de cobertura de fluxo
de caixa são registadas na demonstração da posição financeira pelo seu justo valor e, na medida em que
sejam consideradas coberturas eficazes, as variações no justo valor dos instrumentos são inicialmente
registadas por contrapartida de capitais próprios e, posteriormente, reclassificadas para a rubrica de custos
financeiros.
Se as operações de cobertura apresentarem ineficácia, esta é registada diretamente em resultados. Desta
forma, e em termos líquidos, os fluxos associados às operações cobertas são periodificados à taxa inerente à
operação de cobertura contratada.
Quando um instrumento de cobertura expira ou é vendido, ou quando a cobertura deixa de cumprir os
critérios exigidos para a contabilidade de cobertura, as variações de justo valor do derivado acumuladas em
reservas são reconhecidas em resultados quando a operação coberta também afeta resultados.
2.3.10. Inventários
Os inventários, que incluem essencialmente telemóveis, equipamento terminal de cliente, DVDs e direitos de
transmissão de conteúdos encontram-se valorizados pelo mais baixo de entre o respetivo valor de custo e
valor realizável líquido.
O custo de aquisição inclui o preço da fatura, despesas de transporte e seguro, utilizando-se o “Custo Médio
Ponderado” como método de custeio das saídas.
Os inventários são ajustados por motivo de obsolescência tecnológica, bem como pela diferença entre o
custo de aquisição e o valor de realização, caso este seja inferior, sendo essa redução reconhecida
diretamente na demonstração dos resultados do exercício.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda normal deduzido dos custos para completar a
produção e dos custos de comercialização.
As diferenças entre o custo e o respetivo valor realizável líquido dos inventários, no caso deste ser inferior ao
custo, são registadas como custos operacionais na rubrica de “Custo das mercadorias vendidas”.
Os inventários em trânsito, por não se encontrarem disponíveis para consumo ou venda, encontram-se
segregados das restantes existências e são valorizadas ao custo de aquisição específico.
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A celebração de contratos relacionados com os conteúdos desportivos origina direitos que são, inicialmente,
classificados como compromissos contratuais.
Os direitos de transmissão de conteúdos são registados na demonstração da posição financeira, como
Inventários, no caso de não existir pleno direito sobre a forma de exploração do ativo, pelo respetivo valor de
custo ou pelo valor realizável líquido, quando mais baixo, sempre que os conteúdos programáticos tenham
sido recebidos e estejam disponíveis para a sua exibição ou utilização, de acordo com condições contratuais,
entendendo-se para o efeito que estão reunidas as condições necessárias para a organização de cada
competição desportiva o que ocorre na data da homologação das equipas participantes na competição a ter
lugar na época desportiva a iniciar, por parte da entidade organizadora. Os referidos direitos são reconhecidos
na demonstração de resultados, na rubrica “Custos diretos: Custos de conteúdos”, numa base sistemática
atendendo ao padrão de benefícios económicos obtidos através da sua exploração comercial.
Decorrente do acordo alcançado com os operadores nacionais na disponibilização recíproca, por várias
épocas desportivas, dos conteúdos desportivos (nacionais e internacionais) detidos por estas (Nota 38), a
NOS considerou o reconhecimento dos custos e receitas líquidos dos valores repartidos pelos restantes
operadores, numa base sistemática, atendendo ao padrão de benefícios económicos obtidos através da sua
exploração comercial.
2.3.11. Subsídios
Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe uma garantia razoável que irão
ser recebidos e que as empresas do Grupo irão cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.
Os subsídios à exploração, nomeadamente para formação de colaboradores, são reconhecidos na
demonstração dos resultados a abater aos correspondentes custos incorridos.
Os subsídios ao investimento são apresentados na demonstração da posição financeira como um rendimento
diferido.
Se o subsídio é considerado como rendimento diferido, este é reconhecido como rendimento numa base
sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
2.3.12. Provisões e passivos contingentes
As provisões são reconhecidas quando: (i) existe uma obrigação presente resultante de eventos passados,
sendo provável que na liquidação dessa obrigação seja necessário um dispêndio de recursos internos; e (ii) o
montante ou valor da referida obrigação seja razoavelmente estimável. Quando uma das condições antes
descritas não é preenchida, o Grupo procede à divulgação dos eventos como passivo contingente, a menos
que a possibilidade de uma saída de fundos decorrente dessa contingência seja remota, caso em que os
mesmos não são objeto de divulgação.
As provisões, para processos judiciais em curso intentados contra o Grupo, são constituídas de acordo com
as avaliações de risco efetuadas pelo Grupo e pelos seus consultores legais, baseadas em taxas de sucesso.
As provisões para reestruturação apenas são reconhecidas quando o Grupo tem um plano detalhado e
formalizado identificando as principais caraterísticas do programa e após terem sido comunicados esses
factos às entidades envolvidas.
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As provisões para os custos de desmantelamento, remoção de ativos e restauração do local, são
reconhecidas quando os bens são instalados, de acordo com as melhores estimativas a essa data. O
montante do passivo constituído reflete os efeitos da passagem do tempo, sendo a correspondente
atualização financeira reconhecida em resultados como custo financeiro.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões.
Existe um contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato de acordo,
cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedem os benefícios económicos
derivados do mesmo.
Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, salvo exceção prevista na
IFRS 3 no âmbito da concentração de atividades empresariais, sendo divulgados sempre que a possibilidade
de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de
um influxo económico futuro de recursos.
As provisões são revistas e atualizadas na data da demonstração da posição financeira, de modo a refletir a
melhor estimativa, nesse momento, da obrigação em causa.
2.3.13. Locações
Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos correspondentes; ou como (ii)
locações operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens
inerentes à posse desses ativos.
A classificação das locações como financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma
do contrato.
Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, sendo os ativos, as amortizações acumuladas
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação registadas de acordo com o plano financeiro
contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as amortizações do ativo fixo tangível e
intangível são reconhecidos como custos na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na
demonstração dos resultados, durante o período do contrato de locação.
2.3.14. Imposto sobre o rendimento
A NOS encontra-se abrangida pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades, que abrange
todas as empresas em que participa, direta ou indiretamente, em pelo menos 75% do respetivo capital social
e que, simultaneamente, sejam residentes em Portugal e tributadas em sede de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas (IRC).
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As restantes empresas participadas, não abrangidas pelo regime especial de tributação dos grupos de
sociedades, são tributadas individualmente, com base nas respetivas matérias coletáveis e nas taxas de
imposto aplicáveis.
O imposto sobre o rendimento é registado de acordo com o preconizado pela IAS 12. Na mensuração do
custo relativo ao imposto sobre o rendimento do exercício, para além do imposto corrente é ainda
considerado o efeito do imposto diferido, calculado com base no método do passivo, considerando as
diferenças temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de ativos e passivos e os seus valores nas
demonstrações financeiras consolidadas, bem como os prejuízos fiscais reportáveis existentes à data da
demonstração da posição financeira. Os ativos e passivos por impostos diferidos foram calculados com base
na legislação fiscal atualmente em vigor e em legislação já publicada para aplicação futura.
Tal como estabelecido na referida norma, são reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas quando
exista razoável segurança de que estes poderão vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro,
ou quando existam passivos por impostos diferidos cuja reversão seja expectável no mesmo período em que
os ativos por impostos diferidos sejam revertidos. No final de cada período é efetuada uma avaliação desses
ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função da sua expetativa de utilização futura.
O montante de imposto a incluir quer no imposto corrente, quer no imposto diferido, que resulta de
transações ou eventos reconhecidos em rubricas do capital próprio, é registado diretamente nestas mesmas
rubricas, não afetando o resultado do exercício.
Numa operação de concentração de atividades empresariais, os benefícios por impostos diferidos adquiridos
são reconhecidos do seguinte modo:

a) Os benefícios por impostos diferidos adquiridos que sejam reconhecidos no período de mensuração (um
ano após a data da concentração) e que resultem de novas informações sobre factos e circunstâncias que
existiam à data de aquisição são aplicados para reduzir a quantia escriturada de qualquer goodwill
relacionado com essa aquisição. Se a quantia escriturada desse goodwill for zero, quaisquer benefícios por
impostos diferidos remanescentes são reconhecidos na demonstração dos resultados.

b) Todos os outros benefícios por impostos diferidos adquiridos que sejam realizados são reconhecidos na
demonstração de resultados (ou, caso aplicável, diretamente em rubricas de capital próprio).
2.3.15. Pagamento baseado em ações
Os benefícios concedidos a colaboradores ao abrigo de Planos de incentivos de aquisição de ações ou de
opções sobre ações são registados de acordo com as disposições da IFRS 2 – Pagamentos com base em
ações.
De acordo com a IFRS 2, uma vez que não é possível estimar com fiabilidade o justo valor dos serviços
recebidos dos colaboradores, o seu valor é mensurado por referência ao justo valor dos instrumentos de
capital próprio (ações próprias), de acordo com a sua cotação à data de atribuição.
Esse custo é reconhecido de forma linear ao longo do período em que o serviço é prestado pelos
colaboradores, na rubrica de Custos com o pessoal na demonstração dos resultados, juntamente com o
correspondente aumento em Outras reservas em capital próprio.
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O custo acumulado reconhecido à data de cada demonstração financeira até ao empossamento reflete a
melhor estimativa do Grupo relativamente ao número de ações próprias que irão ser empossadas, ponderado
pelo proporcional de tempo decorrido entre a atribuição e o empossamento. O impacto na demonstração de
resultados de cada exercício representa a variação do custo acumulado entre o início e o fim do exercício.
Por sua vez, os benefícios concedidos com base em ações, mas liquidados em dinheiro, conduzem ao
reconhecimento de um passivo valorizado pelo justo valor na data da demonstração da posição financeira.
2.3.16. Capital
Reserva legal
A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem que ser
destinado ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital social. Esta reserva
não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de
esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no capital.
Reservas de prémios de emissão de ações
Os prémios de emissão correspondem a ágios obtidos com a emissão ou aumentos de capital. De acordo
com a legislação comercial portuguesa, os valores incluídos nesta rubrica seguem o regime estabelecido para
a “Reserva Legal”, isto é, os valores não são distribuíveis, a não ser em caso de liquidação, mas podem ser
utilizados para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no
capital.
Reservas para planos de incentivo de médio prazo
De acordo com a IFRS 2 – “Pagamentos com base em ações”, a responsabilidade com os planos de incentivo
de médio prazo liquidados através da entrega de ações próprias é registada, a crédito, na rubrica de “Reservas
para planos de incentivo de médio prazo” sendo que tal reserva não é passível de ser distribuída ou ser
utilizada para absorver prejuízos.
Reservas de cobertura
As reservas de cobertura refletem as variações de justo valor dos instrumentos financeiros derivados de
cobertura de cash flow que se consideram eficazes, sendo que as mesmas não são passíveis de ser
distribuídas ou serem utilizadas para absorver prejuízos.
Reservas de ações próprias
As “Reservas de ações próprias” refletem o valor das ações próprias adquiridas e seguem um regime legal
equivalente ao da reserva legal. Nos termos da legislação portuguesa, o montante de reservas distribuíveis é
determinado de acordo com as demonstrações financeiras individuais da empresa, apresentadas de acordo
com as IFRS. Adicionalmente, os incrementos decorrentes da aplicação do justo valor através de
componentes de capital próprio, incluindo os da sua aplicação através do resultado líquido do exercício,
apenas podem ser distribuídos quando os elementos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos
liquidados ou quando terminar o seu uso, no caso de ativos fixos tangíveis ou intangíveis.
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Ações próprias
As ações próprias são contabilizadas pelo seu valor de aquisição como uma dedução ao capital próprio. Os
ganhos ou perdas inerentes à alienação das ações próprias são registadas na rubrica “outras reservas”.
Resultados transitados
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para distribuição aos acionistas e os ganhos por
aumentos de justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros e propriedades de
investimento, que, de acordo com o nº 2 do artº 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando
os elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.
2.3.17. Rédito
As principais naturezas de rédito operacional das empresas participadas pela NOS são as seguintes:

i)

Receitas dos Serviços de Telecomunicações:
Televisão por cabo, banda larga fixa e voz fixa: As receitas decorrentes dos serviços prestados sobre a
rede de fibra e cabo resultam de: (a) subscrição de pacotes de canais base que podem ser comercializados
em bundle com os serviços de banda larga fixa e/ou voz fixa; (b) subscrição de pacotes de canais premium
e S-VOD; (c) aluguer de equipamento terminal; (d) consumo de conteúdos (VOD); (e) tráfego e
terminação voz; (f) ativação do serviço; (g) venda de equipamento; e (h) outros serviços adicionais (por
exemplo, firewall e antivírus).
Televisão por satélite: As receitas decorrentes do serviço de televisão por satélite resultam,
essencialmente, de: (a) subscrição de pacotes de canais base e premium; (b) aluguer de equipamento; (c)
consumo de conteúdos (VOD); (d) ativação do serviço; e (e) venda de equipamento.
Banda larga e voz móveis: As receitas provenientes dos serviços de acesso à Internet de banda larga
móvel e de serviços de voz móvel, resultam fundamentalmente da assinatura mensal e/ou da utilização
do serviço de Internet e voz para além do tráfego associado à modalidade escolhida pelo cliente.

ii) Receitas de Publicidade: As receitas de publicidade englobam, essencialmente, a angariação de
publicidade para os canais de televisão por subscrição, para os quais o Grupo detém os direitos de
exploração e salas de cinema. Estas receitas são reconhecidas no período da sua inserção, deduzidas dos
descontos concedidos.

iii) Distribuição e Exibição Cinematográfica: As receitas relativas à distribuição referem-se à distribuição de
filmes para exibidores cinematográficos não detidos pelo Grupo, as quais são reconhecidas no período de
exibição dos filmes, enquanto as receitas de exibição cinematográfica decorrem maioritariamente da
venda de bilhetes de cinema e das vendas de produtos nos bares, as quais são reconhecidas como receita
no período de exibição dos filmes dos bilhetes vendidos e de venda dos produtos nos bares,
respetivamente.

iv) Receitas de Produção e Distribuição de Conteúdos e Canais: As receitas da produção e distribuição
incluem fundamentalmente a venda de DVDs e de conteúdos e a distribuição de canais de televisão por
subscrição a terceiros, sendo reconhecidas no período em que são vendidos, exibidos e disponibilizados
para distribuição aos operadores de telecomunicações, respetivamente.
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v) Consultoria e Gestão de Datacenters: as receitas de consultoria na área dos sistemas de informação e
gestão de datacenters correspondem, predominantemente, à prestação de serviços da NOS Sistemas.
O rédito decorrente da venda de equipamentos é reconhecido quando os riscos e vantagens inerentes à
posse dos bens são transferidos para o comprador e o valor dos benefícios possa ser razoavelmente
quantificado.
O rédito de aluguer de equipamentos é reconhecido numa base linear ao longo da vigência do acordo de
aluguer, exceto no caso de vendas a prestações que são contabilizadas como vendas a crédito.
O Grupo atribui aos seus clientes pontos de fidelização que poderão ser trocados, durante um período
limitado de tempo, por descontos na compra de equipamentos. Estes pontos constituem uma
responsabilidade que é diferida, até à data em que os pontos são definitivamente convertidos em benefícios,
uma vez que a sua utilização implica uma fidelização adicional. O justo valor da responsabilidade é calculado
com base numa taxa de utilização de pontos estimada e um custo médio por ponto, tendo em consideração
os pontos disponíveis à data de cada reporte.
O rédito de subscrições de serviços de telecomunicações (subscrição de pacotes de televisão, internet, voz
móvel e fixa, isoladamente ou em conjunto) é reconhecido linearmente ao longo do período da subscrição.
O rédito com tráfego, roaming, consumo de dados, conteúdos audiovisuais e outros é reconhecido no
período em que o serviço é prestado. O Grupo oferece também diversas soluções personalizadas, em
particular aos seus clientes empresariais na gestão da rede de telecomunicações, acesso, voz e transmissão
de dados, também estas reconhecidas quando o serviço é prestado.
O rédito é mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tomando em consideração a
quantia de quaisquer descontos comerciais e abatimentos de volume concedidos pela entidade.
Não é efetuada a compensação de rendimentos e gastos, a menos que tal seja exigido ou permitido pelas
IFRS, nomeadamente, quando reflita a substância da transação ou outro acontecimento.
É efetuada a compensação dos rendimentos e gastos nas seguintes situações:
(i)

Quando os influxos brutos de benefícios económicos não resultam em aumentos de capital
próprio para a entidade, ou seja, o valor cobrado ao cliente é igual ao valor entregue ao parceiro,
situação aplicável ao rédito obtido com a faturação aos operadores de serviços especiais, nestes
casos as quantias cobradas por conta do capital não são rédito; e,

(ii)

Quando a contraparte não é um “cliente” mas antes um parceiro que partilha os riscos e
benefícios de desenvolver um produto ou serviços para que o mesmo possa ser comercializado.
Ou seja, uma contraparte do contrato não será um cliente se, por exemplo, a contraparte tiver
contratado a NOS para participar numa atividade ou processo em que as partes no contrato
partilham os riscos e benefícios em vez de obter o resultado das atividades ordinárias da entidade.
Nestes casos, estamos perante um acordo de colaboração “collaborative arrangements”. Esta
situação é aplicável às receitas obtidas dos operadores abrangidos pelo acordo de disponibilização
recíproca de direitos de transmissão televisiva de conteúdos desportivos.
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Os descontos concedidos a clientes no âmbito de programas de fidelização são alocados à totalidade do
contrato a que o cliente está fidelizado, sendo reconhecidos à medida que os bens e serviços são colocados à
disposição do cliente.
Os valores não faturados são registados com base em estimativas. As diferenças entre os valores estimados
e os reais, que normalmente não são significativas, são registadas no período subsequente.
Até 31 de dezembro de 2014, o rédito das penalidades, face às incertezas inerentes, apenas era reconhecido
no momento do recebimento, sendo o valor divulgado como ativo contingente (Nota 41). A partir de 1 de
janeiro de 2015, o rédito de penalidades passou a ser reconhecido tendo em conta uma taxa de cobrabilidade
estimada tendo em conta o histórico de cobranças do Grupo.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios
económicos fluam para o Grupo e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.
2.3.18. Especialização dos exercícios
As receitas e as despesas das diversas empresas do Grupo são reconhecidas de acordo com o princípio da
especialização dos exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas ou incorridas,
independentemente do momento em que são recebidas ou pagas.
Nas rubricas de “Contas a receber – Clientes”, “Contas a receber - outros”, “Custos Diferidos”, “Acréscimos de
custos” e “Proveitos diferidos” são registados os custos e os proveitos imputáveis ao exercício corrente e
cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em exercícios futuros, bem como as despesas e as receitas que já
ocorreram, mas que respeitam a exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um desses
exercícios, pelo valor que lhes corresponde.
Os custos imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas apenas ocorrerão em exercícios futuros, são
estimados e registados em “Acréscimos de custos”, sempre que seja possível estimar com grande fiabilidade
o montante, bem como o momento da concretização da despesa. Se existir incerteza quer relativamente à
data da saída de recursos, quer quanto ao montante da obrigação, o valor é classificado como Provisões
(Nota 2.3.12).
2.3.19. Ativos, passivos e transações em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional à taxa de câmbio da data da
transação. A cada data de fecho é efetuada a atualização cambial de saldos (itens monetários) em aberto,
aplicando a taxa de câmbio em vigor a essa data. As diferenças cambiais decorrentes desta atualização são
reconhecidas na demonstração dos resultados do exercício em que foram determinadas. As variações
cambiais geradas em itens monetários que constituam extensão do investimento denominado na moeda
funcional do Grupo ou da participada em questão são reconhecidos no capital próprio. As diferenças de
câmbio em itens não monetários são classificadas em “Outras reservas” no capital próprio.
A conversão de demonstrações financeiras de empresas participadas denominadas em moeda estrangeira é
efetuada considerando as seguintes taxas de câmbio:
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•

Taxa de câmbio vigente à data da demonstração da posição financeira para a conversão dos ativos e
passivos;

•

Taxa de câmbio média do exercício para a conversão das rubricas da demonstração dos resultados;

•

Taxa de câmbio média do exercício para a conversão dos fluxos de caixa (nos casos em que essa taxa de
câmbio se aproxime da taxa real, sendo que para os restantes fluxos de caixa é utilizada a taxa de câmbio
da data das operações);

•

Taxa de câmbio histórica para a conversão das rubricas do capital próprio.

As diferenças de câmbio originadas na conversão para euros de demonstrações financeiras de empresas
participadas denominadas em moeda estrangeira são incluídas no capital próprio, na rubrica "Outras
reservas".
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira foram convertidos
para euros com base nas seguintes taxas de câmbio de tais moedas relativamente ao Euro, divulgadas pelo
Banco de Portugal:

Dólar Americano
Kwanza de Angola
Libra Esterlina
Metical Moçambicano
Dólar Canadiano
Franco Suíço
Real

31-12-2015

31-12-2016

1,0887
147,8315
0,7340
49,2900
1,5116
1,0835
4,3117

1,0541
184,4750
0,8562
74,5400
1,4188
1,0739
3,4305

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as demonstrações dos resultados das empresas
participadas expressas em moeda estrangeira foram convertidas para euros com base nas taxas de câmbio
médias das moedas dos respetivos países de origem relativamente ao Euro, que são as seguintes:

Kwanza de Angola
Metical Moçambicano

12M 15

12M 16

133,1825
43,5342

182,3243
69,8233

2.3.20. Encargos financeiros com empréstimos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como custo de acordo
com o princípio da especialização dos exercícios, exceto nos casos de empréstimos incorridos (quer sejam
genéricos ou específicos) na aquisição, construção ou produção de um ativo que demore um período
substancial de tempo (mais de um ano) para se encontrar na condição pretendida, os quais são capitalizados
no custo de aquisição do referido bem.
2.3.21. Propriedades de investimento
As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, edifícios detidos para a obtenção de rendas
e não para o uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços, para fins administrativos ou para venda
no decurso ordinário dos negócios. Estas são mensuradas inicialmente pelo seu custo.
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Posteriormente, o Grupo considera o método do custo na mensuração das propriedades de investimento,
considerando que da adoção do modelo do justo valor não resultariam diferenças relevantes.
Uma propriedade de investimento deve ser eliminada da demonstração da posição financeira na alienação, ou
quando a propriedade de investimento for permanentemente retirada de uso e nenhuns benefícios
económicos forem esperados da sua alienação.
2.3.22. Mensuração ao justo valor
O Grupo mensura parte dos seus ativos financeiros, como ativos financeiros disponíveis para venda e para
negociação, e parte dos seus ativos não financeiros, como propriedades de investimento, ao justo valor à
data de referência das demonstrações financeiras.
A mensuração do justo valor presume que o ativo ou passivo é trocado numa transação ordenada entre
participantes do mercado para vender o ativo ou transferir o passivo, na data de mensuração, sob as
condições atuais de mercado. A mensuração do justo valor é baseada no pressuposto de que a transação de
vender o ativo ou transferir o passivo pode ocorrer:
- No mercado principal do ativo e do passivo, ou
- Na ausência de um mercado principal, presume-se que a transação aconteça no mercado mais vantajoso.
Este é o que maximiza o valor que seria recebido na venda do ativo ou minimiza o valor que seria pago para
transferir o passivo, depois de considerar os custos de transação e os custos de transporte.
Devido ao facto de as diferentes entidades e os diferentes negócios dentro de uma única entidade poderem
ter acesso a diferentes mercados, o mercado principal ou o mais vantajoso para o mesmo ativo ou passivo
pode variar de uma entidade para outra, ou até mesmo entre negócios dentro de uma mesma entidade, mas
pressupõe-se que estão acessíveis ao Grupo.
A mensuração do justo valor utiliza premissas que participantes do mercado utilizariam na definição do preço
do ativo ou passivo, assumindo que os participantes de mercado utilizariam o ativo de modo a maximizar o
seu valor e utilização.
O Grupo utiliza as técnicas de avaliação apropriadas às circunstâncias e para as quais existam dados
suficientes para mensurar o justo valor, maximizando a utilização de dados relevantes observáveis e
minimizando a utilização de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos mensurados ao justo valor ou para os quais a sua divulgação é obrigatória são
classificados segundo uma hierarquia de justo valor, que classifica em três níveis os dados a utilizar na
mensuração pelo justo valor, detalhados abaixo:
Nível 1 – Preços de mercado cotados, não ajustados, em mercados ativos para ativos ou passivos idênticos,
que a entidade pode aceder na data de mensuração;
Nível 2 – Técnicas de valorização que utilizam inputs, que não sendo cotados, são direta ou indiretamente
observáveis;
Nível 3 – Técnicas de valorização que utilizam inputs não baseados em dados de mercado observáveis, ou
seja, baseados em dados não observáveis.
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A mensuração do justo valor é classificada integralmente no nível mais baixo do input que é significativo para
a mensuração como um todo.
2.3.23. Compensação de ativos e passivos
Os ativos e passivos são compensados e apresentados pelo valor líquido, quando e só quando, o Grupo tem o
direito a compensar os montantes reconhecidos e tem a intenção de liquidar pelo valor líquido.
2.3.24. Benefícios a empregados
Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço é prestado pelos empregados,
independentemente da data do seu pagamento. Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos
benefícios:

a) Cessação de emprego. Os benefícios de cessação de emprego são devidos para pagamento quando há
cessação de emprego antes da data normal de reforma ou quando um empregado aceita sair
voluntariamente em troca destes benefícios. O Grupo reconhece estes benefícios quando se pode
demonstrar estar comprometido a uma cessação de emprego de funcionários atuais, de acordo com um
plano formal detalhado para a cessação e não exista possibilidade realista de retirada ou estes benefícios
sejam concedidos para encorajar a saída voluntária. Sempre que os benefícios de cessação de emprego se
vençam a mais de 12 meses após a data do balanço, eles são descontados para o seu valor atual.

b) Férias, subsídio de férias e prémios. De acordo com a lei laboral, os empregados têm direito a 22 dias úteis
de férias anuais, bem como a um mês de subsídio de férias, direitos adquiridos no ano anterior ao seu
pagamento. Estas responsabilidades do Grupo são registadas quando incorridas, independentemente do
momento do seu pagamento, e são refletidas na rubrica de “Contas a pagar e outras”.

c) Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT).
Com a publicação da Lei n.º 70/2013 e subsequente regulamentação através da Portaria n.º 294-A/2013,
entrou em vigor no dia 1 de outubro os regimes do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo
de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT). Neste contexto, as empresas que contratem um novo
trabalhador são obrigadas a descontar uma percentagem do respetivo salário para estes dois novos
fundos (0,925% para o FCT e 0,075% para o FGCT), com o objetivo de assegurar, no futuro, o pagamento
parcial da indemnização em caso de despedimento. Tendo em conta as características de cada Fundo foi
considerado o seguinte:
- As entregas mensais para o FGCT, efetuadas pela entidade empregadora, são reconhecidas como gasto
do período a que respeitam;
- As entregas mensais para o FCT, efetuadas pela entidade empregadora, são reconhecidas como um
ativo financeiro dessa entidade, mensurado pelo justo valor, com as respetivas variações reconhecidas
em resultados.
2.3.25. Demonstração de fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com o método direto. O Grupo classifica na rubrica
de caixa e equivalentes de caixa os ativos com maturidade inferior a três meses, e para os quais o risco de
alteração de valor é insignificante. Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e
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equivalentes de caixa compreende também os descobertos bancários incluídos na demonstração da posição
financeira na rubrica de “Empréstimos obtidos”.
A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de investimento e
de financiamento.
As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores, ao
pessoal e a outros relacionados com a atividade operacional. Na rubrica de “outros recebimentos /
(pagamentos) relativos à atividade operacional” está incluído o montante recebido através das cessões de
créditos sem recurso coordenadas pelo Banco Comercial Português e pela Caixa Geral de Depósitos, sendo
que estas operações não implicaram qualquer alteração no tratamento contabilístico dos créditos subjacentes
ou na relação com os respetivos clientes.
Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, as aquisições e
alienações de investimentos em empresas participadas e os recebimentos e pagamentos decorrentes da
compra e venda de ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis, entre outras.
As atividades de financiamento abrangem, designadamente, os pagamentos e recebimentos referentes a
empréstimos obtidos, pagamento de juros e custos similares, contratos de locação financeira, compra e
venda de ações próprias e pagamento de dividendos.
2.3.26. Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação
adicional sobre condições que existiam a essa data são considerados na preparação das demonstrações
financeiras do exercício.
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação
sobre condições que ocorram após essa data são divulgados nas notas às demonstrações financeiras, caso
sejam materialmente relevantes.

3. Julgamentos e Estimativas
3.1. Estimativas contabilísticas relevantes
A preparação de demonstrações financeiras consolidadas exige que a gestão do Grupo efetue julgamentos e
estimativas que afetam a demonstração da posição financeira e os resultados reportados. Estas estimativas
são baseadas na melhor informação e conhecimento de eventos passados e/ou presentes e nas ações que a
Empresa considera poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os
resultados das mesmas poderão ser diferentes destas estimativas.
As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data de aprovação das demonstrações
financeiras consolidadas, serão corrigidas em resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela IAS 8 –
“Politicas contabilísticas, alterações em estimativas contabilísticas e erros”.
As estimativas e os pressupostos que apresentam um maior risco de originar um ajustamento material nos
ativos e passivos são apresentados abaixo:
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Entidades incluídas no perímetro de consolidação
Para determinação das entidades a incluir no perímetro de consolidação, o Grupo avalia em que medida está
exposto, ou tenha direitos, à variabilidade nos retornos provenientes do seu envolvimento com essa entidade
e possa apoderar-se dos mesmos através do poder que detém sobre essa entidade (controlo de facto).
A decisão de que uma entidade tem que ser consolidada pelo Grupo requer a utilização de julgamento,
pressupostos e estimativas para determinar em que medida o Grupo está exposto à variabilidade do retorno e
à capacidade de se apoderar dos mesmos através do seu poder.
Outros pressupostos e estimativas poderiam levar a que o perímetro de consolidação do Grupo fosse
diferente, com impacto direto nas demonstrações financeiras consolidadas.
Imparidade dos ativos não correntes, excluindo goodwill
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos
eventos, tais como a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital ou quaisquer outras
alterações de efeito adverso no ambiente tecnológico, de mercado, económico e legal, muitos dos quais fora
da esfera de influência do Grupo.
A identificação e avaliação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a
determinação do valor recuperável dos ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte da
Administração.
Imparidade do goodwill
O goodwill é sujeito a testes de imparidade anuais ou sempre que existam indícios de uma eventual perda de
valor, de acordo com os critérios indicados na Nota 9. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de
caixa, às quais o goodwill é atribuído, são determinados com base no cálculo de valores de uso. Esses cálculos
exigem o uso de estimativas por parte da gestão.
Ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis
A vida útil de um ativo é o período durante o qual o Grupo espera que um ativo esteja disponível para uso e
esta deve ser revista pelo menos no final de cada exercício económico.
A determinação das vidas úteis dos ativos, do método de amortização/depreciação a aplicar e das perdas
estimadas decorrentes da substituição destes antes do fim da sua vida útil, por motivos de obsolescência
tecnológica e/ou outros é essencial para determinar o montante das amortizações/depreciações a
reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício.
Estes três parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa da gestão, para os ativos e negócios
em questão, considerando também as práticas adotadas por empresas dos setores em que o Grupo opera.
Os custos capitalizados associados aos direitos de distribuição de conteúdos audiovisuais adquiridos para
comercialização nas diversas janelas de exibição são amortizados pelo prazo máximo de exploração constante
dos respetivos contratos. Adicionalmente, estes ativos são sujeitos a testes de imparidade sempre que
existam indícios de alterações no padrão de geração do rédito futuro subjacente a cada contrato.

145

Provisões
O Grupo analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser
objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e
montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a
ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento
de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
Ativos por impostos diferidos
São reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas quando existe forte segurança de que existirão lucros
tributáveis futuros disponíveis para a utilização das diferenças temporárias ou quando existam impostos
diferidos passivos cuja reversão seja expectável no mesmo período em que os impostos diferidos ativos
sejam revertidos. A avaliação dos ativos por impostos diferidos é efetuada pela gestão no final de cada
período tendo em atenção a expetativa de performance do Grupo no futuro.
Imparidade das contas a receber
O risco de crédito dos saldos de contas a receber é avaliado a cada data de reporte, tendo em conta a
informação histórica do cliente e o seu perfil de risco. As contas a receber são ajustadas pela avaliação
efetuada pela gestão dos riscos estimados de cobrança existentes à data da demonstração da posição
financeira, os quais poderão divergir do risco efetivo a incorrer.
Justo valor de ativos e passivos financeiros
Na determinação do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, com mercado ativo, é aplicado o respetivo
preço de mercado. No caso de não existir um mercado ativo, o que se verifica para alguns dos ativos e
passivos financeiros do Grupo, são utilizadas técnicas de valorização geralmente aceites no mercado,
baseadas em pressupostos de mercado.
O Grupo aplica técnicas de valorização para instrumentos financeiros não cotados, tais como derivados,
instrumentos financeiros ao justo valor através de resultados e para ativos disponíveis para venda. Os
modelos de valorização utilizados com maior frequência são modelos de fluxos de caixa descontados e
modelos de opções, que incorporam, por exemplo, curvas de taxa de juro e volatilidade de mercado.
Para alguns tipos de derivados mais complexos são utilizados modelos de valorização mais avançados,
contendo pressupostos e dados que não são diretamente observáveis em mercado, para os quais o Grupo
utiliza estimativas e pressupostos internos.
Erros, estimativas e alterações de políticas contabilísticas
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 não foram reconhecidos erros, estimativas e
alterações de políticas contabilísticas materiais relativos a exercícios anteriores.
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4. Políticas de Gestão de Risco
4.1. Gestão do risco financeiro
As atividades do Grupo estão expostas a uma variedade de fatores de risco financeiro: risco de crédito, risco
de liquidez e risco de mercado.
O Conselho de Administração do Grupo assume a responsabilidade por definir os princípios para a gestão dos
riscos e as políticas que cobrem áreas específicas como: o risco de taxa de câmbio, o risco de taxa de juro, o
risco de crédito, o uso de derivados e outros instrumentos financeiros não derivados, bem como o
investimento do excesso de liquidez.
A) Risco de crédito
O risco de crédito está, essencialmente, relacionado com o risco de uma contraparte falhar nas suas
obrigações contratuais, resultando uma perda financeira para o Grupo. O Grupo está sujeito ao risco de
crédito nas suas atividades operacionais e de tesouraria.
O risco de crédito relacionado com operações está, essencialmente, relacionado com créditos de serviços
prestados a clientes (Notas 11 e 15). Este risco é monitorizado numa base regular de negócio, sendo que o
objetivo da gestão é: i) limitar o crédito concedido a clientes, considerando o prazo médio de recebimentos de
cada cliente; ii) monitorizar a evolução do nível de crédito concedido; e iii) realizar análises de imparidade aos
valores a receber numa base regular.
O Grupo não apresenta nenhum risco de crédito significativo com um cliente em particular, na medida em que
as contas a receber derivam de um elevado número de clientes referentes a diversos negócios.
Os ajustamentos de imparidade para contas a receber são calculados considerando: i) o perfil de risco do
cliente, consoante se trate de cliente residencial ou empresarial; ii) o prazo médio de recebimento, o qual
difere de negócio para negócio; e iii) a condição financeira do cliente. Dada a dispersão de clientes não é
necessário considerar um ajustamento adicional de risco de crédito, para além da imparidade já registada nas
contas a receber – clientes e contas a receber - outros.
A seguinte tabela representa a exposição máxima do Grupo a risco de crédito a 31 de dezembro de 2015 e
2016, sem ter em consideração qualquer colateral detido ou outras melhorias de crédito. Para ativos na
demonstração da posição financeira, a exposição definida é baseada na sua quantia escriturada na face da
demonstração da posição financeira.
31-12-2015
Contas a receber outros - não correntes (Nota 11)
Contas a receber clientes - correntes i)
Contas a receber outros - correntes (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa ii)
TOTAL DE ATIVOS FINANCEIROS

i)

7.182
285.170
6.487
9.725
308.564

31-12-2016
6.489
285.212
12.712
741
305.154

Contas a receber - clientes

A exposição do grupo ao risco de crédito é atribuível antes de mais às contas a receber da sua atividade
operacional. Os montantes apresentados na demonstração da posição financeira encontram-se líquidos das

147

perdas por imparidade para cobranças duvidosas que foram estimadas pelo Grupo, de acordo com a sua
experiência e com base na sua avaliação da conjuntura e envolventes económicas. O Conselho de
Administração entende que os valores contabilísticos das contas a receber se aproximam do seu justo valor.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016 a antiguidade dos saldos das contas a receber – clientes é como se segue:
31-12-2015
Não Vencido
Vencido sem imparidade
0 a 30 dias
30 a 90 dias
mais de 90 dias
Vencido com imparidade
0 a 90 dias
90 a 180 dias
180 a 360 dias
mais de 360 dias
Imparidade de contas a receber de clientes
TOTAL CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

31-12-2016

101.897

86.280

36.334
22.156
96.280

37.194
25.111
94.054

23.182
6.424
11.047
182.347
479.667
(194.497)
285.170

5.326
11.301
21.021
162.678
442.965
(157.753)
285.212

Em 31 de dezembro de 2016, do valor total das contas a receber – clientes sem IVA, com antiguidade e com
imparidade encontram-se provisionados cerca de 86% (93% em 2015).
A monitorização do risco de crédito é efetuada de forma contínua e pode ser resumida como segue:

(i) Para os saldos de operadores, os montantes a receber são analisados casuisticamente. Para cada
operador é apurada a exposição máxima ao risco e o ajustamento ao ativo é calculado com base na
antiguidade de cada saldo, na existência de disputas e na situação financeira de cada operador;

(ii) Em relação aos agentes, estes são classificados em termos de risco com base na continuidade de
prestação de serviços e na sua situação financeira, sendo o ajustamento por imparidade calculado por
aplicação de uma percentagem de incobrabilidade, apurada com base em dados históricos;

(iii) Para os clientes regulares, a imparidade é calculada pela aplicação de uma taxa de incobrabilidade
apurada recorrendo ao histórico de cobranças do Grupo;

(iv) Para os restantes ativos, a imparidade é calculada com base na antiguidade dos saldos a receber
líquidos dos montantes a pagar e do conhecimento da situação financeira do devedor.
As garantias e cauções existentes para alguns operadores e agentes não são materiais.
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ii) A qualidade de risco de crédito do Grupo, em 31 de dezembro de 2015 e 2016, associada a este tipo de
ativos (Caixa e Equivalentes conforme Nota 19, com exceção do valor de caixa), cujas contrapartes sejam
instituições financeiras, detalha-se como se segue:
31-12-2015
A+
ABBB+
BBB
BBB+
Bsem rating
TOTAL

31-12-2016

240
189
50
5
3.193
1.148
4.900
9.725

8
5
5
4
4
63
1
652
742

A informação dos ratings foi retirada da Reuters, com base nas notações atribuídas pelas três principais
agências de ratings (Standard & Poor's, Moody’s e Fitch).
B) Risco de liquidez
Uma gestão prudente do risco de liquidez implica a manutenção de um nível adequado de caixa e
equivalentes de caixa para fazer face às responsabilidades assumidas, associado à negociação de linhas de
crédito com instituições financeiras. No âmbito do modelo adotado, o Grupo tem:
b.1) Programas de Papel Comercial utilizados de 350 milhões de euros, dos quais 75 milhões de euros
emitidos ao abrigo de programas sem tomada firme. O valor total contratado ao abrigo de programas com
tomada firme é de 470 milhões de euros, correspondendo a nove programas, com seis instituições bancárias,
que vencem juros a taxas de mercado;
b.2) Obrigações por oferta particular e direta no valor de 585 milhões euros;
b.3) Contrato de Financiamento para apoio ao desenvolvimento da rede de banda larga móvel em Portugal no
montante de 110 milhões de euros com o Banco Europeu de Investimento.
Com base nos cashflows estimados, e tendo em consideração o compliance de eventuais covenants
normalmente existentes em empréstimos a pagar, a gestão monitoriza com regularidade as previsões da
reserva de liquidez do Grupo, incluindo os montantes das linhas de crédito não utilizadas, os montantes de
caixa e equivalentes de caixa.
Dos empréstimos obtidos (excluindo locações financeiras), para além de estarem sujeitos ao cumprimento
pelo Grupo das suas obrigações (operacionais, legais e fiscais) 100% dos mesmos encontram-se sujeitos a
cláusulas de Cross default, Pari Passu e Negative Pledge e 85% encontram-se sujeitos a cláusulas de
Ownership.
Adicionalmente, cerca de 42% do total dos empréstimos obtidos exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3 vezes o EBITDA consolidado, cerca de 4% exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3,5 vezes o EBITDA consolidado e cerca de 12% exigem que a dívida financeira
líquida consolidada não exceda até 4 vezes o EBITDA consolidado.
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A tabela abaixo apresenta as responsabilidades do Grupo por intervalos de maturidade residual contratual. Os
montantes apresentados na tabela são os fluxos de caixa contratuais, não descontados a pagar no futuro e
incluindo os juros a que estão a ser remunerados estes passivos.
31-12-2015
MENOS DE
1 ANO
Empréstimos obtidos:
- Empréstimos obrigacionistas
- Papel comercial
- Empréstimos externos
- Descobertos bancários
- Locações financeiras
Contas a pagar - fornecedores
Contas a pagar - outros
Instrumentos financeiros derivados
Locações operacionais
TOTAL

1.602
99.107
1.708
39.296
36.309
327.485
28.706
47
50.460
584.720

ENTRE 1 E
5 ANOS
371.917
234.882
69.635
80.802
3.369
96.833
857.438

MAIS DE 5
ANOS
149.799
36.331
36.056
29.271
251.457

31-12-2016
TOTAL
523.318
333.989
107.674
39.296
153.167
327.485
28.706
3.416
176.564
1.693.615

MENOS DE
1 ANO
1.760
149.368
29.103
16.189
28.272
238.828
90.284
49.175
602.979

ENTRE 1 E
5 ANOS
372.339
200.000
71.317
72.081
4.027
104.173
823.936

MAIS DE 5
ANOS
209.872
18.249
28.145
42.651
298.917

TOTAL
583.971
349.368
118.669
16.189
128.498
238.828
90.284
4.027
195.999
1.725.833

C) Risco de mercado
Risco de taxa de câmbio
O risco de taxa de câmbio está, essencialmente, relacionado com a exposição decorrente de pagamentos
efetuados a fornecedores de equipamento terminal, equipamentos de telecomunicações e produtores de
conteúdos audiovisuais para os negócios das telecomunicações móveis, TV por subscrição e audiovisuais,
respetivamente. As transações comerciais entre o Grupo e estes fornecedores encontram-se denominadas,
maioritariamente, em dólares americanos.
Considerando o saldo de contas a pagar resultante de transações denominadas em moeda diferente da
moeda funcional do grupo, o Grupo contrata ou pode contratar instrumentos financeiros, nomeadamente
forwards cambiais de curto-prazo de forma a cobrir o risco associado a estes saldos (Nota 18).
O Grupo possui investimentos em entidades estrangeiras cujos ativos e passivos estão expostos a variações
cambiais (o Grupo possui duas filiais em Moçambique, a Lusomundo Moçambique e a Mstar, cuja moeda
funcional são os Meticais, quatro em Angola, a Finstar, a ZAP Media, a ZAP Cinemas e a ZAP Publishing, cuja
moeda funcional é a Kwanza e uma na República da Maurícia, cuja moeda funcional é o Rúpia da Maurícia). O
Grupo não adotou qualquer política de cobertura dos riscos de variação da taxa de câmbio destas empresas
nos cashflows do Grupo em moeda estrangeira.
Uma análise de sensibilidade foi efetuada considerando um fortalecimento ou enfraquecimento em 10% das
moedas funcionais dos diversos investimentos financeiros a 31 de dezembro de 2016. Assim, o valor dos
investimentos financeiros seriam superiores em 195 milhares de euros ou inferiores em 160 milhares de
euros, respetivamente, sendo a contrapartida destas variações registada em capitais próprios. Nesta análise
de sensibilidade não estão considerados os ganhos ou perdas que os investimentos financeiros
reconheceriam em resultados resultantes destas variações cambiais.
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A tabela seguinte apresenta a exposição do Grupo ao risco da taxa de câmbio a 31 de dezembro de 2015 e
2016, com base nos valores da demonstração da posição financeira dos ativos e passivos financeiros do
Grupo (valores expressos em moeda local):

DÓLAR
AMERICANO
ATIVOS
Contas a receber - Clientes
Contas a receber - Outros
Impostos a recuperar
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DE ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos
Contas a pagar - Fornecedores
Contas a pagar - Outros
Impostos a pagar
TOTAL DE PASSIVOS FINANCEIROS
POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA EM BALANÇO

METICAL

2.854
178
3.032

9
9

465.300
465.300

2.558
804
2.750
30.880
36.992

98
11.012
11.110
(8.078)

145
145
(136)

465.300

497
365
185
1.047
35.945

DÓLAR
AMERICANO
ATIVOS
Contas a receber - Clientes
Contas a receber - Outros
Impostos a recuperar
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DE ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos
Contas a pagar - Fornecedores
Contas a pagar - Outros
Impostos a pagar
TOTAL DE PASSIVOS FINANCEIROS
POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA EM BALANÇO

31-12-2015
LIBRA
KWANZA
ESTERLINA

31-12-2016
LIBRA
KWANZA
ESTERLINA

METICAL

4.747
2
4.749

-

465.300
465.300

2.960
2.093
3.222
45.287
53.562

7.958
388
8.346
(3.597)

9
21
30
(30)

465.300

993
1.980
24
2.997
50.565

A NOS utiliza uma técnica da análise de sensibilidade que mede as alterações estimadas, nos resultados e
capitais, de reforço ou enfraquecimento do Euro face às outras moedas e face às taxas aplicadas a 31 de
dezembro de 2016, para cada classe de instrumentos financeiro, mantendo as outras variáveis constantes.
Esta análise é apenas para fins ilustrativos, já que na prática as taxas de câmbio raramente se alteram
isoladamente.
A análise de sensibilidade foi efetuada considerando um fortalecimento ou enfraquecimento do Euro em 10%
face a todas as outras moedas. Assim, os lucros antes de impostos teriam diminuído 22 milhares de euros
(2015: diminuído 339 milhares de euros) ou aumentado em 27 milhares de euros (2015: aumentado em 414
milhares de euros), respetivamente.
D) Risco de taxa de juro
O risco de flutuação da taxa de juro pode-se traduzir num risco de fluxo de caixa ou num risco de justo valor,
consoante se tenham negociado taxas de juro variáveis ou fixas.
Os empréstimos obtidos pelo Grupo (com exceção do financiamento do BEI de 110 milhões de euros, do
empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros e das locações financeiras contratadas) têm taxas de juro
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variáveis, o que expõe o Grupo ao risco dos fluxos de caixa das taxas de juro. O Grupo adota uma política de
cobertura de risco, através da contratação de swaps de taxa de juro para cobertura dos pagamentos futuros
de juros de empréstimos obrigacionistas e outros empréstimos (ver Nota 18).
O Grupo NOS utiliza a técnica da análise de sensibilidade que mede os impactos estimados, nos resultados e
capitais, de um aumento ou diminuição imediata de 0,25% (25 basis points) nas taxas de juro de mercado,
face às taxas aplicadas à data da demonstração da posição financeira, para cada classe de instrumento
financeiro, mantendo todas as outras variáveis constantes. Esta análise é apenas para fins ilustrativos, já que
na prática as taxas de mercado raramente se alteram isoladamente.
A análise de sensibilidade é baseada nos seguintes pressupostos:

•

Alterações nas taxas de juro do mercado afetam rendimentos ou despesas de juros de instrumentos
financeiros variáveis;

•

Alterações nas taxas de juro de mercado apenas afetam os rendimentos ou despesas de juros em relação
a instrumentos financeiros com taxas de juro fixas se estes estiverem reconhecidos a justo valor;

•

Alterações nas taxas de juro de mercado afetam o justo valor de instrumentos financeiros derivados e
outros ativos e passivos financeiros;

•

Alterações no justo valor de instrumentos financeiros derivados e outros ativos e passivos financeiros são
estimados descontando os fluxos de caixa futuros de valores atuais líquidos, utilizando taxas de mercado
do final do ano.

Sob estes pressupostos, um aumento ou diminuição de 0,25% nas taxas de juro de mercado para
empréstimos não cobertos ou com taxa variável, a 31 de dezembro de 2016, resultaria num aumento ou
diminuição do lucro anual antes de impostos de, aproximadamente, 1,4 milhões de euros (2015: 1,1 milhões
de euros).
No que se refere aos swaps de taxa de juro contratados, a análise de sensibilidade que mede os impactos
estimados de um aumento ou diminuição imediata de 0,25% (25 basis points) nas taxas de juro de mercado,
resulta em variações face ao atual justo valor dos instrumentos de mais 1.702 milhares de euros (2015: mais
2.662 milhares de euros) e menos 1.711 milhares de euros (2015: menos 2.653 milhares de euros), à data de
31 de dezembro de 2016.
4.2. Gestão do risco de capital
O objetivo da gestão do risco do capital é salvaguardar a continuidade das operações do Grupo, com uma
remuneração adequada aos acionistas e gerando benefícios para todos os terceiros interessados.
A política do Grupo é contratar empréstimos com entidades financeiras, maioritariamente ao nível da
empresa-mãe, a NOS, que por sua vez concede empréstimos às suas subsidiárias e associadas. No caso das
joint-ventures, as quais contratam em nome próprio os financiamentos, a NOS intervém na contratação e é
parte da garantia de cumprimento do financiamento. Esta política visa a otimização da estrutura de capital
com vista a uma maior eficiência fiscal e redução do custo médio de capital.
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De forma a manter ou a ajustar a estrutura de capital, o Grupo poderá ajustar os montantes de dividendos a
distribuir aos acionistas, emitir novas ações, alienar ativos para a redução dos passivos ou lançar programas
de recompra de ações.
Tal como aplicado por outras entidades que atuam no mercado em que as operações do grupo se inserem, o
Grupo faz a gestão do capital com base no rácio dívida financeira líquida/EBITDA. A dívida financeira líquida é
calculada como o total dos empréstimos correntes e não correntes, excluindo as locações financeiras
relacionadas com contratos de aquisição de direitos de utilização de capacidade e outros contratos de longa
duração, deduzido dos montantes de caixa e equivalentes de caixa. O rácio interno fixado como objetivo é um
nível de endividamento inferior a 3 vezes o EBITDA.
31-12-2015

31-12-2016

1.058.322
(9.948)
1.048.374
533.099
1,97

Dívida bruta total
Caixa, equivalentes de caixa
DÍVIDA LÍQUIDA TOTAL
EBITDA
Dívida financeira líquida/EBITDA

1.114.623
(2.313)
1.112.310
556.735
2,00

Estimativa de Justo Valor
Na tabela abaixo apresentam-se os ativos e passivos financeiros do Grupo valorizados a justo valor a 31 de
dezembro de 2015 e 2016, conforme os níveis da hierarquia do justo valor:
31-12-2015
NÍVEL 2
NÍVEL 3

NÍVEL 1
ATIVOS
Ativos disponíveis para Venda
PASSIVOS
Derivados - swap taxa de juros (Nota 18)
Derivados - forwards de taxa de câmbio (ver Nota 18)

-

-

77
77

77
77

-

3.369
47
3.416

-

3.369
47
3.416

31-12-2016
NÍVEL 2
NÍVEL 3

NÍVEL 1
ATIVOS
Ativos disponíveis para Venda
Derivados - equity swap (Nota 18)
Derivados - forwards de taxa de câmbio (ver Nota 18)
PASSIVOS
Derivados - swap taxa de juros (Nota 18)

TOTAL

TOTAL

-

23
37
60

77
77

77
23
37
137

-

4.027
4.027

-

4.027
4.027

Os níveis da hierarquia de justo valor, conforme previsto pela IFRS 13 – Mensuração do justo valor, são
definidos como se segue:
- Nível 1 - Instrumentos financeiros valorizados com base em cotações de mercados ativos a que a Empresa
tem acesso. Incluem-se nesta categoria os títulos valorizados com base em preços executáveis (com liquidez
imediata) publicados por fontes externas.
- Nível 2 - Instrumentos financeiros cuja valorização tem por base dados observáveis, direta ou indiretamente,
em mercados ativos. Incluem-se nesta categoria os títulos valorizados tendo por base bids fornecidos por
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contrapartes externas e técnicas de valorização interna que utilizam exclusivamente dados observáveis de
mercado.
- Nível 3 - Todos os instrumentos financeiros valorizados ao justo valor que não se enquadram nos níveis 1 e
2.
Os ativos disponíveis para venda foram valorizados pelo método dos fluxos de caixa descontados (nível 3).
O cálculo do justo valor dos derivados de swaps de taxa de juro baseou-se na estimativa dos cashflows
futuros descontados, tendo por base a curva de taxa de juro de mercado esperada apurada pelas entidades
com quem foram contratados os swaps (nível 2).
O cálculo do justo valor dos derivados de forwards de taxa de câmbio é efetuado tendo por base a taxa de
câmbio spot (nível 2).

5. Alteração de perímetro
As alterações no perímetro de consolidação, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, foram:
1) em 30 de março de 2015, concretizou-se o projeto de cisão da NOS Comunicações, S.A. dando origem à
criação de uma nova entidade, a NOS Inovação, S.A., empresa para a qual foi transferido o património
afeto à Direção de Desenvolvimento de Produto, que inclui, entre outros, a Plataforma IRIS. A cisão não
originou quaisquer impactos nas demonstrações financeiras consolidadas;
2) em 30 de julho de 2015 foi constituída a empresa NOS Sistemas España, S.L.;
3) em dezembro de 2015 foram dissolvidas/liquidadas as empresas Lusomundo España, SL (“Lusomundo
España”) e Distodo - Distribuição e Logística, Lda. Não tendo originado impactos materiais nas
demonstrações financeiras consolidadas.
As alterações no perímetro de consolidação, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram:

1) em 18 de janeiro de 2016, a ZON Finance BV foi liquidada, não tendo gerado qualquer impacto nas
demonstrações financeiras consolidadas;
2) em 28 de julho de 2016, com a entrada da Vodafone no capital da Sport TV, a NOS SGPS passou a deter
uma participação de 33,33% (anterior de 50%). Esta operação originou um ganho de 2.509 milhares de
euros na rubrica Perdas / (Ganhos) em Empresas Participadas (1.926 milhares de euros pela diluição dos
resultados negativos de 2016 e 583 milhares de euros pela diluição do capital a 1 de janeiro – Nota 10).

6. Relato por segmentos
Os segmentos de negócio são os seguintes:

•

Telco - prestação de serviços de TV, Internet (fixa e móvel) e voz (fixa e móvel) e inclui as seguintes
entidades: NOS Technology, NOS Towering, Per-mar, Sontária, NOS, NOS Açores, NOS Communications,
NOS Madeira, NOSPUB, NOS SA, NOS Lusomundo TV, ZON Finance, Teliz Holding, NOS Sistemas, NOS
Sistemas España e NOS Inovação.
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•

Audiovisuais - prestação de serviços de edição e venda de videogramas, distribuição de filmes, exploração
de salas de cinemas e aquisição/negociação de direitos para televisão por subscrição e VOD (vídeo-ondemand) e inclui as seguintes entidades: NOS Audiovisuais, NOS Cinemas, Lusomundo Moçambique, Lda.
(“Lusomundo Moçambique”), Lusomundo España, Lusomundo Imobiliária 2, S.A. (“Lusomundo Imobiliária
2“), Lusomundo Sociedade de Investimentos Imobiliários, SGPS, S.A. (“Lusomundo SII) e Empracine –
Empresa Promotora de Atividades Cinematográficas, Lda. (“Empracine”).

Os ativos e passivos por segmento a 31 de dezembro de 2015 e 2016 são como se segue:
31-12-2015
TELCO
ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas
Contas a receber - outros
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos não correntes
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE
ATIVO CORRENTE:
Inventários
Contas a receber
Custos diferidos
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DO ATIVO CORRENTE
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémio de emissão de ações
Ações próprias
Reserva legal
Outras reservas e resultados acumulados
Resultado líquido
CAPITAL PRÓPRIO EXCLUINDO INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Interesses que não controlam
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Provisões
Acréscimos de custos
Outros passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Contas a pagar
Impostos a pagar
Acréscimos de custos
Outros passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

AUDIOVISUAIS

ELIMINAÇÕES

GRUPO

1.153.518
1.080.120
114.084
56.325
110.742
3.694
2.518.483

14.020
98.439
3.720
19.856
11.797
698
148.530

(87.882)
(68.999)
(156.881)

1.167.538
1.178.559
29.922
7.182
122.539
4.392
2.510.132

29.562
343.052
62.561
1.774
9.050
445.999
2.964.482

978
58.204
2.099
534
898
62.713
211.243

(42.284)
(66)
(42.350)
(199.231)

30.540
358.972
64.660
2.242
9.948
466.362
2.976.494

5.152
854.219
(10.559)
3.556
101.399
76.289
1.030.056
9.372
1.039.428

28.699
1.087
68.819
6.433
105.038
21
105.059

(28.699)
(1.087)
(51.214)
(2)
(81.002)
37
(80.965)

5.152
854.219
(10.559)
3.556
119.004
82.720
1.054.092
9.430
1.063.522

1.002.215
133.215
9.475
8.628
13.008
1.166.541

52.932
6.269
65
731
59.997

(75.725)
(70)
(75.795)

979.422
139.484
9.470
8.628
13.739
1.150.743

203.516
348.280
20.851
157.134
28.732
758.513
1.925.054
2.964.482

965
19.043
2.511
23.551
117
46.187
106.184
211.243

(26.459)
(11.132)
(66)
(4.814)
(42.471)
(118.266)
(199.231)

178.022
356.191
23.296
175.871
28.849
762.229
1.912.972
2.976.494
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31-12-2016
TELCO
ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas
Contas a receber - outros
Ativos por impostos diferidos
Outros ativos não correntes
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE
ATIVO CORRENTE:
Inventários
Contas a receber
Custos diferidos
Outros ativos correntes
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DO ATIVO CORRENTE
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémio de emissão de ações
Ações próprias
Reserva legal
Outras reservas e resultados acumulados
Resultado líquido
CAPITAL PRÓPRIO EXCLUINDO INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM
Interesses que não controlam
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Provisões
Acréscimos de custos
Outros passivos não correntes
Passivos por impostos diferidos
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE
PASSIVO CORRENTE:
Empréstimos obtidos
Contas a pagar
Impostos a pagar
Acréscimos de custos
Outros passivos correntes
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE
TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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AUDIOVISUAIS

ELIMINAÇÕES

GRUPO

1.145.456
1.061.081
91.177
55.358
103.434
3.700
2.460.206

12.725
97.698
13.731
26.520
13.868
663
165.205

(97.020)
(75.389)
(172.409)

1.158.181
1.158.779
7.888
6.489
117.302
4.363
2.453.002

36.687
346.689
81.993
26.560
798
492.727
2.952.933

14.356
66.374
2.398
1.010
1.515
85.653
250.858

(48.323)
(418)
(48.741)
(221.150)

51.043
364.740
84.391
27.152
2.313
529.639
2.982.641

5.152
854.219
(18.756)
1.030
83.518
84.837
1.010.000
8.982
1.018.982

28.699
1.087
69.526
31.347
130.659
22
130.681

(28.699)
(1.087)
(41.013)
(25.803)
(96.602)
37
(96.565)

5.152
854.219
(18.756)
1.030
112.031
90.381
1.044.057
9.041
1.053.098

995.074
139.505
9.185
30.556
9.738
1.184.059

52.318
6.782
458
468
60.026

(75.389)
(75.389)

972.003
146.287
9.185
31.014
10.206
1.168.696

254.689
288.169
19.842
157.170
30.022
749.892
1.933.950
2.952.933

609
31.071
4.533
23.837
101
60.151
120.177
250.858

(30.606)
(11.679)
(418)
(6.493)
(49.196)
(124.585)
(221.150)

224.692
307.561
23.957
174.514
30.123
760.847
1.929.543
2.982.641

Os resultados por segmento e os investimentos em ativos fixos tangíveis e intangíveis para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, são como se segue:
TELCO
4º TRIM 15
12M 15
RÉDITOS:
Prestação de serviços
Vendas
Outras receitas
CUSTOS, PERDAS E GANHOS:
Custos com o pessoal
Custos diretos
Custo das mercadorias vendidas
Marketing e publicidade
Serviços de suporte
Fornecimentos e serviços externos
Outros custos / (ganhos) operacionais
Impostos indiretos
Provisões e ajustamentos
EBITDA
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Custos / (ganhos) não recorrentes
RESULTADOS ANTES DE PERDAS/(GANHOS) EM EMP.
PARTICIPADAS, RESULTADOS FINANCEIROS E IMPOSTOS
Perdas / (ganhos) em empresas participadas, líquidas
Custos de financiamento
Perdas / (ganhos) em variações cambiais, líquidas
Perdas / (ganhos) em ativos financeiros, líquidas
Outros custos / (proveitos) financeiros, líquidos
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento
RESULTADO LÍQUIDO
CAPEX
EBITDA - CAPEX

CUSTOS, PERDAS E GANHOS:
Custos com o pessoal
Custos diretos
Custo das mercadorias vendidas
Marketing e publicidade
Serviços de suporte
Fornecimentos e serviços externos
Outros custos / (ganhos) operacionais
Impostos indiretos
Provisões e ajustamentos
EBITDA
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Custos / (ganhos) não recorrentes
RESULTADOS ANTES DE PERDAS/(GANHOS) EM EMP.
PARTICIPADAS, RESULTADOS FINANCEIROS E IMPOSTOS

GRUPO
4º TRIM 15

ELIMINAÇÕES
4º TRIM 15
12M 15

12M 15

338.389
16.730
4.075
359.194

1.310.585
48.805
14.311
1.373.701

26.232
4.855
387
31.474

98.215
18.136
1.630
117.981

(13.771)
(26)
(463)
(14.260)

(45.812)
(61)
(1.504)
(47.377)

350.850
21.559
3.999
376.408

1.362.988
66.880
14.437
1.444.305

21.381
121.012
18.150
8.265
24.553
43.261
233
6.366
6.963
250.184
109.010
87.693
3.684

79.528
445.236
53.316
29.233
93.328
164.440
714
25.920
(1.659)
890.056
483.645
326.791
19.741

2.473
7.047
51
1.455
753
5.240
14
162
37
17.232
14.242
11.064
(98)

9.666
29.919
115
6.277
1.889
20.202
66
282
109
68.525
49.456
39.615
177

(80)
(11.073)
(21)
(2.248)
(638)
(199)
1
(14.258)
(2)
-

(91)
(38.450)
(33)
(6.382)
(1.496)
(923)
(47.375)
(2)
-

23.774
116.986
18.180
7.472
24.668
48.302
247
6.529
7.000
253.158
123.250
98.757
3.586

89.103
436.705
53.398
29.128
93.721
183.719
780
26.202
(1.550)
911.206
533.099
366.406
19.918

17.633

137.113

3.276

9.664

(2)

(2)

20.907

146.775

971
4.196
290
1.978
7.435
10.198
3.547
6.651

(3.204)
23.001
756
249
10.540
31.342
105.771
29.710
76.061

402
210
(686)
44
(30)
3.306
856
2.450

(380)
1.056
38
89
803
8.861
2.428
6.433

(2)
(2)

(2)
(2)

1.373
4.406
(396)
2.022
7.405
13.502
4.403
9.099

(3.584)
24.057
794
249
10.629
32.145
114.630
32.138
82.492

102.816
6.194

368.647
114.998

10.865
3.377

39.628
9.828

(2)

(2)

113.681
9.569

408.275
124.824

TELCO
4º TRIM 16
12M 16
RÉDITOS:
Prestação de serviços
Vendas
Outras receitas

AUDIOVISUAIS
4º TRIM 15
12M 15

AUDIOVISUAIS
4º TRIM 16
12M 16

ELIMINAÇÕES
4º TRIM 16
12M 16

GRUPO
4º TRIM 16

12M 16

351.019
16.305
4.739
372.063

1.372.461
53.698
17.938
1.444.097

25.624
5.127
601
31.352

101.005
18.052
1.459
120.516

(12.165)
(58)
(317)
(12.540)

(48.303)
(141)
(1.200)
(49.644)

364.478
21.374
5.023
390.875

1.425.163
71.609
18.197
1.514.969

21.842
123.852
15.812
12.973
23.836
40.883
417
7.595
13.258
260.468
111.595
89.800
10.839

83.013
468.643
56.821
36.168
91.187
164.845
774
29.320
8.004
938.775
505.322
353.994
22.241

2.533
8.990
1
1.726
485
4.686
16
56
(518)
17.975
13.377
9.252
63

10.080
29.115
74
6.996
1.871
20.710
57
146
54
69.103
51.413
37.561
167

(1)
(9.969)
(1)
(1.801)
(483)
(284)
(1)
(12.540)
-

(1)
(39.984)
(12)
(6.895)
(1.613)
(1.139)
(49.644)
-

24.374
122.873
15.812
12.898
23.838
45.285
433
7.650
12.740
265.903
124.972
99.052
10.902

93.092
457.774
56.883
36.269
91.445
184.416
831
29.466
8.058
958.234
556.735
391.555
22.408

10.956

129.087

4.062

13.685

-

-

15.018

142.772

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento
RESULTADO LÍQUIDO

(2.294)
4.218
74
1.787
3.785
7.171
(295)
7.466

6.665
16.381
70
(5.611)
7.217
24.722
104.365
19.912
84.453

(3)
60
(323)
(15.600)
10
(15.856)
19.918
22
19.895

(717)
463
410
(20.192)
60
(19.976)
33.661
2.314
31.346

15.600
15.600
(15.600)
(15.600)

25.803
25.803
(25.803)
(25.803)

(2.297)
4.278
(249)
1.797
3.529
11.489
(273)
11.761

5.948
16.844
480
7.277
30.549
112.223
22.226
89.996

CAPEX
EBITDA - CAPEX

91.602
19.993

356.282
149.040

8.430
4.947

36.379
15.034

-

-

100.032
24.940

392.661
164.074

Perdas / (ganhos) em empresas participadas, líquidas
Custos de financiamento
Perdas / (ganhos) em variações cambiais, líquidas
Perdas / (ganhos) em ativos financeiros, líquidas
Outros custos / (proveitos) financeiros, líquidos

As transações entre segmentos são efetuadas a condições e termos de mercado, equiparáveis às transações
efetuadas com entidades terceiras.
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7. Ativos e passivos financeiros classificados de acordo com as categorias da
IAS 39 – instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração
As políticas contabilísticas previstas na IAS 39 para os instrumentos financeiros foram aplicadas aos seguintes
itens:
31-12-2015
ATIVOS
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
DETIDOS ATÉ À
DISPONÍVEIS
MATURIDADE
PARA VENDA

EMPRÉSTIMOS
E VALORES A
RECEBER
ATIVOS
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a receber - clientes (Nota 15)
Contas a receber - outros (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 19)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos (Nota 22)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a pagar - fornecedores (Nota 26)
Contas a pagar - outros (Nota 27)
Acréscimos de custos (Nota 24)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

347.837
13.669
9.948
371.454

77
77

-

-

-

-

-

3.416
3.416

31-12-2015
ATIVOS/
TOTAL ATIVOS
PASSIVOS
/ PASSIVOS
NÃO
FINANCEIROS
FINANCEIROS

OUTROS
PASSIVOS
FINANCEIROS
ATIVOS
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a receber - clientes (Nota 15)
Contas a receber - outros (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 19)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos (Nota 22)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a pagar - fornecedores (Nota 26)
Contas a pagar - outros (Nota 27)
Acréscimos de custos (Nota 24)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

158

DERIVADOS DE
COBERTURA

TOTAL

-

77
347.837
13.669
9.948
371.531

4.648
4.648

77
347.837
18.317
9.948
376.179

1.157.444
327.485
28.625
185.341
1.698.895

1.157.444
3.416
327.485
28.625
185.341
1.702.311

81
81

1.157.444
3.416
327.485
28.706
185.341
1.702.392

31-12-2016
ATIVOS
INVESTIMENTOS
FINANCEIROS
DETIDOS ATÉ À
DISPONÍVEIS
MATURIDADE
PARA VENDA

EMPRÉSTIMOS
E VALORES A
RECEBER
ATIVOS
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a receber - clientes (Nota 15)
Contas a receber - outros (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 19)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos (Nota 22)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a pagar - fornecedores (Nota 26)
Contas a pagar - outros (Nota 27)
Acréscimos de custos (Nota 24)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

348.926
19.201
2.313
370.440

77
77

-

60
60

-

-

-

4.027
4.027

31-12-2016
ATIVOS/
TOTAL ATIVOS
PASSIVOS
/ PASSIVOS
NÃO
FINANCEIROS
FINANCEIROS

OUTROS
PASSIVOS
FINANCEIROS
ATIVOS
Ativos disponíveis para venda
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a receber - clientes (Nota 15)
Contas a receber - outros (Nota 11)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 19)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos (Nota 22)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 18)
Contas a pagar - fornecedores (Nota 26)
Contas a pagar - outros (Nota 27)
Acréscimos de custos (Nota 24)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

DERIVADOS DE
COBERTURA

TOTAL

-

77
60
348.926
19.201
2.313
370.577

3.102
3.102

77
60
348.926
22.303
2.313
373.679

1.196.695
238.828
90.132
183.699
1.709.354

1.196.695
4.027
238.828
90.132
183.699
1.713.381

152
152

1.196.695
4.027
238.828
90.284
183.699
1.713.533

Os saldos de impostos a recuperar e impostos a pagar, dada a sua natureza, foram considerados como
instrumentos financeiros não abrangidos pela IFRS 7. De igual forma, as rubricas de custos diferidos e
proveitos diferidos não foram consideradas nesta desagregação por serem constituídas por saldos não
abrangidos no âmbito da IFRS 7.
É entendimento do Conselho de Administração do Grupo que o justo valor das classes de instrumentos
financeiros registados ao custo amortizado e dos registados ao valor presente dos pagamentos não difere de
forma significativa do seu valor contabilístico, atendendo às condições contratuais de cada um desses
instrumentos financeiros.
A atividade do Grupo está exposta a uma variedade de riscos financeiros, tais como risco de mercado, risco de
crédito e risco de liquidez, bem como a riscos económicos e jurídicos que se encontram descritos no Relatório
de Gestão.
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8. Ativos fixos tangíveis
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os movimentos ocorridos nesta rubrica foram
como se segue:
TRANSFERÊNCIAS
31-12-2014
CUSTO DE AQUISIÇÃO
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros ativos tangíveis
Ativos tangíveis em curso
DEPRECIAÇÃO E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADA
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros ativos tangíveis

AUMENTOS

ABATES E OUTROS

31-12-2015

919
301.266
2.285.138
11.031
1.238
309.352
41.535
93.172
3.043.651

6.862
143.118
5.416
13
13.291
291
93.065
262.056

17.057
37.973
(1.792)
15
6.386
425
(142.966)
(82.902)

919
325.185
2.466.229
14.655
1.266
329.029
42.251
43.271
3.222.805

37
151.513
1.420.704
5.349
1.213
283.293
39.772
1.901.881
1.141.770

11.257
183.135
1.212
12
22.432
911
218.959
43.097

5.887
(69.602)
(387)
(1.521)
50
(65.573)
(17.329)

37
168.657
1.534.237
6.174
1.225
304.204
40.733
2.055.267
1.167.538

TRANSFERÊNCIAS
31-12-2015
CUSTO DE AQUISIÇÃO
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros ativos tangíveis
Ativos tangíveis em curso
DEPRECIAÇÃO E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros ativos tangíveis

AUMENTOS

ABATES E OUTROS

31-12-2016

919
325.185
2.466.229
14.655
1.266
329.029
42.251
43.271
3.222.805

5.745
127.527
339
1
16.986
199
87.438
238.235

37.303
(55.369)
(6.321)
74
(70.446)
(1.362)
(98.642)
(194.762)

919
368.233
2.538.387
8.673
1.341
275.569
41.088
32.067
3.266.278

37
168.657
1.534.237
6.174
1.225
304.204
40.733
2.055.267
1.167.538

12.333
175.982
950
28
19.061
512
208.867
29.368

17.363
(95.827)
(4.063)
(3)
(72.399)
(1.107)
(156.037)
(38.725)

37
198.353
1.614.392
3.061
1.250
250.866
40.138
2.108.097
1.158.181

O valor líquido dos ativos fixos tangíveis a 31 de dezembro de 2016 é composto maioritariamente por
equipamento básico dos quais se destaca:
i)

Rede e infraestruturas de telecomunicações (rede de fibra ótica e cablagens, equipamentos de rede, e
outros equipamentos) no montante de 785,8 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 786,3 milhões
de euros);

ii) Equipamento terminal de rede instalado nos clientes, incluídos na rubrica de Equipamento básico cujo
montante líquido ascende a 138,2 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 145,7 milhões de euros).
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O valor líquido de “Transferências, abates e outros” corresponde, predominantemente, à reclassificação para
“Ativos não correntes detidos para venda” do montante de 24,2 milhões de euros (Nota 17), à transferência
de ativos, no montante de 8,4 milhões de euros, para “Ativos intangíveis” e a alienações.
O custo de aquisição dos “Ativos fixos tangíveis” e “Ativos Intangíveis” detidos pelo Grupo no âmbito de
contratos de locação financeira, em 31 de dezembro de 2015 e 2016, ascendia a 225,1 milhões de euros e a
231,2 milhões de euros, respetivamente, sendo o seu valor líquido contabilístico, nessas datas, de 127,9
milhões de euros e 112,9 milhões de euros, respetivamente.
Os ativos fixos tangíveis e intangíveis incluem juros suportados e outros encargos financeiros incorridos,
diretamente relacionados com a construção de determinados ativos fixos tangíveis ou intangíveis em curso.
Em 31 de dezembro de 2016, o total do valor líquido destes custos ascende a 15,2 milhões de euros (31 de
dezembro de 2015: 15,4 milhões de euros). Os valores capitalizados no período findo em 31 de dezembro de
2016 ascenderam a 1,1 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 2,2 milhões de euros).
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o valor dos compromissos assumidos perante terceiros respeitantes a
investimentos a efetuar era como se segue:
31-12-2015
Investimentos da área técnica
Investimentos em sistemas de informação

31-12-2016
3.988
3.023
7.011

6.299
1.829
8.128

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a NOS procedeu à análise da imparidade (ver
pressupostos na Nota 9, com exceção do período de avaliação utilizado, que foi de 3 anos) dos ativos fixos
afetos à exibição cinematográfica, os quais, a esta data, apresentavam um valor líquido de 7.011 milhares de
euros (8.128 milhares de euros em 2015). Atendendo ao raio de influência de cada complexo, os cinemas
foram agrupados como unidades geradoras de caixa numa base regional para efeitos de teste de imparidade.
As unidades geradoras de caixa regionais são Lisboa, Porto, Coimbra, Aveiro, Viseu e os cinemas dispersos
pelas restantes regiões do país são consideradas unidades geradoras de caixa individuais. Desta análise não
resultaram ajustes de imparidade materiais.
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9. Ativos intangíveis
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os movimentos ocorridos nesta rubrica foram
como se segue:

31-12-2014
CUSTO DE AQUISIÇÃO
Propriedade industrial e outros direitos
Goodwill
Outros ativos intangíveis
Ativos intangíveis em curso

TRANSFERÊNCIAS,
ABATES E OUTROS

AUMENTOS

31-12-2015

1.414.048
641.599
41.929
2.097.576

74.877
60
71.340
146.277

1.072
(60)
(82.680)
(81.668)

1.489.997
641.599
30.589
2.162.185

933.369
933.369
1.164.207

147.438
147.438
(1.161)

(101.337)
4.156
(97.181)
15.513

979.470
4.156
983.626
1.178.559

AMORTIZAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS
Propriedade industrial e outros direitos
Ativos intangíveis em curso

31-12-2015

TRANSFERÊNCIAS,
ABATES E OUTROS

AUMENTOS

31-12-2016

CUSTO DE AQUISIÇÃO
Propriedade industrial e outros direitos
Goodwill
Ativos intangíveis em curso

1.489.997

81.118

125.920

1.697.035

641.599

-

-

30.589

73.309

(70.524)

641.599
33.374

2.162.185

154.427

55.396

2.372.008

979.470

182.654

46.326

4.156

-

623

1.208.450
4.779

983.626
1.178.559

182.654
(28.227)

46.949
8.447

AMORTIZAÇÕES E PERDAS DE IMPARIDADE ACUMULADAS
Propriedade industrial e outros direitos
Ativos intangíveis em curso

1.213.229
1.158.779

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica “Propriedade industrial e outros direitos” inclui, essencialmente:
(1) um montante líquido de 135,2 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 143,4 milhões de euros),
correspondentes sobretudo ao investimento, líquido de amortizações, realizado no desenvolvimento da
rede UMTS pela NOS SA, nos quais se incluem: (i) 42,8 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 45,4
milhões de euros) relativos à licença, (ii) 14,3 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 15,2 milhões de
euros) relativos ao contrato celebrado em 2002 entre a Oni Way e os restantes três operadores de
telecomunicações móveis a operar em Portugal, (iii) 4,4 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 4,7
milhões de euros) relativos à contribuição, estabelecida em 2007, para o Capital Social da Fundação para
as Comunicações Móveis no âmbito do acordo celebrado entre o Ministério das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações e os três operadores de telecomunicações a operar em Portugal; (iv) 62,6
milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 66,4 milhões de euros) relativos ao programa Iniciativas E; e
(v) ao montante líquido de 7,4 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 7,9 milhões de euros)
correspondente à valorização da licença no âmbito da alocação do justo valor decorrente da operação de
fusão);
(2) um montante líquido de 94,0 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 97,8 milhões de euros)
correspondente à aquisição dos direitos de utilização de frequências (espectro) nas bandas dos 800 MHz,
1800 MHz e 2600 MHz, utilizadas para desenvolvimento de serviços de 4ª geração (LTE – Long Term

162

Evolution) e um montante líquido de 3,3 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 3,4 milhões de euros)
correspondente à valorização da licença no âmbito da alocação do justo valor decorrente da operação de
fusão;
(3) um montante líquido de 51,0 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 58,5 milhões de euros) relativo
ao contrato de aquisição exclusiva de capacidade em satélites celebrado pela NOS SA com a Hispasat, o
qual foi registado como locação financeira;
(4) montantes líquidos capitalizados de, aproximadamente, 56,9 milhões de euros (31 de dezembro de 2015:
59,5 milhões de euros) e 20,9 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 21,8 milhões de euros)
correspondentes aos encargos com angariação de clientes e direitos futuros de utilização de filmes e
séries, respetivamente;
(5) um montante líquido de, aproximadamente, 16,4 milhões de euros (31 de dezembro de 2015: 26,3
milhões de euros) correspondentes à valorização da carteira de clientes do Grupo Optimus no âmbito do
processo de alocação do justo valor decorrente da operação de fusão.
Os aumentos no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, correspondem, predominantemente, a
encargos com a angariação de clientes, no montante de 67 milhões de euros, direitos de utilização de filmes e
séries, no montante de 33 milhões de euros, e aquisição e desenvolvimento de softwares, no montante de 28
milhões de euros.
O valor líquido de “Transferências, abates e outros” corresponde, predominantemente, à transferência de
ativos, no montante de 8,4 milhões de euros, de “Ativos fixos tangíveis”.
Teste de imparidade ao Goodwill
O Goodwill foi alocado às unidades geradoras de fluxos de caixa de cada segmento reportável, conforme
segue:
31-12-2015
Telco
Audiovisuais

31-12-2016

564.998
76.601
641.599

564.998
76.601
641.599

Em 2016, foram efetuados testes de imparidade com base em avaliações de acordo com o método dos fluxos
de caixa descontados, as quais sustentam a recuperabilidade da quantia escriturada do Goodwill. Os valores
destas avaliações são suportados pelas performances históricas e pelas expetativas de desenvolvimento dos
negócios e dos respetivos mercados, consubstanciadas em planos de médio/longo prazo aprovados.
Nestas estimativas consideraram-se os seguintes pressupostos:
SEGMENTO
TELCO
7,3%
Taxa de desconto (antes de impostos)
Período de avaliação
5 anos
Crescimento EBITDA*
4,8%
Taxa de crescimento na perpetuidade
1,5%
* EBITDA = Resultado operacional + Depreciações e amortizações (CAGR – média 5 anos)

SEGMENTO AUDIOVISUAIS
NOS
NOS
AUDIOVISUAIS
CINEMAS
7,3%
7,3%
5 anos
5 anos
-0,9%
1,8%
1,5%
1,5%
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No segmento das telecomunicações, os pressupostos utilizados têm por base os desempenhos passados, a
evolução do número de clientes, a previsível evolução das tarifas reguladas, as condições de mercado atuais
bem como as expetativas de desenvolvimento futuro.
O número de anos explícitos adotados nos testes de imparidade resulta do grau de maturidade dos
respetivos negócios e mercado, tendo sido determinados com base no considerado mais apropriado para a
valorização de cada unidade geradora de fluxos caixa.
Foram efetuadas análises de sensibilidade às variações das taxas de desconto e crescimento da receita em
aproximadamente 10% das quais não resultaram quaisquer imparidades.
Foram ainda efetuadas análise de sensibilidade para uma taxa de crescimento na perpetuidade de 0% das
quais não resultaram igualmente quaisquer imparidades.

10.

Investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
PARTES DE CAPITAL - EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Sport TV
Dreamia
Finstar
Mstar
Upstar
Canal 20 TV, S.A.
East Star
Big Picture 2 Films
ATIVO
PASSIVO (NOTA 23)

31-12-2016

21.617
2.938
4.949
230
96
17
36
39
29.922
29.922
-

2.219
3.770
1.632
(825)
139
13
36
80
7.063
7.888
(825)

A rubrica de investimentos em empreendimentos conjuntos e associadas registou a seguinte evolução nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016:
12M 15
SALDO EM 1 DE JANEIRO
Ganhos / (perdas) do período (Nota 34)
Mais-valia (Nota 34) i)
Distribuição dividendos
Aumento de capital para cobertura de prejuízos
Devolução de prestações acessórias ii)
Prestações acessórias
Margens entre empresas do grupo diferidas
Variações em capital próprio iii)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO

i)

Mais-valia gerada pela entrada da Vodafone no capital da Sport TV (Nota 5).
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31.480
3.584
(4.099)
(240)
(803)
29.922

12M 16
29.922
(6.550)
583
25.347
(41.547)
175
(867)
7.063

ii) Durante o primeiro trimestre de 2016, a Sport TV devolveu prestações acessórias no montante de 41,5
milhões de euros através da entrega de dinheiro no montante de 25,3 milhões de euros e da cessão de
créditos no montante de 16,2 milhões de euros (Nota 11).
iii) Montantes relativos às variações patrimoniais das empresas registadas pelo método de equivalência
patrimonial que dizem respeito, predominantemente, aos impactos cambiais dos investimentos em
moeda diferente do euro.
O interesse do Grupo nos resultados e nos ativos e passivos das empresas controladas conjuntamente e
associadas, relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, é o seguinte:
2015
ENTIDADE
Sport TV
Dreamia
Finstar
Mstar
Upstar
Distodo*
Canal 20 TV, S.A.
East Star
Big Picture 2 Films

ATIVOS

PASSIVOS

151.272
12.821
173.112
6.246
131.772
36
137
1.977
477.373
* Empresa dissolvida a 31 de dezembro de 2015

108.038
6.946
155.814
5.478
131.453
1
17
1.782
409.529

CAPITAIS
PRÓPRIOS
43.234
5.875
17.298
768
319
35
120
195
67.844

RÉDITOS
119.753
3.522
240.445
21.319
80.667
56
5.345
471.107

RESULTADO
LÍQUIDO

% DETIDA

(10.310)
943
26.869
835
100
37
4
18.478

50,00%
50,00%
30,00%
30,00%
30,00%
50,00%
50,00%
30,00%
20,00%

GANHOS /
(PERDAS)
ATRIBUÍDAS
AO GRUPO
(5.155)
472
8.061
251
30
(94)
18
1
3.584

2016
GANHOS /
(PERDAS)
RÉDITOS
ENTIDADE
ATIVOS
PASSIVOS
% DETIDA
ATRIBUÍDAS
AO GRUPO
Sport TV*
162.219
155.561
6.658
150.429
(11.342)
33,33%
(3.781)
Dreamia
15.085
7.546
7.539
3.790
1.314
50,00%
657
Finstar
206.721
201.281
5.440
229.535
(7.983)
30,00%
(2.395)
Mstar
7.148
9.898
(2.750)
19.946
(3.703)
30,00%
(1.111)
Upstar
169.448
168.986
462
117.163
141
30,00%
42
Canal 20 TV, S.A.
27
1
26
(9)
50,00%
(5)
East Star
137
17
120
30,00%
Big Picture 2 Films
2.530
2.130
400
9.679
205
20,00%
41
563.315
545.420
17.895
530.542
(21.377)
(6.550)
* O capital próprio encontra-se ajustado, por contrapartida de passivo, em 5,1 milhões de euros resultante de prestações suplementares
realizadas por outro dos acionistas acima da sua percentagem detida.
CAPITAIS
PRÓPRIOS

RESULTADO
LÍQUIDO

Nota: nos indicadores dos quadros acima estão refletidos os ajustamentos de consolidação.

165

11.

Contas a receber - Outros

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015

Contas a receber i)
Adiantamentos a fornecedores
Imparidade de outras contas a receber

i)

31-12-2016

CORRENTE
NÃO CORRENTE
8.010
7.774
4.648
8.010
12.422
(1.287)
(828)
11.135
7.182

CORRENTE
NÃO CORRENTE
13.560
7.317
3.102
16.662
7.317
(848)
(828)
15.814
6.489

O aumento no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 resulta de créditos cedidos pela Sport TV, no
montante de 16,2 milhões de euros (Nota 10), que a 31 de dezembro de 2016 ascendem a 9,7 milhões de
euros.

O resumo dos movimentos ocorridos nas imparidades de outras contas a receber é o seguinte:
12M 15
1.796
661
(342)
2.115

SALDOS EM 1 DE JANEIRO
Aumentos (Nota 33)
Utilizações / Outros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO

12.

12M 16
2.115
136
(575)
1.676

Impostos a pagar e a recuperar

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, estas rubricas têm a seguinte composição:
31-12-2015
DEVEDOR
NÃO CORRENTE
Regularização de dívidas (Nota 41)
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (i)
CORRENTE
Imposto sobre o Valor Acrescentado
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas (i)
Imposto sobre o Rendimento de Pessoas
Singulares
Segurança Social
Outros

(i)

31-12-2016

CREDOR

DEVEDOR

CREDOR

3.617

-

3.617

-

-

-

-

1.298

3.617

-

3.617

1.298

1.812

17.631

974

18.633

-

1.355

1.457

1.298

-

2.168

-

1.980

430
2.242
5.859

2.003
139
23.296
23.296

430
2.861
6.478

1.895
151
23.957
25.255

Os montantes credores correspondem ao valor a ser pago nos exercícios de 2017 e 2018, na
sequência da adesão pelo Grupo ao regime facultativo de reavaliação de ativos fixos tangíveis e
propriedades de investimento (Nota 13).
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Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os montantes a receber e a pagar relativos a IRC têm a seguinte
composição:
31-12-2015
Estimativa do imposto corrente sobre o rendimento
Pagamentos por conta
Retenções efetuadas a/por terceiros
Outros

13.

31-12-2016

(8.550)
2.744
3.760
691
(1.355)

(20.113)
15.070
4.565
(661)
(1.139)

Impostos e taxas

A NOS e as suas empresas participadas são tributadas em sede de IRC - Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas - à taxa de 21%, sobre a matéria coletável (lucro tributável subtraído de eventuais prejuízos
fiscais passíveis de dedução) e acrescida de Derrama Municipal à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro
tributável, atingindo desta forma, em termos genéricos, uma taxa agregada de cerca de 22,5%.
Adicionalmente, com as medidas de austeridade previstas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e
respetivos aditamentos pela Lei n.º 2/2014, de 16 de janeiro, a Derrama Estadual incide sobre o lucro
tributável em 3% sobre a parte do lucro tributável de cada empresa que seja superior a 1,5 milhões de euros
até 7,5 milhões de euros, em 5% sobre a parte do lucro tributável de cada empresa que seja superior a 7,5
milhões de euros até 35 milhões de euros, e em 7% sobre a parte do lucro tributável de cada empresa que
seja superior a 35 milhões de euros.
No apuramento do lucro tributável são adicionados (ou subtraídos) aos resultados contabilísticos montantes
não aceites (ou que devem ser considerados) fiscalmente. Estas diferenças entre o resultado contabilístico e
fiscal podem ser de natureza temporária ou permanente.
A NOS é tributada de acordo com o regime especial de tributação dos grupos de sociedades (RETGS), do qual
fazem parte as empresas em que detém, direta ou indiretamente, pelo menos 75% do seu capital e cumprem
os requisitos previstos no artigo 69º do Código do IRC.
As empresas que fazem parte do RETGS, em 2016, são as seguintes:

•

NOS (empresa-mãe)

•

Empracine

•

Lusomundo Imobiliária 2

•

Lusomundo SII

•

NOS Açores

•

NOS Audiovisuais

•

NOS Cinemas

•

NOS Inovação

•

NOS Lusomundo TV

•

NOS Madeira
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•

NOSPUB

•

NOS Comunicações SA

•

NOS Sistemas

•

NOS Technology

•

NOS Towering

•

Per-mar

•

Sontária

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos, com ressalva nos casos em que tenha havido lugar ao
apuramento de prejuízos fiscais ou outros créditos, nomeadamente benefícios fiscais, cujo prazo, nestes
casos, coincide com o período limite para a utilização dos mesmos. De referir que poderá haver suspensão
destes prazos caso estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.
O Conselho de Administração da NOS, suportado nas informações dos seus consultores fiscais, entende que
eventuais revisões e correções dessas declarações fiscais, bem como outras contingências de natureza fiscal,
não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas em 31 de dezembro de 2016.
A) Impostos diferidos
A NOS e as suas empresas participadas registaram impostos diferidos relacionados com as diferenças
temporárias entre a base fiscal e a contabilística dos ativos e passivos, bem como com os prejuízos fiscais
reportáveis existentes à data da demonstração da posição financeira.
O movimento dos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015
e 2016 foi conforme se segue:

31-12-2014

IMPOSTOS DIFERIDOS
DO PERÍODO
CAPITAL
RESULTADO
PRÓPRIO
(NOTA B)
(NOTA 18)

31-12-2015

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Créditos de cobrança duvidosa

7.442

262

-

Inventários

3.784

(1.211)

-

Outras provisões e ajustamentos

79.817

(8.201)

-

71.616

Mais-valias intragrupo

19.973

3.945

-

23.918

9.744

(1.106)

-

8.638

Passivos registados no âmbito da alocação do justo valor aos passivos
adquiridos na operação de fusão
Derivados
Incentivos fiscais
Prejuízos fiscais reportáveis

7.704
2.573

427

-

345

19.297

(11.979)

-

772
7.318

631
141.115

(631)
(18.921)

345

122.539

14.617

(3.461)

-

11.156

137
2.483

100

(137)
-

2.583

17.237

(3.362)

(137)

13.739

123.878

(15.559)

482

108.800

PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Revalorizações de ativos no âmbito da alocação do justo valor aos ativos
adquiridos na operação de fusão
Derivados
Outros
TOTAL DE IMPOSTOS DIFERIDOS LÍQUIDOS
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IMPOSTOS DIFERIDOS
DO PERÍODO
CAPITAL
RESULTADO
PRÓPRIO
(NOTA B)
(NOTA 18)

31-12-2015

31-12-2016

ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Créditos de cobrança duvidosa

7.704

(324)

-

Inventários

2.573

(91)

-

2.482

Outras provisões e ajustamentos

71.616

4.088

-

75.704

Mais-valias intragrupo

23.918

(884)

-

23.034

8.638

(837)

-

7.801
901

Passivos registados no âmbito da alocação do justo valor aos passivos
adquiridos na operação de fusão
Derivados
Incentivos fiscais

7.380

772

(20)

149

7.318

(7.318)

-

-

122.539

(5.386)

149

117.302

11.156

(3.277)

-

7.879

PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
Revalorizações de ativos no âmbito da alocação do justo valor aos ativos
adquiridos na operação de fusão
Derivados
Outros
TOTAL DE IMPOSTOS DIFERIDOS LÍQUIDOS

-

(4)

14

10

2.583

(266)

-

2.317

13.739

(3.547)

14

10.206

108.800

(1.839)

135

107.096

A 31 de dezembro de 2016, os ativos por imposto diferido referentes a outras provisões e ajustamentos
referem-se predominantemente a: i) imparidades, acelerações de amortizações para além das amortizações
fiscalmente aceites e outros ajustamentos em ativos fixos tangíveis e intangíveis no montante de 59,3
milhões de euros (2015: 56,9 milhões de euros); e ii) provisões diversas no montante de 16,4 milhões de
euros (2015: 14,7 milhões de euros).
A 31 de dezembro de 2016, o passivo por imposto diferido referente, predominantemente, à revalorização de
ativos refere-se à valorização da carteira de clientes, licenças de telecomunicações e outros ativos das
empresas do Grupo Optimus.
A 31 de dezembro de 2016 encontravam-se por registar ativos por impostos diferidos no montante de 1,5
milhões de euros correspondendo, predominantemente, a incentivos fiscais.
Os ativos por impostos diferidos foram reconhecidos na medida em que é provável que ocorram lucros
tributáveis no futuro que possam ser utilizados para recuperar as perdas fiscais ou diferenças tributárias
dedutíveis. Esta avaliação baseou-se nos planos de negócios das empresas do Grupo, periodicamente
revistos e atualizados.
Em 31 de dezembro de 2016, a taxa de imposto utilizada para o apuramento dos impostos diferidos ativos
relativos a prejuízos fiscais foi de 21% (2015: 21%). No caso das diferenças temporárias, a taxa utilizada foi de
22,5% (2015: 22,5%) elevada até um máximo de 5,46% (2015: 6,2%) de derrama estadual quando se entendeu
como provável a tributação das diferenças temporárias no período estimado de aplicação da referida taxa. Os
benefícios fiscais, por se tratarem de deduções à coleta, são considerados a 100%, sendo que em alguns
casos, a sua integral aceitação encontra-se dependente da aprovação das autoridades concedentes de tais
benefícios fiscais.
Nos termos do artigo 88.º do CIRC, a Empresa encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma
sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.
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Adicionalmente, nos termos da legislação em vigor em Portugal, os prejuízos fiscais gerados até 2009, de
2010 a 2011, de 2012 a 2013, de 2014 a 2016 são reportáveis durante um período de seis anos, quatro anos,
cinco anos, doze anos, respetivamente, após a sua ocorrência e suscetíveis de dedução a lucros fiscais
gerados durante esse período, até ao limite de 75% do lucro tributável, em 2012 e 2013, e 70% do lucro
tributável, nos exercícios seguintes.
B) Reconciliação da taxa efetiva de imposto
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a reconciliação entre as taxas nominal e efetiva de
imposto é como se segue:
4º TRIM 15

4º TRIM 16

12M 16

13.502

114.630

11.489

22,5%

22,5%

22,5%

22,5%

3.038

25.792

2.585

25.250

(1.480)

(2.152)

(1.931)

114

(431)

(1.183)

159

(1.904)

Imposto referente a exercícios anteriores
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536

420

(4.278)

Benefícios fiscais ii)

718

344

1.907

181

1.375

6.296

(277)

5.182

Tributação autónoma iii)

302

865

4.133

4.712

Reavaliação de ativos iii)

-

-

(6.696)

(6.696)
(307)

Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto
IMPOSTO ESPERADO
Diferenças permanentes i)
Diferenças de taxa nominal de imposto entre as empresas

Derrama estadual

112.223

Provisões (Nota 23)

(841)

(928)

(416)

Outros

1.554

2.568

(157)

(28)

4.403

32.138

(273)

22.226

32,6%

28,0%

-2,4%

19,8%

(634)

16.579

5.037

15.559

4.403

32.138

(261)
(12)
(273)

20.387
1.839
22.226

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
Taxa efetiva de imposto
Imposto corrente
Imposto diferido

i)

12M 15

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as diferenças permanentes têm a seguinte composição:
4º TRIM 15
Efeito de aplicação da equivalência patrimonial (Nota 34)
Outros

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

1.373
(7.950)

(3.584)
(5.979)

(2.297)
(6.283)

5.948
(5.440)

(6.577)

(9.563)

(8.580)

508

22,5%

22,5%

22,5%

22,5%

(1.480)

(2.152)

(1.931)

114

ii) Esta rubrica corresponde ao registo de impostos diferidos e utilização de benefícios fiscais para os quais
não havia registo de impostos diferidos pelo Grupo: benefício fiscal - SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais
em Investigação e Desenvolvimento Empresarial) - previsto na Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto, RFAI
(Regime Fiscal de Apoio ao Investimento) – previsto na Lei n.º 10/2009, de 10 de março e CFEI (Crédito
Fiscal Extraordinário ao Investimento) – previsto na Lei n.º 49/2013, de 16 de julho. Nos termos do Código
do IRC, o imposto liquidado não pode ser inferior a 90% do montante que seria apurado se a Empresa não
usufruísse de benefícios fiscais. Deste modo, este montante corresponde à referida diferença,
considerando que o valor é apurado na sociedade dominante do Regime Especial de Tributação de Grupos
de Sociedades e os benefícios fiscais apurados nas sociedades dominadas.
iii) Com o Orçamento do Estado para 2016, pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, foi o Governo autorizado a
estabelecer um regime facultativo de reavaliação fiscal do ativo fixo tangível e propriedades de
investimento. No uso desta autorização legislativa, o Decreto-Lei n.º 66/2016, de 3 de novembro, veio
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estabelecer o referido regime. No decurso do exercício de 2016, algumas das empresas do Grupo NOS
optaram pela adesão ao regime o qual se repercutirá num pagamento de tributação autónoma, imposta a
uma taxa de 14 % sobre o valor da reserva de reavaliação de ativos, e que deverá ser liquidada em 3
tranches pagas anualmente tendo como contrapartida a aceitação da dedução fiscal, com determinada
majoração, das depreciações do valor reavaliado/reserva a partir de 2018. Neste contexto, durante o
exercício de 2016, foi pago a título de tributação autónoma, o montante de 1,3 milhões de euros e
estimado o montante de 2,6 milhões de euros, a ser pago nos exercícios de 2017 e 2018 (Nota 12), fruto
de uma reserva de reavaliação de 27,8 milhões de euros. Em consequência, registou-se um ativo por
imposto diferido no montante de 6,7 milhões de euros, decorrente das futuras deduções fiscais dos
acréscimos de depreciação dos ativos objeto de reavaliação.

14.

Inventários

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
INVENTÁRIOS
Telco
Audiovisuais
IMPARIDADE DE INVENTÁRIOS
Telco
Audiovisuais

31-12-2016

37.985
2.195
40.180

45.075
15.491
60.566

(8.423)
(1.217)
(9.640)
30.540

(8.388)
(1.135)
(9.523)
51.043

O aumento na rubrica de “Inventários – Audiovisuais” é justificado, predominantemente, pelos direitos de
transmissão de jogos adquiridos ao abrigo dos novos contratos de conteúdos desportivos (Nota 38.3), no
montante de 20,3 milhões de euros, que a 31 de dezembro de 2016 ascendia a 13,5 milhões de euros (Nota
27).
O resumo dos movimentos ocorridos nas imparidades de inventários foram os seguintes:
12M 15
SALDO EM 1 DE JANEIRO
Aumentos e reduções - Custos mercadorias vendidas (Nota 31)
Utilizações / Outros
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO

13.924
1.744
(6.028)
9.640

12M 16
9.640
1.618
(1.735)
9.523
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15.

Contas a receber - clientes

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
Contas a receber de clientes
Contas a receber de clientes de cobrança duvidosa
Valores a faturar i)
Imparidade de contas a receber de clientes

i)

31-12-2016
285.212
157.753
63.714
506.679
(157.753)
348.926

285.170
194.497
62.667
542.334
(194.497)
347.837

Os valores a faturar correspondem sobretudo aos réditos relativos a serviços que apenas são faturados
no mês seguinte ao da prestação de serviços.

O detalhe da antiguidade dos saldos encontra-se apresentado na nota 4.1.
O resumo dos movimentos ocorridos nos ajustamentos por imparidade foram os seguintes:
12M 15
SALDOS EM 1 DE JANEIRO
Aumentos e reduções (Nota 33)
Penalidades - i)
Utilizações / Outros - ii)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO

i)

12M 16

175.789
(620)
19.982
(654)
194.497

194.497
11.682
8.255
(56.681)
157.753

As penalidades correspondem ao valor estimado de incobrabilidade da faturação de penalidades
reconhecidas no período, cujo registo foi efetuado por dedução ao respetivo rédito, tal como descrito na
nota 41.6.

ii) Esta rubrica refere-se, predominantemente, ao abate de saldos de clientes sobre os quais existia uma
imparidade registada.

16.

Custos diferidos

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
Custos diferidos relacionados com ações de cobrança
Descontos i)
Custos de programação ii)
Rendas e alugueres
Publicidade
Seguros
Outros

i)

31-12-2016

31.013
19.228
2.187
3.275
551
2.655
5.751
64.660

22.775
28.957
16.974
3.754
633
1.249
10.049
84.391

O valor de descontos corresponde sobretudo aos descontos concedidos a novos clientes no âmbito de
programas de fidelização. Estes descontos são alocados à totalidade do contrato a que o cliente está
fidelizado, sendo reconhecidos à medida que os bens e serviços são colocados à disposição do cliente.
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ii) O aumento verificado nesta rubrica resulta, essencialmente, do adiantamento efetuado à Sport TV e
resultante do novo modelo de distribuição.

17.

Ativos não correntes detidos para venda

Em 31 de dezembro de 2016, esta rubrica corresponde aos ativos da rede FTTH da NOS Comunicações S.A.,
localizados nas zonas metropolitanas de Lisboa e Porto, sobre os quais a Vodafone exerceu a sua opção de
compra, em 25 de fevereiro de 2016, na sequência do comunicado da decisão de não oposição da Autoridade
da Concorrência à operação de fusão entre a ZON e a Optimus, de 26 de agosto de 2013. O montante
corresponde ao valor líquido contabilístico, reclassificado de ativos fixos tangíveis (Nota 8) durante o
exercício de 2015. A venda concretizou-se em janeiro de 2017 (Nota 43).

18.

Instrumentos financeiros derivados

Derivados de taxa de câmbio
Na data de fecho da demonstração da posição financeira existem forwards cambiais em aberto de 1.032
milhares de euros (2015: 4.018 milhares de euros), cujo justo valor ascende a um montante positivo de cerca
de 37 milhares de euros (2015: negativo em 47 milhares de euros).
Derivados de taxa de juro
Em 31 de dezembro de 2016, a NOS tem contratados quatro swaps de taxa de juro os quais ascendem a um
total de 375 milhões de euros (2015: 375 milhões de euros), cujas maturidades expiram em 2017 (dois swaps
no montante total de 125 milhões de euros) e 2019 (dois swaps no montante total de 250 milhões de euros).
O justo valor dos swaps de taxa de juro no montante negativo de 4,0 milhões de euros (2015: montante
negativo de 3,4 milhões de euros) foi registado no passivo tendo a contrapartida deste montante sido
registada em capitais próprios.
Derivados sobre ações próprias
Em 31 de dezembro de 2016, a NOS tem contratados três derivados sobre ações próprias, que acendem a um
total de 2.041 milhares de euros, com vencimento em março de 2017, 2018 e 2019, respetivamente, por
forma a cobrir a entrega de planos de ações a liquidar em dinheiro.
31-12-2015
ATIVO
NOCIONAL
Swaps de taxa de juro
Forwards de taxa de câmbio

CORRENTE

375.000
4.018
379.018

PASSIVO

NÃO
CORRENTE
-

CORRENTE
-

47
47

NÃO
CORRENTE
3.369
3.369

31-12-2016
ATIVO
NOCIONAL
Swaps de taxa de juro
Equity Swaps
Forwards de taxa de câmbio

375.000
2.041
1.032
378.073

CORRENTE
17
37
54

PASSIVO

NÃO
CORRENTE

CORRENTE
6
6

-

NÃO
CORRENTE
4.027
4.027
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Os movimentos ocorridos nos exercícios findos a 31 de dezembro de 2015 e 2016 são como se segue:
31-12-2014
Justo valor do swap taxa de juro
Justo valor dos forwards taxa de câmbio
DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Imposto diferido passivo
Imposto diferido ativo
IMPOSTO DIFERIDO

31-12-2015
Justo valor do swap taxa de juro
Justo valor dos forwards taxa de câmbio
Justo valor Equity Swaps
DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Imposto diferido passivo
Imposto diferido ativo
IMPOSTO DIFERIDO

19.

RESULTADO

(1.899)
368
(1.531)
(137)
427
290
(1.241)

CAPITAL
-

RESULTADO

(3.369)
(47)
(3.416)
772
772
(2.644)

31-12-2015

(1.470)
(415)
(1.885)
137
345
482
(1.403)
CAPITAL

37
27
64
4
(20)
(16)
48

(3.369)
(47)
(3.416)
772
772
(2.644)
31-12-2016

(659)
47
(4)
(615)
(14)
149
135
(480)

(4.027)
37
23
(3.967)
(10)
901
890
(3.077)

Caixa e seus equivalentes

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
Caixa
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo i)

i)

31-12-2016

223
9.190
535
9.948

1.572
240
501
2.313

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os depósitos a prazo têm maturidades de curto prazo e vencem juros
a taxas de mercado.

20.

Capital próprio

20.1.

Capital social

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o capital social da NOS ascende a 5.151.613,80 euros e está representado
por 515.161.380 ações nominativas, sob forma escritural, com o valor nominal de 1 cêntimo de Euro cada.
Os principais acionistas, em 31 dezembro de 2015 e 2016, são:

ZOPT, SGPS, SA (1)
Banco BPI, SA (2)
Sonaecom, SGPS, SA
Norges Bank
Blackrock, Inc
TOTAL
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31-12-2015
NÚMERO DE
% CAPITAL
AÇÕES
SOCIAL
257.632.005
50,01%
17.516.365
3,40%
11.012.532
2,14%
10.891.068
2,11%
10.349.515
2,01%
307.401.485
59,67%

31-12-2016
NÚMERO DE
% CAPITAL
AÇÕES
SOCIAL
268.644.537
52,15%
14.275.509
2,77%
10.891.068
2,11%
10.349.515
2,01%
304.160.629
59,04%

(1) De acordo com as alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 20.º e Artigo 21.º do Cód.VM, é imputável uma
participação qualificada de 52,15% do capital social e direitos de voto da Sociedade, à ZOPT, à Sonaecom
e às seguintes entidades:

a. Às sociedades Kento Holding Limited e Unitel International Holdings, BV, bem como à Senhora Eng.ª
Isabel dos Santos, sendo (i) a Kento Holding Limited e a Unitel International Holdings, BV, sociedades
direta e indiretamente controladas pela Senhora Eng.ª Isabel dos Santos, e (ii) a ZOPT, uma sociedade
conjuntamente controlada pelas suas acionistas Kento Holding Limited, Unitel International Holdings, BV
e Sonaecom em virtude do acordo parassocial entre estas celebrado; e,

b. Às entidades em relação de domínio com a Sonaecom, designadamente, a SONTEL, BV, a Sonae
Investments, BV, a SONAE, SGPS, S.A., a EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. e o Senhor Eng.º Belmiro
Mendes de Azevedo, igualmente em virtude da referida relação de domínio e do acordo parassocial
mencionado em a.
(2) Nos termos do nº 1 do artº 20º do Código dos Valores Mobiliários, são imputados ao Banco BPI, SA os
direitos de voto correspondentes a 2,77% do capital social da NOS, detidos pelo Fundo de Pensões do
Banco BPI e pela BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA..
Nota: No dia 26 de outubro de 2016, foi divulgado um comunicado de Posição Económica Longa por parte da
Lancaster Investment Management LLP, referente a 2,08% dos direitos de voto da NOS, SGPS, S.A..
20.2.

Prémio de emissão de ações

Em 27 de agosto de 2013, e na sequência da concretização da operação de fusão entre a ZON e a Optimus
SGPS, o capital da Empresa foi aumentado em 856.404.278 euros, correspondendo ao total das ações
emitidas (206.064.552 ações), com base na cotação bolsista de fecho do dia 27 de agosto de 2013. O
aumento de capital detalha-se da seguinte forma:

i)

capital social no montante de 2.060.646 euros;

ii) prémios por emissão de ações no montante de 854.343.632 euros.
Adicionalmente, foi deduzido aos prémios de emissão de ações um montante de 125 mil euros relativo a
encargos com o respetivo aumento de capital.
O prémio de emissão de ações está sujeito ao regime aplicável às reservas legais só podendo ser utilizado:

a) Para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser coberto pela utilização
de outras reservas;

b) Para cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser coberto pelo lucro do
exercício nem pela utilização de outras reservas;

c) Para incorporação no capital.
20.3.

Ações próprias

A legislação comercial relativa a ações próprias obriga à existência de uma reserva não distribuível de
montante igual ao preço de aquisição dessas ações, a qual se torna indisponível enquanto essas ações
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permanecerem na posse da sociedade. Adicionalmente, as regras contabilísticas aplicáveis determinam que
os ganhos ou perdas na alienação de ações próprias sejam registados em reservas.
Em 31 de dezembro de 2016, existiam 3.017.603 ações próprias, representativas de 0,5858% do capital social
(31 de dezembro de 2015: 1.666.482 ações próprias, representativas de 0,3235% do capital social).
Os movimentos ocorridos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 foram como se segue:
QUANTIDADE
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito do planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito do planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

20.4.

VALOR

2.496.767
1.128.664
(1.901.179)
(57.770)
1.666.482
1.666.482
3.312.503
(1.531.842)
(429.540)
3.017.603

11.791
8.023
(8.980)
(275)
10.559
10.559
20.676
(9.743)
(2.736)
18.756

Reservas

Reserva legal
A legislação comercial e os estatutos da NOS estabelecem que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual
tem de ser destinado ao reforço da reserva legal, até que esta represente 20% do capital social. Esta reserva
não é distribuível a não ser em caso de liquidação da Empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos,
depois de esgotadas todas as outras reservas, ou para incorporação no capital.
Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 26 de abril de 2016, a proposta do Conselho de
Administração de alocar o montante de 2.526 milhares a reservas livres.
Outras reservas
Nos termos da legislação portuguesa, o montante de reservas distribuíveis é determinado de acordo com as
demonstrações financeiras individuais da empresa, apresentadas de acordo com as IAS/IFRS. Assim, em 31 de
dezembro de 2016, a NOS dispunha de reservas que, pela sua natureza, são consideradas distribuíveis no
montante de cerca de 68 milhões de euros, não incluindo o resultado líquido do exercício.
Dividendos
Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 6 de maio de 2015, a proposta do Conselho de Administração
de pagamento de um dividendo ordinário por ação de 0,14 euros, no montante de 72.123 milhares de euros.
O valor de dividendo atribuível a ações próprias ascendeu a cerca de 80 milhares de euros.
Dividendos atribuídos
Dividendos atribuídos a ações próprias

DIVIDENDOS
72.123
(80)
72.043

No primeiro semestre de 2015 foram pagos dividendos no montante de 173 milhares de euros aos acionistas
minoritários da empresa NOS Madeira.
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Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 26 de abril de 2016, a proposta do Conselho de
Administração de pagamento de um dividendo ordinário por ação de 0,16 euros, no montante de 82.426
milhares de euros. O valor de dividendo atribuível a ações próprias ascendeu a cerca de 305 milhares de
euros.
DIVIDENDOS
82.426
(305)
82.121

Dividendos atribuídos
Dividendos atribuídos a ações próprias

21.

Interesses que não controlam

Os movimentos dos interesses que não controlam ocorridos nos exercícios findos em 31 de dezembro de
2015 e 2016 e os resultados atribuíveis a interesses que não controlam no período são como segue:
31-12-2014
NOS Madeira Comunicações
NOS Açores Comunicações
Lusomundo SII
Empracine
Lusomundo Imobiliária 2, SA

6.978
2.796
6
1
37
9.818

31-12-2015
NOS Madeira Comunicações
NOS Açores Comunicações
Lusomundo SII
Empracine
Lusomundo Imobiliária 2, SA

22.

6.739
2.632
23
36
9.430

RESULTADO
ATRIBUÍDO
(65)
(163)
(228)
RESULTADO
ATRIBUÍDO
(285)
(99)
(1)
(385)

OUTROS

31-12-2015

(174)
(1)
17
(1)
(1)
(160)

OUTROS

6.739
2.632
23
36
9.430

31-12-2016
(4)
(4)

6.450
2.533
23
35
9.041

Empréstimos obtidos

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o detalhe de empréstimos obtidos é como se segue:
31-12-2015
CORRENTE
EMPRÉSTIMOS - VALOR NOMINAL
Empréstimos obrigacionistas
Papel comercial
Empréstimos externos
Descobertos bancários
EMPRÉSTIMOS - ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
LOCAÇÕES FINANCEIRAS
Contratos de longa duração
Outros

141.004
100.000
1.708
39.296
709
36.309
18.275
18.034
178.022

NÃO
CORRENTE
865.966
525.000
235.000
105.966
(3.402)
116.858
80.847
36.011
979.422

31-12-2016
CORRENTE
196.216
150.000
30.027
16.189
204
28.272
10.785
17.487
224.692

NÃO
CORRENTE
876.667
585.000
200.000
91.667
(4.890)
100.226
71.287
28.939
972.003
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O custo médio de financiamento das linhas utilizadas durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2016 foi
de aproximadamente 2,2% (2015: 2,9%).
22.1.

Empréstimos obrigacionistas

A 31 de dezembro de 2015, a NOS tem as seguintes obrigações emitidas, no montante global de 525 milhões
de euros, com maturidade posterior a um ano:

i)

Empréstimo obrigacionista, de 100 milhões de euros, colocado em maio de 2014 pelo banco BPI, cujo
vencimento ocorre em novembro de 2019. O empréstimo vence juros a taxa variável, indexados à Euribor
e pagos semestralmente.

ii) Empréstimo obrigacionista, de 175 milhões de euros, contratado em setembro de 2014 junto de quatro
instituições bancárias, cujo vencimento ocorre em setembro de 2020. O empréstimo vence juros a taxa
variável, indexada à Euribor e pagos semestralmente.

iii) Private placement de 150 milhões de euros numa emissão organizada pelo banco BPI e pela Caixa – Banco
de Investimento em março de 2015, com vencimento em março de 2022. O empréstimo vence juros a
taxa variável, indexados à Euribor e pagos semestralmente.

iv) Duas emissões obrigacionistas organizadas pelo Caixabank de 50 milhões de euros cada, e ambas com
vencimento em junho de 2019. A primeira emissão, realizada em junho de 2015, vence juros trimestrais a
taxa fixa. A emissão realizada em julho de 2015, vence juros a taxa variável indexados à Euribor e pagos
semestralmente.
A 31 de dezembro de 2016, a NOS mantém as obrigações acima referidas tendo adicionalmente contratado:

i)

Emissão obrigacionista, no montante de 60 milhões de euros, contratado em junho de 2016 e organizada
pelo ING, cujo vencimento ocorre em junho de 2023. A emissão vence juros a taxa variável, indexada à
Euribor e pagos semestralmente.

A 31 de dezembro de 2016, ao valor destes financiamentos foi deduzido o montante líquido de 1.606 milhares
de euros, correspondente aos respetivos juros e comissões, registados na rubrica Empréstimos - acréscimos
e diferimentos.
22.2.

Papel comercial

A 31 de dezembro de 2016, a Empresa tem uma dívida de 350 milhões de euros, sob a forma de papel
comercial, dos quais 75 milhões de euros emitidos ao abrigo de programas sem tomada firme. O valor total
contratado ao abrigo de programas com tomada firme é de 470 milhões de euros, correspondendo a nove
programas, com seis instituições bancárias, que vencem juros a taxas de mercado. Estão classificados como
não correntes os programas de papel comercial com maturidade superior a 1 ano no valor de 200 milhões de
euros, uma vez que a Empresa tem capacidade de renovação unilateral das emissões atuais até à maturidade
dos programas e os mesmos têm subscrição garantida pelo organizador. Desta forma, o valor em questão,
apesar de ter vencimento corrente, foi classificado como sendo não corrente para efeitos de apresentação na
demonstração da posição financeira.
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A 31 de dezembro de 2016, ao valor destes financiamentos foi deduzido o montante líquido de 349 milhares
de euros, correspondente aos respetivos juros e comissões, registados na rubrica Empréstimos - acréscimos
e diferimentos.
22.3.

Empréstimos externos

Em novembro de 2013, a NOS assinou um Contrato de Financiamento com o Banco Europeu de Investimento
no montante de 110 milhões de euros para apoio ao desenvolvimento da rede de banda larga móvel em
Portugal. Em junho de 2014, foi utilizada a totalidade do financiamento. O prazo de vencimento ocorre até um
período máximo de 8 anos a contar da data de utilização.
A 31 de dezembro de 2016, a conta caucionada contratada com a Caixa Geral de Depósitos vence juros a taxa
variável, indexada à Euribor e pagos mensalmente. O montante utilizado ascende a 10 milhões de euros.
Adicionalmente, a 31 de dezembro de 2016, ao valor deste financiamento foi deduzido o montante de 2.731
milhares de euros, correspondendo ao benefício associado ao facto do financiamento apresentar uma taxa
bonificada.
22.4.

Locações financeiras

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a rubrica contratos de longa duração respeita predominantemente aos
contratos celebrados pela NOS SA de aquisição exclusiva de capacidade em satélites, aos contratos
celebrados pela NOS SA e NOS Technology referentes à aquisição de direitos de utilização de capacidade de
rede de distribuição e ao contrato celebrado pela NOS Cinemas referente à aquisição de equipamento digital
para os cinemas.
Estes acordos de médio e longo prazo em que o Grupo tem o direito de utilizar um ativo específico são
registados como locação financeira de acordo com a IAS 17 - Locações e com a IFRIC 4 – “Determinar se um
acordo contém uma locação”.
Locações financeiras – pagamentos
31-12-2015
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Mais de 5 anos
Custos financeiros futuros (locação)
VALOR ATUAL DAS LOCAÇÕES FINANCEIRAS

43.225
97.275
40.119
180.619
(27.452)
153.167

31-12-2016
33.779
85.895
30.615
150.289
(21.791)
128.498

Locações financeiras – valor atual
31-12-2015
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Mais de 5 anos

36.309
80.802
36.056
153.167

31-12-2016
28.272
72.081
28.145
128.498
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Todos os empréstimos bancários obtidos (com exceção do financiamento do BEI de 110 milhões de euros, do
empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros e das locações financeiras contratadas) estão negociados
a taxas de juro variáveis no curto prazo, pelo que o seu valor contabilístico se aproxima do seu justo valor.
A maturidade dos empréstimos obtidos contratados é a seguinte:
31-12-2015

Empréstimos obrigacionistas
Papel comercial
Empréstimos externos
Descobertos bancários
Locações financeiras

23.

MENOS DE 1
ANO
1.602
99.107
1.708
39.296
36.309
178.022

ENTRE 1 E 5
ANOS
371.917
234.882
69.635
80.802
757.236

31-12-2016
MAIS DE 5
ANOS
149.799
36.331
36.056
222.186

MENOS DE 1
ANO
1.183
149.651
29.397
16.189
28.272
224.692

ENTRE 1 E 5
ANOS
372.339
200.000
71.317
72.081
715.737

MAIS DE 5
ANOS
209.872
18.249
28.145
256.266

Provisões

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as provisões têm a seguinte composição:
31-12-2015
Processos judiciais em curso e outros - i)

31-12-2016

61.042

825

Desmantelamento e remoção de ativos - iii)

24.204

29.694

Passivos contingentes - iv)
Contingências diversas - v)

34.673

33.486
24.585
146.287

19.565
139.484

i)

57.697

-

Investimentos financeiros - ii)

O montante apresentado na rubrica “Processos judiciais em curso e outros” corresponde a provisões para
fazer face a processos legais e fiscais em curso dos quais se destacam:
a. Cedência de créditos futuros: no exercício findo em 31 de dezembro de 2010, a NOS SA foi notificada
do Relatório da Inspeção Tributária referente ao período de 2008, onde se considera que é indevido o
acréscimo, no apuramento do lucro tributável do exercício, do montante de 100 milhões de euros,
respeitante ao preço inicial dos créditos futuros cedidos para titularização. Neste sentido, atendendo
ao princípio da periodização do lucro tributável, a NOS SA foi posteriormente notificada da dedução
indevida do montante de 20 milhões de euros, no apuramento do lucro tributável dos exercícios de
2009 a 2013. Na base desta correção está o entendimento de que o acréscimo efetuado, em 2008,
não foi aceite por não cumprir o disposto no artigo 18º do Código do IRC, logo, também nos exercícios
seguintes a dedução correspondente aos créditos gerados nesses anos para cumprimento da
amortização anual contratada no âmbito da operação (20 milhões por ano durante 5 anos) serão de
eliminar no apuramento do lucro tributável. A NOS SA impugnou as decisões referentes aos exercícios
de 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e relativamente a 2013, a mesma encontra-se ainda a ser contestada
em via administrativa. Relativamente ao exercício de 2008, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto
já se pronunciou desfavoravelmente, em março de 2014, tendo a empresa interposto o competente
recurso;
b. Processo de contraordenação relativo ao alegado incumprimento, pela NOS SA, de uma deliberação
da ANACOM em 26 de Outubro de 2005 sobre o tarifário de terminação de chamadas na rede fixa e
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que originou a aplicação de uma coima à NOS SA, no montante de cerca de 6,5 milhões de euros, por
deliberação do Conselho de Administração da ANACOM de abril de 2012. A NOS SA impugnou
judicialmente a decisão e o tribunal declarou, em janeiro de 2014, a nulidade do processo (com
fundamento em violação do direito de defesa da NOS SA). Em abril de 2014, a ANACOM notificou a
NOS SA de um novo processo de contraordenação, tendo por base os mesmos factos, processo que
constitui uma repetição da acusação inicialmente deduzida contra a NOS SA, e que, em setembro do
mesmo ano, veio a culminar na aplicação de uma nova coima à NOS SA, novamente no montante de
cerca de 6,5 milhões de euros. Esta segunda decisão foi, por sua vez, impugnada judicialmente pela
NOS SA, tendo em maio de 2015 sido proferida sentença absolutória pelo Tribunal de 1ª Instância, que
revogou integralmente a decisão condenatória da ANACOM e, bem assim, a coima aplicada. A
ANACOM interpôs, na sequência disso, recurso da sentença, recurso esse que se encontra
presentemente, e desde junho de 2015, pendente de decisão no Tribunal da Relação de Lisboa;
c.

Prestações acessórias: a Administração Tributária defende que a NOS SA violou o princípio da plena
concorrência estatuído no nº 1 do artigo 58º do Código do IRC (atual artigo 63.º), ao ter efetuado
prestações acessórias em benefício da sua participada NOS Towering, sem ter sido remunerada de
harmonia com uma taxa de juro de mercado. Em consequência foi notificada, relativamente aos
exercícios de 2004, 2005, 2006 e 2007 de correções ao apuramento do lucro tributável no valor total
de 20,5 milhões de euros. A NOS SA impugnou as decisões referentes a todos os exercícios. No que
respeita ao período de 2004, o Tribunal pronunciou-se a favor da NOS tendo sido já transitada em
julgado a presente decisão (concluído favoravelmente), tendo originado uma reversão de provisões,
em 2016, no montante de 1,3 milhões de euros acrescido de juros. Relativamente ao exercício de
2006 e 2007, o Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto já se pronunciou desfavoravelmente, tendo a
empresa recorrido das decisões, aguardando-se a decisão dos processos;

ii) O montante apresentado na rubrica “Investimentos financeiros” corresponde às responsabilidades
assumidas, para além do investimento efetuado, pelo Grupo perante as entidades associadas e entidades
conjuntamente controladas (Nota 10);
iii) O montante apresentado na rubrica “Desmantelamento e remoção de ativos” refere-se, essencialmente,
aos encargos estimados futuros, descontados para o valor presente, de acordo com o termo da utilização
dos espaços onde se encontram as torres de telecomunicações e cinemas;
iv) O montante apresentado na rubrica “Passivos contingentes” refere-se a diversas provisões criadas para
obrigações presentes não prováveis, no âmbito do processo de fusão por incorporação da Optimus SGPS,
dos quais se destacam:
a. Contribuição extraordinária para o fundo de compensação dos custos líquidos do serviço universal de
comunicações eletrónicas (CLSU): A Contribuição extraordinária para o fundo de compensação dos
custos líquidos do serviço universal de comunicações eletrónicas (CLSU), está prevista nos artigos
17.º a 22.º, da Lei n.º 35/2012, de 23 de Agosto. Desde 1995 até Junho de 2014, a MEO, SA (antiga
PTC) prestou o serviço universal de comunicações eletrónicas, em regime de exclusivo, tendo para
tanto sido designada administrativamente pelo governo (isto é, escolhida para prestador do serviço
universal de comunicações eletrónicas sem recurso a procedimento concursal). Tal configura uma
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ilegalidade, aliás, reconhecida pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, que através da sua decisão
de junho de 2014 condenou o Estado Português ao pagamento de uma multa de 3M€ por designação
ilegal da MEO. De acordo com o Artigo 18.º da referida Lei n.º 35/2012, os custos líquidos incorridos
pelo operador responsável pelo serviço universal aprovados pela ANACOM devem ser repartidos
pelas outras empresas que ofereçam, no território nacional, redes de comunicações públicas e
serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público. A NOS está abrangida por esta
contribuição extraordinária, sendo que a MEO tem vindo a solicitar o pagamento dos CLSU ao fundo
de compensação dos vários períodos em que foi responsável pelo serviço. Com efeito, o fundo de
compensação pode, de acordo com a lei, ser acionado para compensar os custos líquidos do serviço
universal de comunicações eletrónicas, relativos ao período anterior à designação do respetivo
prestador por concurso, sempre que, cumulativamente, se verifique (i) a existência de custos líquidos,
que sejam considerados excessivos, cujo montante seja aprovado pela ANACOM, na sequência de
auditoria ao cálculo preliminar e respetivos documentos de suporte, que sejam transmitidos pelo
prestador do serviço universal e (ii) o prestador do serviço universal solicite ao Governo a
compensação dos custos líquidos que tenham sido aprovados nos termos da alínea anterior.
Em 2013, a ANACOM deliberou a aprovação dos resultados finais da auditoria aos CLSU apresentados
pela MEO, relativos ao exercício de 2007 a 2009, num montante total de cerca de 66,8 milhões de
euros, decisão que foi objeto de impugnação pela Empresa. Em janeiro de 2015, foram emitidas as
notas de liquidação no montante de 18,6 milhões de euros as quais foram, por sua vez, devidamente
impugnadas pela NOS e em relação às quais foram apresentadas fianças pela NOS SGPS (Nota 38) de
modo a evitar a promoção dos respetivos processos de execução fiscal. As fianças foram aceites pela
ANACOM.
Em 2014, a ANACOM deliberou a aprovação dos resultados finais da auditoria aos CLSU apresentados
pela MEO, relativos aos exercícios de 2010 a 2011, num montante total de cerca de 47,1 milhões de
euros, decisão que também foi impugnada pela Empresa. Em fevereiro de 2016, foram emitidas as
notas de liquidação à Empresa no montante de 13 milhões de euros, as quais também foram já
impugnadas pela NOS e em relação às quais foram igualmente apresentadas fianças pela NOS SGPS
de modo a evitar a promoção dos respetivos processos de execução fiscal. As fianças foram aceites
pela ANACOM.
Em 2015, a ANACOM deliberou a aprovação dos resultados finais da auditoria aos CLSU apresentados
pela MEO, relativos aos exercícios de 2012 e 2013, num montante total de cerca de 26 milhões de
euros e 20 milhões de euros, respetivamente, decisão também impugnada pela Empresa.
Em outubro de 2016, a ANACOM procedeu à aprovação dos resultados da auditoria aos custos
líquidos da prestação do serviço universal relativos ao período de janeiro a junho de 2014, assegurado
pela MEO, no montante total de 7.7 milhões de euros, que a NOS vai impugnar nos termos habituais.
É entendimento do Conselho de Administração da NOS que estas contribuições extraordinárias para o
SU incorrido (e não selecionado por via concorrencial) violam de forma flagrante a Diretiva do Serviço
Universal. Acresce que, considerando o quadro legal e o direito em vigor desde que a NOS iniciou a
sua atividade, a exigência do pagamento da contribuição extraordinária viola o princípio da proteção
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da confiança, reconhecido a nível legal e constitucional no ordenamento jurídico português. Por estas
razões, a NOS continuará a impugnar judicialmente as liquidações de todas e cada uma das
contribuições extraordinárias que lhe venham a ser exigidas, sendo convicção do Conselho de
Administração de que terão sucesso as impugnações efetuadas e a efetuar;
b. Outros processos fiscais, em relação aos quais o Conselho de Administração entende ser provável a
obtenção de sentença favorável à NOS SA, mas que considera corresponderem a um Passivo
contingente no âmbito do apuramento do justo valor dos passivos assumidos no processo de fusão;

v) O montante apresentado na rubrica “Contingências diversas” refere-se a provisões para fazer face a riscos
relacionados com eventos/diferendos de natureza diversa das quais da sua resolução poderão resultar
exfluxos de caixa, e outros passivos prováveis resultantes de transações diversas efetuadas em exercícios
anteriores e cuja saída de fundos é provável, nomeadamente, custos imputados ao período corrente ou a
períodos passados, em relação aos quais não é possível estimar com grande fiabilidade o momento da
concretização da despesa.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os movimentos registados nas rubricas de provisões são os
seguintes:
31-12-2014

REFORÇO

REDUÇÃO

OUTROS

31-12-2015

50.129

4.895

(4.706)

10.724

64

-

(64)

-

-

Desmantelamento e remoção de ativos

18.131

404

(251)

5.920

24.204

Passivos contingentes
Contingências diversas

34.673

-

-

-

24.224

241

(237)

(4.663)

34.673
19.565

127.221

5.540

(5.258)

11.981

139.484

Processos judiciais em curso e outros
Investimentos financeiros

61.042

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os reforços de provisão referem-se
predominantemente à atualização do valor das contingências e respetivos juros de processos para os quais já
existia provisão. As reduções de provisão contemplam a redução da coima em 500 mil euros do processo de
contraordenação instaurado pela CNPD.
O movimento registado em “Outros” no montante de 10,7 milhões de euros, na rubrica “Processos judiciais
em curso e outros”, corresponde predominantemente à reclassificação para provisões de contingências
fiscais que estavam anteriormente a deduzir a ativos por impostos diferidos de prejuízos fiscais (Nota 13), no
montante de 9,9 milhões de euros.
O movimento registado em “Outros” no montante de 5,9 milhões de euros, na rubrica “Desmantelamento e
remoção de ativos”, foi registado por contrapartida de “Ativos fixos tangíveis” e resulta predominantemente
do incremento das provisões para desmantelamento de ativos em resultado da alteração da taxa usada na
atualização para o valor presente da responsabilidade.
Adicionalmente, os movimentos registados em “Outros” no montante de 4,7 milhões de euros referem-se
predominantemente à utilização de provisões criadas para indemnizações a colaboradores no montante de 1
milhão de euros e à reclassificação de estimativas de custos em relação aos quais não é possível estimar com
grande fiabilidade o momento da concretização da despesa no montante de 4 milhões de euros.
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os movimentos registados nas rubricas de provisões são os
seguintes:
31-12-2015

REFORÇO

REDUÇÃO

OUTROS

31-12-2016

61.042

6.533

(7.901)

(1.977)

57.697

-

825

-

-

825

Desmantelamento e remoção de ativos

24.204

362

(186)

5.314

29.694

Passivos contingentes
Contingências diversas

34.673

-

(3.164)

1.977

Processos judiciais em curso e outros
Investimentos financeiros

19.565

2.926

(11)

2.105

33.486
24.585

139.484

10.646

(11.262)

7.419

146.287

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os reforços de provisão referem-se
predominantemente à atualização do valor das contingências, respetivos juros e custas de processos para os
quais já existia provisão. As reduções de provisão correspondem à redução de contingências por processos
findos e reavaliação dos montantes de atuais contingências.
O movimento registado em “Outros” no montante de 5,3 milhões de euros, na rubrica “Desmantelamento e
remoção de ativos”, foi registado por contrapartida de “Ativos fixos tangíveis” e resulta predominantemente
do incremento das provisões para desmantelamento de ativos em resultado da alteração da taxa usada na
atualização para o valor presente da responsabilidade.
Adicionalmente, os movimentos registados em “Outros” no montante de 2,1 milhões de euros referem-se
predominantemente à utilização de provisões criadas para indemnizações a colaboradores no montante de
1,6 milhões de euros e à reclassificação de estimativas de custos em relação aos quais não é possível estimar
com grande fiabilidade o momento da concretização da despesa no montante de 3,7 milhões de euros.
Os movimentos líquidos dos reforços e reduções para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e
2016, refletidos na demonstração dos resultados, na rubrica de Provisões decompõem-se da seguinte forma:
12M 15
Provisões e ajustamentos (Nota 33)
Investimentos financeiros (Nota 10)
Outros custos / (ganhos) não recorrentes
Juros - Desmantelamento de ativos

12M 16

(1.671)

(3.876)

(64)

825

1.683

2.432

153

176

Outros Juros

1.095

134

Imposto sobre o rendimento (Nota 13)

(928)

(307)
(616)

Outros
REFORÇOS E REDUÇÕES DE PROVISÕES
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24.

Acréscimos de custos

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
NÃO CORRENTE
Obrigações contratuais i)
Outros
CORRENTE
Faturação a emitir por operadores ii)
Férias, subsídio de férias e outros custos com o pessoal
Publicidade
Direitos de conteúdos e filmes
Trabalhos especializados
Serviços de programação
Investimento em ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis
Custos com ações de cobrança
Comissões
Energia e água
Rendas e alugueres
Conservação e reparação
Outros acréscimos de custos

31-12-2016

9.470
9.470

8.776
409
9.185

43.309
26.235
8.107
16.106
16.272
10.377
16.808
10.452
6.376
3.528
4.608
1.715
11.978
175.871

43.630
25.005
17.272
15.841
13.066
12.670
11.806
8.380
5.835
3.696
2.007
1.622
13.684
174.514

i) No âmbito do processo de afetação do justo valor aos ativos e passivos do grupo Optimus foram
identificadas obrigações contratuais referentes a contratos de longa duração cujos preços praticados são
distintos dos preços de mercado. Este montante corresponde à parcela de médio e longo prazo da
atualização para o justo valor desses contratos.

ii) Montantes relativos a faturação a emitir predominantemente de operadores internacionais relativamente
aos custos de interligação por tráfego internacional e pela utilização de serviços de roaming.

25.

Proveitos diferidos

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31-12-2015
CORRENTE
Faturação antecipada i)
Subsídio ao investimento ii)

i)

28.467
335
28.802

31-12-2016

NÃO
CORRENTE
5.259
5.259

CORRENTE

NÃO
CORRENTE

29.491
632
30.123

4.138
4.138

Esta rubrica diz respeito, essencialmente, à faturação de serviços de televisão relativos ao mês seguinte
ao período de reporte e a valores recebidos de clientes, por parte da NOS Comunicações S.A., associados
aos recarregamentos de telemóveis e à compra de minutos de telecomunicações ainda não consumidos.

ii) Esta rubrica é relativa, sobretudo, ao diferimento do proveito referente ao subsídio implícito decorrente
da obtenção de financiamento junto do BEI, a taxas de juro abaixo de valores de mercado (Nota 22).
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26.

Contas a pagar - Fornecedores

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as contas a pagar a fornecedores e outras entidades têm a seguinte
composição:
31-12-2015
Fornecedores conta corrente
Faturas em receção e conferência

27.

31-12-2016

322.319
5.166
327.485

232.305
6.523
238.828

Contas a pagar - outros

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
31/12/2015
NÃO CORRENTE
Cessão de créditos sem recurso i)
CORRENTE
Fornecedores de ativos fixos tangíveis e intangíveis
Cessão de créditos sem recurso i)
Direitos de transmissão de jogos ii)
Adiantamentos de clientes
Outros

i)

31/12/2016

-

21.551

-

21.551

27.617
-

34.772
18.624

81

13.500
152

1.008
28.706

1.685
68.733

28.706

90.284

A subsidiária NOS Comunicações, S.A. concretizou operações de cessão de créditos coordenadas pelo
Banco Comercial Português e pela Caixa Geral de Depósitos (total contratado de 49,8 milhões de euros),
através das quais cedeu créditos futuros a serem gerados por uma carteira de clientes Corporate, sendo
que, no exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o saldo ascende a 40,2 milhões de euros. Estas
operações não implicaram qualquer alteração no tratamento contabilístico dos créditos subjacentes ou na
relação com os respetivos clientes.

ii) A rubrica de “Direitos de transmissão de jogos” é justificada pelo montante estimado a pagar pela
aquisição dos direitos de transmissão de jogos para a época 16/17 ao abrigo dos novos contratos de
conteúdos desportivos (Nota 38.3), no montante de 20,3 milhões de euros, que a 31 de dezembro de
2016 ascendia a 13,5 milhões de euros (Nota 14).
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28.

Receitas operacionais

As receitas operacionais consolidadas, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, repartem-se
da seguinte forma:
4º TRIM 15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS:
Telco i)
Audiovisuais e exibição cinematográfica ii)
VENDAS:
Telco iii)
Audiovisuais e exibição cinematográfica iv)
OUTRAS RECEITAS:
Telco
Audiovisuais e exibição cinematográfica

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

332.200
18.650
350.850

1.288.343
74.645
1.362.988

344.839
19.639
364.478

1.350.527
74.636
1.425.163

16.710
4.849
21.559

48.750
18.130
66.880

16.303
5.071
21.374

53.682
17.927
71.609

3.634
365
3.999
376.408

13.181
1.256
14.437
1.444.305

4.434
589
5.023
390.875

16.785
1.412
18.197
1.514.969

Estas receitas operacionais encontram-se líquidas de eliminações entre empresas do Grupo.

i)

Esta rubrica inclui, essencialmente, receitas relativas: (a) subscrição de pacotes de canais base que podem
ser comercializados em bundle com os serviços de banda larga fixa e/ou voz fixa; (b) subscrição de
pacotes de canais premium e S-VOD; (c) aluguer de equipamento terminal; (d) consumo de conteúdos
(VOD); (e) tráfego e terminação voz móvel e fixa; (f) ativação do serviço; (g) acesso à Internet de banda
larga móvel; e (h) outros serviços adicionais (por exemplo, firewall e antivírus) e prestação de serviços de
gestão de datacenters e consultoria na área dos sistemas de informação.

ii) Esta rubrica inclui, essencialmente: (a) receitas de bilheteira e publicidade nos cinemas da NOS Cinemas; e
(b) receitas relativas à distribuição de filmes a outros exibidores cinematográficos em Portugal e à
produção e comercialização de conteúdos audiovisuais.

iii) Esta rubrica inclui, essencialmente, receitas relativas à venda de equipamento terminal, telefones e
telemóveis.

iv) Esta rubrica inclui, essencialmente, a venda de produtos de bar da NOS Cinemas e DVDs.

29.

Custos com o pessoal

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
Remunerações
Encargos sociais
Benefícios sociais
Outros

16.373
4.092
356
2.953
23.774

12M 15
66.053
16.699
1.382
4.969
89.103

4º TRIM 16
16.353
4.254
843
2.924
24.374

12M 16
69.424
17.211
1.804
4.653
93.092

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o número médio de pessoal ao serviço das
empresas incluídas na consolidação foi de 2.503 e 2.515, respetivamente. A 31 de dezembro de 2016, o
número de pessoal ao serviço das empresas incluídas na consolidação ascendia a 2.522.
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Os custos com indemnizações pagas a colaboradores, enquadrando-se na definição de custos não
recorrentes da atividade operacional da empresa, encontram-se registados na rubrica de Custos de
integração.

30.

Custos diretos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
Custos de conteúdos
Custos de telecomunicações - tráfego
Custos de telecomunicações - capacidade
Negócio publicidade - espaços publicitários
Outros

42.999
53.590
13.912
4.099
2.386
116.986

12M 15
163.401
202.529
51.374
13.391
6.010
436.705

4º TRIM 16
52.973
51.337
12.801
4.969
793
122.873

12M 16
187.841
198.693
49.753
15.440
6.047
457.774

O aumento dos custos de conteúdos é justificado, predominantemente, pelos novos contratos de conteúdos
desportivos (Nota 38.3) e revisão do modelo de distribuição dos direitos da Sport TV.

31.

Custo das mercadorias vendidas

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
Custo das mercadorias vendidas
Aumentos / (diminuições) da imparidade para inventários (Nota 14)

32.

17.199
981
18.180

12M 15
51.654
1.744
53.398

4º TRIM 16
15.409
403
15.812

12M 16
55.265
1.618
56.883

Serviços de suporte e fornecimentos e serviços externos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, estas rubricas têm a seguinte composição:
4º TRIM 15
SERVIÇOS DE SUPORTE:
Call centers e apoio a cliente
Sistemas de informação
Suporte administrativo e outros
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS:
Manutenção e reparação
Rendas e alugueres
Eletricidade
Comissões
Trabalhos especializados
Comunicação
Instalação e montagem de equip. terminal
Outros fornecimentos e serviços externos
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12M 15

4º TRIM 16

12M 16

8.612
5.759
10.297
24.668

33.541
18.576
41.604
93.721

8.394
5.844
9.600
23.838

33.849
19.690
37.906
91.445

10.948
10.206
5.578
3.877
3.727
2.024
2.585
9.357
48.302

43.921
41.653
21.511
15.622
14.134
8.223
6.974
31.681
183.719

11.088
11.727
5.642
2.456
3.591
1.897
2.679
6.205
45.285

44.419
44.682
21.816
11.472
12.944
7.931
9.361
31.791
184.416

33.

Provisões e ajustamentos

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
Provisões (Nota 23)
Imp. de Contas a receber - clientes (Nota 15)
Imp. de Contas a receber - outros (Nota 11)
Outros

34.

(1.071)
7.905
163
3
7.000

12M 15
(1.671)
(620)
661
80
(1.550)

4º TRIM 16
555
11.967
126
92
12.740

12M 16
(3.876)
11.682
136
116
8.058

Perdas / (Ganhos) em empresas participadas, líquidas

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (NOTA 10)
Sport TV
Dreamia
Finstar
Mstar
Upstar
Outros

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

1.702
316
(696)
(27)
(10)
88
1.373

5.155
(472)
(8.061)
(251)
(30)
75
(3.584)

(1.396)
35
(939)
77
(36)
(37)
(2.297)

3.197
(657)
2.395
1.111
(42)
(55)
5.948

1.373

(3.584)

(2.297)

5.948

OUTROS
Recebimento Distodo

35.

Depreciações, amortizações e perdas por imparidade

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
4º TRIM 15
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangíveis
ATIVOS INTANGÍVEIS
Propriedade industrial e outros direitos
PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO
Propriedades de investimento

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

2.846
49.009
351
3
4.866
231
57.306

11.257
183.135
1.212
12
22.432
911
218.959

3.039
44.367
(344)
8
4.141
1.101
52.313

12.333
175.982
950
28
19.061
512
208.867

41.473
41.473

147.438
147.438

46.718
46.718

182.654
182.654

(22)
(22)
98.757

9
9
366.406

21
21
99.052

34
34
391.555
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36.

Custos de financiamento e outros custos / (Proveitos) financeiros,

líquidos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os custos de financiamento e outros custos /
(proveitos) financeiros líquidos têm a seguinte composição:
4º TRIM 15
CUSTOS DE FINANCIAMENTO:
JUROS SUPORTADOS:
Empréstimos obtidos
Locações financeiras
Derivados
Outros
JUROS OBTIDOS
OUTROS CUSTOS / (PROVEITOS) FINANCEIROS LÍQUIDOS:
Comissões dos empréstimos obtidos
Outros

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

4.133
1.599
397
567
6.696
(2.290)
4.406

22.254
5.367
1.124
3.103
31.848
(7.791)
24.057

4.210
1.300
626
(72)
6.064
(1.786)
4.278

16.711
5.663
2.180
914
25.468
(8.624)
16.844

1.410
612
2.022

7.660
2.969
10.629

1.433
364
1.797

5.367
1.910
7.277

Os juros obtidos correspondem predominantemente a juros de mora cobrados a clientes.

37.

Resultado líquido por ação

Os resultados por ação, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, foram calculados como se
segue:
4º TRIM 15
Resultado líquido consolidado, atribuível a acionistas
Nº de ações ordinárias em circulação no período (média ponderada)
Resultado básico por ação - euros
Resultado diluído por ação - euros

12M 15

4º TRIM 16

12M 16

9.191

82.720

11.994

90.381

513.676.594

513.964.985

512.136.639

512.651.058

0,02

0,16

0,02

0,16

0,02
0,02

0,18
0,18

Nos exercícios apresentados não existiram quaisquer efeitos diluitivos com impacto no resultado líquido por
ação, pelo que este é igual ao resultado básico por ação.

38.

Garantias e compromissos financeiros assumidos

38.1.

Garantias

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o Grupo apresenta garantias a favor de terceiros correspondentes às
seguintes situações:
31-12-2015
Instituições bancárias i)
Administração fiscal ii)
Outros iii)
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110.264
12.161
13.446
135.871

31-12-2016
110.264
14.850
12.288
137.402

i)

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, este montante refere-se a garantias prestadas pela NOS relativas ao
empréstimo do BEI.

ii) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, este montante refere-se a garantias exigidas pela Administração
Fiscal no âmbito de processos fiscais contestados pela Empresa e suas participadas (Nota 41).

iii) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, este montante refere-se, essencialmente, a garantias prestadas no
âmbito dos processos de Taxas Municipais de Direitos de Passagem, a garantias prestadas a locadores de
salas de cinema e a garantias bancárias prestadas às empresas que prestam o serviço de aluguer de
capacidade de satélite (Nota 41).
No âmbito do financiamento obtido pela Upstar junto do Novo Banco no montante total de 20 milhões de
euros, a NOS assinou uma Livrança no montante, proporcional à participação detida, de 30% do
financiamento.
No âmbito do financiamento obtido pela Upstar junto do Banco Comercial Português no montante total de 10
milhões de euros, a NOS assinou uma Livrança no montante, proporcional à participação detida, de 30% do
financiamento.
Adicionalmente, durante o exercício de 2014 e no âmbito de um contrato entre a Upstar e um fornecedor de
conteúdos televisivos, a NOS prestou uma garantia pessoal, na forma de aval parcial, proporcional à
participação detida de 30%, como contragarantia de uma garantia prestada pelo Novo Banco no montante
total de 30 milhões de dólares, para caucionar o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. Em
janeiro de 2017, o fornecedor acionou parcialmente a garantia no montante de 12,5 milhões de dólares.
Durante o exercício de 2015, a NOS emitiu uma carta conforto à Caixa Geral de Depósitos no âmbito de uma
emissão de uma garantia bancária à Sport Tv, no montante de 23,1 milhões de euros. A 31 de dezembro de
2016, o montante ativo das garantias bancárias ascende a 10,3 milhões de euros.
Durante o primeiro semestre de 2015 e 2016, e na sequência das notas de liquidação relativa ao CLSU 20072009 e 2010-2011 a NOS constituiu fianças a favor do Fundo de Compensação do Serviço Universal, no
montante de 23,6 milhões de euros e 16,7 milhões de euros, respetivamente, de modo a prevenir a
instauração de processos de execução fiscal com vista ao pagamento coercivo dos valores liquidados (Nota
23).
Em setembro de 2016, a NOS constituiu uma fiança, em nome da Sport Tv, à The Football Association League
Limited, no montante inicial de 29,1 milhões de euros, ascendendo a 31 de dezembro de 2016, a 19,9 milhões
de euros.
Durante o exercício de 2016, a NOS prestou uma garantia à Warner Brothers, no âmbito da renovação do
contrato de distribuição de cinema para o território nacional e os países africanos de língua portuguesa, com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
Adicionalmente, para além das garantias exigidas pela Administração Fiscal, foram constituídas fianças
relativas a processos fiscais em curso em que a NOS constituiu-se fiadora da NOS SA, até ao montante de
15,3 milhões de euros.
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38.2.

Locações operacionais

As rendas vincendas das locações operacionais não canceláveis ou com opção de renovação apresentam a
seguinte maturidade:
31-12-2015
RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
Lojas, cinemas e outros edificios
Torres de telecomunicações
Equipamentos
Viaturas

38.3.

723
6.748
7.471

31-12-2016

MENOS DE
1 ANO

ENTRE 1 E
5 ANOS

MAIS DE 5
ANOS

19.325
18.874
1.948
2.842
42.989

43.869
43.933
4.835
4.197
96.833

25.007
4.264
29.271

RENOVAÇÃO
AUTOMÁTICA
1.170
1.732
2.902

MENOS DE
1 ANO

ENTRE 1 E
5 ANOS

MAIS DE 5
ANOS

16.994
19.557
1.338
3.828
41.717

41.164
52.684
2.848
5.044
101.740

19.888
20.972
40.860

Outros compromissos

Covenants
Dos empréstimos obtidos (excluindo locações financeiras), para além de estarem sujeitos ao cumprimento
pelo Grupo das suas obrigações (operacionais, legais e fiscais) 100% dos mesmos encontram-se sujeitos a
cláusulas de Cross default, Pari Passu e Negative Pledge e 85% encontram-se sujeitos a cláusulas de
Ownership.
Adicionalmente, cerca de 42% do total dos empréstimos obtidos exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3 vezes o EBITDA consolidado, cerca de 4% exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3,5 vezes o EBITDA consolidado e cerca de 12% exigem que a dívida financeira
líquida consolidada não exceda até 4 vezes o EBITDA consolidado.
O Empréstimo do BEI, no montante de 110 milhões de euros, com maturidade em 2022, é destinado
exclusivamente ao financiamento do projeto de investimento para apoio ao desenvolvimento da rede de
banda larga móvel em Portugal, montante este que não poderá, em caso algum, exceder 50% do total do
custo do projeto.
Compromissos assumidos no âmbito da operação de fusão entre a Zon e a Optimus SGPS
A 31 de dezembro de 2016, subsistia em aberto, relativamente aos compromissos da decisão final da
Autoridade da Concorrência de não oposição à fusão entre a ZON e a Optimus SGPS assegurar que a NOS SA
negociava com a Vodafone um contrato de opção de compra da sua rede de fibra.
Esse contrato foi celebrado no prazo previsto, tendo a Vodafone exercido a respetiva opção de compra e
formalizado o contrato de compra e venda em janeiro de 2017 (Nota 43).
Contratos de cessão de direitos de transmissão de futebol
Em dezembro de 2015, a NOS celebrou um contrato com a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e a Benfica
TV, S.A. relativo aos direitos de transmissão televisiva de jogos em casa da Equipa A de futebol sénior da
Benfica SAD para a Liga NOS, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do Canal Benfica Tv. O
contrato terá início na época desportiva 2016/2017 e uma duração inicial de 3 anos podendo ser renovado por
decisão de qualquer das partes até perfazer um total de 10 épocas desportivas, ascendendo a contrapartida
financeira global ao montante de 400 milhões de euros, repartida em montantes anuais progressivos.
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Também em dezembro de 2015, a NOS celebrou um contrato com a Sporting Clube de Portugal – Futebol SAD
e a Sporting Comunicação e Plataformas, S.A. que inclui os seguintes direitos:
1) Direito de transmissão televisiva e multimédia dos jogos em casa da Equipa A de futebol sénior da
Sporting SAD;
2) Direito de exploração da publicidade estática e virtual do estádio José Alvalade;
3) Direito de transmissão e distribuição do Canal Sporting TV;
4) Direito de ser o seu Principal Patrocinador.
O contrato terá uma duração de 10 épocas no que se refere aos direitos indicados em 1) e 2), supra, com início
em julho de 2018, de 12 épocas no caso dos direitos mencionados em 3) com início em julho de 2017 e 12
épocas e meia no caso dos direitos mencionados em 4) com início em janeiro de 2016, ascendendo a
contrapartida financeira global ao montante de 446 milhões de euros, repartida em montantes anuais
progressivos.
Ainda em dezembro de 2015, a NOS celebrou contratos relativos aos direitos de transmissão televisiva dos
jogos em casa do Futebol Sénior com as seguintes sociedades desportivas:
1) Associação Académica de Coimbra – Organismo Autónomo de Futebol, SDUQ, Lda
2) Os Belenenses Sociedade Desportiva Futebol, SAD
3) Clube Desportivo Nacional Futebol, SAD
4) Futebol Clube de Arouca – Futebol, SDUQ, Lda
5) Futebol Clube de Paços de Ferreira, SDUQ, Lda
6) Marítimo da Madeira Futebol, SAD
7) Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD
8) Vitória Futebol Clube, SAD
Os contratos têm todos início na época desportiva 2019/2020 e uma duração de até 7 épocas desportivas,
com exceção do contrato com o Sporting Clube de Braga – Futebol, SAD o qual tem duração de 9 épocas.
Durante o ano de 2016, foram ainda celebrados contratos relativos aos direitos de transmissão televisiva dos
jogos em casa do Futebol Sénior com as seguintes sociedades desportivas:
1) C. D. Tondela – Futebol, SDUQ, Lda
2) Clube Futebol União da Madeira, Futebol, SAD
3) Grupo Desportivo de Chaves – Futebol, SAD
4) Sporting Clube da Covilhã – Futebol, SDUQ, Lda
5) Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD
6) Sport Clube de Freamunde – Futebol, SAD
7) Sporting Clube Olhanense – Futebol, SAD
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8) Futebol Clube de Penafiel, SDUQ, Lda
9) Portimonense Futebol, SAD
Os contratos têm todos início na época desportiva 2019/2020 e uma duração de até 3 épocas desportivas.
Em maio de 2016, a NOS e a Vodafone acordaram na disponibilização recíproca, por várias épocas
desportivas, de conteúdos desportivos (nacionais e internacionais) detidos pelas empresas, tendo como
objetivo assegurar a ambas as empresas a disponibilização dos direitos de transmissão dos jogos em casa dos
clubes, bem como dos direitos de transmissão e distribuição de canais de desporto e de canais de clubes,
cujos direitos sejam detidos por cada uma das partes em cada momento. O acordo produziu os seus efeitos
logo a partir da época desportiva 16/17, garantindo que os clientes da NOS e da Vodafone podem ter acesso
ao canal do Benfica e aos jogos do Benfica em casa, independentemente do canal onde estes jogos sejam
transmitidos.
Tendo em conta a possibilidade que o acordo celebrado previa de se alargar aos outros operadores, em julho
de 2016 a MEO e a Cabovisão aderiram ao mesmo, pondo designadamente fim à falta de disponibilização na
grelha da NOS do Porto Canal e garantindo que todos os clientes de televisão paga em Portugal podem ter
acesso a todos os conteúdos desportivos relevantes, independentemente do operador de telecomunicações
que utilizem.
No âmbito do acordo celebrado com os restantes operadores, como contrapartida pela disponibilização
recíproca dos direitos, os custos globais são repartidos de acordo com as receitas retalhistas de
telecomunicações e as quotas de mercado de Pay Tv.
Os cash-flows estimados, resumem-se como segue:
Épocas
Cash-flows estimados com os contratos celebrados pela NOS
com as sociedades desportivas *
Cash flows estimados da NOS, para os contratos celebrados pela NOS (líquidos dos
montantes debitados aos operadores) e para os contratos celebrados pelos restantes
operadores

2016/17

seguintes

41 M€

1.150 M€

24 M€

660 M€

*Inclui direitos de transmissão de jogos e canais, publicidade e outros.

Em agosto de 2016, foi alcançado um acordo que tem como objetivo que a estrutura acionista da Sport TV
passe a ser detida em partes iguais pela NOS, Meo, Vodafone e a Olivedesportos. Em janeiro de 2017, a MEO
entrou no capital próprio da Sport TV (Nota 43).
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39.

Notas explicativas à demonstração dos fluxos de caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi elaborada tendo em consideração o disposto na IAS 7, havendo os
seguintes aspetos a salientar:
39.1.

Recebimentos provenientes de investimentos financeiros

A rubrica recebimentos provenientes de investimentos financeiros tem a seguinte composição:
12M 15
1
1

Devolução prestações acessórias Sport TV
Outros

39.2.

12M 16
25.347
19
25.366

Pagamentos provenientes de investimentos financeiros

A rubrica pagamentos provenientes de investimentos financeiros tem a seguinte composição:
12M 15
Cobertura prejuízos Sport TV
Outros

39.3.

12M 16
1
1

25.347
25.347

Dividendos/Distribuições de resultados

A rubrica dividendos tem a seguinte composição:
12M 15
NOS SGPS
NOS Madeira
Lusomundo Imobiliária 2

39.4.

72.043
172
1
72.216

12M 16
82.121
82.121

Empréstimos obtidos

A rubrica de empréstimos obtidos apresenta pelo valor líquido os reembolsos e respetivas renovações,
mensais, das emissões dos programas de papel comercial.
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40. Partes relacionadas
40.1.

Listagem resumo das partes relacionadas

O resumo detalhado das entidades relacionadas em 31 de dezembro de 2016 é como se segue:

3shoppings – Holding,SGPS, S.A.
8ª Avenida Centro Comercial, SA
Accive Insurance Cons. e Franchising,Lda
Accive Insurance-Corretor de Seguros, SA
Aduanas Caspe, S.L.U.
Aegean Park, S.A.
Agepan Eiweiler Management GmbH
Agloma Imobiliaria y Servicios. S.L.
Agloma Investimentos, Sgps, S.A.
ALBCC Albufeirashopping C.Comercial SA
Albufeira Retail Park
ALEXA Administration GmbH
ALEXA Holding GmbH
ALEXA Shopping Centre GmbH
Algarveshopping – Centro Comercial, S.A.
Apor - Agência para a Modernização do Porto
Aqualuz – Turismo e Lazer, Lda
Aqualuz Tróia-Expl.Hoteleira e Imob., SA
Arat Inmuebles, S.A.
ARP Alverca Retail Park,SA
Arrábidashopping – Centro Comercial, S.A.
Aserraderos de Cuellar, S.A.
Atelgen-Produção Energia, ACE
Atlantic Ferries – Tráf.Loc,Flu.e Marít, S.A.
Azulino Imobiliária, S.A.
BA Business Angels, SGPS, SA
BA Capital, SGPS, SA
Banco BPI, SA
BB Food Service, S.A.
Beeskow Holzwerkstoffe
Beralands BV
Bertimóvel – Sociedade Imobiliária, S.A.
Big Picture 2 Films, SA
Blackrock, Inc.
Bloco Q – Sociedade Imobiliária, S.A.
BOM MOMENTO – Comércio Retalhista, SA
Bright Development Studio, S.A.
Bright Ventures Capital SCR
Caixanet – Telecomunicações e Telemática, SA
Canal 20 TV
Canasta – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Candotal Spain, S.L.
Cape Technologies Limited
CAPWATT - Brainpower, S.A.
Capwatt ACE, S.A.
Capwatt Colombo - Heat Power, S.A.
Capwatt Engenho Novo - Heat Power, S.A.
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Capwatt Hectare - Heat Power, ACE
Capwatt II - Heat Power, S.A.
Capwatt III - Heat Power, S.A.
Capwatt Maia - Heat Power, S.A.
Capwatt Martim Longo - Solar Power, S.A.
Capwatt Vale do Caima - Heat Power, S.A.
Capwatt Vale do Tejo - Heat Power, S.A.
CAPWATT, SGPS, S.A.
Carvemagere-Manut.e Energias Renov., Lda
Casa da Ribeira-Sociedade Imobiliária,SA
Cascaishopping – Centro Comercial, S.A.
Cascaishopping Holding I, SGPS, S.A.
CCCB Caldas da Rainha - Centro Comercial,SA
Centro Colombo – Centro Comercial, S.A.
Centro Residencial da Maia,Urban., S.A.
Centro Vasco da Gama – Centro Comercial, S.A.
Chão Verde – Soc.Gestora Imobiliária, S.A.
Ciminvest – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Cinclus Imobiliária, S.A.
Citic Capital Sierra Limited
Citic Capital Sierra Prop. Man. Limited
Citorres – Sociedade Imobiliária, S.A.
Coimbrashopping – Centro Comercial, S.A.
Colombo Towers Holding, BV
Comercial Losan Polonia SP. Z.O.O.
Comercial Losan, S.L.U.
Companhia de Pesca e Comércio de Angola (Cosal), SARL
Companhia Térmica do Serrado, ACE
Companhia Térmica Tagol, Lda.
Condis – Sociedade de distribuição, S.A.
Condis Limitada
Contacto Concessões, SGPS, S.A.
Contimobe – Imobil.Castelo Paiva, S.A.
Continente Hipermercados, S.A.
Contry Club da Maia-Imobiliaria, S.A.
Craiova Mall BV
CTE-Central Termoeléct. do Estuário, Lda
Cumulativa – Sociedade Imobiliária, S.A.
Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A.
Discovery Sports, SA
DOC Malaga SITECO, S.L.U.
DOC Malaga SITECO, S.L.U.
Dortmund Tower GmbH
Dos Mares – Shopping Centre B.V.
Dos Mares – Shopping Centre, S.A.
Dreamia - Serviços de Televisão, S.A.
Dreamia Holding B.V.

ENTIDADES RELACIONADAS
East Star Ltd
Iberosegur-Soc. Ibérica Med. Seguros,Lda
Ecociclo – Energia e Ambiente, S.A.
Igimo – Sociedade Imobiliária, S.A.
EFACEC Electric Mobility, S.A.
Iginha – Sociedade Imobiliária, S.A.
EFACEC ENERGIA - Máquinas e Equipamentos Eléctricos S.A.
Imobeauty, SA
EFACEC Engenharia e Sistemas, S.A.
Imoclub – Serviços Imobilários, S.A.
EFACEC Marketing Internacional, S.A.
Imoconti – Soc.Imobiliária, S.A.
EFACEC Power Solutions, SGPS, S.A.
Imodivor – Sociedade Imobiliária, S.A.
EFACEC Serviços Corporativos, S.A.
Imoestrutura – Soc.Imobiliária, S.A.
Efanor Investimentos, SGPS, S.A.
Imogamek, S.A.
Efanor Serviços de Apoio à Gestão, S.A.
Imohotel – Emp.Turist.Imobiliários, S.A.
Elergone Energias, Lda
Imoluanda, S.A.
Empreend.Imob.Quinta da Azenha, S.A.
Imomuro – Sociedade Imobiliária, S.A.
Enerlousado-Recursos Energéticos, Lda.
Imopenínsula – Sociedade Imobiliária, S.A.
Estação Viana – Centro Comercial, S.A.
Imoplamac Gestão de Imóveis, S.A.
Euroresinas – Indústrias Quimicas, S.A.
Imoponte – Soc.Imobiliaria, S.A.
Farmácia Selecção, S.A.
Imoresort – Sociedade Imobiliária, S.A.
Fashion Division Canárias, SL
Imoresultado – Soc.Imobiliaria, S.A.
Fashion Division, S.A.
Imosedas – Imobiliária e Seviços, S.A.
Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.
Imosistema – Sociedade Imobiliária, S.A.
Filmes Mundáfrica, SARL
Impaper Europe GmbH
Finisantoro Holding Limited
Implantação – Imobiliária, S.A.
FINSTAR - Sociedade de Investimentos e Participações, SA
Infofield – Informática, S.A.
Fozimo – Sociedade Imobiliária, S.A.
Inovretail, Lda.
Frases e Frações Imobiliária e Serv., SA
Inparvi SGPS, S.A.
Freccia Rossa – Shopping Centre S.r.l.
Interlog – SGPS, S.A.
Fundo de Invest. Imobiliário Imosede
Ioannina Development of Shopping Centres, SA
Fundo Esp.Inv.Imo.Fec. WTC
Irmãos Vila Nova III - Imobiliária, SA
Fundo I.I. Parque Dom Pedro Shop.Center
Irmãos Vila Nova, SA
Fundo Invest. Imobiliário Imosonae Dois
Isoroy SAS
Fundo Invest.Imob.Shopp. Parque D.Pedro
ITRUST - Cyber Security and Intellig.,SA
Gaiashopping I – Centro Comercial, S.A.
IVN - Serviços Partilhados, SA
Gaiashopping II – Centro Comercial, S.A.
IVN Asia Limited
GHP Gmbh
Kento Holding Limited
Gli Orsi Shopping Centre 1 Srl
Land Retail B.V.
Global Usebti, S.L.
Landscape – Promoções e Projectos Imobiliários, Lda
Glunz AG
Larim Corretora de Resseguros Ltda
Glunz Service GmbH
Larissa Develop. Of Shopping Centers, S.A.
Glunz UK Holdings Ltd
Lazam – MDS Corretora e Administradora de Seguros, S.A.
Glunz Uka Gmbh
LCC LeiriaShopping Centro Comercial SA
Golf Time – Golfe e Invest. Turísticos, S.A.
Le Terrazze - Shopping Centre 1 Srl
Gots – Gestão, Organização, Desenvolvimento e Serviços, S.A.
Libra Serviços, Lda.
Guimarãeshopping – Centro Comercial, S.A.
Loop5 Shopping Centre GmbH
Harvey Dos Iberica, S.L.
Losan Colombia, S.A.S.
Henderseon Group plc
Losan Overseas Textile, S.L.
Herco Consultoria de Risco, S.A.
Losan Tekstil Urun.V E Dis Ticaret, L.S.
Herco Consultoria de Riscos e Corretora de Seguros Ltda
Loureshopping – Centro Comercial, S.A.
HighDome PCC Limited
Lusitânia - Companhia de Seguros, SA
HighDome PCC Limited (Cell Europe)
Lusitânia Vida - Companhia de Seguros, SA
Hipergest, S.A.
Luz del Tajo – Centro Comercial S.A.
Iberia Shop.C. Venture Coöperatief U.A.
Luz del Tajo B.V.
Iberian Assets, S.A.
Madeirashopping – Centro Comercial, S.A.
Iberian Holdings Spain S.L.U
Maiashopping – Centro Comercial, S.A.

197

ENTIDADES RELACIONADAS
Maiequipa – Gestão Florestal, S.A.
Marcas MC, ZRT
Marina de Tróia S.A.
Marmagno – Expl.Hoteleira Imob., S.A.
Marvero – Expl.Hoteleira Imob., S.A.
MCCARE, Serviços de Saúde, S.A.
MDS Africa SGPS, SA
MDS AUTO - Mediação de Seguros, SA
MDS Corretor de Seguros, S.A.
MDS Malta Holding Limited
MDS RE - Mediador de resseguros
MDS, SGPS, SA
Megantic BV
Microcom Doi Srl
MJB-Design, Lda
MJLF – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Modalfa – Comércio e Serviços, S.A.
MODALLOOP – Vestuário e Calçado, S.A.
Modelo – Dist.de Mat. de Construção, S.A.
Modelo Continente Hipermercados, S.A.
Modelo Continente Intenational Trade, SA
Modelo Hiper Imobiliária, S.A.
Movelpartes – Comp.para Ind.Mobiliária, S.A.
Mstar, SA
Niara Holding, SGPS, Lda
Niara Power, Lda
Norges Bank
Norteshopping – Centro Comercial, S.A.
Norteshopping Retail and Leisure Centre, BV
Nova Cimangola, S.A.
Novodecor (PTY), LTD
Olimpo Real Estate Socimi, SA
OSB Deustchland Gmbh
Overseas Investments SA
Panorama Equity Investments BV
Pantheon Plaza BV
Paracentro – Gest.de Galerias Com., S.A.
Parcelas e Narrativas - Imobiliária SA
Pareuro, BV
Park Avenue Develop. of Shop. Centers S.A.
Parklake Shopping, SA
Parque Atlântico Shopping – C.C., S.A.
Parque D. Pedro 1 B.V.
Parque de Famalicão – Empr. Imob., S.A.
Pátio Boavista Shopping Ltda.
Pátio Campinas Shopping Ltda
Pátio Goiânia Shopping Ltda
Pátio Londrina Empreend. e Particip. Ltda
Pátio São Bernardo Shopping Ltda
Pátio Sertório Shopping Ltda
Pátio Uberlândia Shopping Ltda
PCJ - Público, Comunicação e Jornalismo, S.A.
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Pharmaconcept – Actividades em Saúde, S.A.
PHARMACONTINENTE – Saúde e Higiene, S.A.
Plaza Éboli – Centro Comercial S.A.
Plaza Mayor Parque de Ócio BV
Plaza Mayor Parque de Ocio, SA
Plaza Mayor Shopping BV
Plaza Mayor Shopping, SA
Plenerg Srl
Poliface North America
Ponto de Chegada - Soc. Imobiliária, SA
PORTCC - Portimãoshopping Centro Comercial, SA
Porturbe – Edificios e Urbanizações, S.A.
Praedium – Serviços, S.A.
Praedium II – Imobiliária, S.A.
Praesidium Services Limited
Predicomercial – Promoção Imobiliária, S.A.
Predilugar - Sociedade Imobiliária, SA
Prédios Privados Imobiliária, S.A.
Predisedas – Predial das Sedas, S.A.
Proj. Sierra Germany 4 (four) – Sh.C.GmbH
Proj.Sierra Germany 2 (two) – Sh.C.GmbH
Project Guia, S.A.
Project SC 1 BV
Project Sierra 10 BV
Project Sierra 11 BV
Project Sierra 12 BV
Project Sierra 2 BV
Project Sierra 8 BV
Project Sierra Cúcuta BV
Project Sierra Four Srl
Project Sierra Four, SA
Project Sierra Spain 1 B.V.
Project Sierra Spain 2 – Centro Comer. S.A.
Project Sierra Two Srl
Promessa Sociedade Imobiliária, S.A.
Proyecto Cúcuta S.A.S.
Público – Comunicação Social, S.A.
QCE-Desenv. e Fabrico de Equipamentos,SA
Racionaliz. y Manufact.Florestales, S.A.
Rio Sul – Centro Comercial, S.A.
River Plaza Mall, Srl
River Plaza, BV
Ronfegen-Recursos Energéticos, Lda.
S.C. Microcom Doi Srl
S21 Sec Brasil, Ltda
S21 SEC Gestion, S.A.
S21 Sec Information Security Labs, S.L.
S21 Sec, S.A. de CV
Salsa DE GmbH
Salsa Distribution USA LLC
Salsa France, S.A.R.L.
Salsa Luxembourg, Sàrl

ENTIDADES RELACIONADAS
Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.
Santoro Financial Holding, SGPS, S.A.
Saphety – Transacciones Electronicas SAS
Saphety Brasil Transações Eletrônicas Ltda.
Saphety Level – Trusted Services, S.A.
SC – Consultadoria, S.A.
SC – Eng. e promoção imobiliária,SGPS, S.A.
SC Aegean B.V.
SC Assets, SGPS, SA
SC Finance BV
SC For-Serv.Form.e Desenv.R.H.,Unip.,Lda
SC Hospitality, SGPS , S.A.
SC, SGPS, SA
SDSR - Sports Division SR, S.A.
Selifa – Empreendimentos Imobiliários, S.A.
Sempre à Mão – Sociedade Imobiliária, S.A.
Sempre a Postos – Produtos Alimentares e Utilidades, Lda
Serra Shopping – Centro Comercial, S.A.
Sesagest – Proj.Gestão Imobiliária, S.A.
Sete e Meio – Invest. Consultadoria, S.A.
Sete e Meio Herdades – Inv. Agr. e Tur., S.A.
SFS - Serviços de Gestão e Marketing, SA
Shopping Centre Colombo Holding BV
Shopping Centre Parque Principado B.V.
SIAL Participações Ltda
Sierra Berlin Holding BV
Sierra Brazil 1 BV
Sierra Central S.A.S
Sierra Cevital Shopping Center, Spa
Sierra Core Assets Holdings, B.V.
Sierra Corporate Services Holland, BV
Sierra Developments Holding B.V.
Sierra Developments, SGPS, S.A.
Sierra European R.R.E. Assets Hold. B.V.
Sierra Germany GmbH
Sierra GP Limited
Sierra Greece, SA
Sierra Investimentos Brasil Ltda
Sierra Investments (Holland) 1 B.V.
Sierra Investments (Holland) 2 B.V.
Sierra Investments Holding B.V.
Sierra Investments SGPS, S.A.
Sierra Italy, Srl
Sierra Management, SGPS, S.A.
Sierra Maroc SARL
Sierra Maroc Services, SARL
Sierra Portugal, S.A.
Sierra Project Nürnberg BV
Sierra Real Estate Greece BV
Sierra Retail Ventures BV
Sierra Romania Sh. Centers Services Srl
Sierra Solingen Holding GmbH

Sierra Spain Malaga Holdings S.L.U
Sierra Spain ShoppinG Centers Services S.A.U.
Sierra Turkey Gayrim.Yön.P.Dan.An.Sirket
Sierra VdG Holding BV
Sierra Zenata Project BV
SII – Soberana Invest. Imobiliários, S.A.
SIRS – Sociedade Independente de Radiodifusão Sonora, S.A.
SISTAVAC, S.A.
SISTAVAC, SGPS, S.A.
SISTAVAC-Sistemas HVAC-R do Brasil, Ltda
SLS Salsa - Comércio e Difusão de Vestuário, S.A.
SLS Salsa España - Comercio y Difusión de Vestuario, S.A.U.
Soc.Inic.Aproveit.Florest.-Energias,SA
Société de Tranchage Isoroy S.A.S.
Socijofra – Sociedade Imobiliária, S.A.
Sociloures – Soc.Imobiliária, S.A.
Socip – Sociedade de Investimentos e Participações, S.A.
Sodiba Limitada
Soflorin, BV
Sohi Meat Solut-Distr Carnes
Soira – Soc.Imobiliária de Ramalde, S.A.
Solinca - Health and Fitness, SA
Solinca – Investimentos Turísticos, S.A.
Solinfitness – Club Malaga, S.L.
Solingen Shopping Center GmbH
Soltroia – Imob.de Urb.Turismo de Tróia, S.A.
Somit Imobiliária, SA
Sonae Arauco France SAS
Sonae Capital Brasil, Lda
Sonae Capital,SGPS, S.A.
Sonae Center Serviços II, SA
Sonae Financial Services, S.A.
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira, S.A.
Sonae Indústria – SGPS, S.A.
Sonae Indústria (UK),Ltd
Sonae Indústria de Revestimentos, S.A.
Sonae Investimentos, SGPS, SA
Sonae Investment Management-S.T.,SGPS,SA
Sonae Investments BV
Sonae MC - Modelo Continente, SGPS, SA
Sonae MC S2 Africa Limited
Sonae Novobord (PTY) Ltd
Sonae RE, S.A.
Sonae SGPS, S.A.
Sonae Sierra Brasil S.A.
Sonae Sierra Brazil, BV / SARL
Sonae Sierra, SGPS, S.A.
Sonae SR Malta Holding Limited
Sonae Tafibra Benelux, BV
Sonaecenter Serviços, S.A.
Sonaecom - Serviços Partilhados, S.A.
Sonaecom – Sistemas de Información España, S.L.
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ENTIDADES RELACIONADAS
Sonaecom, SGPS, S.A.
Sonaecom-Cyber Security and Int.,SGPS,SA
Sonaegest – Soc.Gest.Fundos Investimentos
Sonaerp - Retail Properties, SA
SONAESR - Serviços e logistica, SA
Sondis Imobiliária, S.A.
Sontel BV
Sonvecap BV
Sopair, S.A.
Sotáqua – Soc. de Empreendimentos Turist
Soternix-Produção de Energia, ACE
Spanboard Products, Ltd
SPF - Sierra Portugal
SPF – Sociedade de Participações Financeiras, Lda
Spinarq - Engenharia, Energia e Ambiente, SA
Spinarq Moçambique, Lda
Spinveste – Gestão Imobiliária SGII, S.A.
Spinveste – Promoção Imobiliária, S.A.
Sport TV Portugal, S.A.
Sport Zone Canárias, SL
Sport Zone España-Com.Art.de Deporte,SA
Sport Zone spor malz.per.satis ith.ve ti
Spred, SGPS, SA
SSI Angola, S.A.
STP Cabo SARL
Suncoutim - Solar Energy, S.A.
Tableros Tradema, S.L.
Tafiber,Tableros de Fibras Ibéricas, SL
Tafibra South Africa (PTY) Ltd.
Tafibra Suisse, SA
Tafisa – Tableros de Fibras, S.A.
Tafisa Canadá Societé en Commandite
Tafisa France, S.A.
Tafisa UK, Ltd
Taiber,Tableros Aglomerados Ibéricos, SL
Tecnológica Telecomunicações LTDA.
Teconologias del Medio Ambiente,SA
Terra Peregin - Participações SGPS, S.A.
Têxtil do Marco, S.A.
The Artist Porto Hot.&Bistrô-Act.Hot.,SA
The House Ribeira Hotel - Expl. Hot., SA
TLANTIC B.V.
Tlantic Portugal – Sist. de Informação, S.A.
Tlantic Sistemas de Informação Ltdª
Tool Gmbh
Troia Market-Supermercados, S.A.
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Tróia Natura, S.A.
Troiaresort – Investimentos Turísticos, S.A.
Troiaresort, SGPS, S.A.
Tulipamar – Expl.Hoteleira Imob., S.A.
Turismo da Samba (Tusal), SARL
Unipress – Centro Gráfico, Lda
Unishopping Consultoria Imob. Ltda.
Unitel International Holdings, B.V.
Unitel STP
Unitel T+
UP INVEST, SGPS, S.A.
Upstar Comunicações SA
Urbinveste – Promoções e Projectos Imobiliários, S.A.
Urbisedas – Imobiliária das Sedas, S.A.
Usebti Textile México S.A. de C.V.
Valor N, S.A.
Via Catarina – Centro Comercial, S.A.
Vidatel, Ltd
Vistas do Freixo-Emp.Tur.Imobiliários,SA
Vuelta Omega, S.L.
WeDo Consulting – Sistemas de Informação, S.A.
WeDo do Brasil – Soluções Informáticas, Ltda
WeDo Technologies (UK) Limited
WeDo Technologies Americas, Inc.
WeDo Technologies Australia PTY Limited
WeDo Technologies BV
WeDo Technologies Egypt LLC
WeDo Technologies Mexico, S de R.L.
Weiterstadt Shopping BV
Winterfell 2 Limited
Winterfell Industries Limited
Wise Intelligence Solutions Holding Limited
Wise Intelligence Solutions Limited
Worten – Equipamento para o Lar, S.A.
Worten Canárias, SL
Worten España Distribución, SL
Yako – Retalho Alimentar, S.A.
ZAP Cinemas, S.A.
ZAP Media, S.A.
ZAP Publishing, S.A.
ZIPPY - Comércio e Distribuição, SA
ZIPPY - Comercio y Distribución, S.A.
Zippy cocuk malz.dag.ith.ve tic.ltd.sti
ZOPT, SGPS, S.A.
ZYEVOLUTION-Invest.Desenv.,SA.

40.2.

Saldos e transações entre entidades relacionadas

As transações e saldos entre a NOS e empresas do Grupo NOS foram eliminados no processo de
consolidação, não sendo alvo de divulgação na presente Nota.
Os saldos a 31 de dezembro de 2015 e 2016 e as transações ocorridas nos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2016 entre o Grupo NOS e as empresas associadas, joint-ventures e outras partes
relacionadas, são como se segue:
Saldos a 31 de dezembro de 2015
CONTAS A
RECEBER

CONTAS A
PAGAR

ACRÉSCIMOS
DE CUSTOS

PROVEITOS
DIFERIDOS

CUSTOS
DIFERIDOS

ACIONISTAS
Banco BPI
Sonaecom
EMPRESAS CONTROLADAS CONJUNTAMENTE
E ASSOCIADAS
Big Picture 2 Films
Dreamia Holding BV
Dreamia SA
Finstar
Mstar
Sport TV
Upstar
ZAP Cinemas
ZAP Media
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Cascaishopping Centro Comercial
Digitmarket-Sistemas de Informação
ITRUST - Cyber Security and Intellig.
Modelo Continente Hipermercados
MDS - Corretor de Seguros
SC-Consultadoria
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira
Sierra Portugal
Sonae Center Serviços II
Sonaecom - Serviços Partilhados
SDSR - Sports Division SR
Unitel
We Do Consulting-Sist. de Informação
Worten - Equipamento para o Lar
Outras partes relacionadas

1.994

(19)

-

-

-

118

-

-

-

-

13
2.579
1.717
9.982
1
885
13.617
3.015
465

1.335
861
12.521
-

361
188
4.164
-

-

-

3
42
5
1.188
40
171
115
637
701
41
124
1.709
139
2.474
625
42.399

59
962
144
126
(25)
8
86
968
1.245
(6)
123
18.386

8
(120)
58
49
5
969
389
40
6.113

3
20
2
5
149
7
184

57
245
3
107
383
44
48
887
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Transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015

RÉDITOS

ACIONISTAS
Banco BPI
Sonaecom
EMPRESAS CONTROLADAS CONJUNTAMENTE E
ASSOCIADAS
Big Picture 2 Films
Distodo
Dreamia Holding BV
Dreamia SA
Finstar
Mstar
Sport TV
Upstar
ZAP Cinemas
ZAP Media
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Aqualuz Tróia-Expl.Hoteleira e Imob.
Cascaishopping Centro Comercial
Continente Hipermercados
Digitmarket-Sistemas de Informação
ITRUST - Cyber Security and Intellig.
MDS - Corretor de Seguros
Modalfa - Comércio e Serviços
Modelo - Dist.de Mat. de Construção
Modelo Continente Hipermercados
Pharmacontinente - Saúde e Higiene
Público - Comunicação Social
Raso - Viagens e Turismo
Saphety Level - Trusted Services
SC-Consultadoria
SDSR - Sports Division SR.
Sierra Portugal
SISTAVAC.
Solinca - Health & Fitness
Sonae Center Serviços II
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira
Sonaecom - Serviços Partilhados
Sonaecom-Sistemas Información España SL
Spinveste - Promoção Imobiliária
Unitel
We Do Consulting-Sist. de Informação
Worten - Equipamento para o Lar
Outras partes relacionadas

CUSTOS COM
PESSOAL

CUSTOS
DIRETOS

MARKETING E
PUBLICIDADE

SERVIÇOS DE
SUPORTE

OUTROS CUSTOS/
(GANHOS)
OPERACIONAIS

FORNECIMENTO E
SERVIÇOS EXTERNOS

RENDIMENTOS E
(GASTOS)
FINANCEIROS

IMOBILIZADO

4.790
26

3

-

-

(6)

5
(12)

71

(750)
-

-

70
208
2.850
1.163
33
208
12.420
437
1.921

(2)
-

3.045
(937)
45.956
(973)
-

32
-

(0)
(0)
-

59
1
(2)
4
19
-

382
-

266
(0)
0
(68)
-

-

124
15
299
282
1
494
233
206
5.287
170
170
304
109
1.069
497
3.788
182
127
2.028
894
296
28
2.133
536
5.472
1.324
50.196

65
(0)
(1)
117
74
22
102
(0)
2
381

20
8
118
(1)
0
1.768
0
0
49.006

8
447
20
195
0
320
547
35
1.603

324
129
(0)
32
734
3
21
12
214
3.528
9
5.000

0
685
46
234
54
244
(93)
0
1.757
7
4.869
66
57
0
286
47
842
349
9.527

(0)
0
0
453

0
0
0
0
(552)

3.334
238
29
0
4.260
2
7.862

Saldos a 31 de dezembro de 2016
CONTAS A
RECEBER
ACIONISTAS
BPI
EMPRESAS CONTROLADAS CONJUNTAMENTE
E ASSOCIADAS
Big Picture 2 Films
Dreamia Holding BV
Dreamia SA
Finstar
Mstar
Sport TV
Upstar
ZAP Cinemas
ZAP Media
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Digitmarket
Itrust - Cyber Security and Intellig. , S.A.
Modelo Continente Hipermercados
MDS - Corretor de Seguros
SC-Consultadoria
Sonae Ind., Prod. e Com.Deriv.Madeira
Sierra Portugal
Sonae Center II
Sonaecom
UNITEL
We Do Consulting-Sist. de Informação
Worten - Equipamento para o Lar
Outras partes relacionadas
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CONTAS A
PAGAR

ACRÉSCIMOS
DE CUSTOS

PROVEITOS
DIFERIDOS

CUSTOS
DIFERIDOS

1.614

(18)

-

-

-

5
2.892
2.471
9.550
1
4.971
17.880
419
3.451

104
1.157
9.634
25
-

193
293
3.454
-

2
-

13.745
-

78
50
1.233
83
131
106
509
762
107
1.824
93
2.773
882
51.885

273
931
114
(19)
187
1.229
2.527
313
16.457

(5)
142
270
1.441
703
(12)
6.479

4
9
2
1
18

151
4
143
331
18
4
190
14.586

Transações durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016
RÉDITOS

ACIONISTAS
Banco BPI
EMPRESAS CONTROLADAS CONJUNTAMENTE E
ASSOCIADAS
Big Picture 2 Films
Dreamia Holding BV
Dreamia SA
Finstar
Mstar
Sport TV
Upstar
ZAP Cinemas
ZAP Media
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Cascaishopping
Continente Hipermercados
Digitmarket
EFACECENG
GLUNZAG
Itrust - Cyber Security and Intellig
Modelo - Distribuição Materias Construção
Modelo Continente Hipermercados
MDS - Corretor de Seguros
Modalfa
Pharmacontinente
Público
Saphety Level - Trusted Services
SC-Consultadoria
SONAESR-Serviços e logistica
Sonae Indústria PCDM
Sistavac
Sierra Portugal
Solinca - Health & Fitness, SA
Sonae Center II
Sonaecom
Sonaecom - Serviços Partilhados
Spinveste - Promoção Imobiliária
SDSR - Sports Division SR
UNITEL
We Do Consulting-Sist. de Informação
Worten - Equipamento para o Lar
Outras partes relacionadas

CUSTOS COM
PESSOAL

CUSTOS
DIRETOS

MARKETING E
PUBLICIDADE

OUTROS CUSTOS /
(GANHOS) NÃO
RECORRENTES

SERVIÇOS DE
SUPORTE

FORNECIMENTO E
SERVIÇOS EXTERNOS

OUTROS CUSTOS/
(GANHOS)
OPERACIONAIS

RENDIMENTOS E
(GASTOS)
FINANCEIROS

IMOBILIZADO

5.011

-

104

-

-

-

5

-

(391)

-

52
276
2.734
939
34
282
14.942
(19)
491

(7)
-

5.240
(564)
61.187
(435)
-

38
20
-

-

-

53
(6)
(1)
-

8
-

212
-

-

28
288
404
129
108
11
193
5.036
492
213
153
193
113
1.201
107
843
131
3.521
169
2.634
16
270
368
2.061
506
6.115
1.594
51.639

(53)
45
(15)

246
137
1.671
(1)
67.585

7
477
30
325
7
633
123
1.660

319
120
519
1
1
2.785
39
3.784

1
30
31

705
90
349
54
(111)
302
1
2
1
6
4.970
(7)
3
284
212
1.297
432
8.641

270
278

(179)

3
3.900
307
32
4
64
4.489
1
30
8.830

A Empresa celebra regularmente operações e contratos com diversas entidades dentro do Grupo NOS. Tais
operações foram realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da
atividade corrente das sociedades contraentes.
A Empresa celebra igualmente, com regularidade, operações e contratos de natureza financeira com diversas
instituições de crédito que são titulares de participações qualificadas no seu capital, as quais são, porém,
realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da atividade corrente das
sociedades contraentes.
Em resultado do número elevado de entidades relacionadas com saldos e transações de baixo valor, foi
agrupado na linha de “Outras partes relacionadas” os montantes referentes a saldos e transações com as
entidades cujos montantes são inferiores a 100 mil euros.
40.3.

Remuneração dos membros chave da gestão

As remunerações auferidas pelos administradores e outros membros chave da gestão da NOS (Dirigentes)
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, foram as seguintes:
12M 15
Remunerações
Participação de resultados / Prémios
Planos de ações

12M 16

2.365
1.014
1.043

2.719
1.186
1.206

4.422

5.111

Os montantes apresentados no quadro foram calculados numa base de acréscimo para as Remunerações e
Participações de resultados / Prémios (remunerações de curto prazo). O valor relativo aos Planos de Ações
corresponde ao valor a atribuir em 2017, relativo à performance de 2016 (atribuído em 2016, relativo à
performance em 2015). O número médio de membros chave da gestão em 2016 é de 16 (16 em 2015).
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O Relatório de Governo das Sociedades inclui informação mais detalhada sobre a política de remunerações da
NOS.
A Empresa considera como Dirigentes os membros do Conselho de Administração.
40.4.

Honorários e serviços dos Auditores

A informação relativa aos honorários e serviços prestados pelos auditores, encontra-se descrita no ponto 47
do Relatório de Governo da Sociedade.

41.

Processos judiciais em curso, ativos contingentes e passivos

contingentes
41.1.

Processos com entidades reguladoras

A NOS SA (i), a NOS Açores (ii) e a NOS Madeira (iii) têm vindo a impugnar judicialmente os atos da ANACOM
de liquidação da Taxa Anual (correspondente aos anos de 2009, 2010, 2011,2012, 2013, 2014 e 2015) pela
atividade de Fornecedor de Redes de Serviços de Comunicações Eletrónicas [respetivamente nos valores (i)
de 1.861 milhares de euros, 3.808 milhares de euros, 6.049 milhares de euros, 6.283 milhares de euros, 7.270
milhares de euros, 7.426 milhares de euros e 7.253 milhares de euros; (ii) 29 milhares de euros, 60 milhares de
euros, 95 milhares de euros, 95 milhares de euros, 104 milhares de euros, 107 milhares de euros e 98 milhares
de euros; (iii) 40 milhares de euros, 83 milhares de euros, 130 milhares de euros, 132 milhares de euros, 149
milhares de euros, 165 milhares de euros e 161 milhares de euros], sendo além disso peticionada a restituição
das quantias entretanto pagas no âmbito da execução dos referidos atos de liquidação.
A taxa corresponde a uma percentagem definida anualmente pela ANACOM (em 2009 foi de 0,5826%) sobre
as receitas de comunicações eletrónicas dos operadores; o regime entrou gradualmente em vigor: 1/3 no 1º.
ano, 2/3 no 2º. ano e 100% no 3º. ano.
As empresas NOS SA, NOS Açores e NOS Madeira invocam, nomeadamente, vícios de inconstitucionalidade e
ilegalidade relacionados com a inclusão, na contabilização dos custos da ANACOM, das provisões
constituídas por esta por efeito de processos judiciais intentados contra esta (incluindo estas mesmas
impugnações da taxa de atividade) e ainda que apenas as receitas relativas à atividade de comunicações
eletrónicas propriamente dita, sujeita à regulação da ANACOM, podem ser consideradas para efeitos de
aplicação da percentagem e cálculo da taxa a pagar, não devendo ser consideradas receitas provenientes dos
conteúdos televisivos.
Foi proferida uma única sentença sobre a matéria, a saber, em 18 de dezembro de 2012, no âmbito da
impugnação da Taxa Anual de 2009, sentença essa que julgou procedente a impugnação respetiva, mas
tendo apenas por base o vício da falta de audiência prévia e condenando a ANACOM a pagar juros. Dessa
decisão a ANACOM apresentou recurso, mas o Tribunal de recurso, por decisão de julho de 2013, não deu
provimento ao mesmo.
Os demais processos encontram-se a aguardar julgamento e/ou decisão.
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41.2.

Administração fiscal

No decurso dos exercícios de 2003 a 2016, algumas empresas do Grupo NOS foram objeto de Inspeção
Tributária aos exercícios de 2001 a 2014. Na sequência das sucessivas inspeções, a NOS SGPS, enquanto
sociedade dominante do Grupo Fiscal, bem como as empresas que não integraram o Grupo Fiscal, foram
notificadas das correções efetuadas pelos Serviços de Inspeção Tributária em sede do IRC, do IVA e do
Imposto de Selo e dos pagamentos adicionais correspondentes. O valor total das notificações por liquidar,
acrescido de juros e encargos, ascende a 24 milhões de euros. De salientar que o Grupo entendeu que as
correções efetuadas não tinham fundamento, tendo contestado as referidas correções e montantes. O Grupo
prestou garantias bancárias exigidas pela Administração Fiscal, no âmbito destes processos, conforme
referido na Nota 38.
No final do exercício de 2013 e aproveitando o regime extraordinário de regularização de dívidas fiscais, a
empresa liquidou 7,7 milhões de euros. Este montante ficou registado como “Imposto a recuperar” não
corrente deduzido da provisão constituída (Nota 12).
Conforme convicção do Conselho de Administração do Grupo corroborada pelos nossos advogados e
consultores fiscais, o risco de perda destes processos não é provável e o desfecho dos mesmos não afetará
de forma material a posição consolidada.
41.3.

•

Ações da MEO contra a NOS SA, NOS Madeira e NOS Açores e da NOS SA contra a MEO

Em 2011, a MEO intentou contra a NOS SA, no Tribunal Judicial de Lisboa, um pedido de indemnização de
10,3 milhões de euros, a título de compensação por alegadas portabilidades indevidas da NOS SA no
período compreendido entre março de 2009 e julho de 2011. A NOS SA apresentou contestação e réplica,
tendo-se iniciado a prova pericial, que o Tribunal veio, entretanto, a julgar sem efeito. A audiência de
discussão e julgamento teve lugar no final de abril e início de maio de 2016, tendo sido proferida sentença
em setembro último, que julgou parcialmente procedente a ação, com fundamento, não na existência de
portabilidades indevidas, mas de mero atraso no envio da documentação. Condenou a NOS ao
pagamento de aproximadamente 5,3 milhões de euros, decisão da qual a NOS recorreu.

•

A MEO efetuou três notificações judiciais avulsas à NOS SA (abril de 2013, julho de 2015 e março de 2016),
três à NOS Açores (março e junho de 2013 e maio de 2016) e três à NOS Madeira (março e junho de 2013 e
maio de 2016), todas com vista a interromper a prescrição de danos alegadamente emergentes de
pedidos de portabilidade indevida, da ausência de resposta em tempo a pedidos que lhes foram
apresentados pela MEO e de pretensas recusas ilícitas de pedidos eletrónicos de portabilidade.
A MEO não indica em todas as notificações os montantes totais em que pretende ser ressarcida,
concretizando apenas parte desses, no caso da NOS SA, o valor de 26 milhões de euros (para o período de
agosto de 2011 a maio de 2014), no caso da NOS Açores, o valor de 195 milhares de euros e da NOS
Madeira, o valor de 817 milhares de euros.

•

Em 2011, a NOS SA intentou contra a MEO, no Tribunal Judicial de Lisboa, um pedido de indemnização de
22,4 milhões de euros, por danos sofridos pela NOS SA, decorrentes da violação do Regulamento da
Portabilidade por parte da MEO, mais concretamente, do avultado número de recusas injustificadas de
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pedidos de portabilidade pela MEO no período entre Fevereiro de 2008 a Fevereiro de 2011. O tribunal
decretou oficiosamente a realização de prova pericial, já tendo sido notificado às partes o relatório pericial
e apresentadas pelas partes as respetivas reclamações/pedidos de esclarecimento aos Senhores Peritos.
Paralelamente, foram já indicados pelas partes os peritos que se ocuparão da perícia económicofinanceira.
É entendimento do Conselho de Administração, corroborado pelos advogados que acompanham o
processo, de que existem, em termos substantivos, boas probabilidades de a NOS SA poder obter
vencimento na ação, até pelo facto de a MEO já ter sido condenada, pelos mesmos ilícitos, pela ANACOM,
não sendo, contudo, possível determinar qual o desfecho da ação. Na eventualidade, contudo, da ação ser
julgada totalmente improcedente, as custas processuais, da responsabilidade da NOS podem ascender a
mais de 1.150 milhares de euros.
41.4.

Ação contra a NOS SGPS

Em 2014, foi intentada ação judicial cível contra a NOS SGPS por uma empresa prestadora de serviços de
comercialização de serviços NOS, que pede a condenação da NOS no pagamento de cerca de 1.243 mil euros,
por alegada rescisão antecipada de contrato e a título de indemnização de clientela.
Essa ação foi julgada improcedente com fundamento em ilegitimidade passiva da NOS SGPS, decisão que veio
a ser confirmada pelos Tribunais superiores e que, entretanto, já transitou em julgado.
Posteriormente, a mesma empresa intentou nova ação com base nos mesmos factos, mas desta vez contra a
NOS Comunicações. Apresentámos contestação em setembro de 2016.
Sobre a questão de fundo, é convicção do Conselho de Administração que os argumentos utilizados pela
autora não são procedentes, razão por que se acredita que do desfecho do processo não deverão resultar
impactos significativos para as demonstrações financeiras do Grupo.
41.5.

•

Ações contra a SPORT TV

Ação intentada pela Cogeco Cable INC, antiga acionista da Cabovisão, contra a Sport TV, NOS SGPS e um
terceiro, solicitando, entre outros: (i) a condenação solidariamente das Rés ao pagamento à Autora da
indemnização pelos danos decorrentes dos comportamentos anti concorrenciais, culposos e ilícitos, entre
3 de agosto de 2006 e 30 de março de 2011, especificamente pelo excesso de preço pago pela Cabovisão
dos canais Sport TV, no valor de 9,1 milhões de euros; (ii) a condenação pelos danos correspondentes à
remuneração de capital não disponível por força deste excesso de preço, no valor de 2,4 milhões de
euros; e (iii) a condenação pelos danos decorrentes da perda de negócio resultante das práticas anti
concorrenciais da Sport TV, em termos a liquidar em execução da sentença. A NOS contestou a ação,
aguardando marcação de audiência prévia.
É entendimento do Conselho de Administração, corroborado pelos advogados que acompanham o
processo, que, designadamente por motivos de índole formais, não é provável que a NOS seja
diretamente responsabilizada neste processo.

•

A Cabovisão intentou uma ação contra a Sport Tv, na qual pede a esta última uma indemnização por
alegados prejuízos decorrentes de abuso de posição dominante, no montante de 18 milhões de euros,
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mais capital e juros que se vierem a vencer a partir de 31 de dezembro de 2014 e lucros cessantes. O
Conselho de Administração da Sport Tv e os advogados que acompanham o processo, preveem um
desfecho favorável do mesmo, não se estimando impactos nas contas, para além dos que já se
encontram registados.
41.6.

Penalidades contratuais

As condições gerais que regulam a vigência e cessação da relação contratual entre a NOS e os seus clientes,
estabelecem que em caso de desativação dos produtos e serviços por iniciativa do cliente antes de decorrido
o período de fidelização, o cliente fica obrigado ao pagamento imediato de uma indemnização.
Até 31 de dezembro de 2014, o rédito das penalidades, face às incertezas inerentes, apenas era reconhecido
no momento do recebimento, sendo que a 31 de dezembro de 2016, os valores a receber pela NOS SA, NOS
Madeira e NOS Açores destas indemnizações faturadas ascende a um total de 97.884 milhares de euros.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 foram reconhecidos, como réditos, recebimentos no
montante de 3.819 milhares de euros dos valores em aberto a 31 de dezembro de 2014.
A partir de 1 de janeiro de 2015, o rédito de penalidades passou a ser reconhecido em receita tendo em conta
uma taxa de cobrabilidade estimada recorrendo ao histórico de cobranças do Grupo. As penalidades faturadas
são registadas como conta a receber e os valores apurados de incobrabilidade destes montantes são
registados como imparidade deduzindo à receita reconhecida a quando da faturação (Nota 15).
41.7.

Tarifas de interligação

Em 31 de dezembro de 2016, existem saldos em aberto com operadores nacionais, registados nas rubricas de
clientes e fornecedores, no montante de 37.139.253 euros e 29.913.608 euros, respetivamente, que resultam
de um diferendo mantido, entre a subsidiária, NOS SA e essencialmente, a MEO – Serviços de Comunicações e
Multimédia, S.A. (anteriormente designada TMN-Telecomunicações Móveis Nacionais, S.A.), relativo à
indefinição dos preços de interligação do ano de 2001, tendo os respetivos custos e proveitos sido registados
nesse ano. Em Primeira Instância a sentença foi totalmente favorável à NOS SA. O Tribunal da Relação, em
sede de recurso, julgou novamente improcedentes os intentos da MEO. Contudo, a MEO voltou a recorrer
desta decisão, agora para o Supremo Tribunal de Justiça, o qual confirmou a decisão do Tribunal da Relação,
por sentença já transitada em julgado, julgando improcedentes os intentos da MEO, concluindo assim que os
preços de interligação do ano de 2001 não estavam definidos. A regularização dos valores em aberto vai
depender do preço que vier a ser estabelecido.

42.

Plano de atribuição de ações

Na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, foi aprovado o Regulamento sobre Remuneração Variável de
Curto e Médio Prazo, que estabelece os termos do Plano de Atribuição de Ações (“Plano NOS”). Este plano
destina-se a colaboradores acima de determinado nível de função, sendo que o exercício dos direitos ocorre
três anos após a sua atribuição, desde que o colaborador se mantenha na empresa durante esse período.
Para além do Plano NOS acima referido, a 31 de dezembro de 2016, encontram-se ainda em aberto:
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i)

os Planos de Atribuição de Ações aprovados nas Assembleias Gerais de 27 de abril de 2008 (“Plano
Standard”). O Plano Standard destinava-se a diversos colaboradores, independentemente das funções
que os mesmos desempenhassem. Neste plano o empossamento das ações atribuídas estende-se por
cinco anos, iniciando-se doze meses decorrido sobre o período a que se refere a respetiva atribuição, a
uma taxa de 20% por ano, desde que o colaborador se mantenha na empresa durante cada um desses
cinco períodos.

ii) os Planos de Atribuição de Ações implementados na NOS Sistemas, anteriormente designada Mainroad,
sob a forma de ações da Sonaecom (“Plano Mainroad”), convertidas em ações NOS à data da aquisição
(30 de setembro de 2014). O plano Mainroad destinava-se aos colaboradores acima de determinado nível
de função, sendo que o exercício dos direitos ocorre três anos após a sua atribuição, desde que o
colaborador se mantenha na empresa durante esse período.
Em 31 de dezembro de 2016, os planos em aberto são os seguintes:
NÚMERO DE
AÇÕES
PLANO STANDARD
Plano 2012
Plano 2013
PLANO MAINROAD
Plano 2014
PLANO NOS
Plano 2014
Plano 2015
Plano 2016

59.997
120.070
41.958
880.134
674.491
748.389

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os movimentos ocorridos ao abrigo dos Planos,
detalham-se do seguinte modo:

SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015:
MOVIMENTOS DO PERÍODO:
Atribuídas
Exercidas (Empossadas)
Canceladas/Extintas/Corrigidas (1)
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016:

PLANO
SÉNIOR
163.909

PLANO
STANDARD
376.269

PLANO
OPTIMUS
1.171.594

PLANO
MAINROAD
132.606

PLANO
NOS
1.537.786

(116.823)
(47.086)
-

(186.455)
(9.747)
180.067

(1.079.349)
(92.245)
-

(91.766)
1.118
41.958

757.636
(57.449)
65.041
2.303.014

(1) Inclui, predominantemente, correções efetuadas em função do dividendo pago, ações relativas a planos
excecionalmente liquidados em dinheiro, e ações relativas a saídas de colaboradores, sem direito a
empossamento de ações.
Os custos dos planos de ações são reconhecidos ao longo do exercício que medeia a atribuição e o exercício
das mesmas. A responsabilidade dos planos é calculada com base na cotação à data de atribuição de cada
plano ou à data de fecho, para os planos liquidados em dinheiro, sendo que para os Planos Mainroad, a data
de atribuição corresponde à data de aquisição (momento da conversão dos planos de ações Sonaecom em
ações NOS). A 31 de dezembro de 2016, a responsabilidade em aberto relativa a estes planos é de 7.216
milhares de euros, e está registada em Reservas, no montante de 6.317 milhares de euros, para os planos
liquidados em ações e em Acréscimos de Custos, no montante de 1.199 milhares de euros, para os planos
liquidados em dinheiro.
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Os custos reconhecidos ao longo dos exercícios anteriores e no exercício, e a respetiva responsabilidade, são
como se segue:

Custos reconhecidos em exercícios anteriores dos planos em aberto a 31 de dezembro de 2015
Custos de planos exercidos no exercício (empossados)
Custos dos planos excecionalmente liquidados em dinheiro e outros
Reclassificação para acréscimos de custos dos planos a liquidar em dinheiro
Custos reconhecidos no exercício
TOTAL CUSTOS PLANOS

43.

ACRÉSCIMOS
DE CUSTOS
889
310
1.199

RESERVAS

TOTAL

10.111
(6.198)
(457)
(889)
3.749
6.317

10.111
(6.198)
(457)
4.059
7.516

Eventos subsequentes

Em 31 de janeiro de 2017, foi assinado o contrato de compra e venda da rede FTTH da NOS Comunicações
S.A., já classificado como disponível para venda (Nota 17 e 34). O preço de venda acordado e já recebido
ascendeu a 24,2 milhões de euros, não tendo originado quaisquer mais/menos valias.
Adicionalmente, a 24 de fevereiro de 2017, após a entrada da MEO no capital da Sport Tv, a MEO, Vodafone,
Olivedesportos e NOS passaram a deter uma participação igual de 25%.
Durante o primeiro trimestre de 2017 na sequência das notas de liquidação relativa ao CLSU de 2012-2013 a
NOS contratou garantias bancárias a favor do fundo de compensação do serviço universal, no montante de
17,5 milhões de euros, de modo a prevenir a instauração de processos de execução fiscal, com vista ao
pagamento coercivo dos valores liquidados.
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44. Mapas anexos
A) Empresas incluídas na consolidação pelo método integral
DETENTOR
DO CAPITAL

DENOMINAÇÃO

SEDE

NOS, SGPS, S.A. (Empresa-mãe)
Empracine - Empresa Promotora de Atividades
Cinematográficas, Lda.
Lusomundo - Sociedade de investimentos
imobiliários SGPS, SA

Lisboa

Gestão de participações sociais

Lisboa

Exibição cinematográfica

Lisboa

Exploração de ativos imobiliários
Exploração de ativos imobiliários

NOS Cinemas

Lusomundo Imobiliária 2, S.A.

Lisboa

Lusomundo Moçambique, Lda.

Maputo

NOS Sistemas, S.A. ('NOS Sistemas')

Lisboa

NOS Sistemas España, S.L.

Madrid

NOS Açores Comunicações, S.A.
NOS Communications S.à r.l

NOS Comunicações, S.A.

NOS Inovação, S.A.

ATIVIDADE PRINCIPAL

Ponta Delgada
Luxemburgo

Lisboa

Matosinhos

Exibição cinematográfica, organização e exploração de espetáculos
públicos
Prestação de serviços de consultadoria na área dos sistemas de
informação.
Prestação de serviços de consultadoria na área dos sistemas de
informação.
Distribuição de sinal de televisão por cabo e satélite, exploração e
prestação de serviços de telecomunicações na Região Autónoma dos
Açores
Detenção, gestão e exploração da propriedade intelectual
Implementação, operação, exploração e oferta de redes e prestação
de serviços de comunicações electrónicas e serviços conexos, bem
como o fornecimento e comercialização de produtos e equipamentos
de comunicações electrónicas; distribuição de serviços de programas
televisivos e radiofónicos
Realização e a dinamização de atividades científicas e de investigação
e desenvolvimento, bem como a demonstração, divulgação,
transferência de tecnologia e formação, nos domínios dos serviços e
sistemas de informação e de soluções fixas e móveis de última
geração, de televisão, internet, voz e dados, e licenciamento e a
prestação de serviços de engenharia, e consultoria

Teliz Holding B.V.

Amesterdão

Importação, distribuição, exploração, comercialização e produção de
produtos audiovisuais
Exibição cinematográfica, organização e exploração de espetáculos
públicos
Distribuição de filmes cinematográficos, edição, distribuição e venda
de produtos audiovisuais
Distribuição de sinal de televisão por cabo e satélite, exploração e
prestação de serviços de telecomunicações na Região Autónoma da
Madeira
Comercialização de conteúdos para televisão por cabo
Conceção, construção, gestão e exploração de redes de
comunicações eletrónicas e dos respetivos equipamentos e infraestruturas, gestão de ativos tecnológicos próprios ou de terceiros e
prestação de serviços conexos
Implantação, instalação e exploração de torres e outros sites para
colocação de equipamentos de telecomunicações
Compra e venda, arrendamento e exploração de bens imóveis e
estabelecimentos comerciais
Realização de urbanizações e construções de edifícios, planeamento,
gestão urbanística, realização de estudos, construção e gestão de
imóveis, compra e venda de bens imóveis e revenda dos adquiridos
para esse fim
Gestão de participações sociais

ZON FINANCE B.V. (a)

Amesterdão

Gestão de atividades de financiamento do Grupo

NOS Lusomundo Audiovisuais, S.A.

Lisboa

NOS Lusomundo Cinemas , S.A.

Lisboa

NOS Lusomundo TV, Lda.
NOS Madeira Comunicações, S.A.
NOSPUB, Publicidade e Conteúdos, S.A.
NOS TECHNOLOGY – Concepção,
Construção e Gestão de Redes de
Comunicações, S.A. ('Artis')
NOS TOWERING – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A. (‘Be Towering’)
Per-Mar – Sociedade de Construções, S.A.
('Per-Mar')
Sontária - Empreendimentos Imobiliários, S.A.
('Sontária')

Lisboa
Funchal
Lisboa
Matosinhos

Lisboa
Lisboa

Lisboa

Lusomundo
SII

PERCENTAGEM DE CAPITAL DETIDO
DIRETA
31-12-2016

EFETIVA
31-12-2015

EFETIVA
31-12-2016

-

-

-

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

Lusomundo
SII

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NOS SA

100%

100%

100%

NOS SA

100%

100%

100%

NOS SA

84%

84%

84%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS
Audiovisuais

100%

100%

100%

NOS SA

78%

78%

78%

NOS SA

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

NOS

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

-

-

NOS
NOS SA /
NOS

a) Empresa liquidada a 18 de janeiro de 2016.

B) Empresas associadas
DENOMINAÇÃO

SEDE

ATIVIDADE PRINCIPAL

Big Picture 2 Films, S.A.

Oeiras

Importação, distribuição, exploração, comércio e produção de
filmes cinematográficos, videogramas, fonogramas e outros
produtos de natureza audiovisual

Canal 20 TV, S.A.

Madrid

Produção e Distribuição de direitos de produtos televisivos
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DETENTOR
DO CAPITAL

PERCENTAGEM DE CAPITAL DETIDO
EFETIVA
31-12-2015

DIRETA
31-12-2016

EFETIVA
31-12-2016

NOS
Audiovisuais

20,00%

20,00%

20,00%

NOS

50,00%

50,00%

50,00%

C) Empresas controladas conjuntamente
DENOMINAÇÃO

Dreamia Holding B.V.
Dreamia - Serviços de Televisão, S.A.

East Star Ltd

FINSTAR - Sociedade de Investimentos e
Participações, S.A.

SEDE

Amesterdão
Lisboa

Port Louis

Luanda

MSTAR, SA

Maputo

Sport TV Portugal, S.A.

Lisboa

Upstar Comunicações S.A.

ZAP Media S.A.

ZAP Cinemas, S.A.

ZAP Publishing, S.A.

Vendas Novas

ATIVIDADE PRINCIPAL

DETENTOR
DO CAPITAL

Gestão de participações sociais
Conceção, produção, realização e comercialização de conteúdos
audiovisuais, exploração de publicidade, prestação de serviços de
acessoria
Gestão de investimentos de entidades envolvidas no
desenvolvimento, operação e marketing, por quaisquer meios
tecnológicos, de telecomunicações, televisão e produtos e
serviços audiovisuais
Distribuição de sinal de televisão por satélite, exploração e
prestação de serviços de telecomunicações
Distribuição de sinal de televisão por satélite, exploração e
prestação de serviços de telecomunicações
Conceção, produção, realização e comercialização de programas
desportivos para teledifusão, aquisição e revenda de direitos de
transmissão televisiva de programas desportivos, e exploração de
publicidade
Serviços de comunicações eletrónicas , produção,
comercialização, transmissão e distribuição de conteúdos
audiovisuais e consultoria

PERCENTAGEM DE CAPITAL DETIDO
EFETIVA
DIRETA
EFETIVA
31-12-2016
31-12-2016
31-12-2015

NOS
Audiovisuais

50,00%

50,00%

50,00%

Dreamia
Holding BV

50,00%

100,00%

50,00%

Teliz Holding
B.V.

30,00%

30,00%

30,00%

Teliz Holding
B.V.

30,00%

30,00%

30,00%

NOS

30,00%

30,00%

30,00%

NOS

50,00%

33,33%

33,33%

NOS

30,00%

30,00%

30,00%

Luanda

Desenvolvimento de projectos e de actividades nas áreas de
entretenimento, telecomunicações e de tecnologias afins, a
produção e distribuição dos respectivos conteúdos e o projecto,
execução e exploração de infra-estruturas e instalações
relacionadas

FINSTAR

30,00%

100,00%

30,00%

Luanda

Desenvolvimento de projectos e de atividades nas áreas de
entretenimento, telecomunicações e de tecnologias afins, a
produção e distribuição dos respetivos conteúdos e o projecto,
execução e exploração de infra-estruturas e instalações
relacionadas

FINSTAR

30,00%

100,00%

30,00%

Luanda

Desenvolvimento de projetos e de atividades nas áreas de
entretenimento, telecomunicações e de tecnologias afins, a
produção e distribuição dos respetivos conteúdos e o projeto,
execução e exploração de infraestruturas e instalações
relacionadas, prestações de serviços

ZAP Media

30,00%

100,00%

30,00%

Os investimentos financeiros cuja participação é inferior a 50% foram considerados como empreendimentos
conjuntos em virtude de acordos parassociais que lhe conferem o controlo partilhado.

D) Empresas consideradas como ativos financeiros disponíveis para venda
DENOMINAÇÃO

HEADQUARTERS

ATIVIDADE PRINCIPAL

DETENTOR
DO CAPITAL

PERCENTAGEM DE CAPITAL DETIDO
EFETIVA
31-12-2015

DIRETA
31-12-2016

EFETIVA
31-12-2016

Turismo da Samba (Tusal), SARL (a)

Luanda

n/d

NOS

30,00%

30,00%

30,00%

Filmes Mundáfrica, SARL (a)

Luanda

Exibição cinematográfica, organização e exploração de espetáculos
públicos.

NOS

23,91%

23,91%

23,91%

Luanda

n/d

NOS

15,76%

15,76%

15,76%

Lisboa

Prestação de serviços de telemática e comunicações

NOS

5,00%

5,00%

5,00%

Porto

Desenvolvimento de estudos e projetos relativos à modernização da
base económica do Porto, incluindo a modernização urbana

NOS

3,98%

3,98%

3,98%

Lisboa

Atividade Seguradora

NOS

0,03%

0,03%

0,03%

Lisboa

Atividade Seguradora

NOS

0,04%

0,04%

0,04%

Companhia de Pesca e Comércio de
Angola (Cosal), SARL (a)
Caixanet – Telecomunicações e
Telemática, S.A.
Apor - Agência para a Modernização do
Porto
Lusitânia Vida - Companhia de Seguros,
S.A ("Lusitânia Vida")
Lusitânia - Companhia de Seguros, S.A
("Lusitânia Seguros")

a) Os investimentos financeiros encontravam-se totalmente provisionados.
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Demonstrações

Financeiras
Individuais

Demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em euros)
NOTAS
ATIVO
ATIVO NÃO CORRENTE:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis
Participações financeiras em subsidiárias e associadas
Contas a receber
Impostos a recuperar
Ativos financeiros disponíveis para venda
Ativos por impostos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
TOTAL DO ATIVO NÃO CORRENTE
ATIVO CORRENTE:
Contas a receber
Impostos a recuperar
Custos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
Caixa e equivalentes de caixa
TOTAL DO ATIVO CORRENTE
TOTAL DO ATIVO
CAPITAL PRÓPRIO
Capital social
Prémio de emissão de ações
Ações próprias
Reserva legal
Outras reservas e resultados acumulados
Resultado líquido
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PAS S IVO
PAS S IVO NÃO CORRENTE:
E mpréstimos obtidos
Provisões
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Instrumentos financeiros derivados
TOTAL DO PAS S IVO NÃO CORRENTE
PAS S IVO CORRENTE:
E mpréstimos obtidos
Contas a pagar
Impostos a pagar
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
TOTAL DO PAS S IVO CORRENTE
TOTAL DO PAS S IVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PAS S IVO

31-12-2015

6
7
8
9
10
11
12

31-12-2016

177.508
453.889.010
855.472.156
578.633.908
709.685
76.727
1.338.766

20

-

1.890.297.760
9
10
13

371.902.173
170.303
908.093

131.017
453.894.603
1.028.499.738
567.917.595
709.685
76.727
2.096.703
5.750
2.053.331.818

20

-

14

4.632.810
377.613.379
2.267.911.139

275.393.310
38.296
55.320
17.169
72.516
275.576.611
2.328.908.429

15.1
15.2
15.3
15.4
15.4

5.151.614
854.218.633
(10.558.533)
3.556.300
312.760.562
49.472.032
1.214.600.608

5.151.614
854.218.633
(18.756.232)
1.030.323
274.262.896
80.022.807
1.195.930.041

16
17
18
19
20

862.564.218
3.800.777
40.968
5.259.038
3.368.942
875.033.944

16
21
10
18
19

117.685.119
54.491.013
3.524.594
2.240.398
335.463
178.276.587
1.053.310.531
2.267.911.139

871.777.232
3.230.803
450.181
4.138.440
4.027.492
883.624.149
184.465.926
58.916.241
2.477.423
2.862.551
632.098
249.354.239
1.132.978.388
2.328.908.429

O anexo faz parte integrante da demonstração da posição financeira do exercício findo em 31 de dezembro de
2016.
O Contabilista Certificado
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Demonstração dos resultados por natureza dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em euros)
NOTAS
RÉDITOS:
Prestação de serviços
Outras receitas
CUSTOS, PERDAS E GANHOS:
Custos com o pessoal
Marketing e publicidade
Serviços de suporte
Fornecimentos e serviços externos
Outros custos/(ganhos) operacionais
Impostos indiretos
Provisões e ajustamentos
Depreciações, amortizações e perdas por imparidade
Custos de reestruturação
Perdas / (ganhos) com a alienação de ativos, líquidas
Outros custos / (ganhos) não recorrentes

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
RESULTADO LÍQUIDO POR AÇÃO
Básico - euros
Diluído - euros

2016

22
23

6.100.108
274.362
6.374.470

6.976.893
587.517
7.564.409

24

4.848.729
1.343
1.618.177
1.504.929
80.013
88.220
(726.474)
145.816
(52.535)
25.957
12.358
7.546.533
(1.172.063)
(15.126.848)
8.076
(46.909.388)
8.630.314
(53.397.846)
52.225.783
2.753.751
49.472.032

6.138.901
13.514
1.039.041
937.437
58.623
28.232
(7.958)
(139.756)
365.534
(117)
(666.664)
7.766.787
(202.378)
(4.069.138)
(998)
(81.126.863)
5.763.332
(79.433.667)
79.231.289
(791.518)
80.022.807

0,10
0,10

0,16
0,16

25
26
17
6e7
17
27

RESULTADOS ANTES DE RESULTADOS FINANCEIROS E IMPOSTOS
Custos / (ganhos) de financiamento
Perdas / (ganhos) em variações cambiais
Perdas / (ganhos) em empresas participadas
Outros custos / (proveitos) financeiros

2015

28
29
28

12

15.5
15.5

O anexo faz parte integrante da demonstração dos resultados por natureza do exercício findo em 31 de
dezembro de 2016.
O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração
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Demonstração do rendimento integral dos exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em euros)
NOTAS
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
OUTROS RENDIMENTOS
ITENS QUE RECLASSIFICAM POR RESULTADOS:
Justo valor de instrumentos financeiros derivados
RENDIMENTO RECONHECIDO DIRETAMENTE NO CAPITAL
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO

20

2015

2016

49.472.032

80.022.807

(1.139.337)
(1.139.337)
48.332.695

(513.140)
(513.140)
79.509.668

O anexo faz parte integrante da demonstração do rendimento integral do exercício findo em 31 de dezembro
de 2016.
O Contabilista Certificado
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Demonstração das alterações no capital próprio para os exercícios findos em
31 de dezembro de 2015 e 2016

RESERVA LEGAL

AÇÕES PRÓPRIAS

854.218.633

(11.790.900)

3.556.300

384.467.678

6.135.855

1.241.739.180

5.151.614
5.151.614

854.218.633
854.218.633

(8.022.408)
8.979.367
275.408
(10.558.533)
(10.558.533)

3.556.300
3.556.300

6.135.855
(72.042.607)
(8.979.367)
(804.303)
5.122.643
(1.139.337)
312.760.562
312.760.562

(6.135.855)
49.472.032
49.472.032
49.472.032

(72.042.607)
(8.022.408)
(528.895)
5.122.643
48.332.695
1.214.600.608
1.214.600.608

-

-

(20.675.774)
9.742.452
2.735.623
-

(2.525.977)
-

(49.472.032)
-

5.151.614

854.218.633

(18.756.232)

1.030.323

51.998.009
(82.120.996)
(10.501.896)
(219.948)
2.860.304
(513.140)
274.262.896

(82.120.996)
(20.675.774)
(759.444)
2.515.675
2.860.304
79.509.670
1.195.930.041

80.022.807
80.022.807

TOTAL

5.151.614

PRÉMIO DE
EMISSÃO DE
AÇÕES

RESULTADO
LÍQUIDO

15.4
15.3
15.3
15.3
34

OUTRAS
RESERVAS E
RESULTADOS
ACUMULADOS

SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015
Aplicação de resultados
Transferência para reservas
Dividendos pagos
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito dos planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
Plano de ações - Custos reconhecidos no exercício e outros
Rendimento integral do exercício
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015
Aplicação de resultados
Transferência para reservas
Dividendos pagos
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito dos planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
Plano de ações - Custos reconhecidos no exercício e outros
Rendimento integral do exercício
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CAPITAL SOCIAL

NOTAS

(Montantes expressos em euros)

O anexo faz parte integrante da demonstração das alterações no capital próprio do exercício findo em 31 de
dezembro de 2016.
O Contabilista Certificado

O Conselho de Administração
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Demonstração de fluxos de caixa para os exercícios findos em 31 de
dezembro de 2015 e 2016
(Montantes expressos em euros)
NOTAS
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Recebimentos / (pagamentos) relacionados com o imposto sobre o rendimento
Outros recebimentos / (pagamentos) relativos à atividade operacional
FLUXOS DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Empréstimos concedidos
Juros e proveitos similares
Dividendos
PAGAMENTOS RESPEITANTES A
Investimentos financeiros
Ativos fixos tangíveis
Empréstimos concedidos

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3)
Caixa e seus equivalentes no início do exercício
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO
Caixa e seus equivalentes
Descobertos bancários
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO

2016

16.731.740
(7.461.847)
(5.344.854)
(386.753)
5.736.935
9.275.221

7.416.709
(3.153.929)
(7.003.815)
(12.934.080)
22.484.131
6.809.017

8

59.535.586
41
14.881.620
51.633.771
14.923.188
140.974.206

25.347.377
27.739
87.148.178
24.674.824
119.929.280
257.127.398

8

(59.589.386)
(85.259)
(26.982.633)
(86.657.277)
54.316.929

(225.377.377)
(8.263)
(225.385.640)
31.741.758

1.584.627.486
1.584.627.486

424.519.123
424.519.123

(1.559.000.000)
(60.764)
(32.835.496)
(72.042.607)
(8.022.408)
(1.671.961.275)
(87.333.789)
(23.741.639)
11.721.727
(12.019.912)
4.632.810
(16.652.721)
(12.019.912)

(330.000.000)
(10.867)
(23.702.316)
(82.120.996)
(20.675.774)
(456.509.953)
(31.990.830)
6.559.945
(12.019.912)
(5.459.967)
72.516
(5.532.483)
(5.459.967)

FLUXOS DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE
Empréstimos obtidos
PAGAMENTOS RESPEITANTES A
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
Aquisição de ações próprias

2015

15.4
15.3

14
16

O anexo faz parte integrante da demonstração de fluxos de caixa do exercício findo em 31 de dezembro de
2016.
O Contabilista Certificado
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Anexo às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016
(Montantes expressos em euros, exceto quando indicado)

Nota introdutória
A NOS, SGPS, S.A. (“NOS” ou “Empresa”), anteriormente designada de ZON OPTIMUS, SGPS, S.A. (“ZON
OPTIMUS”) e até 27 de agosto de 2013 designada de ZON Multimédia – Serviços de Telecomunicações e
Multimédia, SGPS, S.A. (“ZON”), atualmente com sede social na Rua Actor António Silva, nº9, Campo Grande,
foi constituída pela Portugal Telecom, SGPS, S.A. (“Portugal Telecom”) em 15 de julho de 1999 com o objetivo
de, através dela, desenvolver a sua estratégia para o negócio de multimédia.
Durante o exercício de 2007, a Portugal Telecom realizou o spin-off da ZON, com a atribuição da sua
participação nesta Sociedade aos seus acionistas, a qual passou a ser totalmente independente da Portugal
Telecom.
Durante o exercício de 2013, a ZON e a Optimus, SGPS, S.A. (“Optimus SGPS”) concretizaram uma operação
de fusão por incorporação da Optimus SGPS na ZON, tendo a Empresa adotado nessa data a designação de
ZON OPTIMUS, SGPS, S.A..
Em 20 de junho de 2014, em resultado do lançamento da nova marca “NOS” em 16 de maio de 2014, foi
aprovado em Assembleia Geral a alteração da designação da Empresa para NOS, SGPS, S.A..
Os negócios explorados pela NOS e pelas suas empresas participadas que integram o seu universo
empresarial (“Grupo” ou “Grupo NOS”) incluem serviços de televisão por cabo e satélite, serviços de voz e
acesso à Internet, a edição e venda de videogramas, publicidade em canais de TV por subscrição, a
exploração de salas de cinemas, a distribuição de filmes, a produção de canais para televisão por subscrição e
a prestação de serviços de consultoria na área dos sistemas de informação.
As ações representativas do capital da NOS encontram-se cotadas na bolsa de valores Euronext – Lisboa. A
estrutura acionista da Empresa em 31 de dezembro de 2016 é evidenciada na Nota 15.
O serviço de televisão por cabo e satélite em Portugal é predominantemente fornecido pela NOS
Comunicações, S.A. (“NOS SA”) e pelas suas participadas, a NOS Açores e a NOS Madeira. A atividade destas
empresas compreende: a) a distribuição do sinal de televisão por cabo e satélite; b) a exploração de uma rede
de comunicações móveis de última geração GSM/UMTS/LTE; c) a exploração de serviços de comunicações
eletrónicas, no que se inclui serviços de comunicação de dados e multimédia em geral; d) serviços de voz por
internet (“VOIP” – Voice Over Internet Protocol); e) operador móvel virtual (“MVNO” – Mobile Virtual Network
Operator); e f) a prestação de serviços de assessoria, consultoria e afins, direta ou indiretamente relacionados
com as atividades e serviços acima referidos. A atividade da NOS SA, da NOS Açores e da NOS Madeira é
regulada pela Lei n.º 5/2004 (Lei das Comunicações Eletrónicas), que estabelece o regime aplicável às redes e
serviços de comunicações eletrónicas.
A NOSPUB e a NOS Lusomundo TV, exercem a atividade de televisão e de produção de conteúdos,
produzindo atualmente canais de cinema e séries, os quais são distribuídos, entre outros operadores, pela
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NOS SA e suas participadas. A NOSPUB efetua ainda a gestão do espaço publicitário de canais de televisão
por subscrição e das salas de cinema da NOS Cinemas.
A NOS Audiovisuais e a NOS Cinemas, bem como as suas empresas participadas, desenvolvem a sua
atividade na área dos audiovisuais, que integra a edição e venda de videogramas, a distribuição de filmes, a
exploração de salas de cinema e a aquisição/negociação de direitos para televisão por subscrição e VOD
(video-on-demand).
A NOS Sistemas dedica-se à gestão de datacenters e à prestação de serviços de consultadoria na área dos
sistemas de informação.
A NOS Inovação tem como principais atividades a realização e a dinamização de atividades científicas de
investigação e desenvolvimento (detém toda a propriedade intelectual desenvolvida dentro do grupo NOS,
pretendendo garantir o retorno do investimento inicial através da comercialização de patentes e concessões
de exploração comercial resultante do processo de criação de produtos e serviços), a demonstração,
divulgação, transferência de tecnologia e formação, nos domínios dos serviços e sistemas de informação e de
soluções fixas e móveis de última geração, de televisão, internet, voz e dados.
As Notas deste anexo seguem a ordem pela qual os itens são apresentados nas demonstrações financeiras.
As demonstrações financeiras anexas referem-se à Empresa em termos individuais e não consolidados e
foram preparadas para publicação nos termos da legislação comercial em vigor.
Conforme previsto nas IFRS, os investimentos financeiros foram registados ao custo. Consequentemente, as
demonstrações financeiras anexas não incluem o efeito da consolidação de ativos, passivos, rendimentos e
gastos, o que será efetuado nas demonstrações financeiras consolidadas. O efeito desta consolidação
consiste em aumentar o ativo e o resultado líquido do exercício, em 653.733 milhares de euros e 10.359
milhares de euros, respetivamente, e reduzir o capital próprio em 142.832 milhares de euros.
As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram aprovadas pelo
Conselho de Administração e autorizadas a serem emitidas em 1 de março de 2017.
As mesmas estão ainda sujeitas a aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas, nos termos da legislação
comercial em vigor em Portugal. O Conselho de Administração entende que estas demonstrações financeiras
refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da empresa, o desempenho financeiro e os fluxos de
caixa.

Políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras são as descritas
abaixo. Estas políticas foram consistentemente aplicadas a todos os exercícios apresentados, salvo indicação
em contrário.
2.1 Bases de preparação
As demonstrações financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Relato
Financeiro (“IAS/IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e Interpretações
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emitidas pelo “International Financial Reporting Interpretations Committee” (“IFRIC”) ou pelo anterior
“Standing Interpretations Committee” (“SIC”), adotadas pela União Europeia, em vigor em 1 de janeiro de
2016.
As demonstrações financeiras consolidadas são apresentadas em euros por esta ser a moeda principal das
operações da Empresa.
As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos
livros e registos contabilísticos da Empresa e seguindo a convenção dos custos históricos, modificada,
quando aplicável, pela valorização de ativos e passivos financeiros (incluindo derivados) ao justo valor.
Na preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com as IFRS, o Conselho de Administração
recorreu ao uso de estimativas, pressupostos e julgamentos críticos com impacto no valor de ativos e
passivos e no reconhecimento de rendimentos e gastos de cada período de reporte. Apesar destas
estimativas terem por base a melhor informação disponível à data da preparação das demonstrações
financeiras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As áreas que envolvem um maior
grau de julgamento, complexidade ou em que os pressupostos e estimativas sejam significativos para as
demonstrações financeiras são apresentadas na Nota 4.1.
A NOS, na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, declara estar em cumprimento, de
forma explícita e sem reservas, com as normas IAS/IFRS e suas interpretações SIC/IFRIC, aprovadas pela
União Europeia.
Alterações nas políticas contabilísticas e divulgações
As normas e interpretações que se tornaram efetivas a 1 de janeiro de 2016 são as seguintes:
• IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28 (alterações), “Entidade de investimento: aplicação da exceção de consolidação (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). As alterações tratam de questões
que surgiram no contexto da aplicação da exceção de consolidação para entidades de investimento.
• IFRS 11 (alteração), “Contabilização de aquisições de participação em operações conjuntas” (a aplicar nos
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração adiciona novas orientações
sobre como contabilizar a aquisição de uma participação em uma operação conjunta que constitui um
negócio.
• IAS 1 (alteração), “Clarificação sobre divulgações no relato financeiro” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). A alteração tem como principal objetivo incentivar as empresas a
aplicar o julgamento profissional para determinar quais as informações a divulgar nas suas demonstrações
financeiras. Por exemplo, as alterações deixam claro que a materialidade se aplica à totalidade das
demonstrações financeiras e que a inclusão de informação não relevante pode dificultar a interpretação
das divulgações financeiras.
• IAS 16 e 38 (alteração), “Clarificação sobre os métodos de cálculo de depreciação e amortização
permitidos” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração
esclarece que o uso de métodos baseados em receitas para calcular a depreciação de um ativo não é
apropriado porque a receita gerada por uma atividade que inclui o uso de um ativo reflete geralmente
outros fatores para além do consumo dos benefícios económicos desse ativo.
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• IAS 16 e 41 (alteração), “Plantas que geram produto agrícola” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou
após 1 de janeiro de 2016). A IAS 41 exigia que todos os ativos biológicos relacionados com a atividade
agrícola deviam ser mensurados pelo justo valor menos os custos de vender. Esta alteração decidiu que as
plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma forma como os ativos fixos tangíveis (IAS 16),
porque a sua exploração é semelhante à de um processo produtivo.
• IAS 27 (alteração), “Método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras separadas” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Esta alteração vem permitir a opção
de apresentação, nas demonstrações financeiras separadas, de investimentos em subsidiárias, empresas
controladas conjuntamente e associadas de acordo com o método de equivalência patrimonial.
• Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2012-2014 a aplicar nos exercícios
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2016). Estas melhorias envolvem a revisão de diversas normas.
Estas alterações não tiveram impactos materiais nas demonstrações financeiras.
À data de aprovação destas demonstrações financeiras, as normas e interpretações endossadas pela União
Europeia, mas cuja aplicação obrigatória ocorre em exercícios económicos futuros são as seguintes:
• IFRS 9 (novo), “Instrumentos financeiros – classificação e mensuração” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Trata-se da primeira fase da IFRS 9, na qual se prevê a existência
de duas categorias de mensuração: o custo amortizado e o justo valor. Todos os instrumentos de capital
são mensurados ao justo valor. Um instrumento financeiro é mensurado ao custo amortizado apenas
quando a empresa o detém para receber os cashflows contratuais e os cashflows representam o nominal e
juros. Caso contrário, os instrumentos financeiros são valorizados ao justo valor por via de resultados.
• IFRS 15 (novo), “Receitas de Contratos com Clientes” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2018). A norma estabelece um enquadramento único e abrangente para o reconhecimento da
receita, sendo este aplicado de forma consistente em transações, indústrias e mercados de capital,
melhorando a comparabilidade das demonstrações financeiras a nível global. Esta norma substitui as
seguintes normas e interpretações: IAS 18 Rédito, IAS 11 Contratos de construção, IFRIC 13 Programas de
fidelização de clientes, IFRIC 15 Acordos para a construção de imóveis, IFRIC 18 Transferências de ativos
provenientes de clientes e SIC - 31 Receita - Transações de troca direta envolvendo serviços de
publicidade.
A seguinte norma, não foI, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, endossada pela União
Europeia:
• IFRS 14 (novo), “Ativos e passivos regulatórios” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de
janeiro de 2016). A norma tem como principal objetivo melhorar a comparabilidade dos reportes
financeiros de empresas que atuam em mercados regulados, permitindo que empresas que atualmente
registam ativos e passivos em resultado da regulação dos mercados em que operam, em concordância
com os princípios contabilísticos adotados, não tenham necessidade de anular esses ativos e passivos
aquando da adoção pela primeira vez das IFRS.
Esta norma não terá impactos materiais nas demonstrações financeiras.
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios
económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, endossadas pela
União Europeia:
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• IFRS 2 (alteração), “Classificação e Mensuração das Operações de Pagamento com base em Ações” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Estas alterações incorporam na
norma as operações de pagamento com base em ações e liquidadas em dinheiro.
• IFRS 4 (alteração), “Aplicação da IFRS 9 Instrumentos Financeiros com a IFRS 4 Contratos de Seguros” (a
aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). Estas alterações complementam as
opções atualmente existentes na norma que podem ser utilizadas para colmatar a preocupação
relacionada com a volatilidade temporária dos resultados.
• IFRS 10 e IAS 28 (alterações), “Venda ou entrada de bens entre um investidor e uma associada ou
empreendimento conjunto” (a aplicar em data a designar). Estas alterações abordam uma inconsistência
reconhecida entre as exigências da IFRS 10 e as da IAS 28, no que respeita a venda ou entrada de bens
entre um investidor e uma associada ou empreendimento conjunto.
• IFRS 15 (esclarecimento), “Receitas de Contratos com Clientes” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em
ou após 1 de janeiro de 2018). Apenas são apresentados esclarecimentos sobre a transição e não
alterações nos princípios subjacentes da norma.
• IFRS 16 (novo), “Leasings” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019). A
norma estabelece a forma de reconhecimento, apresentação e divulgação de contratos de leasing,
definindo um único modelo de contabilização. Com exceção de contratos inferiores a 12 meses, os
leasings deverão ser contabilizados como um ativo e um passivo.
• IAS 7 (alteração), “Demonstração de Fluxos de Caixa” (a aplicar nos exercícios que se iniciem em ou após 1
de janeiro de 2017). A norma estabelece que a entidade necessita de divulgar informação sobre alterações
dos passivos relacionados com atividades de financiamento, nomeadamente: (i) alterações dos fluxos de
caixa de financiamento; (ii) alterações resultantes de obtenção ou perda de controlo de subsidiárias ou
outros negócios; (iii) o efeito de alterações nas taxas de câmbio; (iv) alterações de justo valor; e (v) outras
alterações.
• IAS 12 (alteração), “Reconhecimento de ativos por impostos diferidos de perdas não realizadas” (a aplicar
nos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017). As alterações vêm clarificar quando é que
se deve reconhecer um ativo por imposto diferido decorrente de perdas não realizadas.
• IAS 40 (alteração), “Transferência de propriedades de investimento” (a aplicar nos exercícios que se
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). As alterações vêm clarificar se uma propriedade em construção
ou desenvolvimento, que foi previamente classificada em inventários, pode ser transferida para
propriedades de investimento quando exista uma mudança evidente no uso.
• IFRIC 22 (interpretação), “Transações em moeda estrangeira com fluxos antecipados” (a aplicar nos
exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018). As interpretações vêm esclarecer a
contabilização de operações que incluem o recebimento ou pagamento antecipado em moeda estrangeira.
• Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro (ciclo 2014-2016 a aplicar nos exercícios
que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2017/2018). Estas melhorias envolvem a revisão de diversas
normas.
A NOS está a apurar o impacto resultante destas alterações e aplicará estas normas no exercício em que as
mesmas se tornarem efetivas.
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2.2 Transações e saldos em moeda estrangeira
As transações em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em cada
data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira são
atualizadas às taxas de câmbio dessa data. Os itens não monetários registados ao justo valor denominado em
moeda estrangeira são atualizados às taxas de câmbio das datas em que os respetivos justos valores foram
determinados. As variações cambiais geradas em itens monetários que constituam extensão do investimento
denominado na moeda funcional da Empresa ou da participada em questão são reconhecidos tal como a
variação cambial sobre o investimento, no capital próprio. As diferenças de câmbio em itens não monetários
são classificadas em “Outras reservas”.
As diferenças de câmbio apuradas na data de recebimento ou pagamento das transações em moeda
estrangeira e as resultantes das atualizações atrás referidas são reconhecidas na demonstração dos
resultados do exercício, nas rubricas de “Perdas / (ganhos) em variações cambiais, líquidas”, para todos os
outros saldos ou transações.
Em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016, os ativos e passivos expressos em moeda estrangeira
foram convertidos para euros com base nas seguintes taxas de câmbio de tais moedas relativamente ao Euro,
divulgadas pelo Banco de Portugal:
MOEDA
Dólar Americano

31-12-2015
1,089

31-12-2016
1,054

2.3 Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações
acumuladas e eventuais perdas de imparidade. O custo de aquisição inclui o preço de compra do ativo, as
despesas diretamente imputáveis à sua aquisição e os encargos suportados com a preparação do ativo para
que se encontre na sua condição de utilização. Os gastos incorridos com empréstimos obtidos para
construção de ativos fixos tangíveis são reconhecidos como parte do custo de construção do ativo, sempre
que o período de construção/preparação seja superior a um ano.
Os custos subsequentes incorridos com renovações e grandes reparações, que façam aumentar a vida útil, ou
a capacidade produtiva dos ativos são reconhecidos no custo do ativo.
Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são reconhecidos como um gasto do
exercício em que são incorridos.
Os gastos estimados a suportar com o desmantelamento ou remoção de ativos serão considerados como
parte do custo inicial.
As depreciações são calculadas, após os bens se encontrarem disponíveis para uso, pelo método da linha
reta, por duodécimos, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.
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As vidas úteis estimadas para os ativos fixos tangíveis mais significativos são conforme segue:
CLASSE DE BENS
Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo
Outros ativos fixos tangiveis

2015
(ANOS)
10
3a4
4
2 a 10
8

2016
(ANOS)
10
3a4
4
2 a 10
8

As vidas úteis e método de depreciação dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma
alteração a estas estimativas é reconhecido prospetivamente na demonstração dos resultados.
Os valores residuais dos ativos e as respetivas vidas úteis são revistos e ajustados, se necessário, na data do
balanço. Se a quantia escriturada é superior ao valor recuperável do ativo, procede-se ao seu reajustamento
para o valor recuperável estimado mediante o registo de perdas por imparidade (Nota 2.6).
Os ganhos ou perdas resultantes da alienação ou abate de um ativo fixo tangível são determinados pela
diferença entre o valor de realização da transação e a quantia escriturada do ativo líquido de depreciações
acumuladas e eventuais perdas por imparidade e são reconhecidos na demonstração dos resultados no
exercício em que ocorre o abate ou a alienação.
2.4 Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição deduzido de amortizações e perdas por imparidade
acumuladas, quando aplicável.
Os ativos intangíveis apenas são reconhecidos quando sejam identificáveis, deles advenham benefícios
económicos futuros para a Empresa e quando os mesmos possam ser mensurados com fiabilidade.
As amortizações de ativos intangíveis são reconhecidas numa base linear durante a vida útil estimada dos
ativos intangíveis.
As vidas úteis estimadas para os ativos intangíveis mais significativos são conforme segue:
CLASSE DE BENS
Programas de computador
Propriedade industrial e outros direitos

2015
(ANOS)

2016
(ANOS)

3
3

3
3

As vidas úteis e método de amortização dos vários ativos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de
alguma alteração a estas estimativas é reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente.
2.5 Goodwill
O goodwill representa o excesso do custo de aquisição sobre o justo valor líquido de ativos, passivos e
passivos contingentes identificáveis de um negócio, uma subsidiária, uma entidade controlada
conjuntamente ou associada, na respetiva data de aquisição, caso não se trate de uma concentração de
atividades empresariais de entidades sob controlo comum, em conformidade com o estabelecido na IFRS 3.
Caso se trate de uma concentração de atividades empresariais de entidades sob controlo comum, o goodwill
representa o excesso do custo de aquisição sobre o valor líquido de ativos e passivos da empresa adquirida.
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O goodwill é apresentado como um elemento do custo de aquisição das participações financeiras, nas contas
separadas da NOS, quando o negócio esteja corporizado numa entidade.
Face à política seguida pela Empresa no reconhecimento e mensuração dos investimentos financeiros, o
goodwill é registado como ativo e incluído na rubrica de “Ativos intangíveis” no caso do excesso do custo ter
origem numa aquisição por fusão e de “Investimentos em empresas do grupo” no caso de uma entidade
controlada, conjuntamente controlada ou empresa associada. O goodwill não é amortizado, sendo sujeito a
testes de imparidade pelo menos uma vez por ano, em data determinada, e sempre que existam à data da
demonstração da posição financeira alterações aos pressupostos subjacentes ao teste efetuado, que
resultem em eventual perda de valor. Qualquer perda por imparidade é registada de imediato, na
demonstração dos resultados do exercício, na rubrica de “Perdas por imparidade” e não é suscetível de
reversão posterior.
Para efeitos de realização de testes de imparidade, o goodwill é atribuído às unidades geradoras de caixa com
as quais se encontra relacionado, podendo estas corresponder aos segmentos de negócio em que a Empresa
opera ou a um nível mais baixo.
Na alienação de uma empresa controlada, associada ou entidade controlada conjuntamente, o
correspondente goodwill é incluído na determinação da correspondente mais ou menos valia realizada.
2.6 Imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis, excluindo Goodwill
Em cada data de relato é efetuada uma revisão das quantias escrituradas dos ativos fixos tangíveis e
intangíveis da Empresa com vista a determinar se existe algum indicador de que os mesmos possam estar em
imparidade. Se existir algum indicador, é estimada a quantia recuperável dos respetivos ativos a fim de
determinar a extensão da perda por imparidade (se for o caso). Quando não é possível determinar a quantia
recuperável de um ativo individual, é estimada a quantia recuperável da unidade geradora de caixa a que esse
ativo pertence.
A quantia recuperável do ativo ou da unidade geradora de caixa consiste no maior de entre (i) o justo valor
deduzido de custos para vender e (ii) o valor de uso. Na determinação do valor de uso, os fluxos de caixa
futuros estimados são descontados usando uma taxa de desconto que reflita as expectativas do mercado
quanto ao valor temporal do dinheiro e quanto aos riscos específicos do ativo ou da unidade geradora de
caixa relativamente aos quais as estimativas de fluxos de caixa futuros não tenham sido ajustadas.
Sempre que a quantia escriturada do ativo ou da unidade geradora de caixa for superior à sua quantia
recuperável, é reconhecida uma perda por imparidade. A perda por imparidade é registada de imediato na
demonstração dos resultados na rubrica de “Depreciações, amortizações e perdas por imparidade”, salvo se
tal perda compensar um excedente de revalorização registado no capital próprio.
A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando existem
evidências de que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente já não existem ou diminuíram. A
reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração dos resultados nas rubricas referidas no
parágrafo anterior. A reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria
reconhecida (líquida de amortizações) caso a perda por imparidade anterior não tivesse sido registada.
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2.7 Participações financeiras em subsidiárias e associadas
Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas do grupo (empresas nas
quais a empresa detenha direta ou indiretamente o controlo, considerando-se existir controlo sobre uma
entidade quando o Grupo está exposto e ou tem direito, em resultado do seu envolvimento, ao retorno
variável das atividades da entidade, e tem a capacidade de afetar esse retorno através do poder exercido
sobre a entidade), são registados ao custo de aquisição, de acordo com as disposições também previstas na
IAS 27, em virtude da Empresa apresentar em separado, demonstrações financeiras consolidadas de acordo
com as IAS/IFRS.
Nesta rubrica são também registados, ao valor nominal, as prestações acessórias concedidas às empresas
participadas.
É efetuada uma avaliação dos investimentos a empresas do grupo quando existem indícios de que o ativo
possa estar em imparidade ou quando as perdas de imparidade reconhecidas em exercícios anteriores deixam
de existir.
As perdas de imparidade detetadas no valor de realização dos investimentos financeiros em empresas do
grupo são registadas no ano em que se estimam, por contrapartida da rubrica “Perdas / (ganhos) em
empresas participadas” da demonstração dos resultados.
Os encargos incorridos com a compra de investimentos financeiros em empresas do grupo são registados
como custo no momento em que são incorridos.
2.8 Ativos financeiros
Os ativos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira da Empresa na data de
negociação ou contratação, que é a data em que a Empresa se compromete a adquirir ou alienar o ativo. No
momento inicial, os ativos financeiros são reconhecidos pelo justo valor acrescido de custos de transação
diretamente atribuíveis, exceto para os ativos ao justo valor através de resultados em que os custos de
transação são imediatamente reconhecidos em resultados. Estes ativos são desreconhecidos quando: (i)
expiram os direitos contratuais da Empresa ao recebimento dos seus fluxos de caixa; (ii) a Empresa tenha
transferido substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção; ou (iii) não obstante
retenha parte, mas não substancialmente todos os riscos e benefícios associados à sua detenção, a Empresa
tenha transferido o controlo sobre os ativos.
Os ativos e passivos financeiros são compensados e apresentados pelo valor líquido, quando e só quando, a
Empresa tem o direito a compensar os montantes reconhecidos e tem a intenção de liquidar pelo valor
líquido.
A Empresa classifica os seus ativos financeiros nas seguintes categorias: investimentos financeiros ao justo
valor através de resultados, ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos concedidos e contas a
receber. A sua classificação depende da intenção da gestão na sua aquisição.
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Ativos financeiros ao justo valor através de resultados
São classificados nesta categoria os ativos financeiros não derivados adquiridos com o objetivo de vender no
curto prazo. Nesta categoria integram-se também os derivados que não qualifiquem para efeitos de
contabilidade de cobertura. Os ganhos e perdas resultantes da alteração de justo valor de ativos mensurados
ao justo valor através de resultados são reconhecidos em resultados do exercício em que ocorrem na
respetiva rubrica de “Perdas/(ganhos) em ativos financeiros”, onde se incluem os montantes de rendimentos
de juros e dividendos.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que: (i) são designados
como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial; ou (ii) não se enquadram nas
restantes categorias de ativos financeiros referidos. São reconhecidos como ativos não correntes exceto se
houver intenção de os alienar nos 12 meses seguintes à data da demonstração da posição financeira.
As partes de capital detida que não sejam participações em empresas do Grupo, empresas controladas
conjuntamente ou associadas, são classificadas como investimentos financeiros disponíveis para venda e
reconhecidas na demonstração da posição financeira como ativos não correntes.
Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, os
investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelo seu justo valor por referência ao seu valor de
mercado à data da demonstração da posição financeira, sem qualquer dedução relativa a custos da transação
que possam vir a ocorrer até à sua venda. Nas situações em que os investimentos sejam instrumentos de
capital próprio não admitidos à cotação em mercados regulamentados e para os quais não é possível estimar
com fiabilidade o seu justo valor, os mesmos são mantidos ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais
perdas por imparidade.
As mais e menos valias potenciais resultantes são registadas diretamente em reservas até que o investimento
financeiro seja vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, momento em que o ganho ou perda
acumulado anteriormente reconhecido no capital próprio é incluído no resultado integral do exercício. Os
dividendos de instrumentos de capital classificado como disponíveis para venda são reconhecidos em
resultados do exercício na rubrica de “Perdas/ (ganhos) em ativos financeiros”, quando o direito de receber o
pagamento é estabelecido.
Empréstimos concedidos e contas a receber
Os ativos classificados nesta categoria são ativos financeiros não derivados com pagamentos fixos ou
determináveis não cotados num mercado ativo.
As contas a receber são reconhecidas inicialmente ao justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao
custo amortizado, deduzido de ajustamentos por imparidade, se aplicável. As perdas por imparidade dos
clientes e contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objetiva de que os mesmos não são
recuperáveis conforme os termos iniciais da transação. As perdas por imparidade identificadas são registadas
na demonstração dos resultados, em “Provisões e ajustamentos”, sendo subsequentemente revertidas por
resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou deixem de existir.
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Caixa e equivalentes de caixa
Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” correspondem aos valores de caixa,
depósitos bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, com maturidade inferior a três
meses e que possam ser imediatamente mobilizáveis com um risco de alteração de valor insignificante.
Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” compreende
também os descobertos bancários incluídos na demonstração da posição financeira na rubrica de
”Empréstimos obtidos” (se aplicável).
2.9 Passivos financeiros e instrumentos de capital
Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância
contratual independentemente da sua forma legal. Os instrumentos de capital próprio são contratos que
evidenciam um interesse residual nos ativos da Empresa após dedução dos passivos. Os instrumentos de
capital próprio emitido pela Empresa são registados pelo valor recebido, líquido dos custos suportados com a
sua emissão. Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são desreconhecidos apenas
quando extintos, isto é, quando a obrigação é liquidada, cancelada ou expirada.
Empréstimos obtidos
Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido líquido de despesas com a emissão
desses empréstimos. Os encargos financeiros, calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, incluindo
prémios a pagar, são contabilizados de acordo com o princípio de especialização dos exercícios.
Contas a pagar
As contas a pagar são reconhecidas inicialmente ao justo valor e subsequentemente ao custo amortizado de
acordo com o método da taxa de juro efetiva. As contas a pagar são reconhecidas como passivos correntes
exceto se estiver prevista a sua liquidação nos 12 meses seguintes à data da demonstração da posição
financeira.
2.10 Imparidade de ativos financeiros
A Empresa analisa a cada data da demonstração da posição financeira se existe evidência objetiva que um
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros se encontra em imparidade.
Ativos financeiros disponíveis para venda
No caso de ativos financeiros classificados como disponíveis para venda, um declínio prolongado ou
significativo no justo valor do instrumento abaixo do seu custo é considerado como um indicador que os
instrumentos se encontram em imparidade. Se alguma evidência semelhante existir para ativos financeiros
classificados como disponíveis para venda, a perda acumulada – mensurada como a diferença entre o custo
de aquisição e o justo valor atual, menos qualquer perda de imparidade do ativo financeiro que já tenha sido
reconhecida em resultados – é removida de capitais próprios e reconhecida na demonstração de resultados.
Perdas de imparidade de instrumentos de capital reconhecida em resultados não são revertidas através da
demonstração dos resultados.
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Clientes, outros devedores e outros ativos financeiros
São registados ajustamentos para perdas por imparidade quando existem indicadores objetivos de que a
Empresa não irá receber todos os montantes a que tinha direito de acordo com os termos originais dos
contratos estabelecidos. Na identificação de situações de imparidade são utilizados diversos indicadores, tais
como incumprimento, dificuldades financeiras de devedores, incluindo a probabilidade de falência.
O ajustamento para perdas de imparidade é determinado pela diferença entre o valor recuperável e o valor da
demonstração da posição financeira do ativo financeiro e é registado por contrapartida de resultados do
exercício. O valor da demonstração da posição financeira destes ativos é reduzido para o valor recuperável
através da utilização de uma conta de ajustamentos. Quando um montante a receber de clientes e outros
devedores é considerado irrecuperável, é abatido por utilização da conta de ajustamentos para perdas de
imparidade. As recuperações subsequentes de montantes que tenham sido abatidos são registadas em
resultados.
Quando existem valores a receber de clientes ou outros devedores que se encontrem vencidos, e estes são
objeto de renegociação dos seus termos, deixam de ser considerados como vencidos e passam a ser tratados
como novos créditos.
2.11 Instrumentos financeiros derivados
A Empresa tem como política recorrer à contratação de instrumentos financeiros derivados com o objetivo de
efetuar cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações nas taxas de
câmbio e taxas de juro. Neste sentido, a Empresa não recorre à contratação de instrumentos financeiros
derivados com objetivos especulativos, sendo que o recurso a este tipo de instrumentos financeiros obedece
às políticas internas definidas pela Administração.
No que se refere aos instrumentos financeiros derivados que, embora contratados com o objetivo de efetuar
cobertura económica de acordo com as políticas de gestão de risco da Empresa, não cumpram todas as
disposições da IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração no que respeita à
qualificação como contabilidade de cobertura ou que não foram especificamente assignados a uma relação de
cobertura contabilística, as respetivas variações no justo valor são registadas nas demonstrações de
resultados do período em que ocorrem.
Os instrumentos financeiros derivados são reconhecidos na data da sua negociação (“trade date”), pelo seu
justo valor. Subsequentemente, o justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base
regular, sendo os ganhos ou perdas resultantes dessa reavaliação registados diretamente em resultados do
período, exceto no que se refere aos derivados de cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor
dos derivados de cobertura depende da natureza do risco coberto e do modelo de cobertura utilizado.
Contabilidade de cobertura
A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado como sendo um instrumento de
cobertura obedece às disposições da IAS 39 – Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração.
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Os instrumentos financeiros derivados utilizados para fins de cobertura podem ser classificados
contabilisticamente como de cobertura desde que cumpram, cumulativamente, com as seguintes condições:
a) À data de início da transação a relação de cobertura encontra-se identificada e formalmente documentada,
incluindo a identificação do item coberto, do instrumento de cobertura e a avaliação da efetividade da
cobertura;
b) Existe a expetativa de que a relação de cobertura seja altamente efetiva, à data de início da transação e ao
longo da vida da operação;
c) A eficácia da cobertura possa ser mensurada com fiabilidade à data de início da transação e ao longo da
vida da operação;
d) Para operações de cobertura de fluxos de caixa os mesmos devem ser altamente prováveis de virem a
ocorrer
2.12 Subsídios
Os subsídios são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe uma garantia razoável que irão
ser recebidos e que a Empresa irá cumprir com as condições exigidas para a sua concessão.
Os subsídios à exploração, nomeadamente para formação de colaboradores, são reconhecidos na
demonstração dos resultados a abater aos correspondentes custos incorridos.
Os subsídios ao investimento são apresentados na demonstração da posição financeira como um rendimento
diferido, sendo reconhecido como rendimento numa base sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
Se o subsídio é considerado como rendimento diferido, este é reconhecido como rendimento numa base
sistemática e racional durante a vida útil do ativo.
2.13 Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
As provisões são reconhecidas quando: (i) existe uma obrigação presente resultante de eventos passados,
sendo provável que na liquidação dessa obrigação seja necessário um dispêndio de recursos internos; e (ii) o
montante ou valor da referida obrigação seja razoavelmente estimável. Quando uma das condições antes
descritas não é preenchida, a Empresa procede à divulgação dos eventos como passivo contingente, a menos
que a possibilidade de uma saída de fundos decorrente dessa contingência seja remota, caso em que os
mesmos não são objeto de divulgação.
As provisões, para processos judiciais em curso intentados contra a Empresa, são constituídas de acordo com
as avaliações de risco efetuadas pela Empresa e pelos seus consultores legais, baseadas em taxas de sucesso.
As provisões para reestruturação apenas são reconhecidas quando a Empresa tem um plano detalhado e
formalizado identificando as principais características do programa e após terem sido comunicados esses
factos às entidades envolvidas.
As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como provisões.
Existe um contrato oneroso quando a Empresa é parte integrante das disposições de um contrato de acordo,
cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar que excedem os benefícios económicos
derivados do mesmo.
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Não são reconhecidas provisões para perdas operacionais futuras.
Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, salvo exceção prevista na
IFRS 3 no âmbito da concentração de atividades empresariais, sendo divulgados sempre que a possibilidade
de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. Os ativos contingentes
não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for provável a existência de
um influxo económico futuro de recursos.
As provisões são revistas e atualizadas na data da demonstração da posição financeira, de modo a refletir a
melhor estimativa, nesse momento, da obrigação em causa.
2.14 Locações
Os contratos de locação são classificados como: (i) locações financeiras, se através deles forem transferidos
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à posse dos ativos correspondentes; ou como (ii)
locações operacionais, se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos e vantagens
inerentes à posse desses ativos.
A classificação das locações como financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da forma
do contrato.
Os ativos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes
responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, sendo os ativos, as amortizações acumuladas
correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação registadas de acordo com o plano financeiro
contratual. Adicionalmente, os juros incluídos no valor das rendas e as amortizações do ativo fixo tangível e
intangível são reconhecidos como custos na demonstração dos resultados do período a que respeitam.
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na
demonstração dos resultados, durante o período do contrato de locação.
2.15 Imposto sobre o rendimento
A NOS encontra-se abrangida pelo regime especial de tributação dos grupos de sociedades, que abrange
todas as empresas em que participa, direta ou indiretamente, em pelo menos 75% do respetivo capital social
e que, simultaneamente, sejam residentes em Portugal e tributadas em sede de Imposto sobre o Rendimento
das Pessoas Coletivas (IRC).
As restantes empresas participadas, não abrangidas pelo regime especial de tributação dos grupos de
sociedades, são tributadas individualmente, com base nas respetivas matérias coletáveis e nas taxas de
imposto aplicáveis.
O imposto sobre o rendimento é registado de acordo com o preconizado pela IAS 12. Na mensuração do
custo relativo ao imposto sobre o rendimento do período, para além do imposto corrente é ainda considerado
o efeito do imposto diferido, calculado com base no método do balanço, considerando as diferenças
temporárias resultantes da diferença entre a base fiscal de ativos e passivos e os seus valores nas
demonstrações financeiras consolidadas, bem como os prejuízos fiscais reportáveis existentes à data da
demonstração da posição financeira. Os ativos e passivos por impostos diferidos foram calculados com base
na legislação fiscal atualmente em vigor, ou em legislação já publicada para aplicação futura.
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Tal como estabelecido na referida norma, são reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas quando
exista razoável segurança de que estes poderão vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro,
ou quando existam passivos por impostos diferidos cuja reversão seja expectável no mesmo período em que
os ativos por impostos diferidos sejam revertidos. No final de cada período é efetuada uma avaliação desses
ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função da sua expetativa de utilização futura.
O montante de imposto a incluir quer no imposto corrente, quer no imposto diferido, que resulta de
transações ou eventos reconhecidos em rubricas do capital próprio, é registado diretamente nestas mesmas
rubricas, não afetando o resultado do exercício.
Numa operação de concentração de atividades empresariais, os benefícios por impostos diferidos adquiridos
são reconhecidos do seguinte modo:
a)

Os benefícios por impostos diferidos adquiridos que sejam reconhecidos no período de mensuração,

de um ano após a data da concentração, e que resultem de novas informações sobre factos e circunstâncias
que existiam à data de aquisição são aplicados para reduzir a quantia escriturada de qualquer goodwill
relacionado com essa aquisição. Se a quantia escriturada desse goodwill for zero, quaisquer benefícios por
impostos diferidos remanescentes são reconhecidos na demonstração dos resultados.
b)

Todos os outros benefícios por impostos diferidos adquiridos que sejam realizados são reconhecidos

na demonstração de resultados (ou, caso aplicável, diretamente em rubricas de capital próprio).
2.16 Pagamento baseado em ações
Os benefícios concedidos a colaboradores ao abrigo de Planos de incentivos de aquisição de ações ou de
opções sobre ações são registados de acordo com as disposições da IFRS 2 – Pagamentos com base em
ações.
De acordo com a IFRS 2, uma vez que não é possível estimar com fiabilidade o justo valor dos serviços
recebidos dos colaboradores, o seu valor é mensurado por referência ao justo valor dos instrumentos de
capital próprio (ações próprias), de acordo com a sua cotação à data de atribuição.
Esse custo é reconhecido de forma linear ao longo do período em que o serviço é prestado pelos
colaboradores, na rubrica de Custos com o pessoal na demonstração dos resultados, juntamente com o
correspondente aumento em Outras reservas em capital próprio.
O custo acumulado reconhecido à data de cada demonstração financeira até ao empossamento reflete a
melhor estimativa do Grupo relativamente ao número de ações próprias que irão ser empossadas, ponderado
pelo proporcional de tempo decorrido entre a atribuição e o empossamento. O impacto na demonstração de
resultados de cada exercício representa a variação do custo acumulado entre o início e o fim do exercício.
Por sua vez, os benefícios concedidos com base em ações, mas liquidados em dinheiro, conduzem ao
reconhecimento de um passivo valorizado pelo justo valor na data da demonstração da posição financeira.
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2.17 Capital
Reserva legal
A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem que ser
destinado ao reforço da reserva legal, até que esta represente pelo menos 20% do capital social. Esta reserva
não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de
esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no capital.
Reservas de prémios de emissão de ações
Os prémios de emissão correspondem a ágios obtidos com a emissão ou aumentos de capital. De acordo
com a legislação comercial portuguesa, os valores incluídos nesta rubrica seguem o regime estabelecido para
a “Reserva Legal”, isto é, os valores não são distribuíveis, a não ser em caso de liquidação, mas podem ser
utilizados para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no
capital.
Reservas para planos de incentivo de médio prazo
De acordo com a IFRS 2 – “Pagamentos com base em ações”, a responsabilidade com os planos de incentivo
de médio prazo liquidados através da entrega de ações próprias é registada, a crédito, na rubrica de “Reservas
para planos de incentivo de médio prazo” sendo que tal reserva não é passível de ser distribuída ou ser
utilizada para absorver prejuízos.
A Empresa reconhece em capital próprio a responsabilidade da totalidade dos planos de ações das diversas
empresas do grupo NOS, uma vez que é responsável pela sua entrega aos seus colaboradores, por
contrapartida de resultados do exercício e contas a receber das subsidiárias quando se tratam de
colaboradores próprios ou de colaboradores de empresas subsidiárias, respetivamente.
Reservas de cobertura
As reservas de cobertura refletem as variações de justo valor dos instrumentos financeiros derivados de
cobertura de cash flow que se consideram eficazes, sendo que as mesmas não são passíveis de ser
distribuídas ou serem utilizadas para absorver prejuízos.
Reservas de ações próprias
As “Reservas de ações próprias” refletem o valor das ações próprias adquiridas e seguem um regime legal
equivalente ao da reserva legal. Nos termos da legislação portuguesa, o montante de reservas distribuíveis é
determinado de acordo com as demonstrações financeiras individuais da empresa, apresentadas de acordo
com as IFRS. Adicionalmente, os incrementos decorrentes da aplicação do justo valor através de
componentes de capital próprio, incluindo os da sua aplicação através do resultado líquido do exercício,
apenas podem ser distribuídos quando os elementos que lhes deram origem sejam alienados, exercidos
liquidados ou quando terminar o seu uso, no caso de ativos fixos tangíveis ou intangíveis.
Ações próprias
As ações próprias são contabilizadas pelo seu valor de aquisição como uma dedução ao capital próprio. Os
ganhos ou perdas inerentes à alienação das ações próprias são registadas na rubrica “outras reservas”.
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Resultados transitados
Esta rubrica inclui os resultados realizados disponíveis para distribuição aos acionistas e os ganhos por
aumentos de justo valor em instrumentos financeiros, investimentos financeiros e propriedades de
investimento, que, de acordo com o nº 2 do artº 32 do CSC, só estarão disponíveis para distribuição quando
os elementos ou direitos que lhes deram origem forem alienados, exercidos, extintos ou liquidados.
2.18 Rédito
O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo à prestação de serviços no
decurso normal da atividade da Empresa. O rédito é registado líquido de quaisquer impostos, descontos
comerciais atribuídos.
O rédito da prestação de serviços é reconhecido de acordo com a percentagem de acabamento ou com base
no período do contrato quando a prestação de serviços não esteja associada à execução de atividades
específicas, mas à prestação contínua do serviço.
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios
económicos fluam para a Empresa e o seu montante possa ser mensurado com fiabilidade.
O rédito proveniente de dividendos é reconhecido quando se encontra estabelecido o direito da Empresa a
receber o correspondente montante.
2.19 Especialização dos exercícios
As receitas e as despesas da empresa são reconhecidas de acordo com o princípio da especialização dos
exercícios, pelo qual estas são reconhecidas à medida que são geradas ou incorridas, independentemente do
momento em que são recebidas ou pagas.
Nas rubricas de “Contas a receber”, “Custos diferidos”, “Acréscimos de custos” e “Proveitos diferidos” são
registados os custos e os proveitos imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas e receitas apenas
ocorrerão em exercícios futuros, bem como as despesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a
exercícios futuros e que serão imputadas aos resultados de cada um desses exercícios, pelo valor que lhes
corresponde.
Os custos, imputáveis ao exercício corrente e cujas despesas apenas ocorrerão em exercícios futuros, são
estimados e registados em “Acréscimos de custos”, sempre que seja possível estimar com grande fiabilidade
o montante, bem como o momento da concretização da despesa. Se existir incerteza quer relativamente à
data da saída de recursos, quer quanto ao montante da obrigação, o valor é classificado como Provisões.
2.20 Encargos financeiros com empréstimos
Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como custo de acordo
com o princípio da especialização dos exercícios, exceto nos casos de empréstimos incorridos (quer sejam
genéricas ou específicas) na aquisição, construção ou produção de um ativo que demore um período
substancial de tempo (mais de um ano) para se encontrar na condição pretendida, os quais são capitalizados
no custo de aquisição do referido bem.
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2.21 Benefícios a empregados
Os gastos com pessoal são reconhecidos quando o serviço é prestado pelos empregados,
independentemente da data do seu pagamento. Seguem-se algumas especificidades relativas a cada um dos
benefícios:
d) Cessação de emprego. Os benefícios de cessação de emprego são devidos para pagamento quando há
cessação de emprego antes da data normal de reforma ou quando um empregado aceita sair
voluntariamente em troca destes benefícios. O Grupo reconhece estes benefícios quando se pode
demonstrar estar comprometido a uma cessação de emprego de funcionários atuais, de acordo com um
plano formal detalhado para a cessação e não exista possibilidade realista de retirada ou estes benefícios
sejam concedidos para encorajar a saída voluntária. Sempre que os benefícios de cessação de emprego se
vençam a mais de 12 meses após a data do balanço, eles são descontados para o seu valor atual.
e) Férias, subsídio de férias e prémios. De acordo com a lei laboral, os empregados têm direito a 22 dias úteis
de férias anuais, bem como a um mês de subsídio de férias, direitos adquiridos no ano anterior ao seu
pagamento. Estas responsabilidades do Grupo são registadas quando incorridas, independentemente do
momento do seu pagamento, e são refletidas na rubrica de “Contas a pagar e outras”.
f)

Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e o Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT).
Com a publicação da Lei n.º 70/2013 e subsequente regulamentação através da Portaria n.º 294-A/2013,
entrou em vigor no dia 1 de outubro os regimes do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo
de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT). Neste contexto, as empresas que contratem um novo
trabalhador são obrigadas a descontar uma percentagem do respetivo salário para estes dois novos
fundos (0,925% para o FCT e 0,075% para o FGCT), com o objetivo de assegurar, no futuro, o pagamento
parcial da indemnização em caso de despedimento. Tendo em conta as características de cada Fundo foi
considerado o seguinte:
- As entregas mensais para o FGCT, efetuadas pela entidade empregadora, são reconhecidas como gasto
do período a que respeitam;
- As entregas mensais para o FCT, efetuadas pela entidade empregadora, são reconhecidas como um
ativo financeiro dessa entidade, mensurado pelo justo valor, com as respetivas variações reconhecidas
em resultados.

2.22 Demonstração de fluxos de caixa
A demonstração dos fluxos de caixa é preparada de acordo com o método direto. A Empresa classifica na
rubrica de caixa e equivalentes de caixa os ativos com maturidade inferior a três meses, e para os quais o risco
de alteração de valor é insignificante. Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e
equivalentes de caixa compreende também os descobertos bancários incluídos na demonstração da posição
financeira na rubrica de “Empréstimos obtidos”.
A demonstração dos fluxos de caixa encontra-se classificada em atividades operacionais, de investimento e
de financiamento.
As atividades operacionais englobam os recebimentos de clientes e os pagamentos a fornecedores, ao
pessoal e a outros relacionados com a atividade operacional.
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Os fluxos de caixa abrangidos nas atividades de investimento incluem, nomeadamente, as aquisições e as
alienações de investimentos em empresas participadas e os recebimentos e os pagamentos decorrentes da
compra e venda de ativos intangíveis e tangíveis, entre outras.
As atividades de financiamento abrangem, designadamente, os pagamentos e os recebimentos referentes a
empréstimos obtidos, pagamento de juros e custos similares, contratos de locação financeira, compra e
venda de ações próprias e pagamento de dividendos.
2.23 Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação
adicional sobre condições que existiam a essa data são considerados na preparação das demonstrações
financeiras do período.
Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação
sobre condições que ocorram após essa data são divulgados nas notas às demonstrações financeiras, caso
sejam materialmente relevantes.

Gestão do risco
3.1 Fatores de risco financeiro
A NOS enquanto sociedade gestora de participações sociais (SGPS) desenvolve direta e indiretamente
atividades de gestão sobre as suas participadas. Deste modo, o cumprimento das obrigações por si
assumidas depende dos cash flows gerados por estas. A Empresa depende assim da eventual distribuição de
dividendos por parte das suas subsidiárias, do pagamento de juros, do reembolso de empréstimos
concedidos e de outros cash flows gerados por essas sociedades.
A capacidade das subsidiárias da NOS disponibilizarem fundos à holding dependerá, em parte, da sua
capacidade de geração de cash flows positivos e, por outro lado, está dependente dos respetivos resultados,
reservas disponíveis e estrutura financeira.
A NOS tem um programa de gestão de risco que concentra a sua análise nos mercados financeiros com vista
a minimizar os potenciais efeitos adversos na sua performance financeira. A gestão do risco é conduzida pela
Direção Financeira de acordo com a política aprovada pela Administração. Existe ainda junto da NOS uma
Comissão de Controlo Interno com funções específicas na área do controlo de riscos da atividade da
sociedade.
3.2 Risco cambial
O risco de taxa de câmbio está essencialmente relacionado com a exposição decorrente de pagamentos
efetuados a fornecedores de equipamento terminal e produtores de conteúdos audiovisuais para os negócios
da TV por subscrição e audiovisuais. As transações comerciais entre as subsidiárias da NOS e estes
produtores encontram-se denominadas maioritariamente em Dólares americanos.
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Considerando o saldo de contas a pagar resultante de transações denominadas em moeda diferente da
moeda funcional da Empresa, as subsidiárias da NOS contratam ou podem contratar instrumentos
financeiros, nomeadamente forwards cambiais de curto-prazo de forma a cobrir o risco associado a estes
saldos.
A NOS possui investimentos em entidades estrangeiras cujos ativos e passivos estão expostos a variações
cambiais (o NOS possui duas filiais em Moçambique, a Lusomundo Moçambique e a Mstar, cuja moeda
funcional são os Meticais, quatro em Angola, a Finstar, a ZAP Media, a ZAP Cinemas e a ZAP Publishing, cuja
moeda funcional é a Kwanza e uma na República da Maurícia, cuja moeda funcional é o Rúpia da Maurícia). O
Grupo não adotou qualquer política de cobertura dos riscos de variação da taxa de câmbio destas empresas
nos cashflows do Grupo em moeda estrangeira.
São efetuadas divulgações complementares nas demonstrações financeiras consolidadas da NOS.
3.3 Risco de taxa de juro
O risco de flutuação da taxa de juro pode-se traduzir num risco de fluxo de caixa ou num risco de justo valor,
consoante se tenham negociado taxas de juro variáveis ou fixas.
A NOS segue uma política de cobertura de risco, através da contratação de swaps de taxa de juros para
cobertura dos pagamentos futuros de juros de emissões de papel comercial e empréstimos.
A NOS utiliza a técnica da análise de sensibilidade que mede os impactos estimados nos resultados e capitais
de um aumento ou diminuição imediata de 0,25% (25 basis points) nas taxas de juro de mercado, face às
taxas aplicadas à data da demonstração do balanço para cada classe de instrumento financeiro, mantendo
todas as outras variáveis constantes. Esta análise é apenas para fins ilustrativos, já que na prática as taxas de
mercado raramente se alteram isoladamente.
A análise de sensibilidade é baseada nos seguintes pressupostos:
• Alterações nas taxas de juro do mercado afetam rendimentos ou despesas de juros de instrumentos
financeiros variáveis;
• Alterações nas taxas de juro de mercado apenas afetam os rendimentos ou despesas de juros em relação a
instrumentos financeiros com taxas de juro fixas se estes estiverem reconhecidos a justo valor;
• Alterações nas taxas de juro de mercado afetam o justo valor de instrumentos financeiros derivados e
outros ativos e passivos financeiros;
• Alterações no justo valor de instrumentos financeiros derivados e outros ativos e passivos financeiros são
estimados descontando os fluxos de caixa futuros de valores atuais líquidos, utilizando taxas de mercado
do final do ano.
Sob estes pressupostos, um aumento ou diminuição de 0,25% nas taxas de juro de mercado para
empréstimos não cobertos ou com taxa variável, a 31 de dezembro de 2016, resultaria num aumento ou
diminuição do lucro anual antes de impostos de, aproximadamente, 1,4 milhões de euros (2015: 1,1 milhões
de euros).
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No que se refere aos swaps de taxa de juro contratados, a análise de sensibilidade que mede os impactos
estimados de um aumento ou diminuição imediata de 0,25% (25 basis points) nas taxas de juro de mercado,
resulta em variações face ao atual justo valor dos instrumentos de mais 1.702 milhares de euros (2015: mais
2.662 milhares de euros) e menos 1.711 milhares de euros (2015: menos 2.653 milhares de euros), à data de
31 de dezembro de 2016.
São efetuadas divulgações complementares nas demonstrações financeiras consolidadas da NOS.
3.4 Risco de crédito
O risco de crédito está essencialmente relacionado com o risco de uma contraparte falhar nas suas
obrigações contratuais, resultando uma perda financeira para as subsidiárias da NOS. As subsidiárias da NOS
estão sujeitas ao risco de crédito nas suas atividades operacionais e de tesouraria.
Este risco é monitorizado numa base regular de negócio, sendo que o objetivo da gestão é: i) limitar o crédito
concedido a clientes, considerando o prazo médio de recebimentos de cada cliente; ii) monitorizar a evolução
do nível de crédito concedido; e iii) realizar análise de imparidade aos valores a receber numa base regular.
As subsidiárias da NOS não apresentam nenhum risco de crédito significativo com um cliente em particular,
na medida em que as contas a receber derivam de um elevado número de clientes, espalhados por diversos
negócios e as subsidiárias obtêm garantias de crédito, sempre que a situação financeira do cliente assim o
exija.
São efetuadas divulgações complementares nas demonstrações financeiras consolidadas da NOS.
3.5 Risco de liquidez
A NOS gere o risco de liquidez por duas vias:
(i) garantindo que a sua dívida financeira tem uma componente elevada de médio e longo prazo com
maturidades adequadas às características das indústrias onde as suas subsidiárias exercem a sua atividade;
(ii) através da contratação com instituições financeiras de facilidades de crédito disponíveis a todo o
momento, por um montante que garanta uma liquidez adequada.
Com base nos cash flows estimados, e tendo em consideração o compliance de eventuais covenants
normalmente existentes em empréstimos a pagar, a gestão monitoriza com regularidade as previsões da
reserva de liquidez das subsidiárias da NOS, incluindo os montantes das linhas de crédito não utilizadas, os
montantes de caixa e equivalentes de caixa.
São efetuadas divulgações complementares nas demonstrações financeiras consolidadas da NOS.
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Principais estimativas e julgamentos apresentados
A preparação de demonstrações financeiras exige que a gestão da Empresa efetue julgamentos e estimativas
que afetam a demonstração da posição financeira e os resultados reportados. Estas estimativas são baseadas
na melhor informação e conhecimento de eventos passados e/ou presentes e nas ações que a Empresa
considera poder vir a desenvolver no futuro. Todavia, na data de concretização das operações, os resultados
das mesmas poderão ser diferentes destas estimativas.
As alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data de aprovação das demonstrações
financeiras, serão corrigidas em resultados de forma prospetiva, conforme disposto pela IAS 8 – “Politicas
contabilísticas, alterações em estimativas contabilísticas e erros”.
As estimativas e os pressupostos que apresentam um maior risco de originar um ajustamento material nos
ativos e passivos são apresentados abaixo:
4.1 Estimativas contabilísticas relevantes
4.1.1 Provisões
A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam
ser objeto de reconhecimento ou divulgação. A subjetividade inerente à determinação da probabilidade e
montante de recursos internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a
ajustamentos significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro reconhecimento
de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
4.1.2 Ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis
A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de amortização / depreciação a aplicar é
essencial para determinar o montante das amortizações / depreciações a reconhecer na demonstração dos
resultados de cada exercício. Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do
Conselho de Administração para os ativos e negócios em questão, considerando também as práticas
adotadas por empresas do setor ao nível internacional.
4.1.3 Imparidade de ativos excluindo goodwill
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos
eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência da Empresa, tais como: a disponibilidade futura de
financiamento, o custo de capital, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, à
Empresa.
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do
justo valor de ativos implicam um elevado grau de julgamento por parte do Conselho de Administração no
que respeita à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados,
taxas de desconto aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.
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4.1.4 Imparidade do goodwill
O goodwill é sujeito a testes de imparidade anuais ou sempre que existam indícios de uma eventual perda de
valor. Os valores recuperáveis das unidades geradoras de caixa, às quais o goodwill é atribuído, são
determinados com base no cálculo de valores de uso. Esses cálculos exigem o uso de estimativas por parte da
gestão.
4.1.5 Justo valor de ativos e passivos financeiros
Na determinação do justo valor de um ativo ou passivo financeiro, se existir um mercado ativo, o preço de
mercado é aplicado. No caso de não existir um mercado ativo, o que é o caso para alguns dos ativos e
passivos financeiros da Empresa, são utilizadas técnicas de valorização geralmente aceites no mercado,
baseadas em pressupostos de mercado.
A Empresa aplica técnicas de valorização para instrumentos financeiros não cotados, tais como, derivados. Os
modelos de valorização utilizados com maior frequência são modelos de fluxos de caixa descontados e
modelos de opções, que incorporam, por exemplo, curvas de taxa de juro e volatilidade de mercado.
Para alguns tipos de derivados mais complexos são utilizados modelos de valorização mais avançados,
contendo pressupostos e dados que não são diretamente observáveis em mercado, para os quais a Empresa
utiliza estimativas e pressupostos internos.
4.2 Erros, estimativas e alterações de políticas contabilísticas
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 não foram reconhecidos erros materiais
relativos a exercícios anteriores.

Ativos e passivos financeiros classificados de acordo com as categorias das
IAS 39 – instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração
As políticas contabilísticas previstas na IAS 39 para os instrumentos financeiros foram aplicadas aos seguintes
itens:
31-12-2015

ATIVOS
Contas a receber - não corrente (Nota 9)
Ativos disponíveis para venda (Nota 11)
Contas a receber - corrente (Nota 9)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 14)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Acréscimos de custos - não corrente (Nota 18)
Empréstimos obtidos - não corrente (Nota 16)
Empréstimos obtidos - corrente (Nota 16)
Contas a pagar - corrente (Nota 21)
Acréscimos de custos - corrente (Nota 18)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 20)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

EMPRÉSTIMOS
E VALORES A
RECEBER

ATIVOS
FINANCEIROS
DISPONÍVEIS
PARA VENDA

578.633.908
371.823.702
4.632.810
955.090.420

76.727
76.727

-

-

OUTROS
PASSIVOS
FINANCEIROS

TOTAL ATIVOS
/ PASSIVOS
FINANCEIROS

ATIVOS/
PASSIVOS
NÃO
FINANCEIROS

-

-

578.633.908
76.727
371.823.702
4.632.810
955.167.147

78.471
78.471

578.633.908
76.727
371.902.173
4.632.810
955.245.618

3.368.942
3.368.942

40.968
862.564.218
117.685.119
54.491.013
2.240.398
1.037.021.716

40.968
862.564.218
117.685.119
54.491.013
2.240.398
3.368.942
1.040.390.658

-

40.968
862.564.218
117.685.119
54.491.013
2.240.398
3.368.942
1.040.390.658

DERIVADOS
DE
COBERTURA

TOTAL
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31-12-2016

ATIVOS
Contas a receber - não corrente (Nota 9)
Ativos disponíveis para venda (Nota 11)
Contas a receber - corrente (Nota 9)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 20)
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 14)
TOTAL ATIVOS FINANCEIROS
PASSIVOS
Empréstimos obtidos - não corrente (Nota 16)
Acréscimos de custos - não corrente (Nota 18)
Empréstimos obtidos - corrente (Nota 16)
Contas a pagar - corrente (Nota 21)
Acréscimos de custos - corrente (Nota 18)
Instrumentos financeiros derivados (Nota 20)
TOTAL PASSIVOS FINANCEIROS

EMPRÉSTIMOS
E VALORES A
RECEBER

ATIVOS
FINANCEIROS
DISPONÍVEIS
PARA VENDA

567.917.595
275.378.561
72.516
843.368.672

76.727
76.727

-

-

OUTROS
PASSIVOS
FINANCEIROS

TOTAL ATIVOS
/ PASSIVOS
FINANCEIROS

ATIVOS/
PASSIVOS
NÃO
FINANCEIROS

22.919
22.919

-

567.917.595
76.727
275.378.561
22.919
72.516
843.468.318

14.749
-

567.917.595
76.727
275.393.310
22.919
72.516
843.483.067

4.027.492
4.027.492

871.777.232
450.181
184.465.926
58.916.241
2.862.551
1.118.472.131

871.777.232
450.181
184.465.926
58.916.241
2.862.551
4.027.492
1.122.499.623

-

871.777.232
450.181
184.465.926
58.916.241
2.862.551
4.027.492
1.122.499.623

DERIVADOS
DE
COBERTURA

TOTAL

Os saldos de impostos a recuperar e impostos a pagar, dada a sua natureza, foram considerados como
instrumentos financeiros não abrangidos pela IFRS 7. De igual forma, as rubricas de custos diferidos e
proveitos diferidos não foram consideradas nesta desagregação por serem constituídas por saldos não
abrangidos no âmbito da IFRS 7.
É entendimento do Conselho de Administração da Empresa que o justo valor das classes de instrumentos
financeiros registados ao custo amortizado e dos registados ao valor presente dos pagamentos não difere de
forma significativa do seu valor contabilístico, atendendo às condições contratuais de cada um desses
instrumentos financeiros.

Ativos fixos tangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os movimentos ocorridos nos valores de
custo de aquisição e depreciações acumuladas e perdas por imparidade desta rubrica foram como segue:
EDIFÍCIOS E
OUTRAS
CONSTRUÇÕES

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO DE
TRANSPORTE

EQUIPAMENTO
ADMINISTRATIVO

OUTROS ATIVOS
FIXOS TANGÍVEIS

ATIVOS FIXOS
TANGÍVEIS
EM CURSO

TOTAL

ATIVOS
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2015

253.332

226.972

1.263.746

2.286.108

450.149

6.866

4.487.173

Aquisições
Regularizações, transferências e abates
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

253.332

226.972

810
(785.590)
478.966

850
(700)
2.286.258

450.149

46
6.912

1.660
(786.244)
3.702.590

(253.332)
(253.332)
-

(226.972)
(105.944)
-

(534.279)
(10.735)
188.225
(356.789)

(2.264.325)

(289.455)

-

(3.568.363)

(28.940)
700
(2.292.565)
(6.307)

6.912

(145.644)
188.925
(3.525.082)

122.177

(25)
(289.480)
160.669

DEPREC. ACUMULADAS E PERDAS POR IMPARIDADE
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2015
Depreciações e perdas por imparidade
Regularizações, transferências e abates
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
VALOR LÍQUIDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

EDIFÍCIOS E
OUTRAS
CONSTRUÇÕES
ATIVOS
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2016
Aquisições
Alienações
Regularizações, transferências e abates
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016
DEPREC. ACUMULADAS E PERDAS POR IMPARIDADE
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2016
Depreciações e perdas por imparidade
Regularizações, transferências e abates
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VALOR LÍQUIDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016
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(332.916)
(105.944)

EQUIPAMENTO
BÁSICO

EQUIPAMENTO
EQUIPAMENTO
DE TRANSPORTE ADMINISTRATIVO

OUTROS ATIVOS
FIXOS
TANGÍVEIS

ATIVOS FIXOS
TANGÍVEIS
EM CURSO

177.508

TOTAL

253.332
253.332

226.972
226.972

478.966
58.348
(464.437)
72.878

2.286.258
4.409
(14.516)
148.592
2.424.744

450.149
(148.592)
301.557

6.912
(6.867)
45

3.702.590
62.758
(14.516)
(471.303)
3.279.529

(253.332)
(253.332)
-

(332.916)
(22.911)
128.855
(226.972)
-

(356.789)
106.190
221.519
(29.080)
43.797

(2.292.565)
(8.330)
(115.492)
(2.416.387)
8.358

(289.480)
66.080
660
(222.740)
78.816

45

(3.525.082)
141.029
235.542
(3.148.511)
131.017

Ativos intangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os movimentos ocorridos nos valores de
custo de aquisição e amortizações acumuladas e perdas por imparidade desta rubrica foram como segue:

GOODWILL

PROGRAMAS DE
COMPUTADOR

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E
OUTROS
DIREITOS

TOTAL

ATIVOS
SALDO A 1 DE DEZEMBRO DE 2015
Aquisições
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
AMORT. ACUMULADAS E PERDAS POR IMPARIDADE

453.888.879
453.888.879

461.345
461.345

5.531.664
5.531.664

459.881.888

SALDO A 1 DE DEZEMBRO DE 2015
Amortizações
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
VALOR LÍQUIDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

453.888.879

(461.043)
(171)
(461.214)
131

(5.531.664)
(5.531.664)
-

(5.992.707)
(171)
(5.992.878)
453.889.010

GOODWILL

PROGRAMAS DE
COMPUTADOR

459.881.888

PROPRIEDADE
INDUSTRIAL E
OUTROS
DIREITOS

TOTAL

ATIVOS
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2016
Aquisições
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

453.888.879
453.888.879

461.345
461.345

5.531.664
6.867
5.538.531

459.881.888
6.867
459.888.755

AMORT. ACUMULADAS E PERDAS POR IMPARIDADE
SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2016
Amortizações
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016
VALOR LÍQUIDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

453.888.879

(461.214)
(129)
(461.343)
2

(5.531.664)
(1.144)
(5.532.808)
5.722

(5.992.878)
(1.273)
(5.994.151)
453.894.603

Goodwill
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o valor de goodwill resulta da operação de fusão ocorrida em 27 de
agosto de 2013, por incorporação da Optimus SGPS na ZON, mediante a transferência global do património
da sociedade Optimus SGPS para a sociedade ZON.
Teste de imparidade ao Goodwill
Em 2016, foram efetuados testes de imparidade com base em avaliações de acordo com o método dos fluxos
de caixa descontados, as quais sustentam a recuperabilidade da quantia escriturada do Goodwill. Os valores
destas avaliações são suportados pelas performances históricas e pelas expetativas de desenvolvimento dos
negócios e dos respetivos mercados, consubstanciadas em planos de médio/longo prazo aprovados.
Nestas estimativas consideraram-se os seguintes pressupostos:
Taxa de desconto (antes de impostos)
Periodo de avaliação
Crescimento EBITDA*
Taxa de crescimento na perpetuidade

7,3%
5 anos
4,20%
1,5%

* EBITDA = Resultado operacional + Depreciações e amortizações

O número de anos explícitos adotados nos testes de imparidade resulta do grau de maturidade dos
respetivos negócios e mercado, tendo sido determinados com base no considerado mais apropriado para a
valorização de cada unidade geradora de fluxos caixa.
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Foram efetuadas análises de sensibilidade às variações das taxas de desconto e crescimento da receita em
aproximadamente 10% das quais não resultaram quaisquer imparidades.
Foram ainda efetuadas análise de sensibilidade para uma taxa de crescimento na perpetuidade de 0% das
quais não resultaram igualmente quaisquer imparidades.

Participações financeiras em subsidiárias e associadas
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:

NOS Comunicações
NOS Technology
NOS Audiovisuais
Teliz
NOS Towering
NOS Inovação
NOS Cinemas
NOS Lusomundo SII
Sport Tv
Mstar
NOS Communicatons S.à r.l
Sontária
Per Mar
Upstar
ZON Finance BV *

PARTICIPAÇÕES
CAPITAL
486.761.600
2.159.968
118.471.165
76.360.000
2.094.838
25.317.153
19.326.270
16.368.058
5.518.502
5.000.000
2.676.028
540.798
26.528
760.620.910

PRESTAÇÕES
ACESSÓRIAS
30.187.023
410.000
26.121.692
2.704.375
34.168.978
50.000
1.209.178
94.851.246

2015
486.761.600
32.346.991
118.471.165
76.770.000
28.216.530
25.317.153
22.030.645
16.368.058
34.168.978
5.518.502
5.000.000
2.726.028
1.749.976
26.528
855.472.156

PARTICIPAÇÕES
CAPITAL
486.761.600
2.159.968
118.471.165
76.390.000
2.094.838
25.317.153
19.326.270
16.368.058
2.500.000
5.518.502
5.000.000
2.676.028
540.798
26.528
763.150.910

PRESTAÇÕES
ACESSÓRIAS
230.187.023
410.000
26.121.692
2.704.375
4.666.560
50.000
1.209.178
265.348.828

2016
486.761.600
232.346.991
118.471.165
76.800.000
28.216.530
25.317.153
22.030.645
16.368.058
7.166.560
5.518.502
5.000.000
2.726.028
1.749.976
26.528
1.028.499.738

*Empresa liquidada em 2016

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o movimento ocorrido nas “Participações
Financeiras” da NOS foi o seguinte:

SALDO A 1 DE JANEIRO DE 2015
Aumentos
Diminuições
Reclassificação de imparidades de contas a receber
Imparidades registadas (Nota 29)
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 (REEXPRESSO)
SALDO A 1 JANEIRO DE 2016
Aumentos
Diminuições
Imparidades registadas (Nota 29)
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PARTICIPAÇÕES
CAPITAL
689.040.365
59.535.586
12.044.959
760.620.910
760.620.910

PRESTAÇÕES
ACESSÓRIAS
162.391.791
53.800
(59.535.586)
(12.044.959)
3.986.200
94.851.246
94.851.246

25.377.377
(22.847.377)
763.150.910

200.000.000
(41.547.377)
12.044.959
265.348.828

TOTAL
851.432.156
59.589.386
(59.535.586)
3.986.200
855.472.156
855.472.156
225.377.377
(41.547.377)
(10.802.418)
1.028.499.738

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, os principais movimentos ocorridos nesta rubrica são
como segue:
i)

NOS Audiovisuais: Devolução de prestações acessórias no montante de 40 milhões de euros; Aumento
de capital para cobertura de prejuízos no montante de 40 milhões de euros;

ii)

NOS Cinemas: Devolução de prestações acessórias no montante de 19,5 milhões de euros; Aumento de
capital para cobertura de prejuízos no montante de 19,5 milhões de euros;

iii)

Sport Tv: Reversão de imparidade no montante de 4 milhões de euros e reclassificação de prestações
acessórias em participações de capital no montante de 12.044.959 euros.
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iv)

Teliz: Constituição de prestações acessórias no montante de 40.000 euros;

v)

ZON Finance: Constituição de prestações acessórias no montante de 13.800 euros e reconhecimento de
imparidade sobre prestações acessórias no montante de 13.800 euros.

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os principais movimentos ocorridos nesta rubrica são
como segue:
vi)

NOS Technology: Constituição de prestações acessórias no montante de 200 milhões de euros;

vii) Sport Tv: Devolução de prestações acessórias no montante de 41,5 milhões de euros, através da entrega
de dinheiro no montante de 25,3 milhões de euros e da cessão de créditos no montante de 16,2 milhões
de euros; Aumento de capital para cobertura de prejuizos no montante de 25,3 milhões de euros e
registo de imparidade sobre o investimento de 10,8 milhões de euros. A imparidade registada teve por
base a valorização implicíta calculada com a entrada da Vodafone no capital da Sport TV. Em 28 de julho
de 2016, data do aumento do capital, a NOS SGPS passou a deter uma participação de 33,33%.
viii) Em 18 de janeiro de 2016, a ZON Finance BV foi liquidada, não tenho gerado qualquer impacto nas
Demonstrações Financeiras.
Os ativos, passivos e capital próprio, rendimentos e resultados estatutários das subsidiárias e associadas, em
31 de dezembro de 2016, são como se segue:
ATIVO
NOS Comunicações
NOS Technology
NOS Lusomundo Audiovisuais
Teliz Holding B.V
NOS Towering
NOS Inovação
NOS Lusomundo Cinemas
NOS Lusomundo S II
S port TV
Mstar
NOS Communicatons S .à r.l
S ontária
Per-Mar
Upstar
Canal 20 TV

1.629.090.435
691.123.300
128.032.467
2.585.889
161.188.301
41.877.762
32.343.795
18.174.373
162.218.656
7.148.196
17.140.376
3.835.013
1.709.047
169.448.398
26.570

PAS S IVO
1.003.228.812
444.758.198
100.825.490
4.956
127.701.718
15.922.399
20.695.087
72.854
155.561.358
9.898.220
8.492.211
3.424.897
319.820
168.985.841
727

CAPITAL
PRÓPRIO
625.861.623
246.365.102
27.206.977
2.580.932
33.486.583
25.955.363
11.648.708
18.101.518
6.657.298
(2.750.024)
8.648.165
410.116
1.389.227
462.557
25.843

TOTAL DE
RENDIMENTOS
1.367.317.448
248.427.218
71.624.106
35.135.394
10.709.176
62.349.708
150.429.452
19.946.067
26.424.688
608.804
273.412
117.163.461
-

TOTAL DE
GAS TOS
(1.337.776.567)
(226.938.510)
(47.345.708)
655.232
(27.916.065)
(10.115.665)
(55.496.828)
(122.604)
(161.771.833)
(23.648.694)
(15.883.281)
(310.257)
(154.116)
(116.675.456)
(8.946)

RES ULTADO
% DETIDA
LÍQUIDO
29.540.881
100%
21.488.708
100%
24.278.398
100%
(655.232)
100%
7.219.329
100%
100%
593.511
6.852.879
100%
122.604
100%
(11.342.381)
33%
(3.702.628)
30%
10.541.407
100%
298.548
100%
119.297
100%
141.120
30%
(8.946)
50%

Anualmente ou sempre que existe indícios de imparidade, o montante escriturado das participações
financeiras é comparado com o seu valor recuperável. A existência de indícios é determinada pelo facto de: i)
o capital próprio da participada ser inferior ao montante escriturado; ou ii) existirem transações recentes com
valorizações implícitas inferiores ao montante escriturado da participação; ou iii) a participação estar
localizada em países hiperinflacionários.
A determinação do valor recuperável é efetuada tendo em conta avaliações internas, por unidades geradoras
de caixa, com base nos últimos planos de negócio de cada participada aprovados, os quais são preparados
recorrendo à utilização de fluxos de caixa descontados para períodos de 5 anos e/ou avaliações externas, no
caso específico das empresas detentoras de imóveis. Na perpetuidade, as taxas de desconto utilizadas foram
de 19%, 17,5% e 7,3% e as taxas de crescimento utilizadas foram de 5,6%, 7,7% e 1,5%, para a Mstar, Teliz e
restantes empresas, respetivamente.
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São efetuadas divulgações complementares relativas aos segmentos Telco e Audiovisuais nas
demonstrações financeiras consolidadas da NOS SGPS.
Relativamente aos investimentos financeiros na Mstar (Moçambique) e Teliz (detentora de participações em
Angola), os planos de negócio contemplam taxas de crescimento médias anuais da receita de 14% e 13%
respetivamente, traduzindo (i) a melhor estimativa para o crescimento do parque de clientes, reflexo de uma
expectativa de angariação de novos clientes e de estimativas de taxas de churn, consideradas prudentes, e (ii)
um crescimento médio anual de preços de 75% do valor da inflação, uma vez que, considerando a natureza da
atividade desenvolvida pelas empresas, em especial em Angola, e em linha com os aumentos de preços
verificados nos exercícios anteriores, não é expectável que as empresas tenham capacidade para refletir, nos
seus preços, a totalidade da inflação verificada ao nível do país.
Foram efetuadas análises de sensibilidade às variações das taxas de desconto, crescimento e aumento de
preços em aproximadamente 10%, das quais não resultaram quaisquer impactos.
Durante o exercício de 2016, foi reconhecida uma imparidade no investimento financeiro da Sport Tv no
montante de 10,8 milhões de euros (alínea vii) supra).

Contas a receber
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015

Partes relacionadas i)
Adiantamento a fornecedores
Acréscimos de rendimentos - Juros i)
Outros

CORRENTE
NÃO CORRENTE
366.177.794
578.513.535
78.471
5.549.578
96.330
120.372
578.633.908
371.902.173

2016
CORRENTE
NÃO CORRENTE
272.648.611
567.659.741
14.749
2.539.743
190.208
257.854
275.393.310
567.917.595

i) Os valores a receber de partes relacionadas correspondem predominantemente a empréstimos concedidos
de curto prazo, suprimentos de médio e longo prazo e juros a receber de empresas do Grupo (Nota 31) e o
valor a receber no âmbito do regime especial de tributação de grupos de sociedades (“RETGS”), no montante
de cerca de 17 milhões de euros. No final do exercício de 2016 estes empréstimos, de curto prazo e
suprimentos, venciam juros à taxa de 2,24% e 2,74%, respetivamente.
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Impostos a pagar e a recuperar
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, estas rubricas têm a seguinte composição:
2015
SALDOS
DEVEDORES
CORRENTE:
Imposto sobre o rendimento das pessoas
coletivas
Imposto sobre o rendimento das pessoas
singulares
Imposto sobre o valor acrescentado
Contribuições para a Segurança Social
Outros
NÃO CORRENTE:
Administração fiscal i)

2016
SALDOS
CREDORES

SALDOS
DEVEDORES

SALDOS
CREDORES

-

3.375.556

-

1.775.139

-

72.929

-

80.468

170.303
170.303

72.036
4.073
3.524.594

38.296
38.296

549.813
72.003
2.477.423

709.685
709.685
879.988

3.524.594

709.685
709.685
747.981

2.477.423

i) No decurso dos exercícios de 2003 a 2016, algumas empresas do Grupo NOS foram objeto de Inspeção
Tributária aos exercícios de 2001 a 2014. Na sequência destas inspeções, a NOS, enquanto sociedade
dominante do Grupo Fiscal, foi notificada das correções efetuadas pelos Serviços de Inspeção Tributária em
sede do IRC, do IVA, Imposto Selo e dos pagamentos adicionais correspondentes. O valor total das
notificações por liquidar, acrescido de juros e encargos, ascende a 24 milhões de euros. De salientar que a
NOS entendeu que as correções efetuadas não tinham fundamento, tendo contestado as referidas correções
e montantes. A NOS prestou garantias bancárias exigidas pela Administração Fiscal, no âmbito destes
processos, conforme referido na Nota 30.
No final do exercício de 2013 e aproveitando o regime extraordinário de regularização de dívidas fiscais, a
empresa liquidou 780 milhares de euros. Este montante ficou registado como “Imposto a recuperar” não
corrente.
Conforme convicção do Conselho de Administração da Empresa corroborada pelos nossos advogados e
consultores fiscais, o risco de perda destes processos não é provável e o desfecho dos mesmos não afetará
de forma material a posição da Empresa.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os montantes a receber e a pagar relativos a IRC têm a seguinte
composição:
2015
Estimativa do imposto corrente sobre o rendimento
Pagamentos por Conta
Retenções efetuadas a/por terceiros
Imposto a recuperar
IMPOSTO A (PAGAR)/RECUPERAR

(6.603.685)
1.502.003
1.167.259
558.867
(3.375.556)

2016
(16.983.696)
14.045.351
656.393
506.812
(1.775.139)
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Ativos financeiros disponíveis para venda
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a rubrica de ativos financeiros disponíveis para venda, no montante de
76.727, euros corresponde a participações de capital de reduzido valor.

Impostos e taxas
A NOS e as suas empresas participadas são tributadas em sede de IRC - Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Coletivas à taxa de 21% sobre a matéria colétavel (Lucro Tributável subtraído de eventuais prejuízos
fiscais passíveis de dedução), acrescida de Derrama Municipal à taxa máxima de 1,5% sobre o lucro tributável,
atingindo desta forma, em termos genéricos, uma taxa agregada de cerca de 22,5%. Adicionalmente, com as
medidas de austeridade previstas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, com as medidas de austeridade
previstas pela Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro, e respetivos aditamentos pela Lei n.º 2/2014, de 16 de
janeiro, a Derrama Estadual incide sobre o lucro tributável em 3% sobre a parte do lucro tributável de cada
empresa que seja superior a 1,5 milhões de euros e até 7,5 milhões de euros, em 5% sobre a parte do lucro
tributável de cada empresa que seja superior a 7,5 milhões de euros. Até 35 milhões de euros, e em 7% sobre
a parte do lucro tributável de cada empresa que seja superior a 35 milhões de euros.
No apuramento do lucro tributável são adicionados (ou subtraídos) aos resultados contabilísticos montantes
não aceites (ou que devem ser considerados) fiscalmente. Estas diferenças entre o resultado contabilístico e
fiscal podem ser de natureza temporária ou permanente.
A Empresa é tributada de acordo com o regime especial de tributação dos grupos de sociedades (RETGS), do
qual fazem parte as empresas em que detém, direta ou indiretamente, pelo menos 75% do seu capital e
cumprem os requisitos previstos no artigo 69º do Código do IRC.
As empresas que fazem parte do RETGS em 2016 são as seguintes:
•

NOS (empresa-mãe)

•

Empracine

•

Lusomundo Imobiliária 2

•

Lusomundo SII

•

NOS Açores

•

NOS Audiovisuais

•

NOS Cinemas

•

NOS Inovação

•

NOS Lusomundo TV

•

NOS Madeira

•

NOSPUB
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•

NOS Comunicações SA

•

NOS Sistemas

•

NOS Technology

•

NOS Towering

•

Per-mar

•

Sontária

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, por parte das
autoridades fiscais durante um período de quatro anos, com ressalva nos casos em que tenha havido lugar ao
apuramento de prejuízos fiscais ou outros créditos, nomeadamente benefícios fiscais, cujo prazo, nestes
casos, coincide com o período limite para a utilização dos mesmos. De referir que poderá haver suspensão
destes prazos caso estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações.
O Conselho de Administração da NOS, suportado nas informações dos seus consultores fiscais, entende que
eventuais revisões e correções dessas declarações fiscais, bem como outras contingências de natureza fiscal,
não terão um efeito significativo nas demonstrações financeiras da Empresa em 31 de dezembro de 2016.
Nos termos do artigo 88.º do CIRC, a Empresa encontra-se sujeita adicionalmente a tributação autónoma
sobre um conjunto de encargos às taxas previstas no artigo mencionado.
Adicionalmente, nos termos da legislação em vigor em Portugal os prejuízos fiscais gerados até 2009, de
2010 a 2011, de 2012 a 2013 e 2014 a 2016 são reportáveis durante um período de seis anos, quatro anos,
cinco anos e doze anos, respetivamente, após a sua ocorrência e suscetíveis de dedução a lucros fiscais
gerados durante esse período, até ao limite de 75% do lucro tributável, em 2012 e 2013, e 70% do lucro
tributável nos exercícios seguintes.
A) Impostos diferidos
A NOS registou impostos diferidos relacionados com as diferenças temporárias entre a base fiscal e a
contabilística dos ativos e passivos, bem como com os prejuízos fiscais reportáveis existentes à data da
demonstração da posição financeira.
O movimento dos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015
e 2016 foi conforme se segue:
31-12-2014
ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS:
Derivados
Planos de Ações
Outras provisões e ajustamentos

RESULTADO
LIQUIDO DO
EXERCÍCIO

CAPITAL
PRÓPRIO

31-12-2015

427.237
64.676
2.331.800

79.386
(1.895.107)

330.775
-

758.012
144.062
436.693

3.492.344

(2.484.353)

330.775

1.338.766
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31-12-2015
ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS:
Derivados
Planos de Ações
Outras provisões e ajustamentos

RESULTADO
LIQUIDO DO
EXERCÍCIO

CAPITAL
PRÓPRIO

31-12-2016

758.012
144.062
436.693

(5.959)
313.474
301.446

148.976
-

901.029
457.536
738.138

1.338.766

608.961

148.976

2.096.703

Os ativos por impostos diferidos foram reconhecidos na medida em que é provável que ocorram lucros
tributáveis no futuro que possam ser utilizados para recuperar as perdas fiscais ou diferenças tributárias
dedutíveis. Esta avaliação baseou-se no plano de negócios da Empresa, periodicamente revisto e atualizado.
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a taxa de imposto utilizada, para o apuramento dos impostos diferidos
ativos relativos diferenças temporárias foi de 22,5%.
B) Reconciliação da taxa efetiva de imposto
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a reconciliação entre as taxas nominal e efetiva de
imposto, é como segue:
2015
Resultado antes de impostos
Taxa nominal de imposto
Imposto esperado
Diferenças permanentes (i)
Imposto referente a exercicios anteriores
Tributação autónoma
Provisão para impostos (Nota 17)
Outros ajustamentos
IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO
Taxa efetiva de imposto
Imposto corrente
Imposto diferido

2016

52.225.783
22,50%
11.750.801
(10.539.534)
1.481.219
31.789
(17.004)
46.480
2.753.751
5,3%
269.397
2.484.354
2.753.751

79.231.289
22,50%
17.827.040
(18.287.365)
(439.308)
25.650
39.780
42.686
(791.519)
-1,0%
182.557
608.961
791.519

(i) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as diferenças permanentes tinham a seguinte composição:
2015
Dividendos recebidos (Nota 29)
Imparidade em Investimentos Financeiros (Nota 8)
Outros
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(42.923.188)
(3.986.200)
67.011
(46.842.377)
22,50%
(10.539.534)

2016
(91.929.281)
10.802.418
(150.317)
(81.277.180)
22,50%
(18.287.365)

Custos diferidos
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
877.439
23.128
7.526
908.093

Seguros
Pessoal
Outros custos diferidos

2016
49.264
2.007
4.049
55.320

Caixa e seus equivalentes
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica decompõe-se da seguinte forma:
2015
Caixa
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis

2016

3.971
4.628.839
4.632.810

4.031
68.485
72.516

Capital próprio
15.1 Capital realizado
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o capital social da Empresa ascende a 5.151.613,80 euros e está
representado por 515.161.380 ações nominativas, sob forma escritural, com o valor nominal de 1 cêntimo de
Euro cada.
Os principais acionistas em 31 dezembro de 2015 e 2016 são:
31-12-2015
NÚMERO DE
AÇÕES
ZOPT, SGPS, SA (1)
Banco BPI, SA (2)
Sonaecom, SGPS, SA
Norges Bank
Blackrock, Inc
TOTAL

31-12-2016

% CAPITAL
SOCIAL

NÚMERO DE
AÇÕES

% CAPITAL
SOCIAL

257.632.005

50,01%

268.644.537

52,15%

17.516.365

3,40%

11.012.532
10.891.068
10.349.515
307.401.485

2,14%
2,11%
2,01%
59,67%

14.275.509
10.891.068
10.349.515
304.160.629

2,77%
2,11%
2,01%
59,04%

(1) De acordo com as alíneas b) e c) do n.º 1 do Artigo 20.º e Artigo 21.º do Cód.VM, é imputável uma
participação qualificada de 52,15% do capital social e direitos de voto da Sociedade, calculada nos termos
do artigo 20.º do Cód.VM, à ZOPT, à Sonaecom e às seguintes entidades:
a. Às sociedades Kento Holding Limited e Unitel International Holdings, BV, bem como à Senhora Eng.ª Isabel
dos Santos, sendo (i) a Kento Holding Limited e a Unitel International Holdings, BV, sociedades direta e
indiretamente controladas pela Senhora Eng.ª Isabel dos Santos, e (ii) a ZOPT, uma sociedade

251

conjuntamente controlada pelas suas acionistas Kento Holding Limited, Unitel International Holdings, BV e
Sonaecom em virtude do acordo parassocial entre estas celebrado; e,
b. Às entidades em relação de domínio com a Sonaecom, designadamente, a SONTEL, BV, a Sonae
Investments, BV, a SONAE, SGPS, S.A., a EFANOR INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. e o Senhor Eng.º Belmiro
Mendes de Azevedo, igualmente em virtude da referida relação de domínio e do acordo parassocial
mencionado em a.
(2) Nos termos do nº 1 do artº 20º do Código dos Valores Mobiliários, são imputados ao Banco BPI, SA os
direitos de voto correspondentes a 2,77% do capital social da NOS, detidos pelo Fundo de Pensões do
Banco BPI e pela BPI Vida - Companhia de Seguros de Vida, SA.
15.2 Prémio de emissão de ações
Em 27 de agosto de 2013, e na sequência da concretização da operação de fusão entre a ZON e a Optimus
SGPS, o capital da Empresa foi aumentado em 856.404.278 euros, correspondendo ao total das ações
emitidas (206.064.552 ações), com base na cotação bolsista de fecho do dia 27 de agosto de 2013. O
aumento de capital detalha-se da seguinte forma:
i) capital social no montante de 2.060.646 euros;
ii) prémios por emissão de ações no montante de 854.343.632 euros.
Adicionalmente, foram deduzidos aos prémios de emissão de ações um montante de 125 mil euros relativos a
encargos com o respetivo aumento de capital.
O prémio de emissão de ações está sujeito ao regime aplicável às reservas legais só podendo ser utilizado:
a) Para cobrir a parte do prejuízo acusado no balanço do exercício que não possa ser coberto pela utilização de
outras reservas;
b) Para cobrir a parte dos prejuízos transitados do exercício anterior que não possa ser coberto pelo lucro do
exercício nem pela utilização de outras reservas;
c)Para incorporação no capital.
15.3 Ações próprias
A legislação comercial relativa a ações próprias obriga à existência de uma reserva não distribuível de
montante igual ao preço de aquisição dessas ações, a qual se torna indisponível enquanto essas ações não
forem alienadas. Adicionalmente, as regras contabilísticas aplicáveis determinam que os ganhos ou perdas na
alienação de ações próprias sejam registados em reservas.
Em 31 de dezembro de 2016, existiam 3.017.603 ações próprias, representativas de 0,5858% do capital social
(31 de dezembro de 2015: 1.666.482 ações próprias, representativas de 0,3235% do capital social).
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Os movimentos ocorridos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 foram como segue:
QUANTIDADE
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2015
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito do planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2016
Aquisição de ações próprias
Distribuição de ações próprias no âmbito dos planos de ações
Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

VALOR

2.496.767
1.128.664
(1.901.179)
(57.770)
1.666.482
1.666.482
3.312.503
(1.531.842)
(429.540)

11.790.900
8.022.408
(8.979.367)
(275.408)
10.558.533
10.558.533
20.675.774
(9.742.452)
(2.735.623)

3.017.603

18.756.232

15.4 Reservas
Reservas legais
A legislação comercial estabelecem que, pelo menos, 5% do resultado líquido anual tem de ser destinado ao
reforço da reserva legal, até que esta represente 20% do capital. Esta reserva não é distribuível a não ser em
caso de liquidação da empresa, mas pode ser utilizada para absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as
outras reservas, ou para incorporação no capital.
Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 26 de abril de 2016, a proposta do Conselho de
Administração de alocar o montante de 2.526 milhares a reservas livres.
Outras reservas
Em 31 de dezembro de 2016, a NOS, dispunha de reservas que, pela sua natureza, são consideradas
distribuíveis no montante de cerca de 68 milhões de euros, não incluindo o resultado líquido do exercício.
15.5 Dividendos
Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 6 de maio de 2015, a proposta do Conselho de Administração
de pagamento de um dividendo ordinário por ação de 0,14 euros, no montante de 72.123 milhares de euros.
O valor de dividendo atribuível a ações próprias ascendeu a cerca de 80 milhares de euros.
Dividendos atribuídos
Dividendos atribuídos a ações próprias

2015
72.122.593
(79.987)
72.042.607

Foi aprovada em Assembleia Geral, realizada em 26 de abril de 2016, a proposta do Conselho de
Administração de pagamento de um dividendo ordinário por ação de 0,16 euros, no montante de 82.426
milhares de euros. O valor de dividendo atribuível a ações próprias ascendeu a cerca de 305 milhares de
euros.
Dividendos atribuídos
Dividendos atribuídos a ações próprias

2016
82.425.821
(304.825)
82.120.996
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15.6 Resultado por ação
Os resultados por ação nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 foram calculados como se
segue:

Resultado líquido do exercício
Nº de ações ordinárias em circulação no exercício (média ponderada)

2016

2015
49.472.032
513.964.985

80.022.807
512.651.058

0,10
0,10

0,16
0,16

Resultado básico por ação - euros
Resultado diluído por ação - euros

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 não existiram quaisquer efeitos diluidores com
impacto no resultado líquido por ação, pelo que este é igual ao resultado básico por ação.

Empréstimos obtidos
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o detalhe de empréstimos obtidos é como segue:
2015
CORRENTE
E mpréstimos - Valor nominal
E mpréstimos obrigacionistas
Papel comercial
E mpréstimos externos
Descobertos bancários
E mpréstimos - Acréscimos e diferimentos
Locações Financeiras - Valor nominal

100.000.000
16.652.721
829.725
202.673
117.685.119

2016
NÃO
CORRENTE
525.000.000
235.000.000
110.000.000
(7.435.782)
862.564.218

CORRENTE
150.000.000
28.333.333
5.532.483
564.103
36.007
184.465.926

NÃO
CORRENTE
585.000.000
200.000.000
91.666.667
(4.889.435)
871.777.232

O custo médio de financiamento das linhas utilizadas durante o exercício findo a 31 de dezembro de 2016 foi
de aproximadamente 2,2% (2015: 2,9%).
16.1. Empréstimos obrigacionistas
A 31 de dezembro de 2015, a Empresa tem as seguintes obrigações emitidas, no montante global de 525
milhões de euros, com maturidade posterior a um ano:
i)

Empréstimo obrigacionista de 100 milhões de euros colocado em maio de 2014 pelo banco BPI, cujo
vencimento ocorre em novembro de 2019. O empréstimo vence juros a taxa variável, indexados à Euribor
e pagos semestralmente.

ii)

Empréstimo obrigacionista de 175 milhões de euros contratado em setembro de 2014 junto de quatro
instituições bancárias, cujo vencimento ocorre em setembro de 2020. O empréstimo vence juros a taxa
variável, indexada à Euribor e pagos semestralmente.

iii)

Private placement de 150 milhões de euros numa emissão organizada pelo banco BPI e pela Caixa –
Banco de Investimento em março de 2015, com vencimento em março de 2022. O empréstimo vence
juros a taxa variável, indexados à Euribor e pagos semestralmente.

254

iv)

Duas emissões obrigacionistas organizadas pelo Caixabank de 50 milhões de euros cada, e ambas com
vencimento em junho de 2019. A primeira emissão, realizada em junho de 2015, vence juros trimestrais a
taxa fixa. A emissão realizada em julho de 2015, vence juros a taxa variável indexados à Euribor e pagos
semestralmente.

A 31 de dezembro de 2016, a Empresa mantém as obrigações acima referidas tendo adicionalmente
contratado:
i)

Emissão obrigacionista, no montante de 60 milhões de euros, contratado em junho de 2016 e organizada
pelo ING, cujo vencimento ocorre em junho de 2023. A emissão vence juros a taxa variável, indexada à
Euribor e pagos semestralmente.

A 31 de dezembro de 2016, ao valor destes financiamentos foi deduzido o montante líquido de 1.606 milhares
de euros, correspondente aos respetivos juros e comissões, registados na rubrica Empréstimos - acréscimos
e diferimentos.
16.2. Papel comercial
A 31 de dezembro de 2016, a Empresa tem uma dívida de 350 milhões de euros, sob a forma de papel
comercial, dos quais 75 milhões de euros emitidos ao abrigo de programas sem tomada firme. O valor total
contratado ao abrigo de programas com tomada firme é de 470 milhões de euros, correspondendo a nove
programas, com seis instituições bancárias, que vencem juros a taxas de mercado. Estão classificados como
não correntes os programas de papel comercial com maturidade superior a 1 ano no valor de 200 milhões de
euros, uma vez que a Empresa tem capacidade de renovação unilateral das emissões atuais até à maturidade
dos programas e os mesmos têm subscrição garantida pelo organizador. Desta forma, o valor em questão,
apesar de ter vencimento corrente, foi classificado como sendo não corrente para efeitos de apresentação na
demonstração da posição financeira.
A 31 de dezembro de 2016, ao valor destes financiamentos foi deduzido o montante líquido de 349 milhares
de euros, correspondente aos respetivos juros e comissões, registados na rubrica Empréstimos - acréscimos
e diferimentos.
16.3. Empréstimos externos
Em novembro de 2013, a NOS assinou um Contrato de Financiamento com o Banco Europeu de Investimento
no montante de 110 milhões de euros para apoio ao desenvolvimento da rede de banda larga móvel em
Portugal. Em junho de 2014, foi utilizada a totalidade do financiamento. O prazo de vencimento ocorre até um
período máximo de 8 anos a contar da data de utilização.
A 31 de dezembro de 2016, ao valor deste financiamento foi deduzido o montante de 2.731 milhares de euros,
correspondendo ao benefício associado ao facto do financiamento apresentar uma taxa bonificada.
Todos os empréstimos bancários obtidos (com exceção do financiamento do BEI de 110 milhões de euros, do
empréstimo obrigacionista de 50 milhões de euros e das locações financeiras contratadas) estão negociados
a taxas de juro variáveis no curto prazo, pelo que o seu valor contabilístico se aproxima do seu justo valor.
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A maturidade dos empréstimos obtidos contratados é a seguinte:

Empréstimos obrigacionistas
Papel comercial
Empréstimos externos
Descobertos bancários
Locações financeiras

MENOS DE 1
ANO
1.150.962
99.513.657
165.106
16.652.721
202.673

2015
ENTRE 1 E 5
ANOS
371.958.504
234.882.232
75.635.144
-

MAIS DE 5
ANOS
149.757.279
30.331.058
-

MENOS DE 1
ANO
1.542.589
149.096.098
28.258.749
5.532.483
36.007

2016
ENTRE 1 E 5
ANOS
372.339.727
200.000.000
71.316.435
-

MAIS DE 5
ANOS
209.871.775
18.249.296
-

117.685.119

682.475.881

180.088.337

184.465.926

643.656.161

228.121.071

Provisões
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os movimentos registados nas rubricas de
provisões são os seguintes:
31-12-2014
22.054
4.814.223
4.836.277

REFORÇO

Processos judiciais em curso e outros
Contingências diversas

Processos judiciais em curso e outros
Contingências diversas

31-12-2015
3.085
3.797.692
3.800.777

REFORÇO
115
242.459
242.574

3.443
3.443

REDUÇÃO
(18.969)
(743.498)
(762.467)

UTILIZAÇÃO

REDUÇÃO

UTILIZAÇÃO

(276.476)
(276.476)

(812.548)
(812.548)

-

31-12-2015
3.085
3.797.692
3.800.777
31-12-2016
3.200
3.227.603
3.230.803

Os movimentos líquidos para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, refletidos na
demonstração dos resultados, na rubrica de Provisões decompõem-se da seguinte forma:
2015
Outros custos / (ganhos) não recorrentes (Nota 27)
Provisões e ajustamentos
Imposto sobre o rendimento (Nota 12)
REFORÇOS E REDUÇÕES

(742.020)
(17.004)

2016
(677.885)
68.131
39.780

(759.024)

(569.974)

Adicionalmente, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, foi registada uma imparidade de
contas a receber no montante de 15.546 euros e revertida uma imparidade de contas a receber no montante
de 76.089 euros, respetivamente.

Acréscimos de custos
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
CORRENTE
Gastos com o pessoal
Fornecimentos e serviços externos
Plano de ações
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1.313.641
707.923
218.834
2.240.398

2016

NÃO CORRENTE
40.968
40.968

CORRENTE
1.578.811
885.873
397.867
2.862.551

NÃO CORRENTE
450.181
450.181

Proveitos diferidos
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
CORRENTE
Subsídio ao investimento i)

335.462
335.462

2016

NÃO CORRENTE
5.259.038
5.259.038

CORRENTE
632.098
632.098

NÃO CORRENTE
4.138.440
4.138.440

i) Diferimento do proveito referente ao subsídio implícito apurado decorrente da obtenção de financiamentos
junto do BEI a taxas de juro abaixo de valores de mercado (Nota 16.3).

Instrumentos financeiros derivados
Derivados de taxa de juro
Em 31 de dezembro de 2016, a NOS tem contratados quatro swaps de taxa de juro os quais ascendem a um
total de 375 milhões de euros (2015: 375 milhões de euros), cujas maturidades expiram em 2017 (dois swaps
no montante total de 125 milhões de euros) e 2019 (dois swaps no montante total de 250 milhões de euros).
O justo valor dos swaps de taxa de juro no montante negativo de 4,0 milhões de euros (2015: montante
negativo de 3,4 milhões de euros) foi registado no passivo tendo a contrapartida deste montante sido
registada em capitais próprios.
Derivados sobre ações próprias
Em 31 de dezembro de 2016, a NOS tem contratados três derivados sobre ações próprias, que acendem a um
total de 2.041 milhares de euros, com vencimento em março de 2017, 2018 e 2019, respetivamente, por
forma a cobrir a entrega de planos de ações a liquidar em dinheiro.
2015
NOCIONAL
DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Swaps de taxa de juro

PASSIVO
CORRENTE

375.000.000
375.000.000

NÃO CORRENTE
-

3.368.942
3.368.942

2016
NOCIONAL

PASSIVO
CORRENTE

NÃO CORRENTE

DERIVADOS DESIGNADOS COMO COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Swaps de taxa de juro
Equity Swaps

375.000.000

-

2.041.239

17.169

4.027.492
5.750

377.041.239

17.169

4.033.241
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Os movimentos ocorridos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015e 2016 são como se seguem:

(1.898.830)

-

CAPITAL
PRÓPRIO
(1.470.112)

(1.898.830)

-

(1.470.112)

(3.368.942)

427.237
427.237
(1.471.593)

-

330.775
330.775
(1.139.337)

758.012
758.012
(2.610.930)

31-12-2014
Justo valor do swap taxa de juro
DERIVADOS DESIGNADOS COMO
COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Imposto diferido ativo (Nota 12)
IMPOSTO DIFERIDO

31-12-2015
Justo valor do swap taxa de juro
Equity Swaps
DERIVADOS DESIGNADOS COMO
COBERTURA DE FLUXOS DE CAIXA
Imposto diferido ativo (Nota 12)
IMPOSTO DIFERIDO

RESULTADOS

RESULTADOS

CAPITAL
PRÓPRIO

31-12-2015
(3.368.942)

31-12-2016

(3.368.942)
-

26.485

(658.550)
(3.566)

(4.027.492)
22.919

(3.368.942)

26.485

(662.116)

(4.004.573)

758.012
758.012
(2.610.930)

(5.959)
(5.959)
20.526

148.976
148.976
(513.140)

(901.029)
(901.029)
(4.905.602)

Contas a pagar
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as contas a pagar a fornecedores e outras entidades têm a seguinte
composição:
2015
Partes relacionadas i)
Fornecedores
Fornecedores de ativos fixos tangíveis
Outros

52.053.145
1.360.554
6.289
1.071.025
54.491.013

2016
58.651.509
319.704
793
(55.765)
58.916.241

i) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os valores a pagar de partes relacionadas correspondem
predominantemente a empréstimos obtidos e juros a empresas do Grupo (Nota 31). No final do exercício de
2016 estes empréstimos venciam juros à taxa de 0,25%.

Prestação de serviços
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica corresponde essencialmente a serviços de gestão prestados
a empresas do Grupo NOS (Nota 31).
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Outras receitas
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
Fianças
Serviços administrativos i)
Outros

i.

29.032
171.683
73.647
274.362

2016
465.527
121.990
587.517

Os serviços administrativos são todos prestados a empresas do Grupo NOS (Nota 31).

Custos com o pessoal
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
Remunerações

2016

4.146.694

5.221.035

Encargos sociais

612.124

691.810

Benefícios sociais
Outros

109.736
(19.825)

199.711
26.345

4.848.729

6.138.901

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 o número médio de trabalhadores ao serviço da
Empresa foi de 5 e 6, respetivamente.

Fornecimentos e serviços externos
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
Serviços de suporte
Trabalhos especializados
Rendas e alugueres
Deslocações e estadas
Seguros
Combustíveis
Eletricidade
Contencioso e notariado
Limpeza, higiene e conforto
Vigilância e segurança
Manutenção e reparação
Outros fornecimentos e serviços externos

1.618.177
634.850
425.222
156.132
95.406
12.877
38.239
16.079
24.151
6.916
17.262
77.795
3.123.106

2016
1.039.041
297.012
270.088
108.820
113.301
38.604
19.098
11.996
9.220
6.881
3.063
59.354
1.976.478
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Outros custos / (ganhos) operacionais
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, esta rubrica tem a seguinte composição:
2015
Quotizações
Outros

2016

76.347
3.666

8.527
50.096

80.013

58.623

Outros custos / (ganhos) não recorrentes
A decomposição desta rubrica nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016 é conforme se segue:
2015
Multas e penalidades
Donativos
Outros diversos

24.210
15.160
(27.012)
12.358

2016
6.079
9.000
(681.743)
(666.664)

No exercicio findo em 31 de dezembro 2016 o ganho reconhecido na rubrica “outros diversos” corresponde a
reversão de provisões (Nota 17).
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Custos / (ganhos) de financiamento e outros custos / (proveitos)
financeiros líquidos
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os custos de financiamento e outros custos
financeiros líquidos têm a seguinte composição:

CUSTOS / (GANHOS) DE FINANCIAMENTO:
JUROS SUPORTADOS:
Empréstimos obrigacionistas
Papel comercial
Partes relacionadas (Nota 31)
Derivados
Financiamentos bancários
Outros
JUROS OBTIDOS
Partes relacionadas (Nota 31)
Outros

OUTROS CUSTOS / (PROVEITOS) FINANCEIROS LÍQUIDOS:
Comissões sobre financiamentos bancários
Comissões sobre empréstimos obrigacionistas
Comissões sobre papel comercial
Serviços bancários
Outros

2015

2016

15.723.887
5.579.779
204.233
1.123.739
3.106.531
76.687
25.814.856

10.586.725
4.922.792
104.713
2.180.255
2.312.040
3.597
20.110.122

(40.939.029)

(24.168.652)

(2.675)
(40.941.704)

(10.608)
(24.179.260)

(15.126.848)

(4.069.138)

2.373.416
1.950.329
3.144.543
235.961
926.064
8.630.313

1.603.015
1.025.361
2.651.664
242.963
240.330
5.763.333

A variação negativa dos juros suportados e obtidos resulta predominantemente da redução das taxas médias
de financiamento (Nota 16).

Perdas / (ganhos) em empresas participadas
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2015, esta rubrica tem a seguinte composição:

DIVIDENDOS RECEBIDOS
NOS Comunicações
NOS Towering
NOS Cinemas
NOS Technology
NOS Inovação
Sontária
Per-Mar
Outros
OUTROS
Perdas/(reversões de perdas) por imparidade em investimentos financeiros (Nota 8)

2015

2016

35.998.347
4.574.409
2.230.724
81.594
37.414
700
42.923.188

78.252.824
7.268.398
5.611.046
572.688
157.274
66.652
400
91.929.281

3.986.200
3.986.200
46.909.388

(10.802.418)
(10.802.418)
81.126.863
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Garantias e compromissos financeiros assumidos
30.1. Garantias
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, a Empresa apresenta garantias a favor de terceiros correspondentes às
seguintes situações:
GARANTIAS PRESTADAS A FAVOR DE:
Instituições bancárias i)
Administração fiscal ii)
Outros

2015

2016

110.264.275
2.210.670
561.290

110.264.275
4.485.360
561.290

113.036.235

115.310.925

i) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, este montante refere-se a garantias prestadas pela NOS relativas aos
empréstimos do BEI.
ii) Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, este montante refere-se a garantias exigidas pela Administração Fiscal
no âmbito de processos fiscais contestados pela Empresa e suas participadas.
Outras garantias
No âmbito do financiamento obtido pela Upstar junto do Novo Banco no montante total de 20 milhões de
euros, a NOS assinou uma Livrança no montante, proporcional à participação detida, de 30% do
financiamento, em vigor a 31 de dezembro de 2016.
Adicionalmente, durante o exercício de 2014 e no âmbito de um contrato entre a Upstar e um fornecedor de
conteúdos televisivos, a NOS prestou uma garantia pessoal, na forma de aval parcial, proporcional à
participação detida de 30%, como contragarantia de uma garantia prestada pelo Novo Banco no montante
total de 30 milhões de dólares, para caucionar o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato. Em
janeiro de 2017, o fornecedor acionou parcialmente a garantia no montante de 12,5 milhões de dólares.
Adicionalmente, durante o exercício de 2015, a NOS emitiu uma carta conforto à Caixa Geral de Depósitos no
âmbito de uma emissão de uma garantia bancária à Sport Tv, no montante de 23,1 milhões de euros. . A 31 de
dezembro de 2016, o montante ativo das garantias bancárias ascende a 10,3 milhões de euros.
Durante o primeiro semestre de 2015 e 2016, e na sequência das notas de liquidação relativa ao CLSU 20072009 e 2010-2011 a NOS constituiu fianças a favor do Fundo de Compensação do Serviço Universal, no
montante de 23,6 milhões de euros e 16,7 milhões de euros, respetivamente, de modo a prevenir a
instauração de processos de execução fiscal com vista ao pagamento coercivo dos valores liquidados.
Em setembro de 2016, a NOS constituiu uma fiança, em nome da Sport Tv, à The Football Association League
Limited, no montante inicial de 29,1 milhões de euros, ascendendo a 31 de dezembro de 2016, a 19,9 milhões
de euros
Durante o exercício de 2016, a NOS prestou uma garantia à Warner Brothers, no âmbito da renovação do
contrato de distribuição de cinema para o território nacional e os países africanos de língua portuguesa, com
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2017.
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Adicionalmente, para além das garantias exigidas pela Administração Fiscal, foram constituídas fianças
relativas a processos fiscais em curso em que a NOS constituiu-se fiadora da NOS SA, até ao montante de
15,3 milhões de euros.
30.2. Locações operacionais
As rendas vincendas das locações operacionais apresentam a seguinte maturidade:
2016

2015
MENOS DE 1
ANO
Viaturas
E difícios

ENTRE 1 E 5
ANOS

119.933
16.200
136.133

MENOS DE 1
ANO

255.574
29.700
285.274

ENTRE 1 E 5
ANOS

158.765
16.226
174.991

181.966
13.522
195.487

30.3. Outros compromissos
Covenants
Dos empréstimos obtidos (excluindo locações financeiras), para além de estarem sujeitos ao cumprimento
pelo Grupo das suas obrigações (operacionais, legais e fiscais) 100% dos mesmos encontram-se sujeitos a
cláusulas de Cross default, Pari Passu e Negative Pledge e 85% encontram-se sujeitos a cláusulas de
Ownership.
Adicionalmente, cerca de 42% do total dos empréstimos obtidos exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3 vezes o EBITDA consolidado, cerca de 4% exigem que a dívida financeira líquida
consolidada não exceda até 3,5 vezes o EBITDA consolidado e cerca de 12% exigem que a dívida financeira
líquida consolidada não exceda até 4 vezes o EBITDA consolidado.
O Empréstimo do BEI, no montante de 110 milhões de euros, com maturidade em 2022, é destinado
exclusivamente ao financiamento do projeto de investimento para apoio ao desenvolvimento da rede de
banda larga móvel em Portugal, montante este que não poderá, em caso algum, exceder 50% do total do
custo do projeto.
Compromissos assumidos no âmbito da operação de fusão entre a zon e a optimus sgps
A 31 de dezembro de 2015, subsistia em aberto, relativamente aos compromissos da decisão final da
Autoridade da Concorrência de não oposição à fusão entre a ZON e a Optimus SGPS assegurar que a NOS SA
negociava com a Vodafone um contrato de opção de compra da sua rede de fibra.
Esse contrato foi celebrado no prazo previsto, tendo a Vodafone exercido a respetiva opção de compra e
formalizado o contrato de compra e venda em janeiro de 2017 (Nota 43).
Contrato de Futebol
Em dezembro de 2015, a NOS celebrou um contrato com a Sport Lisboa e Benfica – Futebol SAD e a Benfica
TV, S.A. relativo aos direitos de transmissão televisiva de jogos em casa da Equipa A de futebol sénior da
Benfica SAD para a Liga NOS, bem como dos direitos de transmissão e distribuição do Canal Benfica Tv.
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O contrato teve início na época desportiva 2016/2017 e uma duração inicial de 3 anos podendo ser renovado
por decisão de qualquer das partes até perfazer um total de 10 épocas desportivas, ascendendo a
contrapartida financeira global ao montante de 400 milhões de euros, repartida em montantes anuais
progressivos.
São efetuadas divulgações adicionais nas demonstrações financeiras consolidadas da NOS SGPS.

Partes relacionadas
Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, os saldos com empresas do Grupo NOS são os seguintes:
Saldos com partes relacionadas
2015
CONTAS A
RECEBER
ACIONISTAS
Sonaecom
Subsidiárias
Empracine
Lusomundo Imobiliaria 2
Lusomundo Imobiliaria SII
Lusomundo Moçambique
NOS Açores
NOS Audiovisuais
NOS Cinemas
NOS Communications
NOS Comunicações
NOS Espanha
NOS Inovação
NOS Lusomundo TV
NOS Madeira
NOS Sistemas
NOS Technology
NOS Towering
NOSPUB
Per-mar
Sontária
Teliz
Zon Finance
ASSOCIADAS
Dreamia BV
Dreamia -Serviços de televisão
Finstar
Mstar
Upstar
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Modelo Hiper Imobiliária
Público
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CONTAS A
PAGAR

ACRÉSCIMOS DE ACRÉSCIMOS DE
PROVEITOS
CUSTOS

CUSTOS
DIFERIDOS

EMPRÉSTIMOS
OBTIDOS

-

(18.835)

-

-

-

-

(4.471)
(19.798)
10.793
602
97.793
51.516.114
1.969.189
5.747.894
452.357.385
16
9.061.148
338.616
191.486
1.731.251
315.791.219
104.173.713
1.226.828
229.078
3.057.626
(4.080)
77

550
7.137
(5.708)
(12.088)
3.025.456
2.857
185.787
3.328
3.132
395.611
63.593
6.414
1
93
(2)

4.074
25.254
-

(145.762)
1.538
-

1.470
-

101.919
10.190.378
6.030.957
1.947.977
326.035
9.785.862
2.401.085
9.345.723
8.183.569
36.989
46.068
-

(1.020)
40.901
2.607
666
99.296

-

10.548

-

-

-

947.614.930

(742)
3.656.584

39.876

(144.224)
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1.730

48.396.561

Saldos com partes relacionadas
2016
CONTAS A
PAGAR

CONTAS A
RECEBER

ACRÉSCIMOS DE
CUSTOS

CUSTOS
DIFERIDOS

EMPRÉSTIMOS
OBTIDOS

PRESTAÇÕES
ACESSÓRIAS

ACIONISTAS
BPI

-

(15.491)

-

-

-

-

(6.879)
(10.681)
8.124
602
(77.556)
51.906.526
2.156.010
69.211
300.667.234
11.029.048
1.354.229
60.349
788.422
4.616.638
4.485
368.792.164
94.568.420
233.337
3.075.475

507.149
38.757
6.151
-

18.752
142
160.593
(19.169)
-

1.087
-

115.290
10.018.813
6.193.231
397.335
4.930.444
9.109.083
5.772.090
8.770.211
6.260.584
6.062.323
65.144
310.206

-

(1.020)
7.155
2.607
666
102.174
113.657

-

-

-

-

-

839.460.400

139
536.704

160.318

27
1.114

58.004.754

-

SUBSIDIÁRIAS
Empracine
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo Imobiliária SII
Lusomundo Moçambique
NOS Açores
NOS Audiovisuais
NOS Cinemas
NOS Communications
NOS Comunicações
NOS Inovação
NOS Lusomundo TV
NOS Madeira
NOS PUB
NOS Sistemas
NOS Sistemas España
NOS Technology
NOS Towering
Per-Mar
Sontaria
ASSOCIADAS
Dreamia BV
Dreamia -Serviços de televisão
Finstar
Mstar
Sport TV
Upstar
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Continente Hipermercados
Público
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Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2016, as transações efetuadas com empresas do Grupo
NOS foram as seguintes:

Transações com partes relacionadas
2015
CUSTOS COM
PESSOAL

RÉDITOS

ACIONISTAS
Sonaecom

SERVIÇOS DE
SUPORTE

FORNECIMENTO E
SERVIÇOS
EXTERNOS

OUTROS
CUSTOS/
(GANHOS)
OPERACIONAIS

RENDIMENTOS E
(GASTOS)
FINANCEIROS

IMOBILIZADO

-

-

-

455

-

-

-

2.574
4.583
2.619
113.466
291.586
160.189
98.898
3.988.712
53.332
32.035
182.624
108.979
476.828
89.103
45.502
2.827
4.054

(2.399)
(3.835)
59.931
4.511
(719.092)
(22.372)
(515)
(5.878)
52.777
(306.105)
(25.370)
(75.320)
-

(131)
(262)
(131)
(8.528)
(1.921)
(3.134)
(3.762)
979.160
(38.869)
(3.172)
(10.277)
(2.438)
(2.550)
(2.550)
(2.090)
(131)
(131)

(38)
(156)
(214)
232
(3.596)
(1.943)
278.073
(167)
(429)
(316)
851
(339)
(311)

(133.780)
11.250
-

3.090
89.261
11.833
49.367
55.590
2.891.718
36.892
386.741
19.772.535
16
38.891
60.718
69.517
34.620
13.039.965
4.372.143
142.632
16.719
139.121

(550)
-

ASSOCIADAS
Dreamia - Serviços de televisão
UPSTAR

171.683
-

-

(374)
(45)

38.712

-

(68.105)

-

OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Público
Solinca

-

-

-

52
111

-

-

-

5.829.594

(1.043.667)

898.667

310.978

(122.530)

41.143.263

(550)

SUBSIDIÁRIAS
Empracine
Lusomindo Imobiliária 2
Lusomundo Espanha
Lusomundo Imobiliaria SII
NOS Açores
NOS Audiovisuais
NOS Cinemas
NOS Communications
NOS Comunicações
NOS Espanha
NOS Inovação
NOS Lusomundo TV
NOS Madeira
NOS Sistemas
NOS Technology
NOS Towering
NOSPUB
Per-Mar
Sontária
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Transações com partes relacionadas
2016

CUSTOS COM
PESSOAL

RÉDITOS

ACIONISTAS
BPI
SUBSIDIÁRIAS
Empracine
Lusomundo Imobiliária 2
Lusomundo SII
NOS Açores
NOS Audiovisuais
NOS Cinemas
NOS Communications
NOS Comunicações
NOS Inovação
NOS Lusomundo TV
NOS Madeira
NOS PUB
NOS Sistemas
NOS Technology
NOS Towering
Per-Mar
Sontaria
ZON Finance BV
ASSOCIADAS
Dreamia - Serviços de televisão
Sport TV
OUTRAS PARTES RELACIONADAS
Sonacom
Continente Hipermercados
Modelo Continente Hipermercados
Público
Sonae Centre II

OUTROS
GASTOS E
PERDAS

FORNECIMENTO
DE SERVIÇOS

RENDIMENTOS
E (GASTOS)
FINANCEIROS

IMOBILIZADO

-

-

-

-

391.043

-

1.895
3.753
18.960
133.554
312.187
199.027
66.749
4.748.836
82.682
37.788
204.005
42.517
111.627
453.519
113.537
2.667
3.743
-

4.032
(2.241)
(57.889)
-

(401)
(13.966)
(733)
(912)
(4.149)
980.367
16
(12.238)
(912)
(3.914)
1.835
(1.764)
-

0
(34.853)
0
70

(287)
(15.556)
(25.527)
(2.888)
1.530.580
(18.720)
167.683
9.580.205
242.050
(8.204)
(20.339)
(13.835)
56.071
9.778.274
2.726.896
5.941
86.373
-

4.409
-

102.174

-

(297)
-

-

0

-

6.639.219

(52.927)
121
29
(108.875)

1.727
667
609
92
946.026

(34.783)

24.459.761

4.409

A Empresa celebra regularmente operações e contratos com diversas entidades dentro do Grupo NOS. Tais
operações foram realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da
atividade corrente das sociedades contraentes.
A Empresa celebra igualmente, com regularidade, operações e contratos de natureza financeira com diversas
instituições de crédito que são titulares de participações qualificadas no seu capital, as quais são, porém,
realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da atividade corrente das
sociedades contraentes.
Em resultado do número elevado de entidades relacionadas com saldos e transações de baixo valor, foi
agrupado na linha de “Outras partes relacionadas” os montantes referentes a saldos e transações com as
entidades cujos montantes são inferiores a 30.000 euros.

Processos judiciais em curso
32.1 Ação contra a SPORT TV e NOS
Ação intentada pela Cogeco Cable INC, antiga acionista da Cabovisão, contra a Sport TV, NOS SGPS e um
terceiro, solicitando, entre outros: (i) a condenação solidariamente das Rés ao pagamento à Autora da
indemnização pelos danos decorrentes dos comportamentos anti concorrenciais, culposos e ilícitos, entre 3
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de agosto de 2006 e 30 de março de 2011, especificamente pelo excesso de preço pago pela Cabovisão dos
canais Sport TV, no valor de 9,1 milhões de euros; (ii) a condenação pelos danos correspondentes à
remuneração de capital não disponível por força deste excesso de preço, no valor de 2,4 milhões de euros; e
(iii) a condenação pelos danos decorrentes da perda de negócio resultante das práticas anti concorrenciais da
Sport TV, em termos a liquidar em execução da sentença. A NOS contestou a ação, aguardando marcação de
audiência prévia.
É entendimento do Conselho de Administração, corroborado pelos advogados que acompanham o processo,
que, designadamente por motivos de índole formais, não é provável que a NOS seja diretamente
responsabilizada neste processo.

Remunerações auferidas pelos administradores
As remunerações auferidas pelos administradores da NOS, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2015
e 2016, foram as seguintes:
2015
Remunerações
Participação de resultados / Prémios
Plano de ações

2016

2.365.000
1.013.800
1.042.800
4.421.600

2.719.001
1.186.010
1.206.210
5.111.221

Os montantes apresentados no quadro foram calculados numa base de acréscimo para as Remunerações e
Participações de resultados / Prémios (remunerações de curto prazo). O valor relativo aos Planos de Ações
corresponde ao valor a atribuir em 2017, relativo à performance de 2016 (atribuído em 2016, relativo à
performance em 2015). O número médio de membros chave da gerência em 2016 é de 16 (16 em 2015). O
Relatório de Governo das Sociedades inclui informação mais detalhada sobre a política de remunerações da
NOS.
A Empresa considera como Dirigentes os membros do Conselho de Administração.

Plano de ações
Na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, foi aprovado o Regulamento sobre Remuneração Variável de
Curto e Médio Prazo, que estabelece os termos do Plano de Atribuição de Ações (“Plano NOS”). Este plano
destina-se a colaboradores acima de determinado nível de função, sendo que o exercício dos direitos ocorre
três anos após a sua atribuição, desde que o colaborador se mantenha na empresa durante esse período.
Para além do Plano NOS acima referido, a 31 de dezembro de 2016, encontram-se ainda em aberto:
i) os Planos de Atribuição de Ações aprovados nas Assembleias Gerais de 27 de abril de 2008 (“Plano
Standard”). O Plano Standard destinava-se a diversos colaboradores, independentemente das funções que os
mesmos desempenhassem. Neste plano o empossamento das ações atribuídas estende-se por cinco anos,
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iniciando-se doze meses decorrido sobre o período a que se refere a respetiva atribuição, a uma taxa de 20%
por ano, desde que o colaborador se mantenha na empresa durante cada um desses cinco períodos.
ii) os Planos de Atribuição de Ações implementados na NOS Sistemas, anteriormente designada Mainroad,
sob a forma de ações da Sonaecom (“Plano Mainroad”), convertidas em ações NOS à data da aquisição (30 de
setembro de 2014). O plano Mainroad destinava-se aos colaboradores acima de determinado nível de função,
sendo que o exercício dos direitos ocorre três anos após a sua atribuição, desde que o colaborador se
mantenha na empresa durante esse período.
Em 31 de dezembro de 2016, os planos em aberto são os seguintes:
NÚMERO DE
AÇÕES
PLANO STANDARD
Plano 2012
Plano 2013
PLANO MAINROAD
Plano 2014
PLANO NOS
Plano 2014
Plano 2015
Plano 2016

59.997
120.070
41.958
880.134
674.491
748.389

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os movimentos ocorridos ao abrigo dos Planos,
detalham-se do seguinte modo:
Movimento no número de ações por empossar

SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015
MOVIMENTOS DO EXERCÍCIO
Atribuídas
Exercidas (Empossadas)
Canceladas / Extintas / Corrigidas (1)
SALDO A 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PLANO
SÉNIOR
163.909

PLANO
STANDARD
376.269

PLANO
OPTIMUS
1.171.594

PLANO
MAINROAD
132.606

PLANO
NOS
1.537.786

(116.823)
(47.086)

(186.455)
(9.747)

(1.079.349)
(92.245)

(91.766)
1.118

757.636
(57.449)
65.041

-

180.067

-

41.958

2.303.014

1) Inclui, predominantemente, correções efetuadas em função do dividendo pago, saídas de colaboradores
sem direito a empossamento de ações e correções resultantes da forma de vencimento dos planos que é feita
através da aquisição de ações com desconto.
Os custos dos planos de ações são reconhecidos ao longo do exercício que medeia a atribuição e o exercício
das mesmas. A responsabilidade dos planos é calculada com base na cotação à data de atribuição de cada
plano ou à data de fecho, para os planos liquidados em dinheiro, sendo que para os Planos Mainroad, a data
de atribuição corresponde à data de aquisição (momento da conversão dos planos de ações Sonaecom em
ações NOS), respetivamente. A 31 de dezembro de 2016, a responsabilidade em aberto relativa a estes planos
é de 7.516 milhares de euros, e está registada em Reservas, no montante de 6.317 milhares de euros, para os
planos liquidados em ações e em Acréscimos de Custos, no montante de 1.199 milhares de euros, para os
planos liquidados em dinheiro.
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Os custos reconhecidos ao longo dos exercícios anteriores e no exercício, e a respetiva responsabilidade, são
como segue:
ACRÉSCIMOS
DE CUSTOS
Custos reconhecidos em exercícios anteriores dos planos em aberto a 31 de dezembro de 2015
Custos de planos exercidos no período (empossados)
Custos reconhecidos no período
Reclassificação para acréscimos de custos dos planos a liquidar em dinheiro
Custos dos planos excecionalmente liquidados em dinheiro e outros
TOTAL CUSTOS PLANOS
VALOR A RECEBER DAS PARTICIPADAS
RESPONSABILIDADE TOTAL DA NOS SGPS

RESERVAS

TOTAL

310.274
889.110
-

10.111.143
(6.198.108)
3.749.414
(889.110)
(456.590)

1.199.384

6.316.749

7.516.133

788.483

(5.528.266)
1.987.867

1.199.384

10.111.143
(6.198.108)
4.059.688
(456.590)

Divulgações exigidas por diplomas legais
Os honorários faturados no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 pelo Revisor Oficial de Contas
detalham-se como segue:
2015
Revisão legal de contas e auditoria
Outros serviços de garantia de fiabilidade
SERVIÇOS DE AUDITORIA
OUTROS

45.157
47.000
92.157

TOTAL

92.157

2016
50.810
2.500
53.310
53.310

Eventos subsequentes
Em 31 de janeiro de 2017, foi assinado o contrato de compra e venda da rede FTTH da NOS Comunicações
S.A., já classificado como disponível para venda (Nota 17 e 34). O preço de venda acordado e já recebido
ascendeu a 24,2 milhões de euros, não tendo originado quaisquer mais/menos valias.
Adicionalmente, a 24 de fevereiro de 2017, após a entrada da MEO no capital da Sport Tv, a MEO, Vodafone,
Olivedesportos e NOS passaram a deter uma participação igual de 25%.
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria
RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E
INDIVIDUAIS
Opinião
Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas e individuais anexas de NOS, S.G.P.S., S.A. (o Grupo), que
compreendem as Demonstrações Consolidada e Individual da Posição Financeira em 31 de dezembro de 2016
(que evidenciam um total de 2.982.641 milhares de euros e 2.328.908 milhares de euros, respetivamente e um
total de capital próprio consolidado e individual de 1.053.098 milhares de euros e 1.195.930 milhares de euros,
respetivamente, incluindo um resultado líquido consolidado atribuído aos detentores de capital da empresa,
enquanto mãe do grupo de 90.381 milhares de euros e um resultado líquido individual de 80.023 milhares de
euros), as Demonstrações Consolidada e Individual dos Resultados por Naturezas, as Demonstrações Consolidada
e Individual do Rendimento Integral, as Demonstrações Consolidada e Individual das Alterações no Capital Próprio
e as Demonstrações Consolidada e Individual dos Fluxos de Caixa relativas ao período findo naquela data, e as
notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas e individuais que incluem um resumo das políticas
contabilísticas significativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas e individuais anexas apresentam de forma
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira consolidada e individual de NOS,
S.G.P.S., S.A. em 31 de dezembro de 2016, o seu desempenho financeiro consolidado e individual e os seus
fluxos de caixa consolidados e individuais relativos ao período findo naquela data, de acordo com as Normas
Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas na União Europeia.

Bases para a opinião
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais normas e
orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas responsabilidades nos termos
dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras consolidadas e individuais” abaixo. Somos independentes das entidades que compõem o Grupo nos
termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas.
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para proporcionar uma
base para a nossa opinião.

Matérias relevantes de auditoria – Demonstrações financeiras consolidadas
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior importância na
auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do ano corrente. Essas matérias foram consideradas no
contexto da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas como um todo, e na formação da opinião, e
não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias.
Descrevemos de seguida as matérias relevantes de auditoria do ano corrente, para as demonstrações financeiras
consolidadas:

Sociedade Anónima - Capital Social 1.335.000 euros - Inscrição n.º 178 na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas - Inscrição N.º 20161480 na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários
Contribuinte N.º 505 988 283 - C. R. Comercial de Lisboa sob o mesmo número
A member firm of Ernst & Young Global Limited

Declaração emitida para efeitos da
alínea c) do nº1 do artigo 245º do Código VM

Nos termos e para os efeitos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 245.º do Código dos Valores
Mobiliários, os membros do Conselho de Administração da NOS, SGPS, S.A., cuja identificação e funções se
indicam infra, declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento:
a) O relatório de gestão, as contas anuais individuais e consolidadas, a certificação legal de contas e demais
documentos de prestação de contas, exigidos por lei ou regulamento, todos relativos ao exercício findo a 31
de dezembro de 2016, foram elaborados em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando
uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da
Sociedade e das sociedades incluídas no perímetro da consolidação;
b) O relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Sociedade
e das Sociedades incluídas no perímetro da consolidação e, quando aplicável, contém uma descrição dos
principais riscos e incertezas com que se defrontam.

Lisboa, 1 de março de 2017

O Conselho de Administração

Jorge Brito Pereira
(Presidente do Conselho de Administração)

Miguel Nuno Santos Almeida
(Presidente da Comissão Executiva)

José Pedro Faria Pereira da Costa
(Vice Presidente)

Ana Paula Garrido de Pina Marques
(Administradora Executiva)

André Nuno Malheiro dos Santos Almeida
(Administrador Executivo)

Jorge Filipe Santos Graça
(Administrador Executivo)

Manuel Ramalho Eanes
(Administrador Executivo)

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério
(Vogal do Conselho de Administração)
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António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier
(Vogal do Conselho de Administração)

Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem
(Vogal do Conselho de Administração)

João Torres Dolores
(Vogal do Conselho de Administração)

Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira
(Vogal do Conselho de Administração)

Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes
(Vogal do Conselho de Administração)

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo
(Vogal do Conselho de Administração)

Mário Filipe Moreira Leite da Silva
(Vogal do Conselho de Administração)
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Relatório e Parecer do
Conselho Fiscal

Exmos. Senhores Acionistas,
De acordo com os estatutos, a fiscalização da Sociedade compete a um Conselho Fiscal composto por três
membros efetivos e um suplente, eleitos pela Assembleia Geral, bem como a um Revisor Oficial de Contas ou
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Assim, e nos termos previstos na alínea g) do n.º 1 do artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, o
Conselho Fiscal apresenta o seu Relatório sobre a ação fiscalizadora que exerceu, bem como o Parecer sobre
o Relatório e Contas Individuais e Consolidadas da NOS, SGPS, S.A. (“Sociedade”), relativo ao exercício findo
em 31 de dezembro de 2016.
O Conselho Fiscal acompanhou regularmente a evolução da atividade da Sociedade e das suas principais
subsidiárias e vigiou a observância da lei e do contrato de sociedade, tendo procedido à fiscalização da
administração da Sociedade, da eficácia dos sistemas de gestão de riscos, de controlo interno e de auditoria
interna e da preparação e divulgação da informação financeira individual e consolidada. Além disso, procedeu
à verificação da regularidade dos registos contabilísticos, da exatidão dos documentos de prestação de
contas individuais e consolidadas e das políticas contabilísticas e critérios valorimétricos adotados pela
Sociedade, por forma a verificar que os mesmos conduzem a uma adequada compreensão do património e
dos resultados individuais e consolidados, bem como dos fluxos de caixa.
No exercício das suas competências, o Conselho Fiscal reuniu periodicamente com o Revisor Oficial de
Contas e os Auditores Externos no sentido de acompanhar os trabalhos de auditoria por estes efetuados e
tomar conhecimento das respetivas conclusões, fiscalizando a sua atividade e respetiva independência e
competência. Reuniu também periodicamente com os responsáveis pela Auditoria Interna e pelos Serviços
Jurídicos e ainda com o Administrador responsável pela área financeira, periodicamente e sempre que o
considerou necessário e oportuno. De todos, o Conselho Fiscal obteve sempre total colaboração.
O Conselho Fiscal acompanhou o sistema para receção e tratamento de participações de irregularidades. Este
sistema está disponível a todos acionistas, a todos os colaboradores e ao público em geral. Todas as
participações que foram recebidas foram devidamente analisadas.
Quanto ao Relatório de Governo Societário, compete ao Conselho Fiscal apenas atestar se o mesmo inclui os
elementos referidos no artigo 245.º-A do Código de Valores Mobiliários, o que o Conselho Fiscal verificou.
O Conselho Fiscal recebeu também do Revisor Oficial de Contas carta a confirmar a sua independência
relativamente à Sociedade.
Nestes termos, emite-se o seguinte:
PARECER:
O Conselho Fiscal tomou conhecimento das conclusões dos trabalhos de revisão de contas e de auditoria
externa sobre as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas do exercício de 2016, que
compreendem a Demonstração da posição financeira individual e consolidada em 31 de dezembro de 2016, a
Demonstração individual e consolidada dos resultados por natureza, a Demonstração individual e consolidada
do rendimento integral, a Demonstração individual e consolidada das alterações no capital próprio, a
Demonstração individual e consolidada dos fluxos de caixa e os respetivos Anexos. O Conselho Fiscal
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apreciou o relatório de auditoria do Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo sobre estes documentos, o
qual não apresenta reservas.
No âmbito das competências do Conselho Fiscal e em conformidade com o disposto na alínea c), do n.º 1, do
artigo 245.º do Código dos Valores Mobiliários, declara-se que, tanto quanto é do conhecimento deste
Conselho, o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras Individuais e Consolidadas da Sociedade
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016, foram elaboradas em conformidade com as normas
contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do passivo, da situação
financeira e dos resultados da NOS, SGPS, S.A. e das empresas incluídas no perímetro de consolidação.
Adicionalmente, o Relatório de Gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, desempenho e posição da
Sociedade e do Grupo, satisfaz os requisitos legais, contabilísticos e estatutários aplicáveis e, sempre que se
justifique, contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que se defrontam. Igualmente se
atesta que o Relatório de Governo da Sociedade, o qual é divulgado em simultâneo com o referido Relatório
de Gestão, inclui os elementos referidos no artigo 245.º-A do Código dos Valores Mobiliários.
Nestes termos, tendo em consideração as diligências desenvolvidas, os pareceres e as informações recebidas
do Conselho de Administração, dos serviços da Sociedade, do Revisor Oficial de Contas e Auditor Externo, o
Conselho Fiscal é de parecer que:
i)

Nada obsta à aprovação do Relatório de Gestão relativo ao exercício de 2016;

ii)

Nada obsta à aprovação das Demonstrações Financeiras Individuais e das Demonstrações Financeiras

Consolidadas relativas ao exercício de 2016.
iii)

Nada obsta à aprovação da proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de

Administração, designadamente tendo em consideração o disposto no artigo 32.º do Código das Sociedades
Comerciais.

Lisboa, 24 de Março de 2017
O Conselho Fiscal
Paulo Mota Pinto
(Presidente do Conselho Fiscal)

Patrícia Teixeira Lopes
(Vogal do Conselho Fiscal)

Eugénio Ferreira
(Vogal do Conselho Fiscal)
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Relatório de

Governo da
Sociedade

1.

Introdução

A NOS, SGPS, S.A. (“NOS” ou “Sociedade”) é uma sociedade aberta, emitente de valores mobiliários
admitidos à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon gerido pela Euronext Lisbon - Sociedade
Gestora de Mercados Regulamentados, S.A..
A NOS tem um firme compromisso no sentido de criar valor de forma sustentada para os seus acionistas e
demais stakeholders.
Entendendo o governo das sociedades como expediente de otimização do desempenho das sociedades e,
deste modo, como um verdadeiro instrumento de competitividade e de criação de valor, a NOS pretende ser
um modelo de referência, nacional e internacional, no que respeita, não apenas, ao modelo de governação,
como também na forma como divulga as informações societárias às partes interessadas, mantendo-se ativa
no melhoramento permanente das respetivas práticas.
As práticas de governo societário da NOS, sendo um compromisso assumido transversalmente por toda a
organização, baseiam-se, nomeadamente, nos seguintes princípios:
i) Compromisso com os acionistas;
ii) Ética;
iii) Transparência;
iv) Supervisão; e
v) Gestão de risco.
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Parte I - Informação obrigatória sobre estrutura
acionista, organização e governo da sociedade
A. Estrutura Acionista
I. Estrutura do capital
1.

Capital social, número de ações, categorias, admissão ou não à

negociação
O capital social da NOS é de 5.151.613,80 Euros e encontra-se totalmente subscrito e realizado. O capital
social está representado por 515.161.380 ações ordinárias.
A totalidade das ações da NOS está admitida à negociação no mercado regulamentado Euronext Lisbon.

2. e 6. Restrições à transmissibilidade de ações e acordos parassociais e
limitações à titularidade de ações
Estatutariamente, não existem limites ou restrições à transmissibilidade das ações representativas do capital
social da NOS.
Sem prejuízo do referido, nos termos do n.º 1 do artigo 9.º dos Estatutos, os acionistas que exerçam, direta ou
indiretamente, atividade concorrente com a atividade desenvolvida pelas sociedades participadas da NOS,
não podem ser titulares, sem prévia autorização da Assembleia Geral, de ações ordinárias representativas de
mais de dez por cento do capital social da Sociedade.
A NOS tem conhecimento da existência de um acordo parassocial entre acionistas da ZOPT, SGPS, S.A.
(“ZOPT”), nos termos do comunicado ao mercado, de dia 27 de agosto de 2013.
Como divulgado, a Sonaecom, SGPS, S.A. (“Sonaecom”), a Kento Holding Limited e a Unitel International
Holdings, B.V. (sendo a Kento e a Unitel Internacional adiante conjuntamente designadas “Grupo KJ”)
celebraram, em 14 de dezembro de 2012, um acordo parassocial relativamente à ZOPT, na qual detêm, as
seguintes participações (“Acordo Parassocial”):
a) A SONAECOM detém 50% do capital social e direitos de voto da ZOPT;
b) O Grupo KJ detém 50% do capital social e direitos de voto da ZOPT encontrando-se 17,35% na
titularidade da Kento Holding Limited e 32,65% na titularidade da Unitel International Holdings, B.V.
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Por sua vez, a ZOPT passou, em resultado da fusão, a ser titular de mais de 50% do capital social e dos
direitos de voto da NOS sendo que, mais tarde, em 14 de junho de 2016, a ZOPT adquiriu, à Sonaecom –
SGPS, S.A., 11.012.532 (onze milhões doze mil e quinhentos e trinta e duas) de ações representativas de
2,14% do capital social e direitos de voto da NOS (desconsiderando quaisquer ações próprias que a NOS
possa deter) passando, assim, a ser titular direta de 268.644.537 (duzentos e sessenta e oito milhões e
seiscentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e trinta e sete) de ações, representativas de 52,15% do
capital social da NOS, conforme divulgado ao mercado no comunicado de 16 de junho de 2016.
Em virtude do Acordo Parassocial, esta participação qualificada é imputável, por um lado, à Kento Holding
Limited e à Unitel International Holdings, B.V., bem como a Isabel dos Santos, e, por outro, à Sonaecom e a
todas as entidades com esta em relação de domínio e a Belmiro Mendes de Azevedo.
Tal como divulgado ao mercado, as “Partes celebraram o referido Acordo Parassocial com vista a regular as
suas posições jurídicas na qualidade de acionistas da ZOPT, SGPS, S.A., nos termos adiante sumariados:
“1. Órgãos Sociais
1.1. O Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. será composto por número par de membros. A
Sonaecom e o Grupo KJ terão cada um o direito de designar metade dos membros do Conselho de
Administração, de entre os quais será escolhido o respetivo Presidente por acordo entre as Partes.
1.2. O Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. pode reunir validamente quando estiver presente, pelo
menos, a maioria dos seus membros, sendo as suas deliberações tomadas com o voto favorável da maioria
dos Administradores da ZOPT, SGPS, S.A. sempre com o voto favorável de, pelo menos, um dos membros
designados por cada uma das Partes.
1.3. O Presidente da Mesa da Assembleia Geral e o Secretário da ZOPT, SGPS, S.A. serão designados por
acordo das Partes. A Assembleia Geral apenas pode reunir, em primeira ou segunda convocação, quando
estiverem presentes ou representados mais de cinquenta por cento do capital social da ZOPT, SGPS, S.A..
1.4. A ZOPT, SGPS, S.A. será fiscalizada por um Conselho Fiscal cujos membros serão designados por acordo
das Partes.
1.5. Qualquer membro dos órgãos sociais designados no âmbito do Acordo Parassocial poderá ser destituído
ou substituído a qualquer momento, mediante proposta apresentada para esse efeito, pela Parte que o
indicou ou, tratando-se de membro designado por acordo, por qualquer das Partes, devendo a outra Parte
votar favoravelmente e praticar todos os demais atos necessários a essa destituição ou substituição.
1.6. O exercício do direito de voto da ZOPT, SGPS, S.A. em relação à designação e eleição de membros dos
órgãos sociais de sociedades subsidiárias ou nas quais a ZOPT, SGPS, S.A. tenha participação social, bem
como em relação a quaisquer outros temas, será determinado pelo Conselho de Administração.
2. Alienação de ações
2.1. As Partes obrigam-se a não transmitir as ações representativas do capital social da ZOPT, SGPS, S.A. de
que são titulares, nem a permitir que sobre estas recaiam quaisquer ónus.
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2.2. As Partes obrigam-se a fazer o necessário para que a ZOPT, SGPS, S.A. não transfira a titularidade das
ações representativas do capital social da Sociedade de que venha a ser titular e para que sobre as mesmas
não recaiam quaisquer ónus, com exceção das ações que excedam a quantidade necessária para que a sua
participação não se torne igual ou inferior a metade do capital e direitos de voto na Sociedade.
2.3. As Partes obrigam-se a não adquirir nem deter (diretamente ou por via de pessoas que consigo estejam
em qualquer das situações previstas no art. 20.º do CódVM) quaisquer ações representativas do capital social
da Sociedade, a não ser por via da ZOPT, SGPS, S.A. e/ou, no caso da Sonaecom, em resultado da Fusão.
2.4. Decorridos dois anos sobre o registo comercial da Fusão, o Grupo KJ terá o direito a adquirir à Sonaecom,
ou a quem esta indicar, até metade das ações representativas do capital social da Sociedade de que a
Sonaecom e/ou as pessoas que consigo estejam em qualquer das situações previstas no art. 20.º do Cód.VM com exceção da ZOPT, SGPS, S.A. e das pessoas abrangidas pelo art. 20º, n.º 1, al. d) - sejam titulares, salvo se
as Partes acordarem que, findo aquele período, as ações em causa serão adquiridas pela ZOPT, SGPS, S.A..
3. Cessação
3.1. O Acordo Parassocial vigorará por prazo indeterminado, apenas cessando, por caducidade, no caso de
extinção da ZOPT, SGPS, S.A. na sequência da sua dissolução e liquidação, ou de uma das Partes adquirir as
ações representativas do capital social da ZOPT, SGPS, S.A. pertencentes à outra.
3.2. Em situações de impasse e na falta de uma solução concertada, assim como decorridos 12 meses sobre o
registo comercial da Fusão, qualquer das Partes terá o direito de requerer a dissolução da ZOPT, SGPS, S.A..
3.3. No caso de ocorrer uma situação de impasse, as Partes procurarão uma solução concertada para o
assunto, nomeando cada uma das Partes um representante para o efeito, cuja identidade será comunicada à
outra Parte no prazo máximo de cinco dias a contar da verificação daquela situação. Se, nos quinze dias
seguintes, o impasse não tiver sido resolvido qualquer uma das Partes terá o direito de requerer a dissolução
da ZOPT, SGPS, S.A.”.
Nos termos dos Estatutos da Sociedade não existem quaisquer regras especiais aplicáveis à sua alteração,
regulando-se o processo de alteração dos Estatutos da NOS pelo regime legal em vigor em cada momento.
Não existem acionistas titulares de direitos especiais nem regras de participação de trabalhadores no capital
social da Sociedade.

3.

Ações próprias

A 31 de dezembro de 2016, a NOS era titular de 3.017.603 ações próprias, que correspondiam a 0,5858% do
capital social e a 0,5858% de direitos de voto.
Os direitos de voto inerentes às ações próprias estão suspensos, nos termos da legislação aplicável.
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4.

Acordos significativos que alterem com mudança de controlo

Tanto quanto é do conhecimento do Conselho de Administração da Sociedade, a NOS não é parte em acordos
significativos que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da
Sociedade ou mudança dos membros do Conselho de Administração na sequência de uma oferta pública de
aquisição, excetuando-se a normal prática de mercado em matéria de emissão de dívida.
A NOS e suas participadas são intervenientes em alguns contratos de financiamento e emissões de dívida que
contemplam disposições que permitem alterar o controlo, habituais neste tipo de transações (incluindo,
tacitamente alterações de mudança de controlo na sequência de uma oferta pública de aquisição) e que se
reputam como necessárias para a realização das referidas transações.

5.

Medidas defensivas

A NOS não adotou quaisquer medidas defensivas que tenham por efeito provocar automaticamente uma
erosão grave no património da Sociedade, em caso de transição de controlo ou de mudança da composição
do Conselho de Administração.
A Sociedade, isoladamente ou em conjunto com outras sociedades do Grupo, celebrou com entidades
financeiras contratos de financiamento, nos quais se prevê a possibilidade de resolução se ocorrerem
alterações significativas na estrutura acionista da Sociedade e/ou nos respetivos direitos de voto.
Não existem quaisquer outros acordos significativos celebrados pela NOS, ou pelas suas subsidiárias, que
incluam cláusulas de mudança de controlo (inclusivamente na sequência de uma oferta pública de aquisição),
i.e., que entrem em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo, bem como os
respetivos efeitos.
Não existem acordos entre a Sociedade e os titulares do órgão de administração ou outros dirigentes da NOS,
na aceção do n.º 3 do artigo 248.º-B do CVM, que prevejam indemnizações em caso de pedido de demissão,
despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência de uma mudança de controlo
da Sociedade.
Medidas Susceptíveis de Interferir no êxito de Ofertas Públicas de Aquisição
A NOS não adotou medidas com vista a impedir o êxito de ofertas públicas de aquisição que pusessem em
causa os interesses da Sociedade e dos seus acionistas.
A NOS considera que não existem quaisquer cláusulas defensivas que tenham por efeito provocar
automaticamente, uma erosão no património da Sociedade em caso de transição de controlo ou de mudança
da composição do órgão de administração.
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II. Participações sociais e obrigações detidas
7. Titulares de participações qualificadas
A estrutura de participações sociais qualificadas da NOS comunicadas à Sociedade (incluindo informação
prestada em cumprimento do n.º 5 do artigo 447.º do Código das Sociedades Comerciais (“CSC”) era, em 31
de dezembro de 2016, a seguinte:

No quadro seguinte apresenta-se a participação do Banco Português de Investimento, S.A. (“BPI”) calculada
nos termos do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários (“CVM”).

Número de Ações

% Capital Social e
Direitos de Voto

Fundo de Pensões do Banco BPI

14.275.509

2,77%

Total

14.275.509

2,77%

Acionistas

Existe um registo pormenorizado das comunicações de participações qualificadas no sítio da internet da NOS,
em www.nos.pt/ir.
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Evolução da Cotação das Ações da NOS / PSI20
A cotação bolsista da NOS encerrou o ano de 2016 nos € 5,638 (cinco euros e sessenta e três vírgula oito
cêntimos), o que representa uma desvalorização de aproximadamente 22,2% face ao final de 2015, e que
compara com uma desvalorização do índice PSI20 de 11,9% no mesmo período.
A evolução da cotação da NOS ao longo do ano, bem como o volume de ações transacionado em cada dia,
encontram-se ilustrados no seguinte gráfico:

€ 7,246

€ 5,638

Volume NOS

Cotação NOS

29-12-2016

15-12-2016

01-12-2016

17-11-2016

03-11-2016

20-10-2016

06-10-2016

22-09-2016

08-09-2016

25-08-2016

11-08-2016

28-07-2016

14-07-2016

30-06-2016

0

16-06-2016

-30.0%

02-06-2016

500,000

19-05-2016

-25.0%

05-05-2016

1,000,000

21-04-2016

-20.0%

07-04-2016

1,500,000

24-03-2016

-15.0%

10-03-2016

2,000,000

25-02-2016

-10.0%

11-02-2016

2,500,000

28-01-2016

-5.0%

14-01-2016

3,000,000

31-12-2015

0.0%

PSI20

A tabela abaixo assinala os principais eventos de comunicação com o mercado de capitais ao longo do ano,
nomeadamente apresentações de resultados, Assembleia Geral de acionistas e pagamento de dividendos:

Data

Evento

01-03-2016

Divulgação de Resultados de 2015

26-04-2016

Assembleia Geral de Acionistas

26-04-2016

Divulgação de Resultados do 1T16

26-04-2016

Aprovação do Programa de Aquisição de Ações Próprias

19-05-2016

Pagamento de Dividendos referentes ao exercício de 2015

27-07-2016

Divulgação de Resultados do 1S16

07-11-2016

Divulgação de Resultados dos 9M16

Durante 2016, a cotação das ações da NOS atingiu um valor máximo de € 7,274 (sete euros e vinte e sete vírgula
quatro cêntimos) e um valor mínimo de € 5,134 (cinco euros e treze vírgula quatro cêntimos).
No total, foram transacionadas 159.662.583 ações da NOS ao longo do ano de 2016, o que corresponde a um
volume médio de 618.847 ações por sessão – ou seja, 0,12% das ações emitidas.
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O principal índice bolsista nacional, PSI20, registou, durante 2016, uma desvalorização de 11,9%, sendo que o
índice Espanhol, IBEX35, apresentou uma quebra de 2,0% face ao final de 2015. Outros índices internacionais
apresentaram, durante o ano de 2016, um desempenho positivo, tendo o FTSE100 (Reino Unido) registado um
acréscimo de 14,4%. O índice o CAC40 (França), Dax (Alemanha) e o Dow Jones EuroStoxx 50 valorizaram-se
em 4,9%, 6,9% e 0,7%, respetivamente, durante o ano de 2016.
No final de 2015, a NOS detinha diretamente um total de 1.666.482 ações próprias.
Durante o ano de 2016, ocorreram as seguintes transações, resumidas no quadro abaixo apresentado:

Descrição

Número de Ações

Saldo Inicial em 01-01-2016

1.666.482

Aquisição de ações próprias, no âmbito dos planos de atribuições de ações aos colaboradores*

3.312.503

Distribuição de ações próprias no âmbito de planos de ações

1.531.842

Distribuição de ações próprias no âmbito de outras remunerações
Saldo Final em 31-12-2016

429.540
3.017.603

* Na sequência da aprovação do programa de aquisição de ações próprias, comunicado ao mercado em 26 de abril de 2016.

Assim sendo, no final de 2016, a NOS detinha diretamente um total de 3.017.603 ações próprias.
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8.

Ações e obrigações detidas pelos Membros do Conselho de

Administração, Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas
Ações
Nome
Jorge Manuel de Brito Pereira

Cargo

Saldo 31-12-2015

Transações 2016
Aquisições * Alienações Preço Unitário *

Data

Saldo 31-12-2016

Presidente do Conselho de Administração

0

-

-

-

-

0

Presidente da Comissão Executiva
Vogal Executivo

0
100 000

Vogal Executivo

0

André Nuno Malheiro dos Santos Almeida

Vogal Executivo

8 000

9 269
-

5,961 €
5,961 €
5,961 €
5,890 €
5,961 €

31/03/2016
31/03/2016
31/03/2016
04/04/2016
31/03/2016

21 025
117 392

Manuel Ramalho Eanes

21 025
17 392
9 269
7 603

Ana Paula Garrido de Pina Marques

Vogal Executivo

0

7 709

-

5,961 €

31/03/2016

7 709

0

11 206

-

5,961 €

31/03/2016

11 206

Vogal Executivo

0

13 716

-

5,961 €

31/03/2016

13 716

Vogal Não Executivo

0

-

-

-

-

0

11 012 532

-

11 012 532

7,522 €

14/06/2016

0

257 632 005

11 012 532

-

7,522 €

14/06/2016

268 644 537

0

-

-

-

-

0

11 012 532

-

11 012 532

7,522 €

14/06/2016

0

257 632 005

11 012 532

-

7,522 €

14/06/2016

268 644 537

0
0
0

-

-

-

-

0
0
0

Miguel Nuno Santos Almeida
José Pedro Faria Pereira da Costa

Cônjuge
Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça
Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério (1)
Sonaecom, SGPS, SA
ZOPT, SGPS, SA
Vogal Não Executivo

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier (2)
Sonaecom, SGPS, SA
ZOPT, SGPS, SA
Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem
João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores
Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira

Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo
Vogal Não Executivo

0
15 603

Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes

Vogal Não Executivo

0

-

-

-

-

0

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo (3)
Sonaecom, SGPS, SA

Vogal Não Executivo

0

-

-

-

-

0

11 012 532

-

11 012 532

7,522 €

14/06/2016

0

257 632 005

11 012 532

-

7,522 €

14/06/2016

268 644 537

ZOPT, SGPS, SA
Vogal Não Executivo

Mário Filipe Moreira Leite da Silva (4)
ZOPT, SGPS, SA
Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto

0

-

-

-

-

0

257 632 005

11 012 532

-

7,522 €

14/06/2016

268 644 537

Presidente do Conselho Fiscal

0

-

-

-

-

0

Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira

Membro do Conselho Fiscal

0

-

-

-

-

0

Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana

Membro do Conselho Fiscal

0

-

-

-

-

0

Membro Suplente do Conselho Fiscal

0

-

-

-

-

0

Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A.

Revisor Oficial de Contas

0

-

-

-

-

0

Ricardo Filipe de Frias Pinheiro

Revisor Oficial de Contas

0

-

-

-

-

0

Revisor Oficial de Contas Suplente

0

-

-

-

-

0

Luís Filipe da Silva Ferreira

Paulo Jorge Luís da Silva

(1)Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério é vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A. , sociedade que detinha em 31de dezembro de 2016uma participação correspondente a 52,15%do capital social e dos direitos de voto da NOS e vogal do Conselho de Administração e membro da
Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, S.A..
(2) António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier é vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão Executiva da Sonaecom, SGPS, S.A..
(3) Maria Cláudia Teixeira de Azevedo é vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A., sociedade que detinha a 31de dezembro de 2016uma participação correspondente a 52,15%do capital social e dos direitos de voto da NOS, e vogal do Conselho de Administração e membro da Comissão
Executiva da Sonaecom, SGPS, S.A..
(4) Mário Filipe Moreira Leite da Silva é vogal do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A., que detinha a 31 de dezembro de 2016 uma participação correspondente a 52,15% do capital social e dos direitos de voto da NOS.
* Aquisição de ações com desconto de 90% no âmbito do Regulamento sobre Remuneração Variável de Curto e Médio Prazo da NOS, SGPS, S.A.

9.

Poderes especiais do Conselho de Administração

O Conselho de Administração da Sociedade exerce as competências legais e estatutárias que lhe são
atribuídas.
De acordo com o previsto no artigo 16.º dos Estatutos da Sociedade, compete ao Conselho de Administração,
especialmente, gerir os negócios da Sociedade e designadamente:
a)

A aquisição, alienação, locação e oneração de bens móveis e imóveis, estabelecimentos
comerciais, participações sociais e veículos automóveis;

b)

A celebração de contratos de financiamento e de empréstimo incluindo os de médio e longo prazo,
internos ou externos;

c)

A representação em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir e confessar
em quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;
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d)

Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;

e)

Aprovar os planos de atividades e os orçamentos de investimento e exploração;

f)

Proceder, por cooptação, à substituição dos Administradores que faltem definitivamente;

g)

Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral um regulamento de stock options para os
membros do Conselho de Administração, assim como para trabalhadores que ocupem na
Sociedade lugares de elevada responsabilidade;

h)

Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou coletivas, para o exercício de cargos sociais nas
empresas em que a Sociedade detenha participação social;

i)

Deliberar que a Sociedade preste apoio técnico e/ou financeiro às sociedades em que detenha
participação social;

j)

Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela Assembleia Geral.

Os Estatutos da Sociedade não preveem quaisquer poderes especiais do Conselho de Administração no que
respeita a deliberações de aumento do capital social.
Adicionalmente, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da Sociedade, pode o Conselho
de Administração delegar a gestão corrente da Sociedade numa Comissão Executiva.

10.

Relações comerciais significativas com titulares de participação

qualificada
A NOS não realizou qualquer negócio ou operação significativos em termos económicos, para qualquer uma
das partes envolvidas, com membros de órgãos de administração ou fiscalização ou sociedades que se
encontrem em relação de domínio ou de grupo, que não tenham sido realizados em condições normais de
mercado para operações similares e que não façam parte da atividade corrente da Sociedade.
A NOS não realizou qualquer negócio ou operação com titulares de participação qualificada ou entidades que
com eles estejam em qualquer relação, nos termos do artigo 20.º do CVM, fora das condições normais de
mercado.
A Sociedade celebrou regularmente operações e contratos com diversas entidades dentro do Grupo NOS.
Tais operações foram realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da
atividade corrente das sociedades contraentes.
A Sociedade celebra igualmente, com regularidade, operações e contratos de natureza financeira com
diversas instituições de crédito que são titulares de participações qualificadas no seu capital, as quais são,
porém, realizadas nos termos normais de mercado para operações similares, fazendo parte da atividade
corrente das sociedades contraentes.
Nesta matéria, os procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do Conselho Fiscal na tomada de decisão
quanto a negócios a realizar com titulares de participação qualificada encontra-se detalhada nos pontos 89,
90 e 91 do presente relatório.
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B. Órgãos sociais e comissões
I. Assembleia Geral
11.

Composição da Mesa

Nos termos do n.º 1 do artigo 12.º dos Estatutos da NOS, a Mesa da Assembleia Geral da Sociedade é
composta por um Presidente e um Secretário.
A Mesa da Assembleia Geral da Sociedade tem a seguinte composição:
•

Pedro Canastra de Azevedo Maia (Presidente)

•

Tiago Antunes da Cunha Ferreira de Lemos (Secretário)

O mandato dos membros da Mesa da Assembleia Geral é de três anos.
O atual mandato iniciou-se em 26 de abril de 2016, com a eleição dos órgãos sociais, em Assembleia Geral
Anual, para o triénio 2016/2018.
Os atuais membros da Mesa da Assembleia Geral foram eleitos pela segunda vez.
A Assembleia Geral, constituída pelos acionistas com direito de voto, reúne, pelo menos, uma vez por ano,
nos termos do disposto no artigo 376.º do CSC. Nos termos dos artigos 23.º-A do CVM e 375.º do CSC, a
Assembleia Geral reúne também sempre que requerida a sua convocação ao Presidente da Mesa da
Assembleia Geral pelo Conselho de Administração ou Conselho Fiscal, ou por acionistas que representem
pelo menos 2% do capital social.
Nos termos do disposto no artigo 21.º-B do CVM, a convocatória para a realização da reunião de Assembleia
Geral é divulgada com, pelo menos, 21 dias de antecedência no portal do Ministério da Justiça
(http://publicacoes.mj.pt). A convocatória é também divulgada no sítio da internet da Sociedade e no sistema
de difusão de informação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (“CMVM” - www.cmvm.pt) e no
sítio da internet da Euronext Lisbon.
À Mesa da Assembleia Geral são disponibilizados todos os recursos necessários para o desempenho das suas
funções, nomeadamente, por via da assessoria da Secretaria Geral da Sociedade.
No decurso de 2016, Presidente e Secretário da Mesa da Assembleia Geral auferiam, a título de honorários
respetivamente as remunerações totais de 18.000 Euros e 5.000 Euros, conforme explicitado no ponto 82
abaixo.
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12.

Restrições em matéria de direito de voto

Nos termos dos Estatutos da Sociedade, não existem restrições em matéria de direito de voto.
Nos termos do artigo 11.º dos Estatutos da Sociedade, podem estar presentes na Assembleia Geral os
acionistas com direito de voto.
A cada 100 ações corresponde um voto.
Nos termos legal e estatutariamente previstos, tem direito a participar, discutir e votar em Assembleia Geral o
acionista com direito de voto que, na data de registo, correspondente às 0 horas (GMT) do quinto dia de
negociação anterior ao da realização da Assembleia, for titular de ações que lhe confiram, segundo a lei e o
contrato de sociedade, pelo menos um voto e que cumpra as formalidades legais aplicáveis, nos termos
descritos na correspondente convocatória.
As participações sociais, no seu conjunto, não estão sujeitas a limites no respetivo poder de voto, na medida
em que inexistem tetos de voto. Adicionalmente, considerando a relação de proporcionalidade, não existe
qualquer desfasamento entre o direito ao recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores
mobiliários e o direito de voto.
Nos termos legais, os acionistas possuidores de um número de ações inferior ao necessário exercício do
direito de voto poderão agrupar-se de forma a completarem o número exigido ou um número superior e fazerse representar em Assembleia Geral por um dos agrupados.
A Sociedade dispõe, ainda, de um sistema que lhe permite, sem limitações, disponibilizar aos acionistas a
possibilidade de exercer o seu direito de voto em formato eletrónico, sendo esta informação, devida e
prontamente enviada aos acionistas e disponibilizada ao público em geral através da publicação da respetiva
convocatória no sítio da internet da Sociedade.

13.

Percentagem máxima de votos exercida por um acionista

Nos termos dos Estatutos da Sociedade, não existe qualquer limitação do número de votos que podem ser
detidos ou exercidos por cada acionista.
Sem prejuízo do referido, nos termos do artigo 9.º dos Estatutos da Sociedade, os acionistas que exerçam,
direta ou indiretamente, atividade concorrente com a das sociedades participadas da Sociedade, não podem
ser titulares, sem prévia autorização da Assembleia Geral, de ações ordinárias representativas de mais de dez
por cento do capital social. Para o efeito, entende-se por atividade concorrente a atividade efetivamente
exercida no mesmo mercado e nos mesmos serviços prestados pelas sociedades participadas da Sociedade.
Considera-se que, exerce indiretamente atividade concorrente quem, direta ou indiretamente tiver
participação de, pelo menos, dez por cento no capital de sociedade que exerça atividade nos termos do
parágrafo anterior ou for por ela participada em idêntica percentagem.
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14.

Matérias sujeitas a quórum deliberativo agravado por imposição

estatutária
Nos termos do artigo 13.º dos Estatutos da Sociedade, sem prejuízo da maioria qualificada nos casos
previstos na lei, a Assembleia Geral delibera pela maioria simples dos votos emitidos.
A Assembleia Geral pode funcionar em primeira reunião desde que se encontrem presentes ou representados
acionistas possuidores de ações que representem mais de cinquenta por cento do capital social.
Nestes termos, os Estatutos da NOS não fixam qualquer quórum deliberativo superior ao previsto por lei.

II. Administração e Supervisão
15.

Identificação do modelo de governo

A NOS adota o modelo de governo dito “monista”, previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 278.º do CSC.
Nos termos da alínea a) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 278.º e da alínea b) do n.º 1 do artigo 413.º, todos do CSC e
do n.º 1 do artigo 10.º dos Estatutos, são órgãos da Sociedade a Assembleia Geral, o Conselho de
Administração (a quem compete a administração da Sociedade), o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de
Contas (a quem compete a fiscalização da Sociedade).
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O Conselho de Administração da NOS considera que este modelo se encontra plena e eficazmente
implementado, não se verificando constrangimentos ao seu funcionamento.
Em acréscimo, o atual modelo de governo revela-se equilibrado e permeável à adoção das melhores práticas
nacionais e internacionais em matéria de governo societário.
Entende-se, ainda, que esta estrutura de governo permite o regular funcionamento da Sociedade, viabilizando
um diálogo transparente e adequado entre os vários órgãos sociais e, bem assim, entre a Sociedade, os seus
acionistas e demais stakeholders.
Nos termos e para os efeitos do artigo 446.º-A do CSC e do n.º 2 do artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade, o
Secretário da Sociedade e o Secretário da Sociedade Suplente são designados pelo Conselho de
Administração, dispondo das competências estabelecidas na lei e cessando as suas funções com o termo das
funções do Conselho de Administração que os designou.
A 31 de dezembro de 2016, o Secretário da Sociedade e o Secretário da Sociedade Suplente eram:
• Secretário da Sociedade – Sandra Martins Esteves Aires
• Secretário da Sociedade Suplente – Francisco Xavier Luz Patrício Simas
Compete ao Secretário da Sociedade:
•

Garantir a formalidade e conformidade dos atos societários;

•

Assegurar a atualização e divulgação dos diversos documentos societários;

•

Assessorar os órgãos sociais, a Sociedade em geral e demais empresas do Grupo em matérias
relacionadas com Direito das Sociedades Comerciais, Direito dos Valores Mobiliários e Governo das
Sociedades, assegurando o cumprimento legal, regulamentar e recomendatório;

•

Garantir o apoio necessário à realização das reuniões de Conselho de Administração, Comissão
Executiva e Assembleia Geral da NOS e das suas empresas subsidiárias;

•

Assegurar a gestão administrativa de apoio aos órgãos sociais.

Além disso, nos termos da lei, compete, ainda, ao Secretário da Sociedade:
•

Secretariar as reuniões dos órgãos sociais;

•

Lavrar as atas e assiná-las conjuntamente com os membros dos órgãos sociais respectivos e o
Presidente da Mesa da Assembleia Geral, quando desta se trate;

•

Conservar, guardar e manter em ordem os livros e folhas de atas, as listas de presenças, o livro de
registo de acções, bem como o expediente a eles relativo;

•

Proceder à expedição das convocatórias legais para as reuniões de todos os órgãos sociais;

•

Certificar as assinaturas dos membros dos órgãos sociais apostas nos documentos da Sociedade;

•

Certificar que todas as cópias ou transcrições extraídas dos livros da Sociedade ou dos documentos
arquivados são verdadeiras, completas e atuais;

•

Satisfazer, no âmbito da sua competência, as solicitações formuladas pelos acionistas no exercício do
direito à informação e prestar a informação solicitada aos membros dos órgãos sociais que exercem
funções de fiscalização sobre deliberações do Conselho de Administração ou da Comissão Executiva;
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•

Certificar o conteúdo, total ou parcial, do contrato de Sociedade em vigor, bem como a identidade dos
membros dos diversos órgãos da Sociedade e quais os poderes de que são titulares;

•

Certificar as cópias atualizadas dos estatutos, das deliberações dos sócios e da administração e dos
lançamentos em vigor constantes dos livros sociais, bem como assegurar que elas sejam entregues
ou enviadas aos titulares de ações que as tenham requerido e que tenham pago o respectivo custo;

•

Autenticar com a sua rubrica toda a documentação submetida à Assembleia Geral e referida nas
respetivas atas;

•

16.

Promover o registo dos atos sociais a ele sujeitos.

Regras estatutárias sobre nomeação e substituição de Administradores

Nos termos do artigo 15.º dos Estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração é composto por um
número máximo de vinte e três membros eleitos pela Assembleia Geral que de entre eles designará o
Presidente e, se assim o entender, um ou mais Vice-Presidentes.
Na falta de designação do Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral, será o Conselho
de Administração a fazer essa designação.
Um dos Administradores da Sociedade pode ser eleito pela Assembleia Geral nos termos do número 1 do
artigo 392.º do CSC.
A substituição de Administrador, em consequência da cessação das suas funções antes do termo do
mandato, será promovida nos termos legais aplicáveis, designadamente, nos termos do artigo 393.º do CSC.
Sem prejuízo do referido, estabelecem os números 2 e 3 do artigo 16.º dos Estatutos da Sociedade que
quando o Administrador que falte definitivamente seja o Presidente ou um Vice-Presidente, procede-se à sua
substituição por eleição em Assembleia Geral. Para o efeito, considera-se que falta definitivamente o
Administrador que, no mesmo mandato, falte a duas reuniões seguidas ou cinco interpoladas, sem
justificação aceite pelo Conselho de Administração.

17.

Composição do Conselho de Administração

Nos termos do artigo 15.º dos Estatutos da Sociedade o Conselho de Administração é composto por um
número máximo de vinte e três membros eleitos pela Assembleia Geral que de entre eles designará o
Presidente e, se assim o entender, um ou mais Vice-Presidentes. Estatutariamente não existe previsão
expressa de número mínimo de Administradores que devem integrar o órgão de administração da NOS,
donde decorre que o mínimo estatutário corresponderá ao mínimo legalmente exigido para um órgão
colegial, como é o conselho de administração no modelo dito monista, consagrado na alínea a) do n.º 1 do
artigo 278.º do CSC.
Na falta de designação do Presidente do Conselho de Administração pela Assembleia Geral, será o Conselho
de Administração a fazer essa designação.
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O número 3 do artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade determina que quando a lei ou os estatutos não fixem
um número determinado de membros de um órgão social, considera-se esse número estabelecido, em cada
caso, pela deliberação de eleição, correspondendo ao número de membros eleitos. Tal não prejudica, nos
termos do número 4 do mesmo artigo, a possibilidade de, no decurso do mandato, ser alterado o número de
membros do órgão social, até ao limite legal ou estatutariamente estabelecido que caiba.
Os membros dos órgãos sociais e demais corpos sociais da NOS exercem as respetivas funções por períodos
de três anos civis renováveis, contando-se como ano completo o ano civil da designação.
O atual Conselho de Administração foi eleito em Assembleia Geral Anual, de 26 de abril de 2016, para o triénio
2016/2018, sendo à data da eleição composto por 17 Administradores e tendo sido designado Presidente, do
referido Conselho, Jorge Manuel de Brito Pereira.
Posteriormente, na sequência das renúncias apresentadas e comunicadas ao mercado pelos Administradores
Isabel dos Santos e António Domingues, em 06 de junho de 2016 e 29 de agosto de 2016, respetivamente,
aos cargos de Vogais do Conselho de Administração da NOS que, nos termos do número 2 do artigo 404.º do
CSC, produziram efeitos respetivamente a 30 de julho de 2016 e 30 de setembro de 2016, o Conselho de
Administração passou a ser composto por 15 Administradores, nos seguintes termos:

Conselho de
Administração

Comissão
Executiva

Administradores não
executivos

Presidente

---

X

Vogal

Presidente

---

Vogal

VicePresidente

---

Vogal

Vogal

---

André Almeida

Vogal

Vogal

---

Manuel Ramalho
Eanes

Vogal

Vogal

---

Jorge Graça

Vogal

Vogal

---

Ângelo Paupério

Vogal

---

X

António Lobo
Xavier

Vogal

---

X

Catarina Tavira

Vogal

---

X

Joaquim Oliveira

Vogal

---

X

Lorena Fernandes

Vogal

---

X

Vogal

---

X

Vogal

---

X

Vogal

---

X

Jorge de Brito
Pereira
Miguel Almeida
José Pedro
Pereira da Costa
Ana Paula
Marques

Maria Cláudia
Azevedo
Mário Leite da
Silva
João Dolores

Primeira Nomeação e Termo
do Mandato
01/10/2013
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
21/09/2007
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
26/04/2016
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
27/11/2012
31/12/2018
31/01/2008
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
01/10/2013
31/12/2018
19/04/2010
31/12/2018
26/04/2016
31/12/2018
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Apesar de se tratar de um facto ocorrido após o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, ao qual o presente
relatório se reporta, por questões de atualidade e completude da informação, acrescente-se que, em 1 de março
de 2017, o Conselho de Administração deliberou, nos termos da alínea b) do número 3 do artigo 393.° do Código
das Sociedade Comerciais, cooptar António Domingues, para o exercício do cargo de vogal do Conselho de
Administração, até ao termo do mandato em curso (2016-2018). Nos termos do n.º 4 do mesmo artigo, esta
cooptação encontra-se sujeita a ratificação da assembleia geral seguinte.

18.

Distinção entre Administradores executivos e não executivos (e

independentes)
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º dos Estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração da NOS, eleito na
Assembleia Geral Anual, de 26 de abril de 2016, de entre os seus 17 membros eleitos, aprovou, na sua reunião
que teve lugar no mesmo dia, a criação de uma Comissão Executiva composta por 6 Administradores.
Com vista a maximizar a prossecução dos interesses da Sociedade, o órgão de administração é constituído
por um número de membros não executivos que garante o efetivo acompanhamento, supervisão e avaliação
da atividade dos membros executivos da NOS.
Ponderando o referido e, tendo ainda em conta a dimensão da Sociedade, a sua estrutura acionista e o
respetivo free float, atenta a noção de independência prevista na Recomendação II.1.7. do Código de Governo
das Sociedades da CMVM de 2013, de entre os Administradores não executivos conta-se 1 (um)
Administrador independente.
Refira-se que os Administradores não executivos da Sociedade têm vindo a desenvolver regular e
efetivamente as funções que lhes são legalmente atribuídas e que consistem genericamente na supervisão,
fiscalização e avaliação da atividade dos membros executivos. No desempenho de tais funções, ao longo do
exercício de 2016, os Administradores não executivos não se depararam com qualquer tipo de
constrangimentos.
Nos termos da legislação e regulamentação aplicável, considerando, em particular, o disposto no n.º 8 do
artigo 407.º do CSC, os Administradores não executivos da NOS têm desempenhado as suas funções de
modo a cumprir os seus deveres de vigilância face à atuação dos membros da Comissão Executiva. De acordo
com a mencionada disposição, os Administradores não executivos devem proceder à “vigilância geral (…) da
Comissão Executiva”, sendo responsáveis “pelos prejuízos causados por actos ou omissões destes, quando,
tendo conhecimento de tais actos ou omissões ou do propósito de os praticar, não provoquem a intervenção
do conselho para tomar as medidas adequadas”. Uma vez que o Presidente do Conselho de Administração da
NOS não exerce funções executivas na Sociedade, as funções dos Administradores não executivos estão
particularmente facilitadas, uma vez que o Presidente desempenha, assim, uma função tanto de coordenação
das atividades dos Administradores não executivos, como de elo de ligação, estreitando e facilitando o
diálogo, com a Comissão Executiva.
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De referir, também, o esforço de atualização dos Administradores não executivos nas diferentes matérias, em
cada momento, em estudo e tratamento no âmbito do Conselho de Administração, e a sua presença assídua
e participação ativa nas reuniões daquele órgão, o que, em larga medida, contribui para o bom desempenho
das suas funções.
Os Administradores não executivos da NOS têm também revelado um contributo importante para a
Sociedade através do desempenho das suas funções nas comissões especializadas do Conselho de
Administração (vide ponto 27).
De molde a melhor garantir o devido e efetivo acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade da
Comissão Executiva, conforme determinado pelo Conselho de Administração, as atas das reuniões da referida
Comissão são enviadas para o Presidente do Conselho de Administração e, trimestralmente, a Comissão
Executiva apresenta ao Conselho de Administração um resumo da sua atividade mais relevante no período
em causa.
Por sua vez, na prática, é mensalmente encaminhado, aos membros do Conselho Fiscal, a agenda da atividade
da Comissão Executiva.
Adicionalmente ao referido, os membros da Comissão Executiva, quando solicitados por outros membros dos
órgãos sociais, prestam, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as informações por aqueles
requeridas.

19.

Qualificações dos Administradores

a. Jorge Brito Pereira: Presidente do Conselho de Administração
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Católica Portuguesa;
• Mestrado em Ciências Jurídicas, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa;
• MBA pelo IMD.

Experiência Profissional:
• Sócio de Uría Menéndez - Proença de Carvalho, Sociedade de Advogados;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Sport TV, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral do Banco BIC Português, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Efacec Power Solutions, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SAPEC, SGPS, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da Oxy Capital - Sociedade de Capital de Risco, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da ONETIER Partners SGPS, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da CIMINVEST – Sociedade de Investimentos e
Participações S.A.;
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• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCE – Prestação de Serviços, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da SANTORO FINANCIAL HOLDINGS, SGPS, S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia-geral da FIDEQUITY – SERVIÇOS DE GESTÃO S.A.
• Membro do Conselho de Administração da de Grisogono S.A.;
• Membro da Comissão de Remunerações da Glintt, S.A.;

b. Miguel Nuno Santos Almeida: Presidente da Comissão Executiva
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Engenharia Mecânica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
• MBA pelo INSEAD Business School.
Experiência Profissional:
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão
de Redes de Comunicações, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Sistemas - Serviços em Tecnologia de
Informação S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações S.A;
• Presidente do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Foi Presidente da Comissão Executiva da Optimus Comunicações, S.A.;
• Foi Membro do Conselho de Administração e Administrador Executivo da Sonaecom, SGPS, S.A.

c. José Pedro Faria Pereira da Costa: Vice-Presidente da Comissão Executiva
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa;
• MBA pelo INSEAD Business School.
Experiência Profissional:
• Presidente do Conselho de Administração da Per-Mar, Sociedade de Construções S.A.;
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• Presidente do Conselho de Administração da Sontária – Empreendimentos Imobiliários S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da Mstar S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e
Participações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de
Redes de Comunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Dreamia Holding B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da Dreamia Serviços de Televisão S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Lusomundo Imobiliária 2 S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Lusomundo Sociedade de Investimentos Imobiliários
SGPS S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas Serviços em Tecnologia de Informação
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas España S.L.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Communications S.à.r.l.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Teliz Holding B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da Upstar Comunicações S.A.;
• Gerente da Empracine Empresa Promotora de Atividades Cinematográficas, Lda.;
• Foi administrador do Grupo Portugal Telecom com o pelouro financeiro das empresas PT
Comunicações, PT.COM e PT Prime;
• Foi vice-presidente executivo da Telesp Celular Participações;
• Foi membro da Comissão Executiva do Banco Santander de Negócios Portugal, como responsável
pela área de Corporate Finance;
• Iniciou a sua atividade profissional na McKinsey & Company em Portugal e Espanha.
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d. Ana Paula Garrido de Pina Marques: Membro Executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia do Porto;
• MBA pelo INSEAD Business School.
Experiência Profissional:
• Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de
Redes de Comunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas - Serviços em Tecnologia de Informação
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Communications S.à.r.l.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Per-Mar, Sociedade de Construções S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sontária – Empreendimentos Imobiliários S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Lusomundo Imobiliária 2 S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Lusomundo Sociedade de Investimentos Imobiliários
SGPS S.A.;
• Gerente da Empracine Empresa Promotora de Atividades Cinematográficas, Lda.;
• Membro do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.;
• Foi Administradora Executiva da OPTIMUS – Comunicações, com os pelouros de Residencial,
Serviço ao Cliente, Operações e Gestão de Terminais;
• Foi Presidente da APRITEL (Associação dos Operadores de Comunicações Eletrónicas);
• Foi anteriormente Diretora de Marketing e Vendas da Unidade de Negócio Particulares Móvel da
Optimus. Foi Diretora de Marca e Comunicação, e Diretora da Unidade de Negócio de Dados da
Optimus;
•
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Iniciou a sua carreira na área de Marketing da Procter & Gamble.

e. André Nuno Malheiro dos Santos Almeida: Membro Executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Engenharia e Gestão Industrial pelo Instituto Superior Técnico;
• MBA pelo INSEAD Business School, Henry Ford II Award.
Experiência Profissional:
• Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de
Redes de Comunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Dreamia B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas Serviços em Tecnologia de Informação
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Teliz Holding B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da Upstar Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações,
S.A.;
• Foi Administrador Executivo da ZON TVCabo, ZON Lusomundo Audiovisuais, ZAP Angola e ZAP
Moçambique, responsável por Business Development, Negócios Internacionais, Planeamento e
Controlo e Corporate Finance da ZON Multimédia;
• Foi Administrador Executivo da ZON TVCabo das áreas de Produto e Marketing; Diretor de Gestão
e Coordenação de Produto da ZON TVCabo;
• Foi Diretor de Desenvolvimento de Negócios do Negócio Fixo da PT;
• Foi Diretor de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios da PT e Chefe de Projeto da PT SGPS;
Associado da The Boston Consulting Group.

f.

Manuel António Neto Portugal Ramalho Eanes: Membro Executivo

Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa;
• MBA pelo INSEAD Business School.
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Experiência Profissional:
• Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de
Redes de Comunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas Serviços em Tecnologia de Informação
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações,
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas España S.L.;
• Foi Administrador Executivo da Optimus – Comunicações, SA com os pelouros de Empresas e
Operadores;
• Dirigiu na Optimus as áreas de Fixo Residencial, Marketing Central e Serviços de Dados, Vendas
Particulares, PME’s e Business Development;
• Iniciou a sua carreira na McKinsey & Co.

g. Jorge Filipe Pinto Sequeira dos Santos Graça: Membro Executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Administração e Gestão de Empresas pela Universidade Católica Portuguesa;
• MBA pela Kellogg School of Management at Northwestern University.
Experiência Profissional:
• Membro do Conselho de Administração da NOS Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Technology – Concepção, Construção e Gestão de
Redes de Comunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Towering – Gestão de Torres de
Telecomunicações, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Sistemas Serviços em Tecnologia de Informação
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Inovação S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Açores Comunicações S.A.;
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• Membro do Conselho de Administração da NOS Madeira Comunicações S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Cinemas S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo Audiovisuais S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOS Lusomundo TV S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da NOSPUB Publicidade e Conteúdos S.A.;
• Foi Administrador na NOS Comunicações, S.A. responsável por Produto Residencial,
Desenvolvimento de Produto e negociação de conteúdos
• Foi Administrador na ZON TV Cabo responsável por Produto e Marketing; Diretor Produto TV da
ZON TV Cabo
• Foi Project Leader na The Boston Consulting Group

h. Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério: Membro não executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Engenharia Civil pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto;
• MBA pela Escola de Gestão do Porto-UPBS.
Experiência Profissional:
• Presidente Executivo do Conselho de Administração da Sonaecom, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sonaerp – Retail Properties, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sonaegest – Sociedade Gestora de Fundos de
Investimento, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sonae, RE, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sonae Investment Management – Software and
Technology, SGPS,S.A. (former Sonaecom – Sistemas de Informação, SGPS, S.A.)
• Presidente do Conselho de Administração da Sonaecom, Serviços Partilhados, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração do Público – Comunicação Social, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da MDS, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração MDS AUTO, Mediação de Seguros, S.A.;
• Presidente Conselho Director da APGEI;
• Vice-presidente do Conselho de Administração da Sonae MC – Modelo Continente, SGPS, S.A.;
• Vice-Presidente do Conselho de Administração Sonae – Specialized Retail, SGPS, S.A
• Membro do Conselho de Administração e Co-CEO da Sonae, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonae Center Serviços II, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonae Investimentos, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonae Sierra, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonae Financial Services, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonae Investments, B.V.;
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• Membro do Conselho de Administração da Sontel B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Love Letters – Galeria de Arte, S.A.;
• Membro do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa;

i.

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier: Membro não executivo

Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Direito e Mestrado em Direito Económico pela Universidade de Coimbra.
Experiência Profissional:
• Partner e Membro do Conselho de Administração da Morais Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva &
Associados;
• Presidente Mesa Assembleia Geral da Textil Manuel Gonçalves S.A.;
• Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Ascendum, S.A..
• Presidente do Conselho Fiscal da Tabaqueira II, S.A.;
• Membro Executivo da Sonaecom, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonaecom Sistemas de Informação, SGPS S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da PCJ – Publico, Comunicação e Jornalismo, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Público Comunicação, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Sonaecom – Serviços Partilhados, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração do BPI, SGPS S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Riopele, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Mota-Engil, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Vallis Capital Partners;
• Membro do Conselho de Administração da Fundação Casa da Música;
• Administrador da Fundação Francisco Manuel dos Santos;
• Membro do Conselho Fiscal da Fundação Belmiro de Azevedo;
• Membro Ordinário do Conselho Superior da Universidade Católica;
• Vogal do Conselho Fiscal da Tabaqueira – Empresa Industrial de Tabacos, S.A.;

j.

Catarina Eufémia Amorim da Luz Tavira Van-Dúnem: Membro não executivo

Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Gestão e Organização de Empresas pelo Instituto Universitário de Lisboa, ISCTE –
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresas.
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Experiência Profissional:
• Membro executivo da equipa de Marketing e Produto que criou, lançou e gere atualmente na ZAP,
empresa Distribuidora de canais de Tv por satélite em Angola e Moçambique;
• Liderou a equipa de Produtos e Serviços da empresa Unitel, operadora de telecomunicações líder
em Angola;
• Criou a área de novos serviços ao cliente da Unitel, operadora de telecomunicações líder em
Angola;
• Iniciou a sua carreira nos Estados Unidos como Gestora Assistente nas empresas Sentis e Coral,
parceiros da empresa Shell Oil USA.

k. Joaquim Francisco Alves Ferreira de Oliveira: Membro não executivo
Experiência Profissional:
• Presidente do Conselho de Administração da Controlinveste, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Controlinveste Media, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Olivedesportos – Publicidade, Televisão e Media, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da PPTV – Publicidade de Portugal e Televisão, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sport TV Portugal, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sportinveste Multimédia, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Sportinveste Multimédia, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Gripcom, SGPS, S.A.;
• Desde 1984, ano em que fundou a Olivedesportos (sociedade líder e pioneira nas áreas dos direitos
televisivos e publicitários ligados a eventos desportivos) tem exercido funções de Presidente do
Conselho de Administração nas diversas sociedades que compõem o respetivo grupo empresarial
(Controlinveste);
• Em 1994 adquiriu o Jornal desportivo "O Jogo", tendo constituído em 1996 a PPTV, através da qual
fundou, conjuntamente com a RTP e a PT Multimédia (hoje NOS), o primeiro canal desportivo da
televisão por cabo - a Sport TV, presidindo atualmente ao seu Conselho de Administração. Preside
igualmente, desde a respetiva fundação, 2001, aos Conselhos de Administração da Sportinveste
Multimédia SGPS, SA e Sportinveste Multimédia, SA – joint venture constituída para exploração de
conteúdos multimédia ligados a eventos desportivos;
• No ano de 2005 adquiriu o então designado Grupo Lusomundo Media (hoje Global Media Group),
no qual detém atualmente 27,5% do capital na sequência da reestruturação acionista daquela área
de negócio, com a entrada de novos acionistas no capital.
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l.

Lorena Solange Fernandes da Silva Fernandes: Membro não executivo

Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Gestão de Empresas pela Faculdade de Economia e Gestão na Universidade
Lusíadas de Angola e Senior Executive Programme, London Business School;
• Pós-Graduação em Direito do Trabalho e da Segurança Social na Faculdade de Direito de Lisboa;
• MBA – Gestão Financeira e Comercial pela Brasilian Business School – Escola Internacional de
Negócios.
Experiência Profissional:
• Diretora de Lojas na Unitel S.A.;
• Responsável pelos Departamentos de Lojas e Agentes na Unitel, S.A..

m. Maria Cláudia Teixeira de Azevedo: Membro não executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Gestão pela Universidade Católica Portuguesa;
• MBA pelo INSEAD Business School.
Experiência Profissional:
• Presidente da Comissão Executiva da SONAE CAPITAL, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da SONAECOM – Serviços Partilhados, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da SONAECOM – CYBER SECURITY AND INTELLIGENCE,
SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da S21SEC PORTUGAL - CYBERSECURITY SERVICES, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da WeDo Consulting, Sistemas de Informação, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Saphety Level – Trusted Services, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Digitmarket – Sistemas de Informação, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da PCJ – Público, Comunicação, e Jornalismo, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da BRIGHT DEVELOPMENT STUDIO, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da TLANTIC PORTUGAL - Sistemas de Informação, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração do GRUPO S 21 SEC GESTIÓN, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da WeDo Technologies Americas Inc.;
• Presidente do Conselho de Administração da SC, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da SC HOSPITALITY, SGPS, S.A.
• Presidente do Conselho de Administração da Troiaresort, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da CAPWATT, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da SISTAVAC, SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração EFANOR - SERVIÇOS DE APOIO À GESTÃO, S.A.;
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• Presidente do Conselho de Administração da LINHACOM, SGPS, S.A.;
• Administradora da Sonaecom – Sistemas de Información España, S.L.;
• Membro do Conselho de Administração do Público - Comunicação Social, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da SONAECOM – SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da SONAE INVESTMENT MANAGEMENT - SOFTWARE AND
TECHNOLOGY, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Armilar Venture Partners - Sociedade de Capital de Risco,
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da EFANOR - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da IMPARFIN, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da SEKIWI, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Praça Foz - Sociedade Imobiliária, S.A.;
• Membro do Conselho de Curadores da FUNDAÇÃO BELMIRO DE AZEVEDO
• Diretora Geral da SAPHETY – TRANSACCIONES ELECTRONICAS, S.A.S.;
• Diretora Geral da WeDo Technologies Egypt;
• Diretora da WeDo Technologies (UK) Limited;
• Diretora da Praesidium Services Limited (UK);
• Diretora da WeDo Technologies Australia PTY Limited;
• Gerente da WeDo Technologies Mexico, S. De R.L. De C.V.;

n. Mário Filipe Moreira Leite da Silva: Membro não executivo
Habilitações Literárias:

• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto.
Experiência Profissional:
• Presidente do Conselho de Administração da Fidequity – Serviços de Gestão, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Santoro Finance – Prestação de Serviços, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Santoro Financial Holdings SGPS, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração do BFA – Banco de Fomento de Angola, S.A.;
• Presidente do Conselho de Administração da Efacec Power Solutions, SGPS, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Nova Cimangola, S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da ZOPT, SGPS, S.A.
• Membro do Conselho de Administração da SOCIP – Sociedade de Investimentos e Participações,
S.A.;
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• Membro do Conselho de Administração da Finstar – Sociedade de Investimentos e Participações,
S.A.;
• Membro do Conselho de Administração da Esperaza Holding B.V.;
• Membro do Conselho de Administração da Kento Holding Limited;
• Membro do Conselho de Administração da Victoria Holding Limited

o. João Pedro Magalhães da Silva Torres Dolores: Membro não executivo
Habilitações Literárias:
• Licenciatura em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
• MBA pela London Business School.
Experiência Profissional:
• Diretor de Planeamento Estratégico e Controlo de Gestão da Sonae, SGPS, S.A.;
• Diretor da Unidade de Negócio Cloud da Portugal Telecom, SGPS, S.A.;
• Subdiretor de Gestão da Inovação na Portugal Telecom, SGPS, S.A.;
• Associado Sénior na McKinsey & Company;
• Brand Manager na JW Burmester & Ca, S.A.”

20.

Relação entre Administradores e Acionistas com participação

qualificada superior a 2%
•

Jorge Brito Pereira: Presidente do Conselho de Administração
Atua na qualidade de sócio de sociedade de advogados que presta assessoria jurídica a Isabel dos
Santos (à qual é imputável uma participação qualificada do capital social e direitos de voto da
Sociedade, conforme detalhado no ponto 7 deste relatório) e a empresas por esta controladas.

•

Ângelo Gabriel Ribeirinho dos Santos Paupério: Membro do Conselho de Administração
É Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, sociedade cuja participação, a 31 de dezembro de
2016, corresponde a 52,15% do capital social e dos direitos de voto da NOS (desconsiderando ações
próprias).

•

António Bernardo Aranha da Gama Lobo Xavier: Membro do Conselho de Administração
É Vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A., sociedade cuja participação, a 31 de
dezembro de 2016, corresponde a 2,77 % do capital social e dos direitos de voto da NOS
(desconsiderando ações próprias).
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•

Mário Leite da Silva: Membro do Conselho de Administração
É Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, sociedade cuja participação, a 31 de dezembro de
2016, corresponde a 52,15% do capital social e dos direitos de voto da NOS (desconsiderando ações
próprias) e Vogal do Conselho de Administração do Banco BPI, S.A., sociedade cuja participação, a 31
de dezembro de 2016, corresponde a 2,77 % do capital social e dos direitos de voto da NOS
(desconsiderando ações próprias).

•

Maria Cláudia Teixeira de Azevedo: Membro do Conselho de Administração
É Vogal do Conselho de Administração da ZOPT, sociedade cuja participação, a 31 de dezembro de
2016, corresponde a 52,15% do capital social e dos direitos de voto da NOS (desconsiderando ações
próprias).

21.

Organogramas e mapas de repartição de competências

Nos termos dos Estatutos da Sociedade, são órgãos desta a Assembleia Geral, o Conselho de Administração,
o Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas.
À Assembleia Geral da NOS são conferidas, designadamente, as seguintes competências:
a) Eleger a mesa da Assembleia Geral, os membros do Conselho de Administração, os membros do
Conselho Fiscal e o Revisor Oficial de Contas;
b) Deliberar sobre o relatório de gestão, as contas do exercício e o relatório de governo da sociedade;
c) Deliberar sobre a aplicação dos resultados do exercício;
d) Deliberar sobre as alterações aos Estatutos, incluindo as relativas a aumentos de capital;
e) Tratar de qualquer outro assunto para que tenha sido convocada.
O Conselho de Administração da NOS é o órgão social responsável pela gestão da atividade da Sociedade,
encontrando-se as suas competências definidas nos Estatutos da Sociedade e no respetivo Regulamento.
Conforme referido anteriormente, nos termos do artigo 16.º dos Estatutos da Sociedade, compete
designadamente ao Conselho de Administração:
a) A aquisição, alienação, locação e oneração de bens móveis e imóveis, estabelecimentos comerciais,
participações sociais e veículos automóveis.
b) A celebração de contratos de financiamento e de empréstimo incluindo os de médio e longo prazo,
internos ou externos;
c) A representação em juízo e fora dele, ativa e passivamente, podendo desistir, transigir e confessar em
quaisquer pleitos e, bem assim, celebrar convenções de arbitragem;
d) Constituir mandatários com poderes que julgue convenientes, incluindo os de substabelecer;
e) Aprovar os planos de atividades e os orçamentos de investimento e exploração;
f)

Proceder, por cooptação, à substituição dos Administradores que faltem definitivamente;
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g) Elaborar e submeter à aprovação da Assembleia Geral um regulamento de stock options para os
membros do Conselho de Administração, assim como para trabalhadores que ocupem na sociedade
lugares de elevada responsabilidade;
h) Designar quaisquer outras pessoas, individuais ou coletivas, para o exercício de cargos sociais nas
empresas em que a sociedade detenha participação social;
i)

Deliberar que a sociedade preste apoio técnico e/ou financeiro às sociedades em que detenha
participação social; e

j)

Exercer as demais competências que lhe sejam atribuídas pela Assembleia Geral.

Os membros do Conselho de Administração que não desempenham funções executivas promovem a
adequada supervisão e vigilância da atuação dos membros da Comissão Executiva.
O Conselho de Administração, nos termos dos números 1 e 3 do artigo 17.º dos Estatutos da Sociedade criou
e delegou numa Comissão Executiva a administração quotidiana da Sociedade, para o mandato
correspondente ao triénio 2016/2018, tendo fixado a respetiva composição, funcionamento e delegação de
poderes de gestão.
Assim, o Conselho de Administração delegou na Comissão Executiva os poderes necessários para
desenvolver e executar a gestão corrente da Sociedade.
Não foram objeto de delegação, em particular, as seguintes matérias:
a) Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
b) Cooptação e, sendo o caso, eleição, de membros dos órgãos sociais da Sociedade e das suas
participadas;
c) Pedido de convocação de Assembleias Gerais;
d) Aprovação dos relatórios e contas anuais, a submeter à aprovação da Assembleia Geral, bem como
dos relatórios e contas semestrais e trimestrais e dos resultados a divulgar ao mercado;
e) Aprovação dos planos de atividades, orçamentos e planos de investimento anuais da Sociedade, bem
como de quaisquer alterações substanciais e com impactos relevantes sobre os mesmos;
f)

Definição dos objetivos gerais e dos princípios fundamentais das políticas da Sociedade, bem como
das opções que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, risco ou às suas
características especiais;

g) Prestação de cauções ou garantias reais ou pessoais pela sociedade;
h) Extensões ou reduções importantes da atividade ou da organização interna da Sociedade ou do
Grupo;
i)

Mudança de sede da sociedade e aumentos de capital;

j)

Aprovação de projetos de fusão, de cisão e de transformação da Sociedade ou que envolvam
sociedade do Grupo, salvo se, nestes casos, tais operações consubstanciarem meras reestruturações
internas enquadradas nos objetivos gerais e princípios fundamentais aprovados;

k) Designação do Secretário da Sociedade e respetivo suplente;
l)

Constituição de sociedades e subscrição, aquisição, oneração e alienação de participações sociais,
quando envolvam valores que excedam o montante de 2.500.000 Euros;
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m) Aquisição, alienação e oneração de direitos, bens móveis e imóveis, incluindo qualquer tipo de valores
mobiliários, instrumentos financeiros, quotas e obrigações, quando envolvam valores que excedam o
montante de 2.500.000 Euros;
n) Celebração de contratos para o prosseguimento do objeto social quando excedam o montante de
50.000.000 Euros;
o) Celebração de quaisquer transações, entre a sociedade e acionistas titulares de participação
qualificada igual ou superior a 2% dos direitos de voto (Participantes Qualificados) e/ou entidades que
com eles estejam em qualquer relação nos termos do artigo 20.º do CVM (Partes Relacionadas),
quando excedam o montante individual de 75.000 Euros ou o montante agregado anual por entidade
fornecedora de 150.000 Euros (sem prejuízo de as transações terem sido aprovadas em termos gerais
ou de enquadramento pelo Conselho de Administração);
p) Deliberação, nos termos legais e estatutários, sobre a emissão de obrigações e papel comercial e a
contração de empréstimos no mercado financeiro nacional e estrangeiro, por uma ou mais vezes,
quando envolvam valores que excedam um montante correspondente à dívida financeira líquida da
Sociedade sobre o EBITDA de 2 e até ao limite de 25.000.000 Euros por contrato ou emissão.
A par da gestão corrente da Sociedade, compete à Comissão Executiva, em particular:
a) Propor ao Conselho de Administração a orientação estratégica do Grupo e as políticas fundamentais da
Sociedade e suas subsidiárias;
b) Colaborar com o Conselho de Administração e suas Comissões no que se afigure necessário para o
cumprimento dos respetivos fins;
c) Definir as normas internas de organização e funcionamento da Sociedade e suas subsidiárias,
designadamente no que respeita a contratação, definição de categorias e condições remuneratórias e
outras regalias dos colaboradores;
d) Emitir instruções vinculantes às sociedades que estiverem em relação de grupo constituído por domínio
total e controlar a implementação pelas mesmas das orientações e políticas definidas nos termos das
alíneas anteriores;
e) Exercer o poder disciplinar e decidir sobre a aplicação de quaisquer sanções relativamente aos
trabalhadores da Sociedade.
O Conselho de Administração, ao definir o funcionamento da Comissão Executiva, delegou, em especial, ao
Presidente da Comissão Executiva, as seguintes competências:
a) Coordenar a atividade da Comissão Executiva;
b) Convocar e dirigir as reuniões da Comissão Executiva;
c) Zelar pela correta execução das deliberações do Conselho de Administração;
d) Zelar pela correta execução das deliberações da Comissão Executiva;
e) Assegurar o cumprimento dos limites da delegação de competências, da estratégia da Sociedade e
dos deveres de colaboração perante o Presidente do Conselho de Administração e demais membros
do Conselho de Administração e restantes órgãos sociais;
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f)

Assegurar que o Conselho de Administração é informado das ações e decisões relevantes da
Comissão Executiva, e, bem assim, garantir que todos os esclarecimentos solicitados pelo Conselho
de Administração são atempada e adequadamente prestados;

g) Assegurar que o Conselho de Administração é informado, numa base trimestral, das transações que,
no âmbito da delegação de competências da Comissão Executiva, tenham sido celebradas entre a
Sociedade e acionistas titulares de participação qualificada igual ou superior a 2% dos direitos de voto
(Participantes Qualificados) e/ou entidades que com eles estejam em qualquer relação nos termos do
artigo 20º do CVM (Partes Relacionadas), quando excedam o montante individual de 10.000 Euros.
O Conselho de Administração, mediante proposta do Presidente da Comissão Executiva, definiu a atribuição
de responsabilidades específicas, ou pelouros, a cada um dos membros da Comissão Executiva, tendo em
vista a supervisão e coordenação, pela Comissão, das diversas áreas de atuação do Grupo.
Atualmente, a estrutura orgânica e funcional da Sociedade, é a seguinte:
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Como anteriormente referido, a Sociedade adota o modelo de governo dito “monista”, em que a fiscalização
da Sociedade compete a um Conselho Fiscal e um Revisor Oficial de Contas conforme melhor explicado nos
pontos 30 a 47.

22.

Regulamento de funcionamento do Conselho de Administração

O Conselho de Administração, nos termos do número 1 do artigo 18.º dos Estatutos da Sociedade, na sua
reunião de 26 de abril de 2016, aprovou o seu Regulamento de organização e funcionamento, o qual pode ser
consultado no sítio da internet da Sociedade.
Ao Conselho de Administração cabe gerir os negócios da Sociedade, tendo as competências previstas no
artigo 16.º dos Estatutos, descrito em 9 supra para onde se remete.
Nos termos do artigo 3.º do Regulamento do Conselho de Administração da Sociedade, compete
especialmente ao Presidente do Conselho:
a) Representar o Conselho de Administração e a Sociedade;
b) Coordenar a atividade do Conselho de Administração;
c) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração;
d) Zelar, em articulação com o Presidente da Comissão Executiva, pela correta execução das deliberações
do Conselho de Administração;
e) Assegurar, em articulação com o Presidente da Comissão Executiva, que o Conselho de Administração
é informado de todas as ações e decisões relevantes da Comissão Executiva e, bem assim, garantir que
todos os esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração são atempada e adequadamente
prestados.
f) Supervisionar a relação entre Sociedade e acionistas.
Às reuniões do Conselho de Administração assistirá também o Secretário da Sociedade, ou o seu Suplente,
cabendo-lhe organizar o expediente das reuniões, em particular assegurando o envio, com cinco dias de
antecedência, a todos os membros do Conselho de Administração da convocação, agenda de trabalhos e
documentos de suporte, e redigir as respetivas atas.

23.

Reuniões do Conselho de Administração e assiduidade de cada membro

Nos termos do artigo 4.º do Regulamento, o Conselho de Administração da NOS reúne, no mínimo, 6 vezes
por ano e sempre que for convocado pelo Presidente, por sua iniciativa, ou por dois Administradores.
Nos termos dos Estatutos da Sociedade, o Conselho de Administração não pode funcionar sem a participação
da maioria dos seus membros em exercício, podendo o Presidente do Conselho de Administração, em casos
de reconhecida urgência, dispensar a participação dessa maioria se esta estiver assegurada através de voto
por correspondência ou por procuração.
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Os Administradores poderão estar presentes na reunião do Conselho de Administração através de meios
telemáticos, devendo a Sociedade assegurar a autenticidade das declarações e a segurança das
comunicações, procedendo ao registo do seu conteúdo e dos respetivos intervenientes.
É permitido o voto por correspondência e por procuração, não podendo um administrador representar mais
do que um outro administrador.
As deliberações do Conselho de Administração são tomadas por maioria dos votos expressos, tendo o
Presidente voto de qualidade.
As deliberações tomadas nas reuniões do Conselho de Administração, bem como as declarações de voto, são
registadas em ata, elaborada pelo Secretário da Sociedade ou pelo seu Suplente.
Durante o exercício de 2016, o Conselho de Administração reuniu 7 vezes presencialmente e a respetiva
assiduidade dos membros foi a seguinte:

Conselho de
Administração

Comissão
Executiva

Administradores
não executivos

Assiduidade
às reuniões do
Conselho de
Administração

Presidente

---

X

7P

Miguel Almeida

Vogal

Presidente

---

7P

José Pedro Pereira da Costa

Vogal

VicePresidente

---

7P

Ana Paula Marques

Vogal

Vogal

---

7P

André Almeida*1

Vogal

Vogal

---

4 P e 1PR

Manuel Ramalho Eanes

Vogal

Vogal

---

7P

Jorge Graça*2

Vogal

Vogal

---

5P

Ângelo Paupério

Vogal

---

X

7P

António Lobo Xavier

Vogal

---

X

6Pe1A

António Domingues*3

Vogal

---

X

3 P e 2 PR

Catarina Tavira

Vogal

---

X

4 P, 2 PR e 1A

Fernando Martorell*4

Vogal

---

X

2P

Isabel dos Santos*5

Vogal

---

X

5 PR

Joaquim Oliveira

Vogal

---

X

6 P e 1 PR

Lorena Fernandes

Vogal

---

X

7P

Jorge de Brito Pereira
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Maria Cláudia Azevedo

Vogal

---

X

6 P e 1 PR

Mário Leite da Silva

Vogal

---

X

5 P e 2 PR

João Dolores*6

Vogal

---

X

5P

P – Presencial

PR – Por Representação A - Ausente

*1 Nos termos da alínea b) do n.º 1 do art.º 400.º do CSC, o Conselho Fiscal deliberou atender o pedido de suspensão do
administrador André Almeida, com início a 1 de outubro de 2016 e com a duração de 6 meses.

*2 Eleito na Assembleia Geral de 26 de abril de 2016 para o triénio 2016-2018 e, por esse motivo, não participou nas duas
primeiras reuniões do ano.
*3 Nos termos do número 2 do artigo 404.º do CSC, não tendo existido designação ou eleição de substituto, a renúncia do
administrador António Domingues produziu efeito no dia 30 de setembro de 2016.

*4 Mandato terminou a 31 de dezembro de 2015 tendo-se mantido em funções até 26 de abril de 2016.
*5 Nos termos do número 2 do artigo 404.º do CSC, não tendo existido designação ou eleição de substituto, a renúncia da
administradora Isabel dos Santos produziu efeito no dia 30 de julho de 2016.

*6 Eleito na Assembleia Geral de 26 de abril de 2016 para o triénio 2016-2018 e, por esse motivo, não participou nas duas
primeiras reuniões do ano.

Eventuais faltas, interpoladas ou seguidas, por parte dos Administradores foram sempre devidamente
justificadas e aceites pelo Conselho de Administração.

24.

Órgãos competentes para avaliação de Administradores executivos

As avaliações relativamente ao cumprimento dos objetivos por parte de Administradores, são da
responsabilidade da Comissão de Vencimentos, apoiada por um parecer realizado pela Comissão de
Nomeações e Avaliações (“CNA”).
O Conselho de Administração, no início do novo mandato correspondente ao triénio 2016/2018, com início a
26 de abril de 2016 e termo a 31 de dezembro de 2018, na prossecução das melhores práticas de governo
societário e em cumprimento das Recomendações da CMVM, relativamente à necessidade do Conselho de
Administração criar as comissões que se mostrem necessárias, nomeadamente, para assegurar uma
competente e independente avaliação do desempenho dos Administradores executivos e do seu próprio
desempenho global, bem assim como das diversas comissões existentes, criou a CNA, composta por um
Presidente e dois Vogais, a saber:
Presidente

Ângelo Paupério

Vogal

Mário Leite da Silva

Vogal

Jorge Brito Pereira

A discriminação das competências e funcionamento da CNA são apresentadas no ponto 29 infra.
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25.

Critérios de avaliação de Administradores executivos

As componentes de avaliação dos membros da Comissão Executiva estão totalmente dependentes de
critérios mensuráveis e pré-definidos, os quais consideram globalmente o crescimento da Sociedade e a
riqueza criada, numa perspetiva de médio e longo prazo.
A título de exemplo, os agregados considerados para os efeitos supra referidos integram, genericamente,
indicadores financeiros e operacionais. Neste âmbito e para maior detalhe remete-se para os elementos
apresentados nos pontos 70 e 71 do presente relatório.

26.

Disponibilidade dos Administradores

Todos os membros do Conselho de Administração da Sociedade encontram-se em condições de exercerem
com diligência máxima as suas funções, garantindo uma administração cuidada e de acordo com as melhores
práticas, no escrupuloso cumprimento dos seus deveres gerais e fundamentais, nomeadamente: i) o dever de
cuidado; ii) o dever de diligência na administração; e iii) o dever de lealdade.
Para maior compreensão da efetiva disponibilidade dos membros do Conselho de Administração, remete-se
para o ponto 19 do presente relatório no qual consta não apenas a experiência profissional dos membros do
Conselho de Administração, mas também os cargos atualmente desempenhados por estes.

27.

Comissões especializadas

Considerando os limites estabelecidos por lei e as melhores práticas de governo societário, o Conselho de
Administração da NOS, na sua reunião de 26 de abril de 2016, criou e delegou numa Comissão Executiva a
administração quotidiana da Sociedade, para o mandato correspondente ao triénio 2016/2018.
Em cumprimento das exigências legais ou regulamentares aplicáveis – sempre com funções meramente
auxiliares e cabendo as decisões unicamente ao órgão de administração – o Conselho de Administração da
NOS, para além da Comissão Executiva, criou:
a. Uma Comissão de Governo Societário;
b. Uma Comissão de Auditoria e Finanças;
c. Uma Comissão de Nomeações e Avaliações; e
d. Um Comité de Ética.
As Comissões de Governo Societário, de Auditoria e Finanças e de Nomeações e Avaliações assim como o
Comité de Ética, dispõem de regulamentos de funcionamento, disponíveis para consulta no sítio da internet
da Sociedade.
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28.

Composição da Comissão Executiva

O Conselho de Administração da NOS, na sua reunião de 26 de abril de 2016, criou e delegou numa Comissão
Executiva a administração quotidiana da Sociedade, para o mandato correspondente ao triénio 2016/2018.
Os membros da Comissão Executiva são escolhidos pelo Conselho de Administração, sendo aquela composta
por um número mínimo de três e um número máximo de sete Administradores, tal como previsto no n.º 1 do
artigo 17.º dos Estatutos da Sociedade.
A Comissão Executiva é composta, além do Presidente e do Vice-Presidente, por 4 vogais, cujos perfis
profissionais asseguram reconhecida idoneidade e competência para o exercício das funções.
Para informação mais detalhada sobre a experiência profissional e competência para o exercício dos cargos
por parte dos Membros da Comissão Executiva, remete-se para o ponto 19 do presente Relatório.
Adicionalmente, o Conselho de Administração definiu o funcionamento e delegação de poderes de gestão na
Comissão Executiva, estando tal documento disponível para consulta no sítio da internet da Sociedade.
A Comissão Executiva fixa as datas ou a periodicidade das suas reuniões ordinárias e reúne
extraordinariamente sempre que convocada pelo Presidente, pelo Vice-Presidente ou por dois Vogais.
A Comissão Executiva não pode funcionar sem a presença da maioria dos seus membros em exercício,
podendo o Presidente, em casos de reconhecida urgência, dispensar a presença dessa maioria, se esta estiver
representada.
É permitido o voto por correspondência e por procuração, não podendo, contudo, qualquer membro da
Comissão Executiva representar mais do que outro membro. É igualmente permitida a participação por
videoconferência ou conferência telefónica.
As deliberações são tomadas por maioria de votos expressos, tendo o Presidente voto de qualidade.
As deliberações tomadas nas reuniões da Comissão Executiva, bem como as declarações de voto, são
registadas em ata lavrada pelo Secretário da Sociedade ou pelo Suplente.
O Conselho de Administração delegou na Comissão Executiva os poderes necessários para desenvolver e
executar a gestão corrente da Sociedade, conforme devidamente detalhado no Ponto 21 do presente
Relatório onde consta igualmente um quadro informativo da composição da Comissão Executiva e respetiva
distribuição de pelouros.
Os poderes delegados na Comissão Executiva podem ser subdelegados, no todo ou em parte, em algum ou
alguns dos respetivos membros, ou em colaboradores da Sociedade.
Nos termos definidos no Regulamento do Conselho de Administração e no Regulamento do Conselho Fiscal,
no exercício dos respetivos deveres e funções, os Administradores e os membros do Conselho Fiscal obterão
informação sobre o curso da atividade da Sociedade, solicitando a informação em cada momento necessária
ou conveniente para o bom desempenho do seu cargo e para a melhor prossecução do interesse social.
Considerando as regras internas da Sociedade (designadamente, de acordo com os Regulamentos do
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, assim como a delegação de poderes na Comissão
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Executiva) e a prática por esta seguida, a NOS tem mecanismos adequados a permitir a circulação de
informação entre os membros executivos e os membros dos órgãos sociais.
Os Administradores que, conjunta ou isoladamente, pretendam aceder a informação incluída no âmbito dos
poderes delegados na Comissão Executiva poderão solicitá-la diretamente ao Presidente da mesma ou
através do Presidente do Conselho de Administração.
Ademais, conforme decorre da regulamentação interna em matéria de funcionamento da Comissão
Executiva, compete ao seu Presidente, nomeadamente “assegurar que o Conselho de Administração é
informado das ações e decisões relevantes da Comissão Executiva, e, bem assim, garantir que todos os
esclarecimentos solicitados pelo Conselho de Administração são atempada e adequadamente prestados”.
Por seu turno, nos termos do Regulamento do Conselho Fiscal, este Conselho sempre que entender
necessário, solicita ao Presidente do Conselho de Administração:
a. As atas das reuniões da Comissão Executiva, bem como os relatórios trimestrais das respetivas
atividades por esta preparados; e
b. As convocatórias, as atas do Conselho de Administração e respetiva documentação de suporte.

29.

Competências das comissões e do Comité de Ética

Comissão de Governo Societário
Por deliberação de 26 de abril de 2016, o Conselho de Administração na prossecução das melhores práticas
de governo societário e em cumprimento das Recomendações da CMVM, relativamente à necessidade de
criar as comissões que se mostrem necessárias, nomeadamente, para refletir sobre o sistema, estrutura e as
práticas de governo adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes as medidas a executar
tendo em vista a sua melhoria, criou, para o triénio 2016/2018, uma Comissão de Governo Societário (CGS),
composta por um Presidente e quatro Vogais, a saber:
Presidente

António Lobo Xavier

Vogal

Jorge Brito Pereira

Vogal

Lorena Fernandes

Vogal

Joaquim Oliveira

São poderes da CGS os seguintes:
a) Estudar, propor e recomendar a adoção pelo Conselho de Administração das políticas, regras e
procedimentos necessários ao cumprimento das disposições legais, regulamentares e estatutárias
aplicáveis, bem como das recomendações, pareceres e melhores práticas, nacionais e internacionais
em matéria de governo societário, regras de conduta e responsabilidade social;
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b) Diligenciar pelo integral cumprimento dos requisitos legais e regulamentares, das recomendações e
boas práticas, relativos ao modelo de governo da Sociedade e diligenciar a adoção de princípios e
práticas de governo pela Sociedade, em matérias como:
(i) A estrutura, competências e funcionamento dos órgãos sociais, comissões internas e respetiva
articulação interna;
(ii) Os requisitos quanto a qualificações, experiência, incompatibilidades e independência aplicáveis
aos membros dos órgãos de administração e fiscalização;
(iii) Mecanismos eficientes de desempenho de funções pelos membros não executivos do órgão de
administração;
(iv) O exercício de direito de voto, representação e tratamento igualitário dos acionistas;
(v) Prevenção de conflitos de interesses;
(vi) A transparência do governo societário, da informação a divulgar ao mercado e das relações com os
investidores e demais stakeholders da Sociedade;
c) Manter e supervisionar o cumprimento do Código de Ética da Sociedade por parte de todos os órgãos
sociais, diretores e colaboradores da Sociedade e suas subsidiárias, cabendo-lhe ainda aperfeiçoar e
atualizar o mencionado Código, apresentando ao Conselho de Administração as propostas que entenda
convenientes para o efeito; propor ao Conselho de Administração as medidas que se lhe afigurem
adequadas ao desenvolvimento de uma cultura de empresa e de ética profissional no seio do
Sociedade;
d) Receber, discutir, investigar e avaliar alegadas irregularidades, que lhe sejam reportadas, tal como
previsto na política de comunicação de irregularidades da Sociedade;
e) Apoiar o Conselho de Administração no desempenho da sua função de supervisão da atividade social
em matéria de governo societário, regras de conduta e responsabilidade social.
A CGS reúne pelo menos uma vez por ano, podendo, adicionalmente, reunir sempre que convocada pelo
respetivo presidente, por qualquer dos seus membros ou pelo Presidente da Comissão Executiva.
As deliberações tomadas são registadas em ata assinada por todos os membros desta comissão que
participem em cada reunião.
O Regulamento da CGS pode ser consultado no sítio da internet da Sociedade.
Comissão de Auditoria e Finanças
Por deliberação de 26 de abril de 2016, o Conselho de Administração, na prossecução das melhores práticas
de governo societário, criou, para o triénio 2016/2018, uma Comissão de Auditoria e Finanças (CAF),
composta por um Presidente e cinco Vogais, a saber:
Presidente

António Domingues

Vogal

Ângelo Paupério
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Vogal

Jorge Brito Pereira

Vogal

Catarina Tavira

Vogal

Mário Leite da Silva

Vogal

João Dolores

Posteriormente, na sequência da renúncia apresentada pelo Administrador António Domingues ao cargo de
Vogal do Conselho de Administração da NOS bem como ao cargo de Presidente da Comissão de Auditoria e
Finanças que, nos termos do número 2 do artigo 404.º do CSC produziu efeitos a 30 de setembro de 2016, foi
deliberado pelo Conselho de Administração, na data de 7 de novembro de 2016, nomear o Vogal do Conselho
de Administração e da CAF Mário Leite da Silva para preenchimento do cargo de Presidente deixado vago, que
passou assim a ter a seguinte composição:
Presidente

Mário Leite da Silva

Vogal

Ângelo Paupério

Vogal

Jorge Brito Pereira

Vogal

Catarina Tavira

Vogal

João Dolores

São poderes da CAF os seguintes:
a) Acompanhar a atividade da Comissão Executiva;
b) Analisar e apreciar, no final de cada ano, o orçamento do Grupo NOS para o ano subsequente;
c) Analisar e apreciar, no início de cada ano e o plano estratégico do Grupo NOS para o ano
correspondente;
d) Analisar as demonstrações financeiras anuais, semestrais, trimestrais e similares a divulgar e relatar as
suas conclusões ao Conselho de Administração;
e) Aconselhar o Conselho de Administração sobre os seus relatórios para o mercado a serem incluídos nos
documentos de divulgação de resultados anual, semestral e trimestral;
f)

Aconselhar o Conselho Fiscal, em nome do Conselho de Administração, sobre a nomeação, as
atribuições e a remuneração do Auditor Externo;

g) Aconselhar o Conselho de Administração acerca da qualidade e independência da função de Auditoria
Interna e a nomeação e exoneração do Diretor de Auditoria Interna;
h) Analisar o âmbito da função de Auditoria Interna e de Gestão de Risco, bem como a sua relação com o
trabalho do Auditor Externo;
i)

Analisar e discutir com o Auditor Externo, o Auditor Interno e o responsável de gestão de risco sobre
os relatórios que forem sendo produzidos no âmbito das suas funções e, consequentemente,
aconselhar o Conselho de Administração sobre o que entenderem ser relevante;

j)

Supervisionar a política de gestão de risco da Sociedade, em articulação com o Conselho Fiscal,
acompanhando nomeadamente as políticas de controlo de risco, a identificação de key risk indicators
(KRI) e as metodologias de avaliação integrada de risco.
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k) Propor à Comissão Executiva medidas destinadas a melhorar o funcionamento dos sistemas de
controlo interno da informação financeira, do sistema de gestão de riscos e da auditoria interna;
l)

Analisar, discutir e aconselhar o Conselho de Administração sobre as políticas, critérios e práticas
contabilísticas adotadas pela sociedade;

m) Definir, implementar e supervisionar os procedimentos respeitantes ao recebimento e tratamento de
reclamações em matéria contabilística, de controlos contabilísticos internos e de auditoria;
n) Avaliar os processos de comunicação da Sociedade com acionistas e investidores;
o) Tomar conhecimento dos relatórios das agências de rating sobre o rating atribuído à Sociedade;
p) Emitir parecer vinculativo sobre a realização de adiantamentos sobre os lucros no decurso do exercício;
q) Analisar e dar parecer prévio sobre as transações entre a Sociedade e Acionistas titulares de
participação qualificada igual ou superior a 2% dos direitos de voto (Participantes Qualificados) e/ou
entidades que com eles estejam em qualquer relação nos termos do artigo 20º do CVM (Partes
Relacionadas).
A CAF reúne pelo menos quatro vezes por ano, podendo, adicionalmente, reunir sempre que convocada pelo
respetivo Presidente ou por qualquer dos seus membros.
As deliberações tomadas são registadas em ata assinada por todos os membros desta comissão que
participem em cada reunião.
A CAF deverá articular-se com o Conselho Fiscal em áreas que são de responsabilidade legal e estatutária
deste órgão. Adicionalmente, a CAF deve realizar auto-avaliações, e, uma vez por ano, rever e propor
eventuais alterações ao seu Regulamento.
O Regulamento da CAF pode ser consultado no sítio da internet da Sociedade.
Comissão de Nomeações e Avaliações
Similarmente ao ocorrido com as comissões anteriormente mencionadas, por deliberação de 26 de abril de
2016, o Conselho de Administração, criou, para o triénio 2016/2018, a CNA, composta por um Presidente e
três Vogais, designados pelo Conselho de Administração de entre os seus elementos.
Atualmente a CNA tem a seguinte composição:
Presidente

Ângelo Paupério

Vogal

Jorge Brito Pereira

Vogal

Mário Leite da Silva

Compete à CNA, nomeadamente:
a)

Assistir o Conselho de Administração na escolha dos Administradores a designar por cooptação para
integrarem o Conselho de Administração da Sociedade, nos termos do disposto na alínea b) do n.º 3 do
artigo 393.º do Código das Sociedades Comerciais.

b)

Nas suas funções de apoio ao Conselho de Administração, ocorrendo qualquer vaga no Conselho de
Administração ou na Comissão Executiva da Sociedade, elaborar, sempre que solicitado, parecer
fundamentado, identificando as pessoas com perfil mais adequado ao preenchimento dessa vaga, tendo
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em conta o conjunto de qualificações, conhecimentos e experiência profissional requeridos para o
desempenho das respetivas funções.
c)

Conduzir o processo de avaliação anual dos membros da Comissão Executiva, assegurando a sua
posterior coordenação com a Comissão de Vencimentos.

d)

No âmbito do processo anual de avaliação dos membros da Comissão Executiva, propor à Comissão de
Vencimentos os critérios a utilizar para a fixação da retribuição variável, nomeadamente os objetivos de
desempenho individual.

e)

Proceder à avaliação global do desempenho do Conselho de Administração, bem como das diversas
comissões especializadas existentes no âmbito do Conselho de Administração.

f)

Sempre que solicitado pelo Conselho de Administração ou pela Comissão de Vencimentos, dar parecer
sobre a política geral de remunerações da Comissão Executiva, bem como sobre os programas de
remuneração variável baseados em atribuições de ações ou opções de compra de ações da NOS.

No âmbito da sua atividade, a CNA deve observar os interesses de longo prazo dos acionistas, investidores e
do público em geral.
A CNA reúne sempre que seja convocada por iniciativa do respetivo Presidente ou por qualquer dos seus
membros.
As deliberações tomadas pela CNA são registadas em ata assinada por todos os membros desta comissão
que participem em cada reunião.
O Regulamento da CNA pode ser consultado no sítio da internet da Sociedade.
Comité de Ética
Por deliberação de 26 de abril de 2016, o Conselho de Administração deliberou, para o triénio 2016/2018, a
criação de um Comité de Ética composto por um Presidente (Administrador Não Executivo) e dois vogais
(Administradora Executiva com Pelouro dos Recursos Humanos e Presidente do Conselho Fiscal), da seguinte
forma:
Presidente

António Lobo Xavier

Vogal

Ana Paula Marques

Vogal

Paulo Mota Pinto

Ao Comité de Ética compete, nomeadamente:
• Receber e responder aos pedidos de esclarecimento e manifestação de preocupações relacionadas com
o Código de Ética e seu cumprimento, através de um e-mail criado para o efeito;
• Analisar, discutir e avaliar os pedidos de esclarecimento de dúvidas ou manifestações de preocupações
face ao estipulado no Código ou ao seu cumprimento que tenham sido submetidos às chefias, à Direção
de Recursos Humanos ou através do e-mail criado para o efeito;
• Solicitar à auditoria interna, no âmbito das suas competências, a investigação que se revele necessária a
cada momento;
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• Elaborar pareceres sobre medidas a adotar em consequência das referidas investigações;
• Promover e acompanhar a implementação do Código, nomeadamente no que diz respeito a ações de
comunicação, sensibilização e formação dos colaboradores, fornecedores e parceiros, no sentido do
fortalecimento de uma cultura ética;
• Emitir parecer, quando solicitado para o fazer por um qualquer órgão de governo da Sociedade, sobre
códigos de ética, de conduta, ou práticas éticas profissionais por necessidade de responder a requisito
legal e/ou regulatório;
• Efetuar, sob proposta da área de sustentabilidade e sempre que adequado, uma revisão do Código de
Ética e respetivos procedimentos face às necessidades da Sociedade e submeter o mesmo a aprovação
da CGS;
• Propor à CGS as políticas, os objetivos, os instrumentos e os indicadores do sistema de gestão de
desempenho ético corporativo;
• Assegurar a conformidade do sistema de gestão de desempenho ético com os requisitos estabelecidos
no sistema de controlo interno da NOS;
• Enviar, em função da pertinência dos temas para efeitos de governo societário, à CGS um relatório de
ações aplicadas.
• Elaborar e apresentar anualmente relatórios de atividade ao Conselho de Administração;
• Esclarecer dúvidas que se coloquem a propósito das matérias objeto do Código, incluindo, sem limitar, a
clarificação sobre que matérias se encontram sob a esfera de competência do Conselho Fiscal ao abrigo
do Regulamento de Comunicação de Irregularidades (“Whistleblowing”) ou de outras competências
legais deste órgão por contraposição aos temas que se encontram sob a esfera de competência do
Comité de Ética no âmbito do Código;
• Elaborar o relatório anual de atividade com o objetivo de responder aos compromissos da Sociedade em
matéria de sustentabilidade.
As deliberações do Comité de Ética são tomadas por maioria ou, em caso de empate, através de voto de
qualidade do seu Presidente.
O Comité de Ética poderá receber pedidos de esclarecimento ou a manifestação de preocupações
relacionadas com o Código de Ética e o seu cumprimento, originados por colaboradores, parceiros,
fornecedores, clientes ou terceiros, pessoalmente ou por escrito, neste caso através do e-mail
comitedeetica@nos.pt. O Comité de Ética aprecia ainda os pedidos de esclarecimento e preocupações
relativas a eventuais infrações ao Código de Ética.
O Comité de Ética reune sempre que seja convocado por iniciativa do respetivo Presidente ou por qualquer
dos seu membros, e é coadjuvado e secretariado pelo Diretor de Auditoria Interna.
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III. Fiscalização
30.

Identificação do órgão de fiscalização

Nos termos da al. a), n.º 1 e n.º 3 do artigo 278.º e da al. b), n.º 1 do artigo 413.º, todos do CSC, do n.º 1 do
artigo 10.º e do artigo 21.º ambos dos Estatutos, a fiscalização da Sociedade compete:
a) A um Conselho Fiscal; e
b) A um Revisor Oficial de Contas ou Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Sendo as suas atribuições as que lhe são conferidas por lei.

31.

Composição do órgão de fiscalização

Conselho Fiscal
Nos termos do número 1 do artigo 22.º dos Estatutos da Sociedade, o Conselho Fiscal é constituído por três
membros efetivos e um membro suplente, eleitos em Assembleia Geral, a qual elege igualmente o respetivo
Presidente. Esclarece-se que não existe previsão estatutária que fixe um número mínimo ou máximo de
membros do Conselho Fiscal, uma vez que este deverá, necessariamente, ser composto por três membros
efetivos e um membro suplente.
Nos termos do n.º 6 do artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade os membros dos órgãos sociais exercem as
respetivas funções por períodos de três anos civis renováveis, contando-se como ano completo o ano civil da
designação.
Na Assembleia Geral, de 26 de abril de 2016, foram eleitos, como membros do Conselho Fiscal, para o triénio
2016/2018 os seguintes membros:
Presidente

Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto

Vogal

Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira

Vogal

Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana

Suplente

Luís Filipe da Silva Ferreira

Os membros do Conselho Fiscal foram eleitos para o triénio 2016/2018 pelo que o seu mandato termina 31 de
dezembro de 2018 (sem prejuízo da sua manutenção em funções até nova eleição).
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas
Nos termos do número 3 do artigo 22.º dos Estatutos da Sociedade, o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, efetivo e suplente, é eleito pela Assembleia Geral mediante proposta do
Conselho Fiscal.
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Nos termos do número 6 do artigo 10.º dos Estatutos da Sociedade os membros dos órgãos sociais exercem
as respetivas funções por períodos de três anos civis renováveis, contando-se como ano completo o ano civil
da designação.
Em Assembleia Geral, de 26 de abril de 2016, foram eleitos como Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente:
Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A. (ROC n.º 178), representada por Ricardo Filipe de Frias
Pinheiro (ROC n.º 739).
Suplente: Paulo Jorge Luís da Silva (ROC N.º 1334)
Os Revisores Oficiais de Contas foram eleitos para o triénio 2016/2018 pelo que o seu mandato termina em
31 de dezembro de 2018 (sem prejuízo da sua manutenção em funções até nova eleição).

32.

Identificação dos membros independentes

Todos os membros do Conselho Fiscal são independentes à luz dos critérios do número 5 do artigo 414.º do
CSC.

33. e 36. Qualificações profissionais, disponibilidade e outros cargos
exercidos pelos membros do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade são reconhecidamente idóneos e possuidores de qualificações
e experiência académica e profissional adequadas ao exercício das funções de fiscalização.
Os membros do Conselho Fiscal da Sociedade são designados, substituídos ou destituídos nos termos da lei,
nomeada e respetivamente, nos termos dos artigos 415.º e 419.º do CSC.
Para uma compreensão mais assertiva da efetiva disponibilidade dos membros do Conselho Fiscal,
descrevem-se as funções atualmente desempenhadas pelos respetivos membros, bem como as qualificações
académicas e atividades profissionais exercidas por estes.

Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto
Formação Académica:
• Licenciado em Direito, Mestre e Doutor em Ciências Jurídico-Civilísticas pela Faculdade de Direito da
Universidade de Coimbra.
Experiência Profissional:
• Iniciou a atividade docente em 1990, sendo Professor na Faculdade de Direito da Universidade de
Coimbra. Tem também lecionado disciplinas e proferido conferências no domínio do direito privado
noutras universidades portuguesas e estrangeiras (Brasil, Angola, Moçambique, Macau, Espanha,
Alemanha, etc.);
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• Membro de vários júris de Mestrado e Doutoramento, sobretudo no âmbito do direito privado,
algumas vezes como arguente. Autor de obras científicas (artigos e livros) sobretudo no campo do
direito civil e dos direitos fundamentais, e de anteprojetos de diplomas legais (por exemplo, sobre o
regime da venda de bens de consumo ou a publicidade domiciliária);
• Desde abril de 2007, desempenha atividades de jurisconsulto e de juiz-árbitro. Nesta última
qualidade, tem sido presidente ou membro de tribunais arbitrais ad-hoc, instalados junto dos
Centros de Arbitragem Comercial da Associação Comercial do Porto e da Associação Comercial de
Lisboa ou no âmbito da Corte Internacional de Arbitragem da Câmara de Comércio Internacional;
• Faz parte do Instituto de Direito Comparado Luso-Brasileiro, da Deutsch-Lusitanische
Juristenvereinigung, do European Research Group on Existing EC Private Law (Acquis Group) e do
Expert Group nomeado pela Comissão Europeia para rever o Projeto de Quadro Comum de
Referência sobre Direito dos Contratos (Draft Common Frame of Reference on Contract Law). Foi
membro da Comissão para a Reforma do Direito do Consumo e para o Código do Consumidor;
• Membro correspondente da Academia Internacional da Cultura Portuguesa, eleito em 2012;
• Deputado à Assembleia da República, presidente da Comissão parlamentar de Orçamento e
Finanças na XI Legislatura, desde novembro de 2009 a abril de 2011, e presidente da Comissão de
Assuntos Europeus, na XII Legislatura, de junho de 2011 a outubro de 2015;
• Presidente do Conselho de Fiscalização dos Serviços de Informações da República Portuguesa, eleito
pela Assembleia da República, desde março de 2013;
• Foi Juiz do Tribunal Constitucional, eleito pela Assembleia da República, desde 11 de março de 1998
a 4 de abril de 2007, tendo, nessa qualidade, sido relator de mais de 550 acórdãos e de mais de 350
decisões sumárias sobre temas variados (quase todas disponíveis em texto integral em
www.tribunalconstitucional.pt);
• Foi Consultor jurídico do BPI – Banco Português de Investimento, de 1991 a 1998;
• Foi Vice-presidente da Comissão Política Nacional do PSD entre 2008 e 2010.

Patrícia Andrea Bastos Teixeira Lopes Couto Viana
Formação Académica:
• Doutoramento em Ciências Empresariais pela Faculdade de Economia da Universidade do Porto
(FEP), 2007; Título da dissertação: “Accounting for Financial Instruments. Empirical evidence from
Europe”;
• Mestrado em Ciências Empresariais com especialização em Finanças (FEP), 1999;
• Licenciatura em Gestão (FEP), 1994 (“Prémio Fundação Eng. António de Almeida” para o licenciado
em Gestão da Faculdade de Economia do Porto com classificação mais elevada no ano 1994).
Experiência Profissional:
• Vice-Dean da Porto Business School;
• Membro da Comissão de Remunerações da Caixa Geral de Depósitos;
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• Professora Auxiliar da Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
• Presidente do Conselho Fiscal da Fundação Instituto Marques da Silva;
• Foi Pró-Reitora da Universidade do Porto com o pelouro do planeamento estratégico e
participações empresariais (entre abril de 2008 e abril de 2015);
• Foi membro do Conselho Geral do INESC – TEC;
• Foi vogal do Conselho Fiscal da Fundação Ciência e Desenvolvimento;
• Foi Membro da Direção da UPTEC – Associação para o Desenvolvimento do Parque de Ciência e
Tecnologia da Universidade do Porto;
• Foi Diretora do Instituto Mercado de Capitais da Euronext Lisboa entre novembro de1999 e
setembro de 2002;
• Integrou o Gabinete de Estudos e Desenvolvimento da BDP - Bolsa de Derivados do Porto, de
setembro de 1994 a novembro de 1999;
• Foi membro do INTACCT, projeto europeu sobre aplicação dos IAS/IFRS nos Estados membros da
União Europeia;
• Autora de diversas publicações em revistas nacionais e internacionais, de vertente profissional e
académica e oradora assídua em conferências na temática da adoção dos IAS/IFRS.

Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira
Formação Académica e Profissional
• Licenciado em Economia na Faculdade de Economia - UP, em 1976, onde foi assistente em 1976/77,
na cadeira de Matemática Financeira. Ao longo da carreira profissional frequentou inúmeras ações
de formação em diversos países europeus e nos Estados Unidos;
• Membro da Ordem dos Economistas e Sócio do Instituto Português de Corporate Governance. Em
2016 cancelou voluntariamente a inscrição na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e na Ordem
dos Contabilistas Certificados.
Experiência Profissional:
• É membro do Conselho Fiscal da Corticeira Amorim, SGPS, S.A.;
• Desde 2009 até à data consultor em regime livre;
• 1977-2008: ingressou no escritório do Porto da então Price Waterhouse (PW), actual
PricewaterhouseCoopers (PwC). Após uma breve passagem pelo escritório de Paris (1986), foi
admitido como Partner em 1991, transferindo-se para o escritório de Lisboa em 1996. Integrou
inicialmente o departamento de Auditoria e posteriormente os Transaction Services, tendo
participado em inúmeras auditorias, projetos de consultoria, nomeadamente na área de transações
e reorganizações de empresas. Como auditor, a extensão das responsabilidades incluíram na maioria
dos casos o desempenho das funções de membro de Conselho Fiscal ou de Fiscal Único;
• Em diferentes momentos desempenhou variadas funções internas na PW/PwC, nomeadamente (i)
a chefia do escritório do Porto, (1989-1998); (ii) responsabilidade territorial pela função técnica de
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auditoria e de gestão de riscos ("Technical Partner" e "Risk Management Partner"); (iii)
responsabilidade pela função administrativa, financeira e informática interna ("Finance & Operations
Partner"); (iv) responsabilidade pelo Departamento de Auditoria; (v) membro da Comissão Executiva
("Territory Leadership Team");
• 1966-1976: iniciou a actividade numa pequena empresa do sector automovel, interrompida entre
1971-1974 para cumprimento do Serviço Militar.

Luís Filipe da Silva Ferreira (Suplente)
Experiência Profissional:
• Iniciou

a

atividade

profissional

em

1970

na

Coopers

&

Lybrand

(atualmente

PricewaterhouseCoopers- PwC). Em 1975, depois de cumprido Serviço Militar Obrigatório (1973/75)
iniciou a sua carreira como auditor. Em janeiro de 1986 foi cooptado a Partner. Nessa mesma data,
deu início à linha de negócios de Consultoria. Como Partner manteve responsabilidades como gestor
de conta (Global Relationship Partner), abrangendo desenvolvimento de projetos das três linhas de
negócios – Auditoria, Consultoria e Tax, de grandes clientes da Firma – Grupos EDP, REN, EDA,
Generg, Aguas de Portugal, Cimpor, Tabaqueira, Vale de Lobo e de empresas do sector publico –
ANA, REFER, Estradas de Portugal, Administração dos Portos de Lisboa e Sines. Em alguns caso, a
extensão das responsabilidades como auditor incluíram o desempenho das funções de Conselho
Fiscal. (Em conformidade com as regras sobre reforma dos Partners, cessou a ligação à PwC em
2012, passando a atuar profissionalmente como consultor, em regime livre);
• Presentemente desenvolve atividades como consultor de estratégia e operações nos setores em
que é especializado – Energia, Mobilidade, Utilities para o setor público e privado
• Tem responsabilidades em órgãos sociais das Águas do Vouga, S.A., Águas do Norte, S.A., Aguas do
Centro, S.A., Aguas de Lisboa e Vale do Tejo, S,A., e Aguas do Algarve, S.A.
• É colaborador pró-bono da BLC3 – Plataforma para desenvolvimento da Beira Interior com as funções
de Gestão de Risco Financeiro da Associação e Projetos;
• Participa na inovação e desenvolvimento de produtos e serviços decorrentes de projetos de
economia social e cívica;
• Em parcerias desenvolve atividades empresariais de desenvolvimento de negócios em Portugal e
Moçambique;
• Certificado para registo como Consultor Financeiro Autónomo (Certified Financial Adviser) pela
CMVM / Euronext Lisboa (2002), Auditor financeiro reconhecido pela OROC - Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas (2001), CISA – Certified Information Systems Auditor, pela ISACA – Information
Systems Audit and Control Association, Illinois, USA. (1994), TOC – Técnico Oficial de Contas pela
Câmara dos Técnicos Oficiais de Contas (1979) e Certificado como Formador profissional;
• Desenvolveu funções como Assessor do Ministro das Obras Publicas, Transportes e Comunicações
no período de 2004 a 2011;
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• Desempenhou também funções internas da Firma, nomeadamente: foi responsável pelo início das
atividades no Algarve, foi o responsável pelo Gabinete Técnico de Auditoria e Contabilidade, pela
função administrativa, financeira e informática interna e responsável pelo órgão de Governance e
Supervisor Board;
• Foi formador interno e externo tendo ministrado cadeiras de Sistemas de informação, Auditoria
Informática, Sistemas e processos de Consolidação de Contas em cursos de especialização, pósgraduação e mestrado.

34.

Regulamento de funcionamento do órgão de fiscalização

O Conselho Fiscal, ao abrigo das suas competências estatutárias, na data de 22 de setembro de 2016,
aprovou uma nova versão do Regulamento do Conselho Fiscal que se encontra disponível para consulta no
sítio da internet da Sociedade.
Nos termos dos Estatutos da Sociedade e do Regulamento do Conselho Fiscal, este Conselho desempenha as
competências e cumpre os deveres previstos nos artigos 420.º, 420.º-A e 422.º, todos do CSC.
No desempenho das funções, estatutária e legalmente atribuídas, compete, designadamente, ao Conselho
Fiscal:
a) Fiscalizar a administração da sociedade;
b) Vigiar pela observância da lei e do contrato de sociedade;
c) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem de suporte;
d) Verificar, quando o julgue conveniente e pela forma que entenda adequada, a extensão da caixa e as
existências de qualquer espécie dos bens ou valores pertencentes à sociedade ou por ela recebidos
em garantia, depósito ou outro título;
e) Verificar a exatidão dos documentos de prestação de contas;
f) Verificar se as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados pela sociedade conduzem
a uma correta avaliação do património e dos resultados;
g) Elaborar anualmente relatório sobre a sua ação fiscalizadora e dar parecer sobre o relatório, contas e
propostas apresentados pela administração, no qual deve exprimir a sua concordância ou não com o
relatório anual de gestão, com as contas do exercício e com a certificação legal de contas ou
declaração de impossibilidade de certificação.
h) Convocar a Assembleia Geral, quando o presidente da respetiva mesa o não faça, devendo fazê-lo;
i) Fiscalizar o processo de preparação e de divulgação de informação financeira e apresentar
recomendações ou propostas para garantir a respetiva integridade;
j) Acompanhar a revisão legal das contas anuais individuais e consolidadas, nomeadamente a sua
execução, tendo em conta eventuais constatações e conclusões da Comissão do Mercado de Valores
Mobiliários (CMVM);
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k) Contratar a prestação de serviços de peritos que coadjuvem um ou vários dos seus membros no
exercício das suas funções, devendo a contratação e a remuneração dos peritos ter em conta a
importância dos assuntos a eles cometidos e a situação económica da sociedade;
l) Avaliar as condições de funcionamento do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo
interno e do sistema de auditoria interna e fiscalizar a eficácia dos mesmos, propor os ajustamentos
que se revelem necessários, bem como ser destinatário dos respetivos relatórios;
m) Receber as comunicações de irregularidades (“whistleblowing”) apresentadas por acionistas,
colaboradores da sociedade ou outros, devendo informar a entidade da Sociedade responsável pelo
tratamento da irregularidade comunicada;
n) Ser o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios,
competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva remuneração e zelar para que sejam
asseguradas, dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços.
o) Avaliar anualmente o auditor externo, e propor ao órgão competente a sua destituição ou a resolução
do contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa causa para o efeito;
p) Selecionar os revisores oficiais de contas ou sociedade de revisores oficiais de contas a propor à
Assembleia Geral e recomendar justificadamente a preferência por um deles, nos termos do artigo
16.º Regulamento 537/2014 (UE) de 16 de Abril de 2014;
q) Verificar e acompanhar a independência do Revisor Oficial de Contas, incluindo a obtenção das
confirmações formais escritas previstas nos artigos 63.º e 78.º do Estatuto da Ordem dos Revisores
Oficiais de Contas e, em especial, verificar a adequação e aprovar a prestação de outros serviços para
além dos serviços de auditoria, nos termos do artigo 5.º do Regulamento 537/2014 (UE) de 16 de Abril
de 2014;
r) Emitir parecer prévio sobre os negócios de relevância significativa com acionistas titulares de
participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do
art. 20º do CVM;
s) Atestar se o relatório sobre a estrutura e práticas de governo societário divulgado inclui os elementos
referidos no artigo 245.º- A do CVM;
t) Cumprir as demais atribuições constantes da lei ou do contrato de sociedade.
Ao Conselho Fiscal também compete:
a) Fiscalizar e dar parecer sobre o relatório e contas anual da Sociedade, incluindo, designadamente, o
âmbito, o processo de elaboração e divulgação, bem assim como a fidelidade e integralidade dos
documentos de prestação de contas, e, ainda, outra informação financeira relativamente à qual a Lei
imponha o envolvimento do Conselho Fiscal;
b) Informar o órgão de administração dos resultados da revisão legal de contas e explicar o modo como
esta contribuiu para a integridade do processo de preparação e divulgação da informação financeira,
bem como o papel que o Conselho Fiscal desempenhou nesse processo;
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c) Sempre que o entender necessário, apreciar, antecipada e atempadamente, e dar parecer prévio,
sobre quaisquer relatórios, documentação ou informação de carácter financeiro, que sejam apreciados
pelo Conselho de Administração e a divulgar ao mercado, designadamente os anúncios preliminares
de resultados trimestrais, ou a submeter pela Sociedade perante qualquer autoridade de supervisão
competente
Para o desempenho das suas funções, pode qualquer membro do conselho fiscal, conjunta ou
separadamente:
a) Obter da administração a apresentação, para exame e verificação, dos livros, registos e documentos da
sociedade, bem como verificar as existências de qualquer classe de valores, designadamente dinheiro,
títulos e mercadorias;
b) Obter da administração ou de qualquer dos administradores informações ou esclarecimentos sobre o
curso das operações ou atividades da sociedade ou sobre qualquer dos seus negócios;
c) Obter de terceiros, nos termos do n.º 2 do art. 421.º CSC, que tenham realizado operações por conta da
sociedade as informações de que careçam para o conveniente esclarecimento de tais operações;
d) Assistir às reuniões da administração, sempre que o entendam conveniente.
Adicionalmente, aos deveres gerais e particulares decorrentes do seu dever de vigilância, os membros do
Conselho Fiscal têm:
a) O dever de exercer uma fiscalização conscienciosa e imparcial, não retirando qualquer proveito próprio
da informação a que têm acesso por via das suas funções;
b) O dever de participar nas reuniões do Conselho de Administração para que o Presidente deste os
convoque, participar nas reuniões do Conselho de Administração em que se apreciem as contas anuais
e os anúncios preliminares de resultados trimestrais e assistir às Assembleias Gerais;
c) O dever de guardar segredo sobre os factos e informações de que tenham conhecimento em razão da
sua atividade fiscalizadora, o qual, todavia, deverá ceder perante o dever de participar atividades
delituosas às competentes autoridades e o de comunicar à primeira Assembleia Geral que se realize,
todas as irregularidades e inexatidões verificadas e esclarecimentos para o efeito solicitados e obtidos;
d) O dever de comunicar à Sociedade com razoável antecipação, ou, se imprevisível, de imediato, sobre
qualquer circunstância que afete a sua independência e isenção ou que determine uma
incompatibilidade legal para o exercício do cargo;
e) O dever de comunicar à Sociedade, no prazo de três dias, qualquer aquisição ou alienação de ações ou
obrigações emitidas pela Sociedade ou suas dominadas, efectuada por si ou pelas pessoas ou entidades
determinadas pela lei em vigor, nomeadamente as elencadas nos artigos 20.º e 248.º-B, ambos do
CVM, e no artigo 447.º do CSC.
A articulação entre o Conselho Fiscal e o Conselho de Administração será assegurada pelo Presidente do
Conselho Fiscal e pelo Presidente do Conselho de Administração ou pelo administrador que o Conselho de
Administração designar para o efeito.
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O Conselho Fiscal obtém da Administração, nomeadamente através da CAF, informações necessárias ao
exercício da sua atividade, designadamente informação relativa à evolução operacional e financeira da
Sociedade, às alterações de composição do seu portfólio, aos termos das operações realizadas e ao conteúdo
das deliberações tomadas.
O Conselho Fiscal, sempre que o considere necessário, poderá solicitar aos responsáveis pelas diversas
Direções, as informações que entenda necessárias ao desempenho das suas funções, em regra dando
conhecimento prévio à Comissão Executiva.
O Conselho Fiscal, sempre que entender necessário, solicita ao Presidente do Conselho de Administração:
a) As atas das reuniões da Comissão Executiva, bem como os relatórios semestrais das respetivas
atividades por esta preparados; e
b) As convocatórias, as atas do Conselho de Administração e respetiva documentação de suporte.
O Conselho Fiscal obtém anualmente do auditor interno informação sobre o plano de auditoria interna a
executar e um sumário, periódico, das principais conclusões da auditoria interna, sem prejuízo de ser também
destinatário dos relatórios da auditoria interna.
O Conselho Fiscal regista por escrito as comunicações de irregularidades que lhe forem endereçadas,
promovendo, conforme for adequado, as necessárias diligências junto da Administração, da auditoria interna
e/ou externa, e sobre as mesmas elabora o seu relatório.
O Conselho Fiscal será assessorado no exercício das suas funções pela Secretaria Geral, Auditoria e Controlo
Interno e Departamento Administrativo e Financeiro, podendo solicitar ao Conselho de Administração,
quando entenda necessário ao exercício das suas funções, a colaboração pontual de um ou mais elementos
com experiência nas áreas da sua competência, para prestação de informação e realização de trabalhos
visando fundamentar as respetivas análises e conclusões.

35. Reuniões do órgão de fiscalização e assiduidade de cada membro
O Conselho Fiscal reúne, pelo menos, trimestralmente, reunindo extraordinariamente por iniciativa do seu
Presidente ou a solicitação de qualquer dos seus membros, que deverão propor data e ordem de trabalhos
para o efeito.
De cada reunião é lavrada ata, que deve ser sujeita a deliberação de aprovação formal em reunião seguinte e
assinada por todos os membros que nela tenham participado.
As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas por maioria, tendo o Presidente voto de qualidade. Os
membros que com as deliberações não concordarem devem fazer constar da ata os motivos da sua
discordância.
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Durante o exercício de 2016, o Conselho Fiscal reuniu 8 vezes de forma presencial e uma vez com recurso a
meios telemáticos. A assuididade às reuniões realizadas presencialmente foi a seguinte:

Assiduidade às reuniões do
Conselho Fiscal
Paulo Cardoso Correia da Mota Pinto

8/8 P

Eugénio Luís Lopes Franco Ferreira

8/8 P

Nuno Tiago Bandeira de Sousa Pereira*1

3/3 P

Patrícia Teixeira Lopes*2

5/5 P

P – Presencial.
*1 Mandato terminou a 31 de dezembro de 2015 tendo-se mantido em funções até 26 de abril de 2016 e tendo
estado presente em todas as reuniões realizadas enquanto era membro deste órgão.
*2 Eleita na Assembleia Geral de 26 de abril de 2016 para o triénio 2016-2018, tendo estado presente em todas as
reuniões ocorridas após a sua eleição.

A reunião do Conselho Fiscal realizada através de meios telemáticos, (número 8 do artigo 410.º, aplicável por
remissão do número 1 do artigo 423.º, ambos do CSC, e nos termos do número 6 do artigo 6.º do
Regulamento do Conselho Fiscal), ocorreu na data de 30 de março de 2016 e contou com a presença de todos
os membros do Conselho Fiscal, à data.

37.

Intervenção na contratação de serviços adicionais ao Auditor Externo

De forma a salvaguardar a independência dos auditores externos, o Conselho Fiscal, nos termos do seu
Regulamento, desempenha as seguintes competências e funções relativamente à auditoria externa:
• É o interlocutor principal do auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios,
competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva remuneração e zelar para que sejam asseguradas,
dentro da empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços; e
• Avalia anualmente o Auditor Externo, e propõe ao órgão competente a sua destituição ou a resolução
do contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa causa para o efeito.
Complementarmente, o Conselho Fiscal na data de 22 de setembro de 2016, aprovou nova versão do
regulamento para prestação de serviços por Auditores Externos, que define o regime aplicável aos serviços
diversos dos serviços de auditoria (“Non Audit Services”) ou relacionados com auditoria (“Audit Related
Services”) prestados pelo Auditor Externo à NOS e sociedades suas participadas incluídas no respetivo
perímetro de consolidação. Este regulamento é aplicável aos serviços prestados pelo Auditor Externo e
empresas com este relacionadas.
Nos termos do referido regulamento, a contratação de serviços diversos dos serviços de auditoria ou
relacionados com auditoria deve ser encarada numa base de exceção ou de complementaridade,
respetivamente, e de acordo com as regras estabelecidas no mesmo Regulamento.
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A avaliação da admissibilidade da prestação de serviços depende de aprovação e autorização prévia do
Conselho Fiscal, a qual atenderá aos seguintes princípios: (i) um auditor não pode auditar o seu próprio
trabalho; (ii) um auditor não pode exercer uma função ou efetuar um trabalho que seja da responsabilidade da
gestão; e (iii) um auditor não pode atuar direta ou indiretamente em representação do seu cliente.
Os honorários anuais dos serviços diversos dos serviços de auditoria (“Non Audit”) não podem exceder o
valor correspondente a 30% do total dos honorários com serviços de auditoria prestados anualmente à
Sociedade e empresas suas participadas, incluídas no respetivo perímetro de consolidação, pelo método de
consolidação integral.
De acordo com o Regulamento para Prestação de Serviços por Auditores Externos, aprovado em setembro de
2016 pelo Conselho Fiscal, a prestação dos serviços non audit pelo Auditor Externo requer a aprovação e
autorização prévia do Conselho Fiscal.
Apesar de se tratar de fato posterior à data do final do exercício a que este relatório se reporta, de referir no
entanto que, na data de 17 de janeiro de 2017, o Conselho Fiscal voltou a aprovar uma nova versão do
Regulamento para Prestação de Serviços por Auditores Externos que determinou que, entre outras
alterações, além da prestação dos serviços non audit pelo Auditor Externo requerem a aprovação e
autorização prévia do Conselho Fiscal, também a prestação de serviços audit related carecem da referida
aprovação e autorização prévia. Alem disso, determinou que os honorários anuais dos serviços diversos dos
serviços de auditoria (“Non Audit”) não podem exceder o valor correspondente a 30% do total dos honorários
(“Audit” e “Non audit”) prestados anualmente à Sociedade e empresas suas participadas, incluídas no
respetivo perímetro de consolidação, pelo método de consolidação integral.

38.

Outras funções

Nos termos dos Estatutos da Sociedade e do respetivo regulamento, salienta-se que o Conselho Fiscal:
• Avalia as condições de funcionamento do sistema de gestão de riscos, do sistema de controlo interno e
do sistema de auditoria interna e fiscaliza a eficácia dos mesmos, propõe os ajustamentos que se
revelem necessários, sendo também o destinatário dos respetivos relatórios;
• Recebe as comunicações de irregularidades (“whistleblowing”) apresentadas por acionistas,
colaboradores da Sociedade ou outros, devendo informar a entidade da Sociedade responsável pelo
tratamento da irregularidade comunicada;
• Emite parecer prévio sobre os negócios de relevância significativa com acionistas titulares de
participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos termos do
art. 20.º do CVM;
• Fiscaliza e dá parecer sobre o relatório e contas anual da Sociedade, incluindo, designadamente, o
âmbito, o processo de elaboração e divulgação, bem assim como a fidelidade e integralidade dos
documentos de prestação de contas, e, ainda, outra informação financeira relativamente à qual a lei
imponha o envolvimento do Conselho Fiscal;
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• Informa o órgão de administração dos resultados da revisão legal de contas e explicar o modo como
esta contribuiu para a integridade do processo de preparação e divulgação da informação financeira,
bem como o papel que o Conselho Fiscal desempenhou nesse processo; e
• Sempre que o entender necessário, aprecia, antecipada e atempadamente, e dá parecer prévio sobre
quaisquer relatórios, documentação ou informação de caráter financeiro, que sejam apreciados pelo
Conselho de Administração e a divulgar ao mercado, designadamente os anúncios preliminares de
resultados trimestrais, ou a submeter pela Sociedade perante qualquer autoridade de supervisão
competente.

IV. Revisor Oficial de Contas
39.

Identificação do Revisor Oficial de Contas

Nos termos do número 3 do artigo 22.º dos Estatutos da Sociedade, o Revisor Oficial de Contas ou Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, efetivo e suplente, é eleito pela Assembleia Geral mediante proposta do
Conselho Fiscal.
Em Assembleia Geral de 26 de abril de 2016 foram eleitos como Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente
para completar o triénio 2016/2018:
Efetivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., (ROC n.º 178), representada por Ricardo Filipe de
Frias Pinheiro (ROC n.º 739); e
Suplente: Paulo Jorge Luís da Silva (ROC n.º 1334).

40. Número de anos a exercer funções junto da Sociedade
O Revisor Oficial de Contas, efetivo e suplente, foram eleitos pela primeira vez na Assembleia Geral de 23 de
abril de 2014 para completar o mandato em curso correspondente ao triénio 2013/2015.
Deste modo, os atuais Revisor Oficial de Contas efetivo e suplente iniciaram as suas funções em 2014.

41.

Descrição de serviços prestados

A 31 de dezembro de 2016, a firma Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., desempenhava também as
funções de Auditor Externo da Sociedade.
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V. Auditor Externo
42.

Identificação do Auditor Externo e sócio

Os Auditores Externos da NOS são entidades independentes e internacionalmente reputadas, sendo a sua
ação estreitamente acompanhada e supervisionada pelo Conselho Fiscal da Sociedade.
A NOS não concede aos Auditores Externos qualquer proteção indemnizatória.
Ao Auditor Externo cabe, no âmbito das suas competências, verificar a aplicação das políticas e sistemas de
remuneração dos órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e reportar
quaisquer deficiências ao Conselho Fiscal, em pleno cumprimento da recomendação IV.1 do Código de
Governo das Sociedades da CMVM (2013).
A 31 de dezembro de 2016, o Auditor Externo da NOS era a firma Ernst & Young Audit & Associados, SROC,
S.A., (ROC n.º 178), representada por Ricardo Filipe de Frias Pinheiro (ROC n.º 739).

43.

Número de anos a exercer funções junto da Sociedade

Na sequência de parecer favorável da CAF e da proposta do Conselho Fiscal para eleição do novo Auditor
Externo da Sociedade, foi deliberado, em Reunião do Conselho de Administração, na data de 24 de março de
2014, aprovar pela primeira vez a designação da firma Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A.
Deste modo, o atual Auditor Externo (e, naturalmente, o respetivo sócio) iniciou as suas funções junto da
Sociedade em 2014.

44. Rotação do Auditor Externo e sócio
Nos termos do Regulamento da CAF, esta Comissão aconselha o Conselho Fiscal, em nome do Conselho de
Administração, sobre a nomeação, as atribuições e a remuneração do Auditor Externo.
Conforme previsto no Regulamento do Conselho Fiscal, este Conselho avalia anualmente o Auditor Externo, e
propõe ao órgão competente a sua destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços
sempre que se verifique justa causa para o efeito.
Não existe qualquer previsão estatutária ou regulamentar que preveja a rotação periódica do Auditor Externo.
Contudo, a prática seguida pela Sociedade encontra-se em linha com a recomendação IV.3 do Código de
Governo das Sociedades da CMVM, com o novo Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas
(EOROC), aprovado pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro, e com o Regime Jurídico de Supervisão de
Auditoria (RJSA), aprovado pela Lei n.º 148/2015, 9 de setembro.
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45.

Órgão responsável pela avaliação do Auditor Externo e periodicidade

De acordo com o referido supra, em cumprimento da Recomendação II.2.3. do Código de Governo das
Sociedades da CMVM (2013) e nos termos da alínea o) do número 1 do artigo 3.º do Regulamento do
Conselho Fiscal, este Conselho avalia anualmente o Auditor Externo, e propõe ao órgão competente a sua
destituição ou a resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que se verifique justa causa
para o efeito.

46. Identificação de trabalhos distintos dos de auditoria
Conforme referido em 37 supra, em dezembro de 2014, em janeiro e setembro de 2016 e em janeiro de 2017,
o Conselho Fiscal, respetivamente, aprovou e atualizou o regulamento para prestação de Non Audit Services e
Audit Related Services, prestados pelo Auditor Externo à NOS e sociedades suas participadas incluídas no
respetivo perímetro de consolidação. Este regulamento é aplicável aos serviços prestados pelo Auditor
Externo e empresas, com este, relacionadas. Nos termos do referido regulamento, a contratação de serviços
que não de auditoria ou relacionados com auditoria deve ser encarada numa base de exceção ou de
complementaridade, respetivamente, e de acordo com as regras estabelecidas no mesmo Regulamento.
O regulamento estabelece ainda a obrigatoriedade de aprovação prévia, pelo Conselho Fiscal, de todos os
serviços Audit Related e de todos os serviços Non Audit. A avaliação da admissibilidade da prestação de
serviços depende de apreciação pelo Conselho Fiscal, o qual atenderá aos seguintes princípios: (i) um auditor
não pode auditar o seu próprio trabalho; (ii) um auditor não pode exercer uma função ou efetuar um trabalho
que seja da responsabilidade da gestão; (iii) um auditor não pode atuar direta ou indiretamente em
representação do seu cliente.
Em 2016, não foram contratados serviços diversos dos de auditoria pela NOS ou sociedades suas
participadas.

47.

Remuneração paga ao auditor e respetiva rede

Em 2016, o grupo NOS (a Sociedade e as sociedades em relação de domínio ou de grupo) pagou, a título de
honorários ao ROC e Auditor Externo da NOS, (Ernst & Young, S.A. (E&Y), e à sua rede de empresas), os
seguintes montantes:
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A política de gestão de risco da NOS, supervisionada pelo Conselho Fiscal em coordenação com a CAF,
acompanha e controla os serviços solicitados aos Auditores Externos e rede de empresas, de forma a não ser
comprometida a sua independência. Os honorários pagos pelo grupo NOS, ao grupo E&Y, representam
menos de 1% do total da faturação anual da E&Y, em Portugal. Adicionalmente, todos os anos é preparada
uma “Carta de independência”, na qual a E&Y garante o cumprimento com as orientações internacionais em
matéria de independência do auditor.
Nos termos do regulamento aprovado pelo Conselho Fiscal, os honorários anuais dos serviços que não de
auditoria ou relacionados com auditoria não podem globalmente exceder o valor correspondente a 30% do
total dos honorários. No exercício de 2016, os serviços de auditoria representaram 100% dos honorários
totais. Trimestralmente, o Conselho Fiscal recebe e analisa a informação acerca dos honorários e serviços
prestados pelo Auditor Externo.
O Conselho Fiscal, no exercício das suas funções, efetua anualmente uma avaliação global do desempenho do
Auditor Externo e, bem assim, da sua independência. Adicionalmente, o Conselho Fiscal promove, sempre
que necessário ou adequado em função dos desenvolvimentos da atividade da Sociedade ou da configuração
do mercado em geral, uma reflexão sobre a adequação do Auditor Externo ao exercício das suas funções. O
atual Auditor Externo da Sociedade iniciou as suas funções na NOS em 2014, não tendo, deste modo,
ultrapassado o número máximo de mandatos previsto na Recomendação IV.3. do Código de Governo das
Sociedades da CMVM (2013) e no Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas (EOROC), aprovado
pela Lei n.º 140/2015, de 7 de setembro.

C. Organização interna
I. Estatutos
48. Regras sobre alteração de Estatutos
Nos termos da lei e dos Estatutos da Sociedade (alínea d) do número 4 do artigo 12.º), as modificações dos
Estatutos, incluindo as relativas a aumentos de capital, dependem sempre de deliberações dos acionistas.
Tais deliberações são tomadas por uma maioria de dois terços dos votos emitidos, correspondente à maioria
legalmente prevista, não se aplicando, portanto, qualquer quórum constitutivo ou deliberativo agravados face
ao legalmente imposto.
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Assim:
- Para que a Assembleia Geral possa deliberar, em primeira convocação, sobre a alteração dos Estatutos,
devem estar presentes ou representados acionistas que detenham, pelo menos, ações correspondentes a um
terço do capital social. Em segunda convocação, a Assembleia pode deliberar seja qual for o número de
acionistas presentes ou representados e o capital por eles representado (números 2 e 3 do artigo 383.º do
CSC);
- As deliberações respeitantes à alteração dos Estatutos têm de ser aprovadas por um mínimo de dois terços
dos votos emitidos, quer a Assembleia Geral reúna em primeira quer em segunda convocação, a menos que,
neste último caso, estejam presentes ou representados acionistas detentores de, pelo menos, metade do
capital social, podendo então tais deliberações ser tomadas pela maioria dos votos expressos (número 3 e 4
do artigo 386.º do CSC).

II. Comunicação de irregularidades
49. Respetivos meios e política
A NOS dispõe de uma política de comunicação de irregularidades ocorridas no seio da Sociedade, e dispõe de
um Regulamento sobre Procedimentos a Adotar em Matéria de Comunicação de Irregularidades
(“Whistleblowing”), aprovado em 12 de fevereiro de 2014.
No âmbito deste Regulamento, consideram-se “irregularidades” os atos ou omissões, dolosos ou
negligentes, praticados no âmbito da atividade do Grupo, que consubstanciem violações de natureza ética ou
legal com impacto material no(s) seguintes domínio(s):
a) Contabilidade;
b) Auditoria;
c) Controlo Interno e luta contra a corrupção; e
d) Crimes Financeiros de qualquer tipo.
Os membros dos órgãos sociais ou demais dirigentes, diretores, quadros e restantes colaboradores do
Grupo, independentemente da sua posição hierárquica ou do seu vínculo, participarão na implementação da
política de comunicação de Irregularidades, mediante a sua comunicação interna de acordo com as regras e
procedimentos previstos no Regulamento de Whistleblowing.
A existência deste Regulamento foi publicitada na intranet da NOS e no sítio da internet da Sociedade.
Qualquer comunicação de Irregularidades abrangida pelo Regulamento deverá ser tratada como confidencial,
salvo se o seu autor, expressa e inequivocamente, solicitar o contrário. Só serão aceites e tratadas denúncias
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anónimas a título excecional, sendo que, em caso algum, será tolerada qualquer represália ou retaliação
contra quem realize as referidas comunicações.
A comunicação de quaisquer indícios de Irregularidades deverá ser feita por escrito com a indicação de
“confidencial”, dirigida ao Conselho Fiscal, por carta para o endereço postal contratado para esse exclusivo
efeito – Apartado 14026 EC, 5 de Outubro, 1064-001 Lisboa ou para o endereço de correio eletrónico
comunicar.irregularidades@nos.pt, ficando ao critério do autor da comunicação a escolha de um dos meios
possíveis.
Compete ao Conselho Fiscal a receção, registo e tratamento das comunicações de indícios de Irregularidades
ocorridas na NOS ou nas sociedades que integram o respetivo grupo bem como a prática de outros atos que,
com aquelas atribuições, estejam necessariamente relacionados.
Após estarem registadas, as comunicações são alvo de análise preliminar por forma a certificar o grau de
credibilidade da comunicação, o caráter irregular do comportamento reportado, a viabilidade da investigação
e a identificação das pessoas envolvidas ou que tenham conhecimento de factos relevantes, e que por isso
devam ser confrontadas ou inquiridas.
O relatório de análise preliminar deverá concluir pelo avanço ou não da investigação. Se o Conselho Fiscal
considerar que a comunicação é consistente, plausível e verosímil, inicia-se um processo de investigação,
conduzido e supervisionado pelo Conselho Fiscal, do qual será dado conhecimento à CGS e ao Comité de
Ética. Concluída a fase de investigação, o Conselho Fiscal elaborará um relatório, devidamente fundamentado,
acerca dos factos apurados durante a investigação, e apresentará a sua decisão, propondo ao Conselho de
Administração ou, na medida da respetiva delegação de competências, à Comissão Executiva, as medidas que
em cada caso considere mais adequadas.
Para o exercício destas competências, o Conselho Fiscal será assistido pela Auditoria Interna. O Conselho
Fiscal poderá, ainda, contratar auditores externos ou outros peritos para a auxiliarem na investigação, quando
a especialidade das matérias em causa o justificarem.
O Conselho Fiscal, no âmbito das suas competências, monitoriza a adequação do procedimento estabelecido
pelo referido Regulamento.

III. Controlo interno e gestão de riscos
50.

Responsáveis pela Auditoria Interna e gestão de risco

O sistema de controlo interno e de gestão de riscos da NOS é composto por diversos intervenientes chave,
com as seguintes responsabilidades e objetivos:
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•

Comissão Executiva – A responsabilidade pela criação e funcionamento do sistema de controlo
interno e de gestão de riscos da Sociedade cabe à Comissão Executiva, no uso dos poderes de
gestão corrente delegados pelo Conselho de Administração. É também responsável por fixar os
objetivos em matéria de assunção de risco, com vista a garantir que os riscos efetivamente
incorridos são consistentes com aqueles objetivos.

•

Áreas de negócio – Cada departamento funcional das unidades de negócio da NOS é, como parte
da sua responsabilidade nos processos corporativos ou funcionais, responsável pela
implementação de controlos internos e pela gestão dos respetivos riscos específicos. Para além
disto, para o desenvolvimento de determinados programas de gestão do risco, podem ser
formadas equipas específicas de gestão de risco, tais como comités de risco ou equipas de
trabalho. Estes incluem, habitualmente, um responsável ao nível executivo, uma comissão de
diretores e uma equipa de pivots (interlocutores) representando as unidades de negócio.

•

Gestão de Risco – As áreas de gestão de risco promovem a consciencialização, a medição e a
gestão dos riscos de negócio que interferem na concretização dos objetivos e na criação de valor
da organização. Contribuem com ferramentas, metodologias, suporte e know-how para as áreas
de negócio. Também promovem e monitorizam a implementação de programas, projetos e ações
destinadas a aproximar os níveis de risco aos limites aceitáveis estabelecidos pela gestão.

•

Auditoria Interna – Avalia a exposição ao risco e verifica a eficácia da gestão dos riscos e dos
controlos internos dos processos do negócio e dos sistemas de informação e de
telecomunicações. Propõe medidas para melhorar os controlos internos, visando uma gestão
mais eficaz dos riscos de negócio e tecnológicos. Monitoriza a evolução da exposição ao risco
associada às principais observações (“findings”) e não conformidades identificados nas auditorias.

•

Auditor Externo – Verifica a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de controlo interno e
reporta deficiências identificadas ao órgão de fiscalização da Sociedade. No exercício das suas
funções de interesse público, e entre outras atribuições, é responsável pela verificação das contas
da Sociedade e pela respetiva emissão de uma certificação legal das contas e de um relatório de
auditoria.

Como parte integrante do Sistema de Controlo Interno e de Gestão de Riscos, a Sociedade possui uma
direção corporativa especializada em matérias de risco - a Direção de Auditoria Interna e Gestão de Risco cuja missão é contribuir para a gestão eficaz dos riscos de negócio da NOS. Estas equipas de Auditoria Interna
e de Gestão de Risco apoiam a Sociedade na concretização dos seus objetivos, acrescentando valor e
melhorando as operações da Sociedade, através de uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e
ajudar a melhorar a eficácia da gestão de risco, do controlo interno e dos processos de governo da Sociedade.
A área de Gestão de Risco engloba as equipas de Programas de Gestão de Risco e de Monitorização Contínua
do Risco. Faz parte do seu âmbito a manutenção de um sistema integrado que considera as seguintes
atividades: a gestão do Enterprise Risk Management, a gestão do Manual de Controlo Interno, a gestão do
programa de Information Security Management e da respetiva certificação na Norma ISO27001 - Information
security management system, a gestão da certificação na Norma ISO20000 – Service management system, a
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gestão do programa de Business Continuity Management, bem como a monitorização contínua dos riscos,
através de indicadores chave e acompanhamento de ações.
Estas equipas efetuam análises de risco, propõem políticas de gestão de risco para a Sociedade e coordenam
programas ou projetos transversais para dotar a organização de processos adaptados e dos respetivos
controlos internos que permitam gerir os riscos. Asseguram ainda a revisão, avaliação e adequação dos
manuais de controlo interno implementados nos principais negócios da NOS. Existem também funções de
gestão de risco em algumas das áreas de negócio, nomeadamente quando a existência de pivots
(interlocutores) específicos é relevante para determinadas especialidades da gestão de risco, como é o caso
da Gestão do Manual de Controlo Interno, da Gestão da Segurança da Informação e da Gestão da
Continuidade de Negócio.
A área de Auditoria Interna engloba as equipas de Auditoria de Processos de Negócio e de Auditoria de
Sistemas. Fazem parte do seu âmbito as seguintes atividades: auditorias de verificação (assurance) aos
processos e sistemas, auditorias de conformidade (compliance) ao Manual de Controlo Interno e à certificação
na Norma ISO27001, auditorias de apuramento de incidentes ou de denúncias, bem como a realização de
alguns trabalhos de consultoria independente e objetiva.
A definição da atividade das equipas de Auditoria Interna está feita ao abrigo da Carta de Auditoria Interna. A
atividade da Auditoria Interna rege-se pelas orientações do Institute of Internal Auditors (IIA), incluindo a
definição de auditoria interna, o Código de Ética e as Normas Internacionais para a Prática Profissional de
Auditoria Interna (IIA Standards). O plano anual de Auditoria Interna é desenvolvido e baseado no Plano de
Ações e Recursos anual da Sociedade e numa priorização do trabalho de auditoria, utilizando uma
metodologia baseada no risco que integra os resultados do Enterprise Risk Management e considera o
roadmap de cobertura dos processos de negócio, dos sistemas de informação e de telecomunicações, e das
obrigações legais. O plano de auditoria interna também considera os contributos da Comissão Executiva, de
outros membros da gestão de topo, da CAF e, em separado, do Conselho Fiscal que tem a competência legal
e estatutária de se pronunciar sobre o plano de trabalhos e os recursos afetos aos serviços de Auditoria
Interna.
De acordo com as boas práticas internacionais, as equipas de Auditoria Interna e de Gestão de Risco
apresentam a maioria dos seus colaboradores certificados em normas de auditoria e em metodologias de
gestão de risco, totalizando em conjunto mais de 30 certificações. Estas incluem o Certified Internal Auditor
(CIA), o Certified in Control Self Assessment (CCSA), o Certified Information System Auditor (CISA), o ISO
27001 ISMS Lead Auditor, o Certified Fraud Examiner (CFE), o ISO 31000 Lead Risk
Manager, o Certified Continuity Manager (CCM), o Associated Business Continuity Professional (ABCP), o ISO
22301 BCMS Lead Implementer, o Certified Information System Security Manager (CISM), o Certified
Information System Security Professional (CISSP), o ISO 27001 ISMS Lead Implementer, o Certified in Risk and
Information Systems Control (CRISC), o Certified in the Governance of Enterprise IT (CGEIT), o ITIL Foundation
(ITIL), o Project Management Professional (PMP) e o Certified Project Management Associate (CPMA).

352

51.

Relações de dependência perante outros órgãos ou comissões

As relações de dependência hierárquica e funcional são as que de seguida se indicam:
•

A Auditoria Interna reporta hierarquicamente à Comissão Executiva da NOS, nomeadamente ao
CFO (Chief Financial Officer).

•

A Auditoria Interna reporta funcionalmente ao Conselho Fiscal da NOS, enquanto órgão de
fiscalização com responsabilidade legal e estatutária por avaliar o funcionamento dos sistemas de
controlo interno e de gestão de riscos, ser destinatário dos respetivos relatórios, e pronunciar-se
sobre o plano de trabalhos e os recursos afetos aos serviços de Auditoria Interna.

•

A Auditoria Interna reporta ainda funcionalmente à CAF da NOS, enquanto comissão especializada
que aconselha o Conselho de Administração em determinadas matérias, incluindo as relativas às
funções de Auditoria e Gestão de Risco, reforçando assim, de forma complementar, a supervisão
dessas matérias que já é efetuada pelo Conselho Fiscal.

•

Na NOS, a Gestão de Risco tem linhas de reporte semelhantes às descritas para a Auditoria
Interna.

As restantes responsabilidades pela criação, funcionamento e avaliação periódica do sistema de controlo
interno e gestão de risco estão definidas nos Regulamentos dos respetivos órgãos ou comissões.
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52.

Outras áreas competentes no controlo de riscos

Para além das áreas mencionadas nos pontos anteriores, a Sociedade possui outras áreas funcionais com
competência nos controlos internos e na gestão de riscos, contribuindo decisivamente para a manutenção e
melhoria do ambiente de controlo. Neste contexto, destacámos as seguintes áreas e processos de negócio:
•

As áreas de Planeamento e Controlo, em articulação com os respetivos pivots (interlocutores)
existentes nas áreas de negócio, são responsáveis por elaborar e monitorizar a execução dos
planos de ação e recursos anuais e dos orçamentos e previsões, nas componentes financeira e
operacional;

•

As diversas áreas de negócio e os colaboradores individualmente estão obrigados a cumprir os
procedimentos estabelecidos no Manual de Controlo Interno, assegurando que todos os atos ou
negócios praticados são idónea e devidamente evidenciados;

•

As diversas áreas de negócio possuem processos e indicadores para monitorizar as operações e
os KPIs ;

•

Existem áreas dedicadas a monitorizar riscos específicos do negócio e gerar alertas, como, por
exemplo, as equipas de Revenue Assurance, de Fraude, de Segurança de Serviço, e de Supervisão
de Rede e Serviços, no negócio das comunicações;

•

As áreas técnicas, incluindo as áreas de Redes e de Sistemas de Informação, possuem indicadores
e alertas para a interrupção de serviço e incidentes de segurança, ao nível operacional;

•

As diversas áreas de negócio possuem controlos internos que permitem assegurar, não só, o
compromisso das áreas no ambiente de gestão de risco e de controlo interno, mas também a
permanente monitorização do desenho da efetividade e adequação desses mesmos controlos.

53.

Principais tipos de risco

A Sociedade está exposta a riscos económicos, financeiros e jurídicos que são inerentes às atividades de
negócio que executa.
No âmbito do ERM - Enterprise Risk Management -, a NOS executa ciclos de gestão de risco, com
periodicidade média bienal. Nestes ciclos procede-se à revisão e prioritização dos principais riscos,
atualizando-os e submetendo-os a um processo de avaliação pela Comissão Executiva que visa classificá-los
de acordo com a sua probabilidade de ocorrência e com o seu impacto. Para os riscos mais críticos pode,
adicionalmente, ser efetuada uma análise de causas (drivers de risco) e de causas elementares (triggers de
risco), complementada com a identificação de controlos já existentes e de novas ações para a gestão desses
riscos. A Sociedade tem vindo a proceder à implementação de atividades que permitem mitigar os riscos para
os níveis de aceitação pretendidos e estabelecidos pela Comissão Executiva.
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A NOS classifica e agrupa os tipos de riscos através de um BRM - Business Risk Model. Este BRM incorpora um
Dicionário de Riscos que permite identificar, de um modo sistemático, os riscos que afetam a Sociedade
(linguagem comum), permite definir e agrupar os riscos em categorias, bem como facilita a identificação das
suas principais causas (drivers de risco).
De seguida identificam-se e descrevem-se os principais tipos de riscos, identificados no âmbito do BRM da
NOS, e as respetivas estratégias que têm sido adotadas para a sua gestão.
Riscos económicos
•

Envolvente Económica - A Sociedade continua, embora em menor grau, exposta ao ambiente
económico e social desafiante que se tem vivido nos últimos anos em Portugal e,
consequentemente, à redução geral de consumo. Neste contexto, existe o risco da quota de
mercado, em clientes e/ou receitas, poder ser afetada devido à alta taxa de desemprego e à
contenção do consumo privado e público. A NOS tem monitorizado atentamente este risco e
adotado estratégias que lhe têm permitido crescer em clientes e contrariar a queda de receitas
verificada no mercado de telecomunicações em Portugal até ao final de 2016. A NOS tem também
estado atenta à identificação de outras oportunidades, em articulação com as estratégias de
resposta aos riscos de concorrência e de inovação tecnológica que se descrevem nos pontos
seguintes.

•

Concorrência – Este risco está relacionado com a potencial redução de preços de produtos e
serviços, redução de quota de mercado, perda de clientes, crescente dificuldade na retenção e
obtenção de clientes. A gestão do risco de concorrência tem passado por uma estratégia de aposta
na melhoria constante da qualidade, da diferenciação e da inovação dos produtos e serviços
prestados, bem como na proteção da oferta face à concorrência, diversificação da oferta,
cruzamento de ofertas entre negócios da NOS, reforço do portfolio de direitos audiovisuais e da
respetiva oferta de conteúdos e ainda constante monitorização das preferências e/ou necessidades
dos clientes. Adicionalmente, as sinergias e complementaridades resultantes do processo de
integração operacional das empresas que deram origem à composição atual do Grupo NOS, têm
sido fatores estruturantes para mitigar o risco de concorrência no negócio das comunicações e têm
permitido acelerar o crescimento em vários segmentos de cliente, com destaque para a conquista
de grandes clientes no segmento empresarial e para o forte aumento de quota nos clientes de voz
móvel. Estes fatores permitem ainda reforçar a posição competitiva do Grupo NOS face a eventuais
movimentos de consolidação ou de aquisição na indústria das comunicações eletrónicas por parte
de concorrentes.

•

Inovação Tecnológica – Este risco está associado à necessidade de investimentos em serviços cada
vez mais concorrenciais (serviços multimédia, serviços de messaging, serviços TV multiplataforma,
serviços cloud, serviços de infraestruturas e de tecnologias de informação, etc.), que estão sujeitos,
não só a mudanças de tecnologia aceleradas, mas também às ações de players que atuam fora do
mercado tradicional das telecomunicações, como por exemplo os operadores OTT (over-the-top
players). A NOS entende que possuir uma infraestrutura tecnológica otimizada é um fator crítico de
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sucesso que ajuda a reduzir potenciais falhas na alavancagem das evoluções tecnológicas. A
Sociedade tem gerido este risco com o objetivo de garantir que as tecnologias e negócios em que
está a investir são acompanhados de uma evolução, no mesmo sentido, por parte da procura e,
consequentemente, de um aumento da utilização dos novos serviços por parte dos Clientes.
•

Interrupção de Negócio e Perdas Catastróficas (Gestão da Continuidade de Negócio) - Uma vez
que os negócios da NOS assentam, sobretudo, na utilização de tecnologia, as potenciais falhas dos
recursos técnico-operacionais (infraestruturas de rede, aplicações dos sistemas de informação,
servidores, etc.) podem causar um risco significativo de interrupção do negócio, se não for bem
gerido. Este facto pode acarretar outros riscos para a Sociedade, tais como impactos adversos na
reputação, na marca, na integridade das receitas, na satisfação dos clientes e na qualidade do
serviço, que podem levar à perda de clientes. No setor das comunicações eletrónicas, a interrupção
de negócio e outros riscos associados podem ser agravados porque os serviços são em tempo real
(voz, dados/Internet e TV), e os Clientes têm tipicamente uma baixa tolerância a interrupções. No
âmbito do programa BCM (Business Continuity Management), a NOS tem implementados
processos de gestão da Continuidade de Negócio que abrangem as instalações, as infraestruturas
de rede e as atividades mais críticas que suportam os serviços de comunicações, para os quais
desenvolve estratégias de resiliência, planos e ações de continuidade, e procedimentos de gestão
de incidentes/crise. Os processos de continuidade podem estar periodicamente sujeitos a análises
de impacto e de risco, bem como a auditorias, testes e simulações. A NOS tem vindo também a
desenvolver a articulação com entidades oficiais externas para cenários de catástrofe, proteção de
infraestruturas críticas e comunicação em crises, incluindo-se neste âmbito a colaboração com a
Autoridade Nacional de Proteção Civil.

•

Confidencialidade, Integridade e Disponibilidade (Gestão da Segurança da Informação) – Tendo
presente que a NOS é o maior grupo empresarial de comunicações e entretenimento no país, os
seus negócios utilizam intensivamente a informação e as tecnologias de informação e comunicação
que estão tipicamente sujeitas a riscos de segurança, entre os quais a disponibilidade, integridade,
confidencialidade e privacidade. Tal como outros operadores, a NOS está cada vez mais exposta a
riscos de cibersegurança, relacionados com ameaças externas às redes de comunicações
eletrónicas e ao ciberespaço envolvente. No âmbito do programa ISM - Information Security
Management, a NOS possui um Comité de Segurança da Informação (Comité GRC – Governance
Risk and Compliance) que está mandatado pela Comissão Executiva para, entre outras
responsabilidades, monitorizar os riscos associados à segurança, propor normas e promover ações
de sensibilização. As diversas unidades de negócio, sob supervisão do Comité, desenvolvem um
plano de ações internas, com o objetivo de consolidar os processos e controlos de gestão de
segurança da informação. Para as questões específicas relacionadas com a confidencialidade e
privacidade dos dados pessoais, a Sociedade possui um Chief of Personal Data Protection Officer
(CPDPO) que tem a responsabilidade da conformidade com as leis e regulamentos aplicáveis ao
processamento de dados, atua em nome da Sociedade na interação com a autoridade reguladora
nacional para a proteção de dados (CNPD - Comissão Nacional de Proteção de Dados) e promove a
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adoção dos princípios de proteção de dados, em linha com as normas internacionais e as melhores
práticas. Os colaboradores e parceiros assumem obrigações de confidencialidade, de sigilo e de
proteção de dados pessoais, não podendo transmitir a quaisquer terceiros os dados a que tenham
acesso no decurso e em resultado das suas funções. Estas obrigações são reforçadas através da
assinatura de termos de responsabilidade por parte dos colaboradores e dos parceiros, assim como
através de ações de comunicação e sensibilização e da realização de cursos de formação internos
sobre segurança e privacidade. Adicionalmente, a Sociedade possui alguns segmentos e processos
de negócio certificados no âmbito da Norma ISO27001 - Sistemas de Gestão da Segurança da
Informação, nomeadamente os relacionados com a gestão de clientes do negócio das
comunicações (gerir cliente, faturar e cobrar) e com os serviços de data centers da NOS Sistemas
(serviço de housing).
Fraude de Serviço (Gestão de Fraude de Telecomunicações) - A fraude de clientes ou terceiros é

•

um risco comum no setor das comunicações. Os praticantes de fraude podem tirar partido das
potenciais vulnerabilidades do processo da rede ou do serviço de comunicações. Considerando esta
realidade, a NOS possui equipas dedicadas à Gestão de Fraude e à Segurança de Serviço. Com o
objetivo de promover uma utilização segura dos serviços de comunicações, tem vindo a
desenvolver diversas iniciativas e implementação de controlos, entre as quais a disponibilização de
uma plataforma interna com informação sobre os riscos de segurança e fraude de serviço, bem
como a contínua melhoria dos processos de monitorização e mitigação destes riscos. Estão
implementados controlos de fraude de forma a evitar situações anómalas de consumos
fraudulentos ou situações de uso indevido (pirataria) com impacto direto nas receitas. A NOS
também adere às iniciativas promovidas pela associação internacional de operadores (GSMA),
nomeadamente ao Fórum de Fraude (GSMA Fraud Forum) e ao Grupo de Segurança (GSMA Security
Group).
Garantia de Receitas e Custos (Enterprise Business Assurance) - Os negócios de comunicações

•

eletrónicas estão sujeitos aos riscos operacionais inerentes relacionados com a garantia e
monitorização das receitas e dos custos de clientes, numa ótica de fluxos de receita e integridade
de plataformas. Os processos de Billing executam controlos de receita, no que concerne à qualidade
de faturação. A NOS conta também com uma equipa de Gestão e Controlo de Receita (Revenue
Assurance) que aplica processos de controlo de integridade de receita (sub ou sobrefaturação) e de
controlo de custos com o objetivo de apresentar uma cadeia de receitas e custos coerente, desde o
momento de entrada do cliente nos sistemas de aprovisionamento, passando pela prestação do
serviço de comunicações, até ao momento de faturação e cobrança.
Riscos financeiros
•

Fiscalidade – A Sociedade está exposta à evolução de legislação fiscal e eventuais interpretações
da aplicação da regulamentação fiscal e parafiscal de formas diversas. A gestão deste risco conta
com a Direção Administrativa e Financeira que acompanha toda a regulamentação fiscal e procura
garantir a máxima eficiência fiscal. Este departamento poderá ser apoiado por consultoria externa
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sempre que os temas em análise possam ser mais críticos e, por isso, careçam de uma
interpretação por parte de uma entidade independente.
•

Crédito e Cobranças – Estes riscos estão associados à redução de recebimentos de clientes pelo
eventual funcionamento ineficaz ou deficiente da régua de cobranças e/ou alterações à legislação
que regula a prestação de serviços essenciais e que tenham impacto na recuperação de dívidas de
clientes. O atual ambiente económico adverso também contribui significativamente para o
agravamento destes riscos. A sua mitigação é efetuada através da definição de um plano mensal
de ações de cobrança, do seu acompanhamento e validação e da avaliação de resultados. Sempre
que se justifique a régua e os timings das ações são ajustados de forma a garantir o recebimento
das dívidas de clientes. O objetivo é garantir que os valores em dívida são efetivamente cobrados
dentro dos períodos negociados sem afetar a saúde financeira da NOS. Adicionalmente, a NOS
tem áreas específicas para Controlo de Crédito, Cobranças e Gestão de Contencioso e, para
determinados segmentos de negócio, subscreve ainda seguros de crédito.

Riscos jurídicos
•

Legal e Regulatório – As questões regulatórias são relevantes no negócio das comunicações
eletrónicas, sujeito às regras específicas já definidas, assim como a novos regulamentos (exemplos:
informação pré-contratual e contratual no âmbito das comunicações eletrónicas, segurança e
integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas, etc.), impostos maioritariamente
pelo regulador nacional do setor, a Autoridade Nacional de Comunicações (ANACOM). A nível
europeu existem igualmente regulamentações com impacto significativo no mercado,
nomeadamente as medidas previstas ao abrigo da estratégia de Digital Single Market, incluindo a
revisão de diretivas que afetam de forma transversal os negócios (exemplos: serviços audiovisuais,
e-commerce, etc.), a entrada em vigor de novas regulamentações sobre acesso e conectividade
(exemplos: eliminação das tarifas de roaming, proteção da net neutrality, etc.), as mais recentes
diretivas e regulamentos específicos sobre cibersegurança e privacidade (exemplos: segurança das
redes e da informação, proteção de dados pessoais, privacidade nas comunicações eletrónicas,
etc.) e ainda, sobretudo, o futuro European Electronic Communications Code que visa agregar num
único documento as principais regulamentações orientadoras do mercado das comunicações
eletrónicas (exemplos: espectro, implementação do 5G, serviço universal, level playing field OTT,
proteção dos consumidores, governance dos reguladores nacionais e europeu, etc.). A NOS tem de
cumprir os quadros regulamentares definidos a nível europeu que tenham um efeito direto em
Portugal. Para além das regras específicas relacionadas com o setor das comunicações, a NOS está
também sujeita a legislação horizontal, incluindo a lei da concorrência. A gestão destes riscos conta
com a Direção Jurídica e de Regulação que acompanha a evolução das leis e regulamentos
aplicáveis, atendendo às ameaças e oportunidades que representam para a posição competitiva da
NOS nos setores de negócio em que está inserida.
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54.

Gestão de riscos

Os processos de gestão de riscos e de controlo interno da NOS, incluindo as metodologias pelas quais os
riscos são identificados, avaliados e acompanhados, encontram-se descritos no presente ponto.
Os processos de gestão de risco e de controlo interno são suportados por uma metodologia consistente e
sistemática, baseados na norma internacional Enterprise Risk Management - Integrated Framework, emitida
pelo COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the Treadway Commission). Adicionalmente, para a
gestão dos riscos relacionados com a Segurança da Informação e a Continuidade de Negócio, foram
consideradas também metodologias específicas alinhadas com as Normas da série ISO2700x - Information
Security Management e com a Norma ISO22301 - Business Continuity Management, bem como os requisitos
legais e regulamentares sobre segurança e integridade das redes (supervisionados pela ANACOM) e sobre a
privacidade dos dados pessoais (supervisionados pela CNPD).
As metodologias adotadas para o sistema de controlo interno tomaram ainda em consideração as referências
fornecidas pelos organismos responsáveis por promover a existência de mecanismos de controlo nos
mercados, incluindo as recomendações do Código de Governo das Sociedades da CMVM e do IPCG (Instituto
Português de Corporate Governance), bem como o CSC. Adicionalmente, para as vertentes de controlo
interno relacionadas com TIC (Tecnologias de Informação e Comunicação) foi considerado ainda o framework
COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).
O diagrama abaixo ilustra as principais fases incluídas no ciclo de gestão de risco da NOS, que podem ser
aplicadas ao nível das entidades ou dos processos de negócios das suas principais subsidiárias.

Ciclo de Gestão de Risco
(ERM - Enterprise Risk Management)
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Em linha com esta metodologia geral, a gestão e o controlo dos riscos são conseguidos através das principais
abordagens e dos métodos de seguida apresentados:
Gestão dos Riscos Corporativos (ERM – Enterprise Risk Management)
Abordagem: Pretende alinhar o ciclo de gestão do risco com o ciclo de planeamento estratégico da NOS.
Permite que os negócios da NOS atribuam prioridades e identifiquem os riscos críticos que possam
comprometer o seu desempenho e os seus objetivos, e adotar ações para gerir esses riscos, dentro dos níveis
predefinidos de aceitação. Isto é conseguido através da monitorização constante dos riscos e da
implementação de determinadas medidas corretivas.
Método: 1. Identificar e avaliar riscos do negócio >> 2. Explorar riscos e averiguar causas >> 3. Medir triggers
>> 4.Gerir riscos >> 5. Monitorizar riscos
Gestão da Continuidade de Negócio (BCM – Business Continuity Management)
Abordagem: Pretende mitigar o risco de interrupção de atividades críticas de negócio, que possam decorrer
de situações de catástrofe, falhas técnico-operacionais ou falhas de recursos humanos. O âmbito deste
processo inclui também a avaliação e a gestão dos riscos de segurança física nas instalações críticas da NOS.
Método: 1. Compreender o negócio >> 2. Definir estratégias de resiliência >> 3. Desenvolver e implementar
planos de continuidade e de gestão de crise >> 4. Testar, manter e auditar os planos e processos BCM
Gestão da Segurança da Informação (ISM – Information Security Management)
Abordagem: Pretende gerir os riscos associados à disponibilidade, integridade, confidencialidade e
privacidade da informação. Tem como objetivos desenvolver e manter a Política de Segurança da Informação,
verificar a conformidade dos procedimentos com a política, desenvolver programas de formação e
consciencialização e estabelecer e monitorizar KPIs (Key Performance Indicators) de Segurança da
Informação.
Método: 1. Identificar informação crítica >> 2. Detalhar plataformas / recursos críticos de suporte à
informação >> 3. Avaliar o nível de risco de segurança >> 4. Definir e implementar indicadores >> 5. Gerir e
monitorizar ações de mitigação dos riscos
Monitorização Contínua dos Riscos e Controlos (CM - Continuous Monitoring)
Abordagem: Permite rever, continuamente, os processos de negócio, assegurando de forma preventiva, próativa e dinâmica a manutenção de um nível aceitável de risco e controlo. O Manual de Controlo Interno
sistematiza e referencia os controlos, facilitando a sua divulgação e promovendo o seu cumprimento pelos
diversos intervenientes na organização.
Método: 1. Definir processos, ciclos de negócio (business cycles) e estrutura de dados >> 2. Estabelecer
desenho dos controlos >> 3. Implementar, divulgar e assegurar a efetividade dos controlos >> 4. Analisar e
reportar métricas de status de implementação dos controlos >> 5. Acompanhar os planos de ação (action
plans) e atualizar os controlos.

360

55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e gestão de riscos
relativos à divulgação de informação financeira
A NOS reconhece que, tal como sucede com outras sociedades cotadas com atividades semelhantes, está
potencialmente exposta a riscos relacionados com os processos de contabilidade e de reporte financeiro.
Assim, a Sociedade está empenhada em manter um ambiente de controlo interno eficaz, especialmente
nestes processos. Pretende assegurar a qualidade e a melhoria dos processos mais relevantes de preparação
e divulgação das demonstrações financeiras, de acordo com os princípios contabilísticos adotados e tendo
presente os objetivos da transparência, da consistência, da simplicidade e da materialidade. Neste contexto, a
atitude da Sociedade em relação à gestão de riscos financeiros tem sido conservadora e prudente.
As responsabilidades funcionais pelas demonstrações financeiras ao nível corporativo da NOS e ao nível das
sociedades subsidiárias do Grupo estão distribuídas do seguinte modo:
•

Os controlos ao nível da entidade (Entity Level Controls) são definidos em termos corporativos,
incluindo a NOS, sendo aplicáveis a todas as sociedades do Grupo, e visam estabelecer linhas
orientadoras de controlo interno para as subsidiárias da NOS;

•

Os controlos processuais (Process Level Controls) e os controlos dos sistemas de informação (IT/IS
Controls) são definidos corporativamente, sendo aplicados nas subsidiárias da NOS, ajustados às
suas especificidades, organização e responsabilidade pelos processos.

Atendendo a esta repartição, os controlos relacionados com a recolha da informação que servirá de base para
a preparação das demonstrações financeiras encontram-se, na generalidade das situações, nos
departamentos de cada uma das subsidiárias; os controlos relacionados com o processamento, registo e
arquivo contabilístico dessa informação encontram-se, a nível corporativo, na Direção Administrativa e
Financeira.
O sistema de controlo interno e de gestão de riscos associado às demonstrações financeiras inclui os
controlos-chave de seguida indicados:
•

O processo de divulgação de informação financeira está institucionalizado, os critérios para a
preparação e divulgação foram devidamente aprovados, estão plenamente estabelecidos e são
revistos periodicamente;

•

A utilização de princípios contabilísticos, explicados nos Anexos às demonstrações financeiras
nomeadamente na secção Políticas contabilísticas, constitui um dos pilares fundamentais do
sistema de controlo;

•

Os controlos encontram-se agregados pelos ciclos de negócio (business cycles) que dão
origem às demonstrações financeiras, e pelas respetivas classes e subclasses de transação;

•

É considerada a relação entre os riscos e as rubricas das demonstrações financeiras, de modo a
avaliar o impacto nas mesmas em resultado de oscilações nos níveis de risco;
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•

É mantida uma indexação entre os controlos definidos no Manual de Controlo Interno e as
quatro asserções financeiras comummente aceites:

i)

Completeness: pretende assegurar que todas as transações são registadas, que são capturadas
para processamento todas as transações válidas e que não existem registos em duplicado;

ii) Accuracy: orientado para assegurar que as transações são registadas de modo correto incluindo a
contabilização no período em que ocorreram, existindo uma adequada especialização dos
exercícios;
iii) Validity: significa que todas as transações são válidas, obedecendo a dois critérios fundamentais:
(i) são adequadamente aprovadas em conformidade com as delegações de competências e (ii)
estão relacionadas com a normal atividade da Sociedade, isto é, são lícitas;
iv) Restricted Access: pretende assegurar que existe uma adequada restrição de acessos à
informação, em suporte eletrónico ou qualquer outro meio de salvaguarda dos ativos.
De forma a garantir o conhecimento de todos os intervenientes no processo de reporte financeiro
relativamente às operações da Sociedade, ao normativo aplicável e aos conhecimentos técnicos necessários
para cumprirem as suas responsabilidades, a Direção Administrativa e Financeira prepara, para as situações
mais significativas, um conjunto de documentação sobre as políticas e procedimentos implementados e o seu
enquadramento nas IFRS (International Financial Reporting Standards), abordando ainda potenciais causas de
risco que podem afetar materialmente o reporte contabilístico e financeiro.
Entre essas potenciais causas de risco, evidenciamos as seguintes:
•

Estimativas contabilísticas – As estimativas contabilísticas mais significativas são descritas nos
Anexos às demonstrações financeiras. As estimativas foram baseadas na melhor informação
disponível durante a preparação das demonstrações financeiras, e no melhor conhecimento e na
melhor experiência de eventos passados e/ou presentes;

•

Saldos e transações com partes relacionadas – Os saldos e as transações mais significativos com
partes relacionadas são divulgados nos Anexos às demonstrações financeiras.

A NOS adota várias ações que permitem gerir os riscos e manter um ambiente de controlo interno robusto,
nomeadamente iniciativas do tipo:
•

Análises de conformidade – Incluem-se aqui as ações periódicas de auto-avaliação de
conformidade (Control Self-Assessment) do sistema de controlo interno e a consequente revisão
do Manual de Controlo Interno, assegurando a sua permanente atualização. Incluem-se
igualmente as ações corretivas sobre os procedimentos de controlo considerados como não
conformes, em resultado dos trabalhos de avaliação de conformidade desenvolvidos pela
Auditoria Interna e pelo Auditor Externo;

•

A revisão e melhoria do desenho dos controlos – Incluem-se aqui as ações de revisão de
procedimentos de controlo e o robustecimento dos ciclos de negócio (business cycles) e dos
fluxos financeiros com materialidade relevante, com o objetivo de melhorar o ambiente de
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controlo e a perceção dos riscos existentes (operacionais e financeiros). Este robustecimento
contempla a criação de uma visão agregadora do ciclo de vida dos ativos ou dos fluxos financeiros
associados, assim como dos respetivos processos e dos sistemas que os suportam.
Para além dos riscos financeiros referidos na secção dos principais tipos de riscos e que têm impacto no
negócio, a Sociedade está potencialmente exposta a outros riscos financeiros que podem ter impacto nas
demonstrações financeiras, tais como o risco de crédito (relacionado com saldos a receber de Clientes), o
risco de liquidez (relacionado com a adequação das disponibilidades às responsabilidades), o risco de
mercado (relacionado com as variações da taxa de câmbio e da taxa de juro) e o risco de capital (relacionado
com empréstimos financeiros e remuneração de acionistas).
Nos Anexos às demonstrações financeiras, nomeadamente na secção Políticas de gestão de risco, poder-se-á
obter informação mais específica sobre as políticas de gestão dos riscos financeiros, bem como sobre a forma
como os riscos associados às demonstrações financeiras são geridos e controlados.

IV. Apoio ao investidor
56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor
A Direção de Relação com Investidores, tem como objetivo assegurar o adequado relacionamento com os
acionistas, investidores e analistas em plena conformidade com o princípio do tratamento igualitário, bem
como com os mercados financeiros em geral e, em particular, com o mercado regulamentado onde se
encontram admitidas à negociação as ações representativas do capital social da NOS – a saber, o Euronext
Lisbon - e com a respetiva entidade reguladora, a CMVM.
A Direção de Relação com Investidores publica, anualmente, o relatório de gestão e contas divulgando
também a informação anual, semestral e trimestral, em conformidade com a lei societária e as leis de
mercado de capitais nacionais. A Sociedade divulga informação privilegiada em relação à sua atividade ou dos
valores mobiliários por si emitidos de forma imediata e pública, podendo os acionistas e demais stakeholders
aceder à mesma através do sítio da internet da Sociedade (www.nos.pt/ir). Toda a informação é
disponibilizada no sítio da internet da Sociedade em Português e Inglês.
A atividade desenvolvida pela Direção de Relação com Investidores assegura igualmente a informação
constante e atualizada à comunidade financeira acerca da atividade da NOS através da elaboração regular de
press releases, apresentações e comunicados sobre os resultados trimestrais, semestrais e anuais, bem como
sobre quaisquer factos relevantes que ocorram.
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Presta, igualmente, todo e qualquer tipo de esclarecimentos à comunidade financeira em geral – acionistas,
investidores (institucionais e particulares) e analistas, assistindo e apoiando também os acionistas no
exercício dos seus direitos. A Direção de Relações com Investidores promove encontros regulares da equipa
de gestão executiva com a comunidade financeira através da participação em conferências especializadas, da
realização de roadshows quer em Portugal, quer nas principais praças financeiras internacionais e reúne
frequentemente com investidores que visitam Portugal. Em 2016, os principais eventos de Relações com
Investidores foram:

DATA

FORMATO

LOCAL

13 Janeiro

Roadshow

Lisboa

14 Janeiro

Haitong Iberian Conference

Londres

21/22 Janeiro

Roadshow

NY

28/29 Janeiro

Roadshow

Londres

03 Março

Roadshow

Genebra

15/16 Março

Citigroup European and Em erging Telecom s Conference

Londres

07 Abril

29th ESN European Conference

Paris

03 Maio

Roadshow

Madrid

05 Maio

Roadshow

Lisboa

11 Maio

Roadshow

Paris

12/13 Maio

Roadshow

Londres

18 Maio

UBS Pan European Sm all & Mid-Cap Conference

Londres

24 Maio

Berenberg European Conference USA 2016

NY

25 Maio

Roadshow

Chicago

07/08 Junho

Euronext Pan European Days

1/2 Setembro

Credit Suisse Conference

Londres

6 Setembro

Barclays TMT Forum

Londres

9 Setembro

BPI Iberian Conference

Porto

13 Setembro

BBVA Iberian Conference

Londres

NY

20 Setembro

Goldm an Sachs Com m unacopia

NY

16/17 Novembro

Morgan Stanley TMT Conference

Barcelona

A Direção de Relação com Investidores da NOS tem a seguinte composição:
Maria João Carrapato - Diretora de Relações com Investidores
Tel.: +351 21 782 47 25
Henrique Rosado
Tel.: +351 21 791 66 63
Clara Teixeira
Tel.: +351 21 782 47 25
As funções, composição e contatos da Direção de Relação com Investidores encontram-se, igualmente,
divulgados no sítio da internet da Sociedade.
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57. Representante para as relações com o mercado
Maria João Carrapato é a Representante para as Relações com o Mercado da NOS.
Qualquer interessado pode solicitar informações à Direção de Relação com Investidores, através dos
seguintes contactos:
Rua Ator António Silva, n.º 9
1600 - 203 Lisboa (Portugal)
Tel. +(351) 21 782 47 25

Fax: +(351) 21 782 47 35

E-mail: ir@nos.pt

58. Pedidos de informação
Existe, na Sociedade, um registo de todos os pedidos de informação e respetivo tratamento dado, tendo os
mesmos sido, devida e atempadamente, endereçados.
Ressalte-se que, à data de 31 de dezembro de 2016, não se encontrava nenhum pedido de informação
pendente de resposta.

V. Sítio de internet
59. Endereços
A NOS disponibiliza, através do seu sítio da Internet
(http://www.nos.pt/institucional/PT/Paginas/default.aspx), em português e inglês, acesso a informações
que permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade atual em termos económicos,
financeiros e de governo.

60 a 65. Local de disponibilização de: (i) informação sobre a sociedade; (ii)
estatutos e regulamentos; (iii) informação sobre titulares de órgãos e outras
estruturas; (iv) documentos de prestação de contas e outros documentos de
índole financeira; (v) convocatória e informação preparatória e subsequente;
e (vi) acervo histórico de deliberações
Em linha com Recomendação VI.1 do Código de Governo das Sociedades da CMVM, a Sociedade disponibiliza
no seu sítio da Internet (http://www.nos.pt/institucional/PT/investidores/governo-desociedade/Paginas/default.aspx) a seguinte informação e / ou documentação, em português e inglês:
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- Firma, a sua qualidade de sociedade aberta, local onde se encontra a sua sede e demais elementos
mencionados no artigo 171.º do CSC;
- Estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e comissões internas (em particular, da Comissão
Executiva);
- Identidade dos titulares dos órgãos sociais;
- Direção de Relação com Investidores, incluindo, identificação da representante para as relações com o
mercado, composição, funções e contactos daquela direção;
- Documentos de prestação de contas dos últimos cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos
societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da Assembleia Geral,
divulgação de contas anuais, semestrais e trimestrais.
- Convocatórias da Assembleia Geral, propostas apresentadas e extratos de ata;
- O acervo histórico com as deliberações tomadas pela Assembleia Geral da Sociedade, o capital social
representado e os resultados das votações, pelo menos, dos últimos três anos.

D. Remunerações
I. Competência para determinação
66.

Respetiva identificação

Nos termos do artigo 399.º do CSC e do artigo 14.º dos Estatutos da Sociedade, compete à Assembleia Geral
de acionistas ou a uma comissão por aquela nomeada fixar as remunerações dos membros dos órgãos sociais
e demais corpos sociais, tendo em conta as funções desempenhadas e a situação económica da Sociedade.

Quando exista Comissão de Vencimentos a mesma será constituída por dois ou mais membros, acionistas ou
não, eleitos pela Assembleia Geral (número 2 do artigo 14.º dos Estatutos da Sociedade).
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II. Comissão de vencimentos
67.

Composição da Comissão de Vencimentos

Em Assembleia Geral Anual, de 26 de abril de 2016, foi nomeada uma Comissão de Vencimentos, para o
triénio de 2016/2018.
A Comissão de Vencimentos é composta por dois elementos com reconhecida experiência, nomeadamente
no campo empresarial, que dispõem do conhecimento necessário para tratar e decidir sobre todas as
matérias da competência da Comissão de Vencimentos, incluindo sobre política remuneratória.
Com vista à determinação da política remuneratória, a Comissão de Vencimentos acompanha e avalia, numa
base constante e com o apoio da CNA, o desempenho dos Administradores, verificando em que medida
foram atingidos os objetivos propostos, e reúne sempre que for necessário.
A composição da Comissão de Vencimentos em 31 de dezembro de 2016 era a seguinte:
Presidente

Ângelo Paupério

Vogal

Mário Leite da Silva

A Sociedade proporciona aos membros da Comissão de Vencimentos permanente acesso, a expensas da
Sociedade, a consultores externos especializados em diversas áreas, sempre que aquela comissão o
necessite. A Comissão de Vencimentos não procedeu, durante o ano 2016, a qualquer contratação de
serviços para apoio ao cumprimento da sua missão.
A Comissão de Vencimentos reuniu 3 vezes em 2016, tendo deliberado sobre matérias de avaliação,
remuneração e definição de objetivos da Comissão Executiva.

68. Conhecimento e experiência dos membros
Os membros da Comissão de Vencimentos apresentam uma vasta e reconhecida experiência de Gestão
empresarial, designadamente em sociedades cotadas, remetendo-se aqui para a informação anteriormente
apresentada no ponto 19 do presente relatório.
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III. Estrutura das remunerações
69.

Descrição da política remuneratória

Na reunião da Assembleia Geral da NOS de 26 de abril de 2016, foi submetida à apreciação dos acionistas da
Sociedade uma declaração da Comissão de Vencimentos sobre a política de remuneração dos órgãos de
administração e fiscalização da NOS, em cumprimento do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 28/2009, de 19 de
junho, cujas linhas gerais a seguir se detalham.
Os sistemas de recompensa constituem um elemento estratégico na capacidade de uma organização atrair,
reter e motivar os melhores profissionais do mercado.
As boas práticas dos sistemas de remuneração, ao nível de sociedades cotadas, aconselham modelos
integrando diferentes componentes: uma componente fixa, funcionando como remuneração “base”, e outra
variável, que poderá passar pela atribuição de um bónus anual, pela componente de participação nos
resultados e/ou pela implementação de planos de atribuição de ações.
No âmbito das componentes do sistema de compensação da NOS para os membros executivos da
Administração, refira-se que este sistema está alinhado com o praticado por outras sociedades comparáveis.
A remuneração variável associada ao cumprimento de objetivos de gestão é exercida através das seguintes
componentes: a Participação nos Resultados e o Plano de Atribuição de Ações.
A Participação nos Resultados pode ser proposta aos acionistas, pelo Conselho de Administração. Após
avaliação do montante total a ser distribuído, o valor a ser recebido por cada membro dependerá, também, do
alinhamento com os resultados.
Os planos de ações, aprovados, ao longo do tempo, em Assembleia Geral, visam garantir o alinhamento dos
interesses individuais com os objetivos empresariais e os interesses dos acionistas da NOS, premiando o
cumprimento de objetivos, que pressupõem criação de valor de uma forma sustentada.
Os membros não executivos do Conselho de Administração, pelo facto de não terem responsabilidades na
operacionalização das estratégias definidas, dispõem de um sistema de compensação que não prevê
nenhuma das componentes da remuneração variável, incluindo apenas uma componente fixa.
Política de remuneração dos membros dos órgãos de fiscalização
Os membros do Conselho Fiscal, à semelhança dos demais Administradores não executivos, apenas auferem
uma remuneração fixa.
O Revisor Oficial de Contas é remunerado de acordo com as condições contratualmente fixadas, nos termos
legais.
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Em face do supra exposto, a NOS considera que o seu modelo de remuneração dos Administradores
executivos apresenta uma arquitetura adequada, uma vez que: i) define uma potencial remuneração máxima
total; ii) premeia a performance, mediante uma remuneração adequada aos mecanismos de defesa dos
interesses dos stakeholders; iii) desincentiva a adoção excessiva de riscos, uma vez que cinquenta por cento
das componentes de remuneração variável – Participação nos Resultados e Plano de Atribuição de Ações –
são diferidas no tempo, ao longo de três anos; iv) garante ativamente a adoção de políticas sustentáveis no
tempo, designadamente, através da definição de objetivos de negócio previamente definidos e em virtude do
efetivo pagamento das componentes variáveis de remuneração diferidas estarem condicionadas ao
cumprimento de condições objetivas, associadas à solidez económica da Sociedade; v) permite a obtenção e
retenção de talentos; e vi) está em linha com o benchmarking comparável.

70.

Estrutura da remuneração e alinhamento de interesses

O sistema de compensação supra referido tem também por finalidade assegurar o alinhamento dos
interesses dos membros do Conselho de Administração (em particular, os Administradores executivos, que
poderão beneficiar de componente variável de remuneração) com os objetivos empresariais de longo prazo.
Para o sucesso desta estratégia é fundamental que o alinhamento seja realizado através de objetivos claros e
coerentes com a estratégia, métricas rigorosas para a avaliação da performance individual, para além de
incentivos corretos à performance que simultaneamente potenciem princípios éticos, desincentivando a
assunção excessiva de riscos.
Para a criação de valor é, por conseguinte, necessário, para além de excelentes profissionais, um quadro de
incentivos adequados à dimensão e complexidade dos desafios.
Anualmente a Comissão de Vencimentos, em articulação com a CNA, define as grandes variáveis sujeitas a
avaliação e os respetivos valores objetivos para as mesmas.
A determinação da remuneração variável dos Administradores executivos foi efetuada com base na
performance da NOS medida através de indicadores de negócio previamente definidos. No ano de 2016,
foram tidos em consideração os agregados Quota de Mercado de Telecomunicações em Receitas, EBITDA
(“Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization”), Free Cash Flow depois de Juros e
Impostos e antes de Dividendos, Investimentos Financeiros e Aquisição de Ações próprias.
Por sua vez, a componente associada ao Plano de Atribuição de Ações tem por intenção, para além do
cumprimento dos objetivos já mencionados para a Participação nos Resultados, garantir igualmente o
alinhamento com a criação de valor acionista e do fortalecimento de mecanismos de fidelização.
A NOS tem em vigor um Plano de Atribuição de Ações, aprovado na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014,
destinado a colaboradores em determinados grupos organizacionais, incluindo os Administradores
executivos.
Note-se, porém, que por força do diferimento da entrega de ações, durante o decurso de 2016 encontravamse em vigor os planos das sociedades anteriores à fusão: um denominado por Executivo Sénior, outro por

369

Standard, e os planos Optimus e Mainroad. Por outras palavras, foi ainda possível, após a fusão, a entrega de
ações ao abrigo destes planos.

71.

Componente variável e desempenho

A remuneração variável, através das componentes acima referidas, procura consolidar uma correta política de
fixação de objetivos com sistemas que premeiem devidamente a capacidade de execução e de obtenção de
performances ambiciosas, que desincentivem políticas de curto prazo, fomentando antes o desenvolvimento
de políticas sustentáveis de médio e longo prazo.
Refira-se que o Plano de Atribuição de Ações, aprovado na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014 define a
modalidade de entrega diferida de ações (diferimento de 3 anos), em conformidade com as disposições legais
e regulamentares em vigor em matéria de diferimento da remuneração variável.
Sublinhe-se ainda que, para além de os atuais planos de ações serem, de facto, diferidos no tempo (isto é, o
Plano de Atribuição de Ações aprovado pela Assembleia Geral de 23 de abril de 2014 e os planos Executivo
Sénior, Standard e os planos Optimus e Mainroad), a Comissão de Vencimentos condicionou, em relação aos
membros executivos, a transformação dos direitos, atribuídos no âmbito dos planos à verificação de
resultados positivos da Sociedade, o que pressupõe o cumprimento da seguinte condição adicional:
A situação líquida consolidada no ano n+3, excluídos quaisquer movimentos extraordinários ocorridos após o
termo do ano n, e abatida, para cada exercício, de um valor correspondente a um pay out de 40% sobre o
lucro líquido apurado nas contas consolidadas de cada exercício do período de diferimento
(independentemente do pay out efetivo) deve ser superior à apurada no termo do exercício n. Consideram-se
movimentos extraordinários, no período que medeia entre o ano n e n+3, nomeadamente os encaixes de
aumento de capital, compra ou venda de ações próprias, entrega extraordinária de dividendos, pay out anual
diferente de 40% do resultado consolidado do respetivo exercício ou outros movimentos que afetando a
situação líquida não derivem dos resultados operacionais da Sociedade. A situação líquida do ano n+3 deve
ser apurada com base nas regras contabilísticas aplicadas no exercício n, para garantir a comparabilidade.
A atribuição de ações, no âmbito dos planos aprovados, estando totalmente dependente da performance do
Grupo e individual, visa primordialmente assegurar a maximização da criação de valor numa perspetiva de
médio e longo prazo, incentivando por conseguinte a prossecução de políticas sustentáveis ao longo do
tempo.
Estes planos encontram-se melhor descritos no número 86 do Capítulo VI infra.
Os objetivos avaliados correspondem genericamente a variáveis de rentabilidade e crescimento que
asseguram o desenvolvimento da NOS e, por conseguinte, indiretamente também, da economia nacional e da
globalidade dos seus stakeholders.
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Limites máximos da remuneração variável
O valor das componentes variáveis (incluindo os Planos de Ações), no momento da data da deliberação de
atribuição pela Comissão de Vencimentos, está limitado a um valor máximo de 120% por referência à
retribuição fixa, conforme as boas práticas de governo societário vigentes nesta matéria.
Garantia de remunerações variáveis mínimas
Não existem quaisquer contratos garantindo mínimos para a remuneração variável, independentes da
performance da Sociedade, nem contratos visando mitigar o risco inerente à remuneração variável.

72.

Diferimento do pagamento de remuneração variável

Metade da compensação variável atribuída foi diferida ao longo de três anos ficando o seu pagamento
dependente de desempenho positivo futuro. A definição desta condição de acesso futuro, à remuneração
variável, foi já explicitada no ponto 71 acima.

73.

Atribuição de remuneração variável em ações

Em Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, foi aprovado o Plano de Atribuição de Ações.
Neste âmbito, de referir que não existem contratos de cobertura (hedging) ou de transferência de risco,
relativamente a um valor pré-definido da remuneração total anual dos Administradores executivos. Deste
modo e em consequência, não se mitiga o risco inerente à respetiva variabilidade da remuneração.

74.

Atribuição de remuneração variável em opções

Não estão atualmente implementadas remunerações em opções para os Administradores, isto é, o Plano de
Atribuição de Ações apenas permite a atribuição de ações.

75.

Prémios anuais e outros benefícios não pecuniários

Não foram atribuídos, em 2016, outros benefícios não pecuniários significativos.

76.

Regimes complementares de pensões ou reforma

Não existem quaisquer regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os
Administradores.
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IV. Divulgação das remunerações
77.

Remuneração auferida pelos Administradores

A remuneração dos Administradores, durante o exercício de 2016, foi a seguinte:

NOME

REMUNERAÇÃO
FIXA

PARTICIPAÇÃO
DE RESULTADOS

TOTAL

ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
MIGUEL NUNO SANTOS ALMEIDA
JOSE PEDRO FARIA PEREIRA DA COSTA
ANA PAULA GARRIDO PINA MARQUES
ANDRE NUNO MALHEIRO DOS SANTOS ALMEIDA (1)
MANUEL ANTONIO PORTUGAL RAMALHO EANES
JORGE FILIPE PINTO SEQUEIRA DOS SANTOS GRACA (2)

549.150
419.558
312.755
237.309
312.755
214.796

327.003
239.642
185.067
120.938
185.067
128.293

876.153
659.200
497.822
358.247
497.822
343.089

ADMINISTRADORES NÃO EXECUTIVOS
JORGE MANUEL DE BRITO PEREIRA
ANGELO GABRIEL RIBEIRINHO SANTOS PAUPERIO
ANTONIO DOMINGUES (3)
ANTONIO BERNARDO ARANHA GAMA LOBO XAVIER
CATARINA EUFEMIA AMORIM DA LUZ TAVIRA
FERNANDO FORTUNY MARTORELL (4)
ISABEL JOSE DOS SANTOS (5)
JOAQUIM FRANCISCO ALVES FERREIRA DE OLIVEIRA
JOAO PEDRO MAGALHAES DA SILVA TORRES DOLORES (6)
LORENA SOLANGE FERNANDES DA SILVA FERNANDES
MARIA CLAUDIA TEIXEIRA AZEVEDO
MARIO FILIPE MOREIRA LEITE DA SILVA

134.558
73.639
39.800
55.918
52.279
16.375
27.996
52.279
41.637
52.279
52.279
73.639

-

134.558
73.639
39.800
55.918
52.279
16.375
27.996
52.279
41.637
52.279
52.279
73.639

2.719.001

1.186.010

3.905.011

(1) Administrador executivo com mandato suspenso a partir de 1 de outubro e pelo período de 6 meses.
(2) Administrador executivo nomeado em 26 de abril de 2016.
(3) Administrador não executivo renunciou em 30 de setembro de 2016.
(4) Administrador não executivo renunciou em 26 de abril de 2016.
(5) Administrador não executivo renunciou em 31 de julho de 2016.
(6) Administrador não executivo nomeado em 26 de abril de 2016.

Os montantes apresentados no quadro foram calculados numa base de acréscimo.
Adicionalmente e relativamente à performance do exercício de 2016, serão atribuídos direitos no âmbito do
plano de ações NOS 2017-2020, com um período de empossamento das ações de três anos, condicionado ao
desempenho futuro positivo da Sociedade nos termos referidos no ponto 71. O número de ações estimado(1)
a atribuir a cada administrador detalha-se conforme segue:
NOME
ADMINISTRADORES EXECUTIVOS
MIGUEL NUNO SANTOS ALMEIDA
JOSE PEDRO FARIA PEREIRA DA COSTA
ANA PAULA GARRIDO PINA MARQUES
ANDRE NUNO MALHEIRO DOS SANTOS ALMEIDA
MANUEL ANTONIO PORTUGAL RAMALHO EANES
JORGE FILIPE PINTO SEQUEIRA DOS SANTOS GRACA

(1)

Nº DE AÇÕES
67.197
49.697
38.030
28.551
38.030
26.363
247.868

O número de ações final a atribuir será apurado com base na cotação média de fecho nas 15 sessões anteriores a 31 de março ou à tomada de deliberação,

pela Comissão de Vencimentos.
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78.

Montantes pagos por outras sociedades do “Grupo”

Os Administradores executivos da NOS que exercem também funções noutras sociedades do Grupo NOS não
recebem qualquer remuneração adicional ou outros montantes a qualquer título.

79.

Participação em lucros ou pagamento de prémios

As remunerações variáveis a pagar com base na performance de 2016, incluindo a participação em lucros ou
pagamento de outras componentes de remuneração variável, encontram-se descritas no ponto 77.

80. Indemnizações a ex-Administradores executivos
Não foram pagas, em 2016, quaisquer indemnizações a ex-Administradores por cessação das suas funções.

81.

Remuneração auferida pelos membros do órgão de fiscalização

A remuneração dos membros do Conselho Fiscal, durante o exercício de 2016, foi a seguinte:
NOME
CONSELHO FISCAL
PAULO CARDOSO CORREIA DA MOTA PINTO
EUGENIO LUIZ LOPES FRANCO FERREIRA
NUNO TIAGO BANDEIRA DE SOUSA PEREIRA (1)
PATRICIA ANDREA BASTOS TEIXEIRA LOPES COUTO VIANA (2)
(1)
(2)

REMUNERAÇÃO
FIXA
60.000
30.000
9.643
20.476
120.119

Mandato terminou a 31 de dezembro de 2015 tendo-se mantido em funções até 26 de abril de 2016.
Eleita na Assembleia Geral de 26 de abril de 2016 para o triénio 2016-2018.

Os membros do Conselho Fiscal não recebem qualquer remuneração variável, nem participam nos planos de
ações NOS.

82.

Remuneração do Presidente da Mesa da Assembleia Geral

A remuneração dos membros da Mesa da Assembleia Geral, durante o exercício de 2016, foi a seguinte:
NOME
MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
PEDRO CANASTRA DE AZEVEDO MAIA
TIAGO ANTUNES DA CUNHA FERREIRA DE LEMOS

REMUNERAÇÃO
FIXA
18.000
5.000
23.000
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V. Acordos com implicações remuneratórias
83.

Limites a compensações por destituição sem justa causa

Em caso de destituição sem justa causa, os Administradores da NOS têm direito a indemnização pelos danos
sofridos nos termos legais e/ou contratualmente aplicáveis.

84. Indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou
cessação por mudança de controlo (Administradores e dirigentes)
Em caso de cessação antecipada do termo do mandato dos Administradores, genericamente, não existem
condições compensatórias adicionais às legalmente estabelecidas, exceto no caso de existência de contrato
de administração que, nesta matéria, estipule condições particulares.

VI. Planos de ações e stock options
85.

Planos e destinatários

O Plano de Atribuição de Ações em vigor no Grupo NOS submetido e aprovado na Assembleia Geral de 23 de
abril de 2014, com menção de todos os elementos necessários à sua apreciação (incluindo o respetivo
regulamento), tem como objetivos:
• A fidelização dos colaboradores das diversas sociedades integrantes do Grupo;
• O estímulo à capacidade criativa e produtiva dos mesmos, fomentando dessa forma os resultados
empresariais;
• A criação de condições favoráveis de recrutamento de quadros dirigentes e trabalhadores de elevado valor
estratégico;
• O alinhamento dos interesses dos colaboradores com os objetivos empresariais e os interesses dos
acionistas da NOS premiando o seu desempenho em função da criação de valor para os acionistas da NOS,
refletida na valorização em bolsa das suas ações.
Este Plano, aplicável a colaboradores, em determinados grupos organizacionais (incluindo Administradores
Executivos), é um dos pilares para fazer da NOS uma empresa de referência em matéria de desenvolvimento
profissional e pessoal e estimular o desenvolvimento e a mobilização dos colaboradores em torno de um
projeto comum.
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O Regulamento do Plano de Atribuição de Ações da NOS, contendo todos os elementos necessários para a
correta avaliação do Plano, aprovado na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, encontra-se disponível para
consulta no sítio da internet da Sociedade.
No âmbito do Plano de Atribuição de Ações será atribuído um número de ações, que está dependente
exclusivamente do cumprimento dos objetivos estabelecidos para a NOS e da avaliação de desempenho
individual.
Esta filosofia de compensação, através de programas de ações que permitem alinhar os colaboradores seus
beneficiários, em especial, os Administradores executivos, com a criação de valor acionista, constitui um
importante mecanismo de fidelização para além de reforçar a cultura de performance do Grupo NOS, uma vez
que a sua atribuição está dependente do cumprimento dos respetivos objetivos.
Fazer da NOS uma referência em termos de práticas internacionais de remuneração, adotando os melhores
modelos das empresas líderes de mercado, é o grande objetivo destes planos que visam três grandes
vetores: alinhamento com estratégias ganhadoras e sustentáveis, motivação dos colaboradores e partilha de
valor criado.
Por força do diferimento da entrega de ações, permanecem ainda em vigor os planos das sociedades
anteriores à fusão: um denominado por Standard, e os planos Optimus/Mainroad.

86. Caracterização do plano
Plano NOS
Plano de Atribuição de Ações aprovado na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, dirigido aos
colaboradores em determinados grupos organizacionais, que sejam selecionados pela Comissão Executiva
(ou pela Comissão de Vencimentos, sob proposta do Presidente do Conselho de Administração, se o
beneficiário for membro da Comissão Executiva da NOS).
O período de empossamento das ações deste Plano é de três anos, contados da data da atribuição, ou seja, a
sua efetiva entrega, e a consequente disponibilidade, apenas ocorrerá, para os membros executivos,
decorridos 3 anos sobre a respetiva atribuição, se se verificarem as condições a que a respetiva entrega se
encontra sujeita, designadamente, a verificação de desempenho positivo nos termos descrito no ponto 71
supra.
Para além do Plano NOS, plano atualmente em vigor no grupo, após aprovação em Assembleia Geral do dia 23
de abril de 2014, atento o diferimento a que o empossamento se encontra sujeito, podem ainda ser entregues
ações ao abrigo dos seguintes planos, que transitaram das sociedades, anteriores à fusão entre a Optimus e a
ZON Multimédia, em 2013, e da operação Mainroad, em 2014:
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Plano de Ações “Standard”
Plano de atribuição de ações dirigido aos colaboradores, independentemente das funções que os mesmos
desempenhem, que sejam selecionados pela Comissão Executiva (ou pela Comissão de Vencimentos, sob
proposta do Presidente do Conselho de Administração, se o beneficiário for membro da Comissão Executiva
da NOS).
O período de empossamento das ações deste plano estende-se por cinco anos, tendo ocorrido o primeiro
destes empossamentos 12 meses decorridos sobre o período a que se referiu a respetiva atribuição, a uma
taxa de 20% por ano.
Plano de Ações “Executivos Seniores”
Plano de atribuição de ações e/ou opções dirigido aos colaboradores, qualificados como Executivos Seniores,
que sejam selecionados pela Comissão Executiva (ou pela Comissão de Vencimentos sob Proposta do
Presidente do Conselho de Administração, se o beneficiário for membro da Comissão Executiva da NOS).
Neste plano, o período de empossamento das ações é de três anos, contados da data da atribuição, ou seja, a
sua efetiva entrega, e a consequente disponibilidade, apenas ocorrerá decorridos 3 anos sobre a respetiva
atribuição.
O empossamento das ações atribuídas, aos membros executivos da NOS, no âmbito deste plano, além do
diferimento de 3 anos, está condicionado ao desempenho futuro positivo da Sociedade nos termos referidos
no ponto 71.
Plano Optimus/Mainroad
O plano Optimus/Mainroad é um plano de benefícios atribuído de forma discricionária, sendo diferido por um
período de três anos, entre a data de atribuição e a data de vencimento. A atribuição é efetuada em março de
cada ano, em relação ao desempenho do ano anterior. Os valores atribuídos resultam do valor resultante da
aplicação dos critérios descritos na remuneração variável de curto prazo para o ano a que este se refere. As
datas de exercício para todos os planos também são ajustadas em conformidade. No caso dos membros da
Comissão Executiva, a entrega do plano na data de atribuição depende do sucesso global da Sociedade
durante este período, estimado em conformidade com os objetivos definidos pela Comissão de Vencimentos
para cada período de três anos.

87.

Plano de ações stock options a favor de trabalhadores e colaboradores

Condições de atribuição e determinação do número de ações a atribuir aos beneficiários
Nos termos do Plano de Atribuição de Ações aprovado na Assembleia Geral de 23 de abril de 2014, compete à
Comissão Executiva selecionar os beneficiários de cada plano e deliberar casuisticamente sobre a atribuição
de ações aos colaboradores elegíveis. No que diz respeito aos membros da Comissão Executiva, esta
competência pertence à Comissão de Vencimentos.
A atribuição de ações aos respetivos beneficiários está totalmente dependente de critérios de performance,
quer do Grupo quer individuais.
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O número de ações a atribuir é estabelecido com base em valores fixados por referência a percentagens da
remuneração auferida pelos beneficiários tendo em conta a avaliação dos objetivos anuais da NOS, bem como
a avaliação de desempenho individual. O número concreto de ações a atribuir será, assim, o resultante da
divisão do valor atribuído pela cotação média de fecho nas 15 sessões anteriores à tomada de deliberação
pela Comissão Executiva, salvo se a Comissão Executiva ou a Comissão de Vencimentos, no caso dos
membros da Comissão Executiva, considerar discricionariamente outros critérios de determinação mais
adequados. As ações podem ser atribuídas de forma gratuita ou através da possibilidade de aquisição com
desconto até 90%.
Estas ações, ou o montante equivalente em dinheiro, são entregues após um período de diferimento de 3
anos. O valor final depende do sucesso global da Sociedade durante este período. No entanto, se houver
distribuição de dividendos e o valor nominal das ações ou o capital social for alterado durante o período de
diferimento, o número inicial de ações no âmbito do Plano será alterado para refletir os efeitos das alterações
acima descritas, para que o plano esteja alinhado com o retorno total alcançado.
Em 31 de dezembro de 2016, os planos que permitem a entrega de ações eram os seguintes:

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, os movimentos ocorridos ao abrigo do plano,
detalham-se do seguinte modo:

1) Inclui, predominantemente, correções efetuadas em função do dividendo pago, ações relativas a planos excecionalmente liquidados em dinheiro, e ações
relativas a saídas de colaboradores, sem direito a empossamento de ações.

Os custos dos planos de ações são reconhecidos ao longo do exercício que medeia a atribuição e o
empossamento das mesmas. A responsabilidade dos planos é calculada com base na cotação à data de
atribuição de cada plano, sendo que para os planos Optimus e para os planos Mainroad, a data de atribuição
corresponde à data da fusão e à data da aquisição, respetivamente (momento da conversão dos planos de
ações Sonaecom em ações NOS). A 31 de dezembro de 2016, a responsabilidade em aberto (isto é, o valor
que a Sociedade terá de suportar) relativa a estes planos era de 6.317 milhares euros, e está registada em
Reservas.
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88. Controlo de participação dos trabalhadores no capital
Restrições à transmissão das ações
Os direitos a ações atribuídos só podem ser alienados após o respetivo empossamento, cujo período difere
de acordo com o plano de ações, sendo de 3 anos no plano NOS e para os planos de ações das sociedades
Optimus e de 5 anos no plano Standard (com empossamentos anuais de 20%), de acordo com as condições
acima explicitadas. No caso dos membros executivos beneficiários dos planos de ações, a transmissão está
ainda dependente de uma condição extra relacionada com a existência de resultados futuros positivos da
Sociedade, igualmente descrita acima no ponto 71.

E. Transações com partes relacionadas
I. Mecanismos e procedimentos de controlo
89.

Mecanismos de controlo de transações com partes relacionadas

A NOS tem instituídos mecanismos e procedimentos de controlo de negócios da Sociedade com acionistas
titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos
termos do artigo 20.º do CVM.
Nos termos da alínea o) do número 3.1 do artigo 3.º da delegação de poderes de gestão do Conselho de
Administração na Comissão Executiva, não foram objeto de delegação a celebração de quaisquer transações,
entre a Sociedade e acionistas titulares de participação qualificada igual ou superior a 2% dos direitos de voto
(Participantes Qualificados) e/ou entidades que com eles estejam em qualquer relação nos termos do artigo
20.º do CVM (Partes Relacionadas), quando excedam o montante individual de 75.000 Euros ou o montante
agregado anual por entidade fornecedora de 150.000 Euros (sem prejuízo de as transações terem sido
aprovadas em termos gerais ou de enquadramento pelo Conselho de Administração).
Por sua vez, a alínea g) do número 2.9 do artigo 2, também da delegação de poderes de gestão do Conselho
de Administração na Comissão Executiva, determina que compete em especial ao Presidente da Comissão
Executiva assegurar que o Conselho de Administração é informado, numa base trimestral, das transações
que, no âmbito da delegação de competências da Comissão Executiva, tenham sido celebradas entre a
Sociedade e acionistas titulares de participação qualificada igual ou superior a 2% dos direitos de voto
(Participantes Qualificados) e/ou entidades que com eles estejam em qualquer relação nos termos do artigo
20.º do CVM (Partes Relacionadas), quando excedam o montante individual de 10.000 Euros.
Também a CAF, enquanto comissão especializada do Conselho de Administração, escrutina estas matérias,
determinando a alínea q) do artigo 3.º do seu regulamento que, são poderes desta, nomeadamente, analisar e
dar parecer prévio sobre as transações entre a Sociedade e acionistas titulares de participação qualificada
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igual ou superior a 2% dos direitos de voto (Participantes Qualificados) e/ou entidades que com eles estejam
em qualquer relação nos termos do artigo 20.º do CVM.
Adicionalmente, em conformidade com a recomendação V.2 do Código de Governo das Sociedades da CMVM
(2013), nos termos da alínea r) do número 1 do artigo 3.º do Regulamento do Conselho Fiscal, compete a este
órgão, designadamente, emitir parecer prévio sobre os negócios de relevância significativa com acionistas
titulares de participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos
termos do art. 20.º do CVM;
Saliente-se que, em 2014, a Sociedade aprovou, pelo seu órgão de fiscalização – Conselho Fiscal - um
Regulamento sobre Transações com Titulares de Participações Qualificadas e partes relacionadas (isto é,
entidades que com eles estejam nalguma das situações previstas no artigo 20.º do CVM), no qual se
estabelecem, designadamente, os procedimentos e critérios necessários para a definição do nível relevante
de significância dos negócios com acionistas titulares de participação qualificada – ou com partes
relacionadas –, ficando a realização de negócios de relevância significativa dependente de parecer prévio do
órgão de fiscalização.
A NOS não realizou qualquer negócio ou operação significativos em termos económicos para qualquer uma
das partes envolvidas com membros de órgãos de administração ou fiscalização ou sociedades que se
encontrem em relação de domínio ou de grupo, que não tenham sido realizados em condições normais de
mercado para operações similares e que não façam parte da atividade corrente da Sociedade.

90. e 91. Transações sujeitas a controlo e intervenção do órgão de
fiscalização para avaliação prévia destes negócios
O referido Regulamento sobre Transações com Titulares de Participações Qualificadas e Partes Relacionadas,
estabelece os procedimentos internos de controlo de transações com titulares de participações qualificadas,
considerados adequados à transparência do processo decisório, definindo os termos de intervenção do
Conselho Fiscal neste processo.
Assim, sem prejuízo de adicionais obrigações, de acordo com este Regulamento, até ao final do mês
subsequente ao termo de cada trimestre, a Comissão Executiva dá conhecimento ao Conselho Fiscal do
conjunto das transações realizadas no trimestre anterior com cada titular de participação qualificada e/ou
entidade relacionada.
A realização de transações com titulares de participação qualificada e/ou entidades relacionadas carece de
parecer prévio do Conselho Fiscal nos seguintes casos: (i) transações cujo valor por transação exceda
determinado patamar fixado no Regulamento e descrito na tabela infra; (ii) transações com um impacto
significativo na atividade da NOS e/ou das suas subsidiárias em função da sua natureza ou importância
estratégica, independentemente do respetivo valor; (iii) transações realizadas, excecionalmente, fora das
condições normais de mercado, independentemente do respetivo valor.
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Tipos e valores das transações a considerar para efeitos do disposto no ponto (i) supra:
Tipo
Transações – Vendas, Prestações de
serviços, Compras e Serviços obtidos, salvo e
caso de renovação de contratos em curso

Valor
Superiores a 1.000.000
Euros

Empréstimos e outros financiamentos
recebidos e concedidos, salvo gestão
corrente de tesouraria/operação até 180
dias

Superiores a 10.000.000
Euros

Aplicações e investimentos financeiros

Superiores a 10.000.000
Euros

O parecer prévio do Conselho Fiscal, exigido para as transações referidas nos pontos (i) e (ii) supra, não será
necessário quando estejam em causa: (i) operações de cobertura de taxa de juro e/ou cambial promovidos em
sala de mercados ou em regime de leilão e (ii) aplicações e investimentos financeiros promovidos em sala de
mercados ou em regime de leilão.
Sem prejuízo de outras transações sujeitas a aprovação do Conselho de Administração, nos termos da lei e
dos Estatutos da Sociedade, compete a este órgão autorizar a realização de transações com titulares de
participação qualificada e/ou entidades relacionadas quando o parecer do Conselho Fiscal referido no número
anterior não for em sentido favorável.
Para efeitos da apreciação da transação em causa e emissão do parecer pelo Conselho Fiscal, a Comissão
Executiva deve facultar àquele órgão a informação necessária e uma justificação fundamentada.
A avaliação a realizar no âmbito dos procedimentos de autorização e parecer prévio aplicáveis a transações
com titulares de participação qualificada e/ou entidades relacionadas deve ter em conta, entre outros aspetos
relevantes em função do caso concreto, o princípio do igual tratamento dos acionistas e demais stakeholders,
a prossecução do interesse da Sociedade e, bem assim, o impacto, materialidade, natureza e justificação de
cada transação.

II. Elementos relativos aos negócios
92.

Local de disponibilização de informação sobre negócios com partes

relacionadas
Os documentos de prestação de contas onde está disponível informação sobre os negócios com partes
relacionadas, encontram-se à disposição na sede da Sociedade e no sítio da internet da mesma.
(http://www.nos.pt/institucional/PT/investidores/informacao-financeira/Paginas/default.aspx )
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PARTE II - Avaliação do Governo Societário
1. Identificação do Código de Governo das Sociedades adotado
Em conformidade com o disposto no número 1 do artigo 2.º do Regulamento da CMVM n.º 4/2013, em
matéria de governo das sociedades, a NOS adota as Recomendações constantes do “Código do Governo das
Sociedades” da CMVM, na versão publicada em julho de 2013 (disponível através do link:
http://www.cmvm.pt/CMVM/Recomendacao/Recomendacoes/Documents/Código%20de%20Governo%20
das%20Sociedades%202013.pdf).
2. Análise de cumprimento do Código de Governo das Sociedades adotado
O presente relatório visa cumprir a obrigação de divulgação anual de um relatório detalhado sobre a estrutura
e práticas de governo societário, nos termos do artigo 245.º-A do CVM, aplicável aos emitentes de ações
admitidas à negociação em mercado regulamentado situado ou a funcionar em Portugal.
Adicionalmente, visa o presente relatório divulgar a estrutura e as práticas de governo societário adotadas
pela Sociedade, no sentido de cumprir o disposto nas Recomendações da CMVM sobre o Governo das
Sociedades, na versão publicada em julho de 2013, bem como com as melhores práticas internacionais de
governo societário, tendo sido elaborado de acordo com o disposto no artigo 7.º do CVM e no artigo 1.º do
Regulamento da CMVM n.º 4/2013.
A tabela seguinte apresenta: i) um resumo das Recomendações da CMVM sobre o Governo das Sociedades,
na versão publicada em 2013; ii) respetivo nível de cumprimento por parte da NOS, a 31 de dezembro de 2015;
e, ainda iii) os Capítulos do presente Relatório de Governo da Sociedade onde se descrevem as medidas
tomadas pela Sociedade para o cumprimento das referidas Recomendações da CMVM.
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Recomendação da CMVM
I – Assembleia Geral

Indicação sobre
a adoção da
recomendação

Observações

Relatório

I. Votação e Controlo da Sociedade
I.1. As sociedades devem incentivar os seus
acionistas a participar e a votar nas assembleias
gerais, designadamente não fixando um número
excessivamente elevado de ações necessárias
para ter direito a um voto e implementando os
meios indispensáveis ao exercício do direito de voto
por correspondência e por via eletrónica.
I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos
que dificultem a tomada de deliberações pelos
seus acionistas, designadamente fixando um
quórum deliberativo superior ao previsto por lei.
I.3. As sociedades não devem estabelecer
mecanismos que tenham por efeito provocar o
desfasamento entre o direito ao recebimento de
dividendos ou à subscrição de novos valores
mobiliários e o direito de voto de cada ação
ordinária, salvo se devidamente fundamentados
em função dos interesses de longo prazo dos
acionistas.
I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a
limitação do número de votos que podem ser
detidos ou exercidos por um único acionista, de
forma individual ou em concertação com outros
acionistas, devem prever igualmente que, pelo
menos de cinco em cinco anos, será sujeita a
deliberação pela Assembleia Geral a alteração ou
a manutenção dessa disposição estatutária – sem
requisitos de quórum agravado relativamente ao
legal – e que, nessa deliberação, se contam todos
os votos emitidos sem que aquela limitação
funcione.
I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham
por efeito exigir pagamentos ou a assunção de
encargos pela sociedade em caso de transição de
controlo ou de mudança da composição do órgão
de administração e que se afigurem suscetíveis de
prejudicar a livre transmissibilidade das ações e a
livre apreciação pelos acionistas do desempenho
dos titulares do órgão de administração.

Adotada

Ponto 12

Adotada

Ponto 14

Adotada

Ponto 12

Não aplicável

Não aplicável

Adotada

Pontos 2 e 4

Adotada

Pontos 21 e 28

II. Supervisão, Administração e Fiscalização
II.1. Administração e Fiscalização
II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo
por força da reduzida dimensão da sociedade, o
conselho de administração deve delegar a
administração quotidiana da sociedade, devendo
as competências delegadas ser identificadas no
relatório anual sobre o Governo da Sociedade.
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II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar
que a sociedade atua de forma consentânea com
os seus objetivos, não devendo delegar a sua
competência, designadamente, no que respeita a:
i) definir a estratégia e as políticas gerais da
sociedade; ii) definir a estrutura empresarial do
grupo; iii) decisões que devam ser consideradas
estratégicas devido ao seu montante, risco ou às
suas características especiais.
II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do
exercício das competências de fiscalização que
lhes estão cometidas, deve assumir plenas
responsabilidades ao nível do governo da
sociedade, pelo que, através de previsão
estatutária ou mediante via equivalente, deve ser
consagrada a obrigatoriedade de este órgão se
pronunciar sobre a estratégia e as principais
políticas da sociedade, a definição da estrutura
empresarial do grupo e as decisões que devam ser
consideradas estratégicas devido ao seu montante
ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o
cumprimento do plano estratégico e a execução
das principais políticas da sociedade.
II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da
sociedade, o Conselho de Administração e o
Conselho Geral e de Supervisão, consoante o
modelo adotado, devem criar as comissões que se
mostrem necessárias para:
a) Assegurar uma competente e independente
avaliação do desempenho dos Administradores
executivos e do seu próprio desempenho global,
bem assim como das diversas comissões existentes;
b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de
governo adotado, verificar a sua eficácia e propor
aos órgãos competentes as medidas a executar
tendo em vista a sua melhoria.
II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho
Geral e de Supervisão, consoante o modelo
aplicável, devem fixar objetivos em matéria de
assunção de riscos e criar sistemas para o seu
controlo, com vista a garantir que os riscos
efetivamente incorridos são consistentes com
aqueles objetivos.
II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um
número de membros não executivos que garanta
efetiva capacidade de acompanhamento,
supervisão e avaliação da atividade dos restantes
membros do órgão de administração.
II.1.7. Entre os Administradores não executivos deve
contar-se uma proporção adequada de
independentes, tendo em conta o modelo de
governação adotado, a dimensão da sociedade e
a sua estrutura acionista e o respetivo free float. A
independência dos membros do Conselho Geral e
de Supervisão e dos membros da Comissão de
Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente,
e quanto aos demais membros do Conselho de
Administração considera-se independente a pessoa

Adotada

Ponto 21 e 22

Não aplicável

Não aplicável

Adoptada

Ponto 24

Adotada

Pontos 24, 27 e
29

Adotada

Pontos 27 e 29

Adotada

Pontos 50 e 55

Adotada

Ponto 18

Adotada

Ponto 18
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que não esteja associada a qualquer grupo de
interesses específicos na sociedade nem se
encontre em alguma circunstância suscetível de
afetar a sua isenção de análise ou de decisão,
nomeadamente em virtude de:
a. Ter sido colaborador da sociedade ou de
sociedade que com ela se encontre em relação de
domínio ou de grupo nos últimos três anos;
b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou
estabelecido relação comercial significativa com a
sociedade ou com sociedade que com esta se
encontre em relação de domínio ou de grupo, seja
de forma direta ou enquanto sócio, administrador,
gerente ou dirigente de pessoa coletiva;
c. Ser beneficiário de remuneração paga pela
sociedade ou por sociedade que com ela se
encontre em relação de domínio ou de grupo além
da remuneração decorrente do exercício das
funções de administrador;
d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente
ou afim na linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na
linha colateral, de Administradores ou de pessoas
singulares titulares direta ou indiretamente de
participação qualificada;
e. Ser titular de participação qualificada ou
representante de um acionista titular de
participações qualificadas.
II.1.8. Os Administradores que exerçam funções
executivas, quando solicitados por outros membros
dos órgãos sociais, devem prestar, em tempo útil e
de forma adequada ao pedido, as informações por
aqueles requeridas.
II.1.9. O presidente do órgão de administração
executivo ou da comissão executiva deve remeter,
conforme aplicável, ao Presidente do Conselho de
Administração, ao Presidente do Conselho Fiscal,
ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao
Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao
Presidente da Comissão para as Matérias
Financeiras, as convocatórias e as atas das
respetivas reuniões.
II.1.10. Caso o presidente do órgão de
administração exerça funções executivas, este
órgão deverá indicar, de entre os seus membros,
um administrador independente que assegure a
coordenação dos trabalhos dos demais membros
não executivos e as condições para que estes
possam decidir de forma independente e
informada ou encontrar outro mecanismo
equivalente que assegure aquela coordenação.
II.2. Fiscalização
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Adotada

Ponto 18

Adotada

Pontos 18 e 28

Não aplicável

Não aplicável

II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente
do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da
Comissão para as Matérias Financeiras deve ser
independente, de acordo com o critério legal
aplicável, e possuir as competências adequadas
ao exercício das respetivas funções.
II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor
principal do Auditor Externo e o primeiro
destinatário dos respetivos relatórios, competindolhe, designadamente, propor a respetiva
remuneração e zelar para que sejam asseguradas,
dentro da empresa, as condições adequadas à
prestação dos serviços.
II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar
anualmente o Auditor Externo e propor ao órgão
competente a sua destituição ou a resolução do
contrato de prestação dos seus serviços sempre
que se verifique justa causa para o efeito.
II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o
funcionamento dos sistemas de controlo interno e
de gestão de riscos e propor os ajustamentos que
se mostrem necessários.
II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e
de Supervisão e o Conselho Fiscal devem
pronunciar-se sobre os planos de trabalho e os
recursos afetos aos serviços de auditoria interna e
aos serviços que velem pelo cumprimento das
normas aplicadas à sociedade (serviços de
compliance), e devem ser destinatários dos
relatórios realizados por estes serviços pelo menos
quando estejam em causa matérias relacionadas
com a prestação de contas a identificação ou a
resolução de conflitos de interesses e a deteção de
potenciais ilegalidades.

Adotada

Pontos 18, 31 e
32

Adotada

Ponto 34

Adotada

Ponto 34 e 45

Adotada

Ponto 34

Adotada

Ponto 34

Adotada

Ponto 67

Adotada

Ponto 67

Adotada

Ponto 69

II.3. Fixação de remunerações
II.3.1. Todos os membros da Comissão de
Remunerações ou equivalente devem ser
independentes relativamente aos membros
executivos do órgão de administração e incluir pelo
menos um membro com conhecimentos e
experiência em matérias de política de
remuneração.
II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a
Comissão de Remunerações no desempenho das
suas funções qualquer pessoa singular ou coletiva
que preste ou tenha prestado, nos últimos três anos,
serviços a qualquer estrutura na dependência do
órgão de administração, ao próprio órgão de
administração da sociedade ou que tenha relação
atual com a sociedade ou com consultora da
sociedade. Esta recomendação é aplicável
igualmente a qualquer pessoa singular ou coletiva
que com aquelas se encontre relacionada por
contrato de trabalho ou prestação de serviços.
II.3.3. A declaração sobre a política de
remunerações dos órgãos de administração e
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fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei n.º
28/2009, de 19 de Junho, deverá conter,
adicionalmente:
a) Identificação e explicitação dos critérios para a
determinação da remuneração a atribuir aos
membros dos órgãos sociais;
b) Informação quanto ao montante máximo
potencial, em termos individuais, e ao montante
máximo potencial, em termos agregados, a pagar
aos membros dos órgãos sociais, e identificação
das circunstâncias em que esses montantes
máximos podem ser devidos;
c) Informação quanto à exigibilidade ou
inexigibilidade de pagamentos relativos à
destituição ou cessação de funções de
Administradores.
II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a
proposta relativa à aprovação de planos de
atribuição de ações, e/ou de opções de aquisição
de ações ou com base nas variações do preço das
ações, a membros dos órgãos sociais. A proposta
deve conter todos os elementos necessários para
uma avaliação correta do plano.
II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a
proposta relativa à aprovação de qualquer sistema
de benefícios de reforma estabelecidos a favor dos
membros dos órgãos sociais. A proposta deve
conter todos os elementos necessários para uma
avaliação correta do sistema.

Adotada

Ponto 69

Não aplicável

III. Remunerações
III.1. A remuneração dos membros executivos do
órgão de administração deve basear-se no
desempenho efetivo e desincentivar a assunção
excessiva de riscos.
III.2. A remuneração dos membros não executivos
do órgão de administração e a remuneração dos
membros do órgão de fiscalização não deve incluir
nenhuma componente cujo valor dependa do
desempenho da sociedade ou do seu valor.
III.3. A componente variável da remuneração deve
ser globalmente razoável em relação à
componente fixa da remuneração, e devem ser
fixados limites máximos para todas as componentes.
III.4. Uma parte significativa da remuneração
variável deve ser diferida por um período não
inferior a três anos, e o direito ao seu recebimento
deve ficar dependente da continuação do
desempenho positivo da sociedade ao longo desse
período.
III.5. Os membros do órgão de administração não
devem celebrar contratos, quer com a sociedade,
quer com terceiros, que tenham por efeito mitigar o
risco inerente à variabilidade da remuneração que
lhes for fixada pela sociedade.
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Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

III.6. Até ao termo do seu mandato devem os
Administradores executivos manter as ações da
sociedade a que tenham acedido por força de
esquemas de remuneração variável, até ao limite
de duas vezes o valor da remuneração total anual,
com exceção daquelas que necessitem ser
alienadas com vista ao pagamento de impostos
resultantes do benefício dessas mesmas ações.
III.7. Quando a remuneração variável compreender
a atribuição de opções, o início do período de
exercício deve ser diferido por um prazo não inferior
a três anos.
III.8. Quando a destituição de administrador não
decorra de violação grave dos seus deveres nem
da sua inaptidão para o exercício normal das
respetivas funções mas, ainda assim, seja
reconduzível a um inadequado desempenho,
deverá a sociedade encontrar-se dotada dos
instrumentos jurídicos adequados e necessários
para que qualquer indemnização ou
compensação, além da legalmente devida, não
seja exigível.

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 69 e
seguintes

Adotada

Ponto 84

Adotada

Ponto 42

Adotada

Pontos 37 e 47

Adotada

Ponto 47

IV. Auditoria
IV.1. O Auditor Externo deve, no âmbito das suas
competências, verificar a aplicação das políticas e
sistemas de remunerações dos órgãos sociais, a
eficácia e o funcionamento dos mecanismos de
controlo interno e reportar quaisquer deficiências
ao órgão de fiscalização da sociedade.
IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com
ela mantenham uma relação de domínio não
devem contratar ao Auditor Externo, nem a
quaisquer entidades que com ele se encontrem em
relação de grupo ou que integrem a mesma rede,
serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo
razões para a contratação de tais serviços – que
devem ser aprovados pelo órgão de fiscalização e
explicitadas no seu Relatório Anual sobre o Governo
da Sociedade – eles não devem assumir um relevo
superior a 30% do valor total dos serviços prestados
à sociedade.
IV.3. As sociedades devem promover a rotação do
auditor ao fim de dois ou três mandatos, conforme
sejam respetivamente de quatro ou três anos. A sua
manutenção além deste período deverá ser
fundamentada num parecer específico do órgão
de fiscalização que pondere expressamente as
condições de independência do auditor e as
vantagens e os custos da sua substituição.

V. Conflitos de interesses e transações com partes relacionadas

387

V.1. Os negócios da sociedade com acionistas
titulares de participação qualificada, ou com
entidades que com eles estejam em qualquer
relação, nos termos do art. 20.º do Código dos
Valores Mobiliários, devem ser realizados em
condições normais de mercado.
V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve
estabelecer os procedimentos e critérios
necessários para a definição do nível relevante de
significância dos negócios com acionistas titulares
de participação qualificada – ou com entidades
que com eles estejam em qualquer uma das
relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do Código
dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de
negócios de relevância significativa dependente
de parecer prévio daquele órgão.

Adotada

Pontos 10, 89, 90
e 91

Adotada

Pontos 89, 90 e
91

Adotada

Pontos 27, 59 e
60 a 65

Adotada

Pontos 50, 56, 57
e 58

VI. Informação
VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do
seu sítio na Internet, em português e inglês, acesso a
informações que permitam o conhecimento sobre
a sua evolução e a sua realidade atual em termos
económicos, financeiros e de governo.
VI.2. As sociedades devem assegurar a existência
de um gabinete de apoio ao investidor e de
contacto permanente com o mercado, que
responda às solicitações dos investidores em tempo
útil, devendo ser mantido um registo dos pedidos
apresentados e do tratamento que lhe foi dado.

Avaliação global do grau de adoção das Recomendações do Código de Governo das Sociedades
A NOS adota a totalidade das recomendações constantes do Código de Governo das Sociedades que lhe são
aplicáveis, com exceção das Recomendações I.4; II.1.3; II.1.10; II.3.5 do mencionado código, as quais entende
que não lhe são aplicáveis.
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