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O ritmo operacional permanece muito forte nos serviços core de telecomunicações, impulsionando o
crescimento de quota de mercado e melhorando as tendências do desempenho financeiro dos serviços de
telecomunicações;



O trimestre mais forte de sempre no crescimento de RGUs, com adições líquidas de 165,3 mil no 4T14;



Os RGUs Convergentes já representam 29,2% da base de clientes fixos, ou 385 mil clientes, pouco mais de um
ano após o lançamento dos pacotes convergentes;



Recuperação muito encorajadora nos clientes de TV por Subscrição, com adições líquidas de 7,1 mil, refletindo
crescimento líquido tanto na base de clientes de acesso fixo, como na de DTH;



Os Subscritores Móveis continuam a registar um crescimento muito significativo todos os trimestres, com adições
líquidas totais de 107 mil para 3,643 milhões de clientes. O crescimento líquido nos clientes móveis pós-pagos
ascendeu a 137,5 mil, refletindo o impacto positivo dos pacotes convergentes;



O número de clientes que subscrevem a IRIS, a interface de TV de vanguarda da NOS, aumentou em 60 mil
clientes no 4T14, representando agora 81,4% da base de clientes de 3,4&5P;



O crescimento do número de RGUs tem conduzido a uma melhoria significativa do ARPU Residencial de Acesso
Fixo, que cresceu 9,8% para 39,8 euros, refletindo a proporção crescente de pacotes convergentes e de valor
mais elevado no mix de clientes;



Melhoria sequencial dos resultados financeiros face ao período homólogo. As Receitas de Exploração
decresceram em apenas 0,7% no 4T14, com um decréscimo anual significativamente mais reduzido das receitas
de Telecomunicações de 0,5% para 335,8 milhões de euros. As Receitas de Exploração decresceram 3% em 2014
para 1.383,9 milhões de euros;
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O EBITDA consolidado registou um decréscimo anual menor do que o verificado no trimestre anterior, de 4,0%,
sendo que a taxa anual de decréscimo no EBITDA de Telecomunicações diminuiu para 3,7% no 4T14. O EBITDA
do ano de 2014 cifrou-se em 510,5 milhões de euros, representando uma margem EBITDA de 36,9%;



O Resultado Líquido aumentou para 12,3 milhões de euros no 4T14, o que compara com um valor negativo em
13,1 milhões de euros no 4T13. O Resultado Líquido em 2014 cresceu em 17,8% para 74,7 milhões de euros;



O FCF Antes de Dividendos e Investimentos Financeiros ascendeu a 4,9 milhões de euros no 4T14, tendo-se
cifrado em 62,8 milhões de euros no ano de 2014.
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A NOS tem claramente vindo a executar a sua estratégia de crescimento de quota de mercado.
A adesão a serviços convergentes continua a ser o mais forte impulsionador do sucesso operacional e, devido aos
esforços significativos de retenção e aumento da base de clientes de TV por Subscrição, a NOS registou adições
líquidas positivas, tanto na base de clientes de acesso fixo, como na de DTH.
O forte ritmo gerado pelo lançamento da nova marca “NOS”, em maio de 2014, proporcionou um suporte sólido
para o desempenho comercial em toda a oferta de serviços, permitindo à organização começar a implementar
processos de distribuição mais simplificados e focados. A NOS é atualmente uma das marcas mais conhecidas e
reconhecidas em Portugal, com mais de 90% de notoriedade total, encontrando-se de forma consistente nas dez
mais reconhecidas.

1.1 – A convergência impulsionou um novo trimestre recorde no crescimento de RGUs, com
165,3 mil adições líquidas para um total de 7,6 milhões
O número total de RGUs cresceu em 165,3 mil no 4T14 para 7,6 milhões, representando o trimestre mais forte de
sempre. Este desempenho recorde foi conseguido devido a um crescimento muito forte da base de clientes
convergentes, em conjunto com uma inflexão positiva nos clientes de TV por Subscrição e com uma aceleração
significativa das adições líquidas de banda larga e voz fixas. A melhoria do desempenho na TV por Subscrição foi
sentida quer no acesso fixo, quer no DTH, resultando do enfoque operacional na retenção de clientes, no contexto
de um mercado ainda extremamente competitivo e impulsionado por promoções.
No final do 4T14, a NOS já tinha atingido os 1,853 milhões de RGUs convergentes, representando 365,5 RGUs
convergentes adicionais neste trimestre. Na sequência do lançamento da marca em maio de 2014, foram
lançadas várias ofertas convergentes segmentadas, no sentido de endereçar um leque mais alargado de
consumidores, desde uma oferta double play de base de gama de TV por Subscrição e Voz Móvel, NOS Dois, até
uma oferta de topo de gama de cinco serviços, NOS Cinco, que oferece TV por Subscrição de topo de gama (156
canais), banda larga fixa (100 Mbps), banda larga móvel 4G (5GB), voz fixa e móvel e dados móveis (500 MB por
cartão SIM, como standard).
No final do ano, o enfoque da campanha de marketing da NOS foi direcionado para os telemóveis, como é
habitual no período que antecede o Natal, impulsionando uma forte adesão a smartphones no âmbito de pacotes
convergentes, aumentando a penetração de smartphones para mais de 50% da base de clientes convergentes.
No total, o número de cartões móveis incorporados em pacotes convergentes cresceu em 133 mil no 4T14,
cifrando-se o número médio de cartões por cliente convergente em 1,9.

1.2 – Inflexão positiva na base de clientes de TV por Subscrição, com adições líquidas de 7,1
mil clientes no 4T14 e crescimento muito forte na banda larga e voz fixa
Na sequência da tendência de melhoria dos últimos trimestres, pela primeira vez desde o 1T12 a NOS registou
adições líquidas de TV por Subscrição positivas, de 7,1 mil no 4T14, em resultado da combinação do crescimento
líquido da base de DTH de 6,7 mil clientes e de 0,4 mil clientes da base de cabo. A inversão muito encorajadora na
base de TV por Subscrição foi obtida graças à forte atividade comercial, no sentido do crescimento da base de
clientes e à estratégia de retenção muito focada e direcionada.
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Na plataforma de DTH, as ofertas convergentes de DTH / 4G lançadas no 2T14 têm vindo a impulsionar um
desempenho muito positivo, dado que posicionam a NOS como um operador muito mais competitivo nas áreas
onde anteriormente apenas tinha capacidade de proporcionar serviços de TV por satélite. Estas ofertas
proporcionam aos clientes uma oferta integrada de TV, banda larga e voz, fixas e móveis, com os mesmos preços
que os pacotes convergentes da rede de acesso fixa.
Os clientes de banda larga e voz fixa também registaram um crescimento relevante no 4T14, de 35,6 mil e 13,1 mil
clientes respetivamente, impulsionados pelo forte desempenho da base de TV por Subscrição e pelas fortes
propostas de valor de 3,4&5P, quer na plataforma de DTH, quer na de cabo.

1.3 – A IRIS como diferenciador-chave do serviço de TV da NOS: a TV do Futuro
A interface de TV multi-device baseada na cloud da NOS, IRIS, é o principal impulsionador da sua estratégia de TV e
entretenimento, sendo atualmente a oferta por defeito para todos os pacotes. O aumento da penetração da IRIS é
uma prioridade estratégica, uma vez que é uma peça fundamental na satisfação e retenção de clientes.
No 4T14, a IRIS continuou a atingir níveis de crescimento muito elevados, com 60,4 mil subscritores adicionais. O
número total de clientes IRIS ascende agora a 693,6 mil, representando perto de 60% da base de clientes de TV por
Subscrição por cabo e mais de 81% dos clientes de 3,4&5P. A utilização da IRIS tem crescido exponencialmente,
com mais de 140 milhões de interações por dia, mais de 90 mil streams em horas de pico e 165 mil acessos únicos
ao player de Youtube.
Ao longo dos últimos meses a NOS introduziu uma série de upgrades e inovações na plataforma, tornando-a ainda
mais simplificada e apelativa, com mais recomendações personalizadas e únicas de conteúdos, opções de
pesquisa mais rápidas e fáceis de navegar, e disponibilidade em mais plataformas, incluindo aplicações móveis. O
que começou por ser uma interface de TV na set top box está agora disponível em todo o lado, utilizando um
portal baseado na internet que permite aos clientes aceder ao seu conteúdo e dados pessoais utilizando as
plataformas mais populares, tais como Android, iOS, e Windows Phone.

1.4 – Continuação do forte crescimento das adições líquidas móveis, impulsionando ganhos
de quota de mercado
O crescimento nos pacotes convergentes continua a impulsionar um forte crescimento anual, de 12,3%, da base de
clientes móveis para 3,643 milhões de subscritores. No 4T14, as adições líquidas móveis da NOS ascenderam a 107,4
mil, refletindo um aumento líquido na base de clientes pós-pagos de 137,5 mil clientes e um decréscimo líquido na
base de clientes pré-pagos de 30,1 mil.
O ritmo subjacente à adesão à convergência tem conduzido a uma alteração estrutural nas quotas do mercado
móvel, com os consumidores a manifestarem preferência por pacotes com tarifários pós-pagos ilimitados,
tipicamente associados a períodos de fidelização de 24 meses. No final do 4T14, apenas 57,4% dos serviços móveis
eram pré-pagos, o que compara com 69,4% no 4T13, uma redução anual de 12pp. A atratividade da inclusão de
serviços móveis em pacotes convergentes deriva principalmente dos planos de utilização com maior
disponibilidade, com chamadas móveis e SMS ilimitados.
A penetração de smartphones tem registado um acréscimo significativo, tal como os dados móveis. Os
smartphones representam atualmente aproximadamente 43% da base de terminais da NOS, suportando um
crescimento muito significativo no tráfego de dados móveis.

17

1.5 – Enfoque na ativação e instalação de clientes no segmento de grandes empresas,
continuação do sucesso na aquisição de novas contas
Forte crescimento nos RGUs empresariais compensado por um ambiente de preços muito
difícil
Os RGUs no segmento Empresarial têm demonstrado um bom desempenho, com um crescimento anual de 8,4%
para 1,065 milhões de RGUs, impulsionado pelo crescimento de 24% nos serviços de TV por Subscrição para 85,4 mil
clientes, de 19,8% nos serviços de Banda Larga Fixa para 109,2 mil e de 6,7% nos serviços móveis para 668,9 mil.
No mercado de pequenas e médias empresas, perto de 50% das contas já incluem soluções integradas fixas e
móveis da NOS, proporcionando um vasto leque de serviços de voz, internet, TV, dados e serviços baseados na
cloud. Adicionalmente, cada vez mais clientes neste segmento das PME requer serviços de telecomunicações mais
sofisticados, tais como a gestão de redes de dados e de serviços de voz e de internet. A NOS é atualmente capaz
de endereçar as necessidades do segmento através do seu posicionamento integrado e convergente,
alavancando a sua combinação única de ativos de redes de nova geração. Apesar de registar um crescimento
muito significativo de RGUs, o ambiente no que concerne aos preços no mercado das PME permanece muito
competitivo, sendo que os decréscimos anuais nas receitas por conta são ainda demasiado elevados para serem
compensados pelo crescimento do volume dos serviços prestados.
No segmento Corporate, as primeiras grandes contas ganhas durante o ano de 2014 estão agora perto da
ativação e da geração de receitas. Ao longo dos próximos meses, as receitas adicionais provenientes de novas
contas começarão a fazer-se sentir, à medida que as instalações forem sendo concluídas, um processo que no seu
todo tende a demorar entre 6-9 meses.
A integração da Mainroad, a empresa líder em TI e gestão de centros de dados adquirida em setembro, na área
de B2B da NOS, está a correr bem e já facilita uma abordagem mais integrada e consistente aos clientes Corporate,
com mais soluções de TI. As TIC são uma área chave da estratégia da NOS, essenciais para fortalecer a sua posição
competitiva enquanto fornecedor de soluções integradas para os segmentos Corporate e de PME, alavancando
simultaneamente a forte cobertura convergente da NOS para crescer, particularmente nos mercados de voz fixa,
dados e serviços.

1.6 – Forte crescimento dos RGUs e da penetração de clientes convergentes impulsionando o
ARPU
A estratégia de impulsionar a convergência no segmento residencial tem surtido efeito, não apenas em termos de
crescimento de RGUs, mas também em termos da receita gerada por relação de faturação, o ARPU / Subscritor
Único de Acesso Fixo. No 4T14, o ARPU residencial cresceu em 9,8% face ao 4T13 para 39,8 euros, beneficiando do
aumento da proporção de clientes que subscrevem pacotes de maior valor, e apesar da pressão sentida no
mercado ao nível dos preços, devido a promoções agressivas por parte da concorrência no mercado stand-alone
de triple play. No final do 4T14, a NOS notificou os seus clientes de um aumento de preços que se tornou efetivo no
início de 2015. Por exemplo, o pacote 4P Light aumentou de € 49,99 para € 51,99. O ARPU móvel registou um
decréscimo anual de 1,7% para 9,1 euros, refletindo o facto de que o crescimento substancial nos subscritores
móveis pós-pagos tem ajudado a mitigar a pressão subjacente sentida no consumo móvel stand-alone.
O ARPU por RGU no segmento empresarial continuou a registar um desempenho negativo no segmento de SoHo e
PME, devido ao impacto da transposição dos preços do segmento residencial e da crescente mudança para
soluções convergentes, nos preços da base de clientes já existente.
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1.7 – Implementação de rede
O programa de implementação de rede da NOS está a progredir de acordo com o planeado, estando a decorrer
os processos de vistoria preparatória, licenciamento e implementação da infraestrutura. No 4T14, a NOS aumentou
o número de casas passadas em cerca de 70 mil, estando agora apta a aumentar o nível de atividade comercial
nestas novas áreas. O total de casas passadas no final do 4T14 atingiu os 3,326 milhões de casas, um acréscimo
anual de 2,6%.
Estão a progredir bem os grandes projetos de integração em termos da rede de transporte da NOS, originados pela
necessidade de convergência das redes da ZON e da OPTIMUS e também pela necessidade de expandir a rede,
devido ao aumento do tráfego derivado do sucesso comercial dos últimos trimestres. A combinação de ativos e
circuitos de fibra ótica das duas empresas anteriores está a levar ao desenvolvimento de uma única rede de
âmbito nacional, com maior cobertura, disponibilidade e capacidade, permitindo simultaneamente uma maior
eficiência de manutenção e de custos.
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1.8 – Cinemas e Audiovisuais

No 4T14, a venda de bilhetes de cinema da NOS registou um acréscimo de 6,8% para 2,081 milhões de bilhetes, o
que compara com um decréscimo comparável nas vendas totais do mercado de 6,7%1.
Os filmes de maior sucesso exibidos no 4T14 foram “The Hunger Games: A Revolta - Parte 1”, “Os Pinguins de
Madagáscar”, “Interstellar”, “O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos” e “Fúria”.
A NOS abriu o primeiro ecrã IMAX® DMR - Digital 3D em Lisboa em junho de 2013. Esta experiência premium de
cinema continua a revelar-se muito bem sucedida, tendo já atingido um total de cerca de 276 mil espetadores até
ao momento, nos seus primeiros 18 meses de operação.
A receita média por bilhete vendido permaneceu estável no 4T14 face ao 4T13, em 4,7 euros.
As vendas de bilhetes para filmes em 3D foram mais reduzidas no 4T14 face ao 4T13, em proporção das vendas de
bilhetes da NOS, representando cerca de 7%, sendo que tinham representado cerca de 12% no 4T13. Esta
proporção é mais baixa que no passado, principalmente devido ao número mais reduzido de filmes em 3D e ao
facto de os clientes optarem por alternativas menos dispendiosas, em 2D.
As receitas brutas de bilheteira da NOS aumentaram em 6,8% no 4T14, continuando a NOS a manter a sua posição
de liderança do mercado, com uma quota de 61,9% em termos de receitas brutas no 4T14. Em resultado do já
mencionado aumento do número de bilhetes vendidos, as receitas totais de Exibição Cinematográfica
apresentaram um crescimento anual de 5,9% no 4T14 para 14,0 milhões de euros.
As receitas da divisão de Audiovisuais decresceram 7,5% no 4T14 face ao 4T13, para 16,1 milhões de euros. As
receitas foram impactadas, sobretudo, por uma comparação difícil com o 4T13, trimestre em que as receitas de
distribuição cinematográfica da NOS Audiovisuais foram suportadas pelo forte desempenho dos 3 principais êxitos
de bilheteira do trimestre, “Frozen – O Reino do Gelo”, “7 Pecados Rurais”, e “O Hobbit: A Desolação de Smaug”,
que foram distribuídos pela NOS. A NOS distribuiu 5 dos 10 principais êxitos de bilheteira do 4T14, “Interstellar”, “O
Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos”, “Drácula – A História Desconhecida”, “Big Hero 6 – Os Novos Heróis” e
“Virados do Avesso”, mantendo assim a sua posição de liderança com uma quota de mercado de 50,3% em
termos de receitas brutas.
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1.9 – ZAP
A ZAP tornou-se num operador de referência em Angola e Moçambique, na medida em que as suas operações
continuam a ser muito bem sucedidas. A ZAP mantém o seu enfoque na continuação da expansão dos seus canais
de vendas, aumentando assim a sua presença nestes territórios. Como tal, abriu três novas lojas em Angola (“Rocha
Pinto” e “Cacuaco” em Luanda e “M’Banza Congo” no Zaire). A ZAP tem, neste momento, 32 lojas próprias em
Angola e 9 em Moçambique. Em Moçambique a ZAP tem expandido a sua cobertura comercial através de um
novo canal comercial (Van Selling), que pode assim atingir as regiões mais distantes.
A ZAP continua também a diferenciar-se da sua concorrência nestes países ao melhorar os seus produtos e serviços,
procurando corresponder às mais elevadas expetativas dos seus clientes. Durante este trimestre, a ZAP adicionou
dois novos canais aos seus pacotes, BLAST – um canal de filmes dobrado em Português dedicado aos melhores
filmes de ação das duas últimas décadas, e 1MUSIC, um canal de música dedicado à melhor música Africana, Hip
Hop e Reggae, entre outros estilos.
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As Demonstrações Financeiras Consolidadas que se seguem foram objeto de auditoria para o período de 2014.

2.1 – Demonstração de Resultados Consolidados
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2.2 – Receitas de Exploração
As Receitas de Exploração decresceram em 0,7% no 4T14 face ao 4T13 para 353,8 milhões de euros. As receitas de
Telecomunicações registaram um decréscimo anual de 0,5% no 4T14 para 335,8 milhões de euros, refletindo uma
clara melhoria na tendência de decréscimo anual, trimestre após trimestre (-3,9% no 1T14, -3,4% no 2T14, -3,1% no
3T14 e -0,5% no 4T14).
As receitas do segmento de Consumo registaram uma melhoria assinalável em termos de tendência, com um
decréscimo anual de 2,5% para 205,2 milhões de euros (-5,4% no 3T14). Dentro das receitas de Consumo, as receitas
residenciais aumentaram em 2,4% devido ao aumento da penetração de pacotes convergentes, quer no cabo,
quer no DTH, que tem impulsionado o crescimento dos RGUs e do ARPU. As receitas móveis Pessoais continuam a
registar um decréscimo anual material, explicado sobretudo pela mudança estrutural de serviços móveis standalone para ofertas convergentes.
Nas receitas Empresariais verificou-se um crescimento anual de 1,1% para 99,6 milhões de euros, refletindo
principalmente o decréscimo anual nas receitas de clientes de 3,8%, que foi compensado pelo crescimento nas
receitas grossistas de operadores. O decréscimo anual nas receitas de clientes resulta da combinação de um
desempenho positivo ao nível dos RGUs, que foi mais do que compensado pelo ambiente de preços negativo, que
se faz sentir, principalmente no mercado dos SoHo e PME.
As vendas de Equipamentos também continuaram a registar uma melhoria anual significativa de 8,9% para 12,4
milhões de euros, impulsionadas pelos esforços no sentido do aumento das vendas de terminais, com campanhas
muito proativas associadas a pacotes convergentes e ofertas móveis pós-pagas.
As receitas do negócio de Audiovisuais registaram um decréscimo de 7,5% no 4T14 face ao 4T13, para 16,1 milhões
de euros. No entanto, as receitas do negócio de Exibição Cinematográfica cresceram 5,9% para 14 milhões de
euros, em resultado de um trimestre significativamente mais forte em termos de receitas de bilheteira.
A ZAP continua a registar um crescimento significativo nas receitas, suportado por um crescimento operacional
muito forte, com a participação de 30% da NOS nas receitas a aumentar 29,3% para 17,5 milhões de euros no 4T14,
um acréscimo de 10,2% face ao trimestre anterior.

2.3 – EBITDA
O EBITDA Consolidado decresceu em 4% no 4T14 para 113,5 milhões de euros, gerando uma Margem EBITDA de
32,1%. O EBITDA de Telecomunicações caiu 3,7% no 4T14 para 103,4 milhões de euros, refletindo uma melhoria na
tendência de decréscimo trimestre após trimestre (-8,1% no 1T14, -5,0% no 2T14 e -4,3% no 3T14). O EBITDA das
operações de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica registou um decréscimo anual de 7,3% para 10,1 milhões de
euros. O EBITDA da participação de 30% da NOS na ZAP aumentou em 44,9% face ao 4T13 para 5,6 milhões de
euros.

2.4 – Custos Operacionais Consolidados Excluindo Amortizações
Os Custos Operacionais Consolidados cresceram 1% face ao 4T13 para 240,3 milhões de euros, impulsionados pelo
aumento dos Custos Diretos relacionados com a atividade.
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Os Custos com Pessoal diminuíram 4,1% para 24,1 milhões de euros no 4T14, o que se explica pela redução do nível
médio de colaboradores desde a conclusão da fusão, a maior parte da qual teve lugar na divisão de
Telecomunicações.
Os Custos Diretos registaram um acréscimo anual de 5,4% para 110,7 milhões de euros. O aumento do volume de
tráfego, impulsionado pela adesão a tarifas móveis all-net, incluídas nos planos tarifários convergentes, tem vindo a
impulsionar o número de chamadas terminadas nas redes de outros operadores, o que implica custos de
terminação mais elevados, e devido ao aumento do tráfego de wholesale. Os custos de tráfego, que representam
quase 50% da linha de Custos Diretos, aumentaram em 15% face ao trimestre homólogo (+10% face ao 3T14), sendo
assim o principal item responsável pelo aumento dos Custos Diretos. Os outros Custos Diretos principais são custos de
capacidade e de programação, que registaram decréscimos anuais de 4,1% e 6,1%, respetivamente, contribuindo
assim para ajudar a compensar o aumento dos custos de tráfego.
Os Custos Comerciais diminuíram em 10% no 4T14 face ao 4T13 para 29,9 milhões de euros, refletindo a
combinação de um aumento dos custos das mercadorias vendidas, devido ao já mencionado aumento das
vendas de terminais, que cresceram 19,3% face ao 4T13, com um decréscimo dos custos de marketing.
Os Outros Custos Operacionais registaram um aumento de 1,3% para 75,6 milhões de euros. Os principais
impulsionadores desta linha de custos são os serviços de suporte, manutenção e reparações e fornecimentos e
serviços externos, que globalmente se mantiveram relativamente alinhados com os valores registados no ano
anterior.

2.5 – Resultado Líquido
O Resultado Consolidado Líquido ascendeu a 12,3 milhões de euros no 4T14, o que compara com um valor
negativo em 13,1 milhões de euros no 4T13, representando uma melhoria anual muito significativa.
Os Ganhos em Empresas Participadas cresceram 49,3% face ao 4T13 para 2,3 milhões de euros, impulsionados pelo
crescimento da contribuição financeira da JV internacional, ZAP, que se cifrou em 3,7 milhões de euros no 4T14 (o
que compara com 2,2 milhões de euros no 4T13) e que foi compensada por uma contribuição negativa das outras
JVs neste trimestre, de 1,4 milhões de euros.
As Depreciações e Amortizações registaram um aumento anual de 4,8% para 87,7 milhões de euros, em resultado
do maior nível de investimento, quer em ativos de rede, quer relacionado com o cliente.
Os Outros Custos* de 3,9 milhões de euros no 4T14 estão relacionados com custos não recorrentes no âmbito da
fusão, apresentando uma redução muito significativa face aos níveis de trimestres anteriores, devido ao facto de
grande parte dos mais significativos custos não recorrentes relacionados com a fusão, tais como custos com
redução de pessoal e com o lançamento da nova marca, ter já sido contabilizada.
Os Custos Financeiros Líquidos decresceram em 18,8% para 11 milhões de euros no 4T14, o que compara com 13,5
milhões de euros no 4T13, em resultado do menor nível médio de dívida bruta e do menor custo médio da nova
dívida contratada no trimestre anterior. Os custos com juros líquidos e outros custos financeiros no 4T14 cifraram-se
em 11,6 milhões de euros, o que compara com 13,4 milhões de euros no 4T13. Poupanças adicionais nos custos com
juros líquidos continuarão a materializar-se nos próximos trimestres, devido às obrigações no montante de 175
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milhões de euros emitidas no 3T14, com taxa de juro variável, a um custo significativamente mais reduzido, em
substituição de linhas de financiamento existentes; e aos dois novos programas de papel comercial finalizados já
em fevereiro de 2015, em substituição de linhas de financiamento existentes, estendendo assim as suas maturidades
e reduzindo simultaneamente o custo médio e o montante de dívida contraída. Na secção de Estrutura de Capital,
adiante, serão dados mais detalhes sobre estas linhas de financiamento.
A provisão para Imposto Sobre o Rendimento ascendeu a 1,1 milhões de euros no 4T14, representando 7,9% do
Resultado Antes de Impostos e Interesses Não Controlados. A taxa efetiva é mais reduzida que a taxa de imposto
devido aos ativos por impostos diferidos e programas de incentivos fiscais, entre outros impactos, o que mais do que
compensou o impacto negativo nos ativos por impostos diferidos da revisão em baixa da taxa de IRC de 23% para
21% em 2015.
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3.1 – CAPEX

O CAPEX Recorrente ascendeu a 83,2 milhões de euros no 4T14, um acréscimo anual de 7,9% impulsionado
principalmente por uma maior proporção de CAPEX recorrente de infraestrutura, que cresceu 10,5% face ao 4T13
para 34 milhões de euros.
O CAPEX Total de 142,5 milhões de euros incorpora um crescimento do CAPEX Não Recorrente para 59,4 milhões de
euros, refletindo a implementação da nova rede e os níveis mais elevados de investimento relacionado com
clientes.
O sucesso obtido com várias novas contas Corporate de grande dimensão ao longo dos últimos trimestres, tem
também impulsionado um crescimento relevante do CAPEX Não Recorrente, necessário para iniciar a prestação de
serviços às novas contas, e que será depreciado ao longo do período de vida dos contratos. O CAPEX associado às
grandes contas Corporate cifrou-se em 31,8 milhões de euros em 2014, representando o VA dos pagamentos de
leasings financeiros, pelo que não se trata de um item monetário.
O CAPEX de Audiovisuais e Exibição Cinematográfica, de 7,7 milhões de euros no 4T14, está relacionado sobretudo
com a capitalização de determinados direitos de filmes na divisão de Audiovisuais, tendo decrescido 4,6% face ao
4T13.
Em percentagem das receitas de Telecomunicações, o CAPEX Recorrente de Telecomunicações ascendeu a 18,4%
no ano de 2014, sendo que o CAPEX Recorrente Total representou 19,9% das Receitas de Exploração totais.
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3.2 – Cash Flow

O Cash Flow Operacional Após Investimento registou um decréscimo anual de 32,7% no 4T14 para 52,3 milhões de
euros devido à já explicada diminuição de 4% do EBITDA e ao aumento do CAPEX Recorrente de 7,9% para 83,2
milhões de euros. Os Itens Não Monetários Incluídos no EBITDA-CAPEX e Variação no Fundo de Maneio registaram
um desempenho positivo de 22,0 milhões de euros, refletindo principalmente um desinvestimento sazonal em Fundo
de Maneio.
O Free Cash Flow Recorrente decresceu em 31,4% no 4T14 para 34,1 milhões de euros, em resultado do Cash Flow
Operacional mais reduzido, acima explicado. Os pagamentos de juros e outros encargos financeiros foram 41%
mais reduzidos face ao 4T13, cifrando-se em 10,6 milhões de euros, devido ao nível mais reduzido do custo médio e
do volume da dívida. O Imposto Sobre o Rendimento no 4T14 também diminuiu significativamente em comparação
com o 4T13.
Os impactos não recorrentes no CAPEX e no OPEX no 4T14 ascenderam a 19,1 e a 10,0 milhões de euros,
respetivamente, estando principalmente relacionados com pagamentos no contexto da atividade comercial
adicional, tal como explicado na secção sobre o CAPEX, e com CAPEX e OPEX de integração relacionados com o
processo de restruturação / fusão.
O Free Cash Flow Antes de Dividendos e Investimentos Financeiros cifrou-se em 4,9 milhões de euros neste trimestre.
Ajustando para acréscimos de juros e diferimentos em variações de dívida, a Dívida Financeira Líquida aumentou
em 26,7 milhões de euros no 4T14. A maior parte deste impacto está relacionado com a contabilização dos
contratos de leasing financeiro relacionados com as grandes contas corporate.
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4.1 – Estrutura de Capital
No final de 2014, a Dívida Financeira Líquida cifrava-se em 983,5 milhões de euros.
A dívida financeira total no final de 2014 ascendia a 1.006,6 milhões de euros, sendo compensada por uma posição
de caixa e equivalentes de caixa no Balanço Consolidado de 23,1 milhões de euros. No final de 2014, a NOS tinha
ainda 185 milhões de euros de programas de papel comercial não emitidos. O custo médio all-in da Dívida
Financeira Líquida da NOS era de 4,19% no final do 4T14 (4,83% para o ano de 2014).
O Rácio de Alavancagem Financeira era de 48,1% no final do 4T14, sendo que o rácio Dívida Financeira Líquida /
EBITDA (últimos 4 trimestres) é atualmente de 1,9x.
A maturidade média da Dívida Financeira Líquida da NOS no final do 4T14 era de 2,63 anos.
O montante total de operações de cobertura de taxas de juro em vigor no final de 2014 ascendia a 275 milhões de
euros. Tendo em conta as obrigações de retalho emitidas em junho de 2012 e o empréstimo do BEI recebido em
junho de 2014, ambos emitidos a uma taxa fixa – num total de 200 milhões de euros e 110 milhões de euros,
respetivamente – a proporção da Dívida Financeira Líquida da NOS que se encontra protegida contra variações na
taxa de juro é de 59%.
Em linha com a estratégia global de financiamento, de extensão das maturidades e redução do custo da dívida,
em fevereiro de 2015, a NOS anunciou que tinha renegociado dois programas de papel comercial, com a Caixa
Geral de Depósitos e com o Novo Banco. Em conjunto, estas novas linhas de financiamento representam uma
redução na dívida contratada de 280 milhões de euros para 175 milhões de euros, estendendo as maturidades até
2018 e sob condições financeiras significativamente mais favoráveis.

31

O Conselho de Administração da NOS aprovou uma proposta de um dividendo ordinário de 14 cêntimos de euro
por ação, representando um rácio de payout de 96,5%, constituindo um aumento de 16,7% face ao dividendo
pago no ano anterior. Esta proposta está sujeita à aprovação final por parte da Assembleia Geral de Acionistas.
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6.1 – Anexo I
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6.2 – Anexo II
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6.3 – Anexo III
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6.4 – Anexo IV

NOTA: O Balanço Consolidado acima foi preparado considerando os resultados correspondentes à consolidação de 12 meses da ZON e 4 meses da OPTIMUS para 2013. A
fusão implicou um aumento do capital social da ZON através da emissão de 206.064.552 novas ações, mantendo o valor nominal de 0,01 Euros cada, com base na cotação
de fecho da data de registo da fusão, 27 de agosto de 2013, o que implicou o registo de um prémio de emissão no montante de 854 milhões de euros. Foi efetuada uma
análise do justo valor dos ativos e passivos da OPTIMUS, resultando o reconhecimento de um montante de cerca de 404 milhões de euros de Goodwill, ajustado em 2014 para
454 milhões de euros. Devido a este ajuste do GW, o Balanço Consolidado Estatutário de 2013 foi reexpresso.
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Este documento contém previsões, inclusive declarações que constituem previsões, de acordo com o U.S. Private
Securities Litigation Reform Act de 1995. Estas declarações refletem as crenças e pressupostos atuais da gestão e
têm por base a informação disponível à gestão apenas à data em que estas foram proferidas. As previsões incluem:
a) informação respeitante a estratégia, resultados futuros possíveis ou assumidos das nossas operações, ganhos,
condições do setor, procura e preços dos nossos produtos e outros aspetos do nosso negócio, eventual ou futuro
pagamento de dividendos e programas de compra de ações próprias; e b) declarações que são precedidas por,
seguidas de ou incluem as palavras “acredita”, “prevê”, “antecipa”, “tenciona”, “está confiante”, “planeia”,
“estima”, “poder”, “poderá”, “poderia”, “seria”, e ainda a negativa destes termos ou expressões similares. Estas
declarações não envolvem qualquer garantia sobre resultados futuros e estão sujeitas a fatores, riscos e incertezas
que poderão causar suposições e crenças de que as previsões se basearam no objetivo de diferirem das
expetativas previstas neste documento. Tais factores, riscos e incertezas incluem, entre outros, alterações na
procura dos serviços da sociedade, as evoluções tecnológicas, as condições do sector das telecomunicações, as
alterações na regulação e as condições económicas. Adicionalmente, certas previsões poderão ser baseadas em
suposições relativas a eventos futuros, as quais poderão não estar inteiramente exatas. Por conseguinte, os efeitos
reais e os resultados poderão ser, materialmente, diferentes dos planos, estratégia, objetivos, expectativas,
estimativas e intenções expressas ou implícitas nestas previsões. As previsões sobre eventos futuros são baseadas em
expectativas à data em que são produzidas e a NOS não assume qualquer obrigação de actualizar a informação
à luz de novas informações ou desenvolvimentos futuros ou de fornecer motivos que expliquem a diferença para os
resultados. Alerta-se que não deverá ser colocada confiança indevida em quaisquer previsões sobre eventos
futuros. A NOS não está obrigada a submeter informação periódica junto da Securities and Exchange Commission
(“SEC”), nos Estados Unidos da América, de acordo com o disposto na Rule 12g3-2(b) ao abrigo do Securities
Exchange Act de 1934, na sua versão actualizada. Ao abrigo desta excepção, a NOS deve colocar no respectivo
website traduções para língua inglesa da informação que tenha divulgado ou esteja obrigada a divulgar ao
mercado em Portugal, que tenha submetido ou esteja obrigada a submeter junto do mercado regulamentado
Eurolist by Euronext Lisbon ou que tenha distribuído ou seja obrigada a distribuir aos titulares dos respectivos valores
mobiliários. Este documento não é uma oferta para venda nem uma solicitação de uma oferta para compra de
quaisquer valores mobiliários.
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