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Informação à Imprensa – 29 de Abril de 2002 
 
 
Principais áreas de negócio com desempenhos positivos  
SonaeCom aumenta índices de eficiência e rentabilidade operacional 
 
 
 
Apesar de um ambiente concorrencial cada vez mais competitivo e de um trimestre que se pautou por alguma serenidade, a 
SonaeCom, sub-holding do Grupo Sonae que reúne as participações do Grupo na área das comunicações móveis e fixas, Internet e 
multimédia, continuou a crescer e a aumentar a sua rentabilidade operacional. 
 
A SonaeCom confirmou, neste trimestre, a sua posição de segundo operador nacional em termos de volume de tráfego 
transportado com 1,258 milhões de minutos no trimestre. Deste total, 50% foram na área móvel, 13% na área fixa e 37% no acesso 
à Internet. 
 
O Volume de Negócios Consolidado foi de 181,3 milhões de euros, o que traduz uma descida de 13% face ao último trimestre de 
2001, justificada em grande medida, pelos efeitos de sazonalidade na Optimus e no Público e pela redução das tarifas de 
interligação móvel-móvel. 
 
A rentabilidade operacional1 registou um crescimento de 81% em relação ao último trimestre de 2001, situando-se nos 24 milhões 
de euros. Este crescimento confirma a tendência positiva que se tem reflectido nos últimos cinco trimestres e é resultado das 
reestruturações implementadas, da melhoria das eficiências operacionais, dos menores custos de aquisição de clientes na área 
móvel e de um rigoroso controlo de custos. 
 
 
Optimus perto dos 2 milhões de Clientes 
 
A Optimus fechou o primeiro trimestre com 1 970 mil subscritores, 80,8% dos quais utilizam produtos pré-pagos, tendo obtido nos 
primeiros três meses do ano a adesão de 55 mil novos clientes. Cerca de 20% da população portuguesa já é Cliente Optimus. 
 
O ARPU (receita média por cliente) baixou 14,2% face aos primeiros três meses de 2001, como reflexo do efeito sazonal negativo 
que afecta o sector no primeiro trimestre do ano. Este indicador não é, porém, directamente comparável com o obtido no período 
homólogo de 2001, na medida em que já reflecte a esperada baixa do valor de interligação móvel-móvel, de 0,274 para 0,187 euros 
por minuto. 
 
Com um Volume de Negócios de 143,4 milhões de euros, dos quais 134,3 milhões correspondem à prestação de serviços, a 
Optimus solidificou a sua posição no mercado das comunicações móveis.  
 
No trimestre, as receitas de dados representavam, em média, 9,0% da factura mensal dos clientes. 
 
As mensagens escritas continuaram a constituir o principal serviço na componente de dados, com uma média mensal de 29.2 SMS 
por cliente, sendo ainda de registar a evolução muito positiva do serviço WAP, com 16,7% do total de clientes como utilizadores 
activos. 
 
Nesta área merece ainda destaque, o lançamento do projecto piloto Saúde Móvel, desenvolvido no âmbito do Contributo para a 
Sociedade de Informação e que antecipa a utilização de novas tecnologias tais como o MMS. 
 
Novis cresce 5,5% em volume de tráfego de voz 
 
A Novis cresceu 5,5% em volume de tráfego de voz relativamente ao quarto trimestre de 2002, atingindo 631 milhões de minutos. 

                                                                 
1 Resultado Operacional antes de amortizações e provisões, eliminando o efeito de diferimento de custos de angariação 
de Clientes.  (EBITDA Eliminado diferimento de SAC's) 
 



  2 

 
No final do primeiro trimestre, a Novis contava com um total de 140 mil clientes activos, tendo aumentado a sua base de clientes em 
25 mil clientes, 7% dos quais empresarias. Os clientes de acesso indirecto e com pré-selecção activa eram, à data, 116 mil, 83% da 
base de clientes. 
 
O número de acessos directos instalados aumentou de 1.041 no último trimestre de 2001 para 1 268 em 2002, ou seja, mais 
21,8,%.  
 
As receitas de serviço registaram um aumento de 4,0% em relação quarto trimestre de 2001, situando-se em 33,3 milhões de euros.  
 
Clix com liderança destacada 
 
O Clix consolidou a sua posição de liderança no acesso residencial à Internet, atingindo uma quota de mercado de 25,5% neste 
segmento, mais 7,7 pontos percentuais que o segundo ISP (dados Bareme Marktest).  
 
O número de utilizadores activos ascendeu a 244 mil (mais 5,2% face ao quarto trimestre de2001), gerando 463 milhões de minutos 
de tráfego (mais 1,2%). O  número de page views mensais atingiu cerca de 60 milhões, enquanto o número de unique visitors 
(principal indicador usado pelos anunciantes) aumentou 30%, fixando-se em 1,115 milhões.  
 
Neste trimestre, de destacar o lançamento do "MyClix", um inovador serviço pré-pago suportado pelo avançado sistema de 
facturação desenvolvido pela France Telecom para os ISP. Em apenas dois meses de actividade o "MyClix" conquistou mais de 10 
mil subscritores. 
 
Empresas de Sistemas acima das expectativas  
 
As actividades de integração de software e sistemas da SonaeCom (Enabler, WeDo e BizDirect) registaram um aumento 
significativo na sua rentabilidade operacional, ao registar um lucro de 2 milhões de Euros no primeiro trimestre de 2002 contra um 
prejuízo de 2 milhões de Euros no último trimestre do ano anterior (enquanto conjunto de actividades isoladas).  
 
 

*** 
 
 
Eventos de Relevância após fecho do trimestre 
 
- A Optimus irá adquirir uma plataforma MMS – (Multimedia Messaging Service), que lhe permitirá a breve prazo lançar serviços 

de mensagens multimédia com imagem, som e texto. 
 
- A Optimus e a Vodafone constituíram uma Joint-Venture a 50:50 (SITUS) para a gestão das suas infra-estruturas de rede 

(torres e roof-tops), reduzindo assim, substancialmente, os custos de implementação e manutenção e o impacto ambiental no 
desenvolvimento da rede UTMS. 

 
- A ANACOM esteve praticamente inactiva durante todo o trimestre, sendo apenas de realçar a apresentação do projecto de 

medidas regulatórias no domínio do acesso fixo que, a ser implementado, distanciaria, mais ainda, Portugal dos seus 
congéneres Europeus em matéria de interligação. 

 
- A EDP anunciou a transferência indirecta da sua participação na Optimus para a Thorn Finance, tencionando cumprir as suas 

obrigações relativamente às licenças UMTS. A SonaeCom encara esta transacção como um mero "parqueamento" da 
participação da EDP, em clara violação do espírito consubstanciado nas obrigações das licenças UMTS, e não considera que 
esta seja uma venda a um comprador "final". Isto porque: 

 
1. A Thorn Finance, propriedade de duas Fundações Holandesas e gerida presentemente por uma 

sociedade de gestão de "Trust", é totalmente desconhecida nos sectores Financeiro e de 
Telecomunicações e nem tão pouco contactou a Optimus ou o seu principal accionista antes da 
transacção; 

 
2. Os termos da transacção incluem uma "call option" (ao preço inicial da transacção) e um direito 

de preferência a favor da EDP, em circunstâncias absolutamente invulgares para uma “venda 
real”; 
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3. A EDP transferiu a sua participação na Optimus indirectamente (transferindo a OPTEP), 

esquivando-se assim à possibilidade de outros accionistas da Optimus exercerem o seu directo 
efectivo de preferência; 

 
4. Antes de concretizar a transacção, a EDP injectou fundos na OPTEP, para que esta pudesse 

cumprir com os aumentos de capital da Optimus já previstos e conhecidos. Além disso, o preço 
da transacção será ajustado se ocorrerem aumentos de capital imprevistos.  

 
5.  O novo accionista não contactou, até à data, a Optimus ou a SonaeCom de modo a obter 

qualquer tipo de informação. 
 
 
 

*** 
 
 
 
Resultados Consolidados 
 
• O Volume de Negócios Consolidado da SonaeCom foi de 181,3 milhões de euros, o que traduz uma descida de 12.8% face ao 

último trimestre de 2002, pelas razões já referidas. 
 
• O Cash EBITDA subiu 134,1% face ao último trimestre de 2001, situando-se em 21,1 milhões de euros. 
 
• Os resultados líquidos após interesses minoritários sofreram uma evolução positiva de 26,5% face ao quarto trimestre de 2001, 

fixando-se em 19,1 milhões de euros negativos. 
 
• Investimento Consolidado (excluindo custos capitalizados) cifrou-se em 32 milhões de euros, dos quais 72% foram investidos 

pela Optimus e 24% pela Novis. 
 


