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O presente documento é uma apresentação sumária do plano estratégico da Multimédia até ao 
ano de 2010. O documento inclui previsões e expectativas sobre a evolução futura dos 
negócios da sociedade e a sua situação económica e financeira que não envolvem qualquer 
garantia sobre resultados futuros. As previsões e expectativas aqui incluídas estão sujeitas a 
um conjunto de factores, riscos e incertezas que poderão provocar alterações substanciais nos 
pressupostos utilizados na elaboração de tais previsões ou nas expectativas e nas previsões 
aqui incluídas. Tais factores, riscos e incertezas incluem, entre outros, a contínua e crescente 
utilização pelos clientes dos serviços da sociedade, as evoluções tecnológicas, os efeitos da 
concorrência, as condições do sector das telecomunicações, as alterações na regulação, as 
condições económicas. As previsões sobre eventos futuros são naturalmente baseadas em 
expectativas actuais ou em opiniões razoáveis da gestão à data em que são produzidas. A 
Multimédia não assume qualquer obrigação de actualizar a informação ou as previsões 
constantes deste documento nem de justificar as razões pelas quais os resultados reais 
venham a diferir dos planos, objectivos, estimativas, intenções, expressas ou implícitas nestas 
previsões. Este documento não é uma oferta para venda nem uma solicitação de uma oferta 
para compra de quaisquer valores mobiliários.

DISCLAIMER
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SÍNTESE DO PLANO ESTRATÉGICO DA MULTIMÉDIA

Elementos fundamentaisVectores estratégicos

Optimizar a estrutura de balanço e proporcionar uma remuneração accionista atractiva

Capturar novas 
oportunidades
de crescimento

• Alargar a oferta a comunicações móveis via lançamento de 
um MVNO

• Desenvolver o Segmento Profissional / SoHo com uma oferta 
específica

• Explorar opções de crescimento não orgânico9

7

8

Atingir
a excelência na 
relação com o 
cliente e nas 
operações

• Garantir excelência no serviço ao cliente (real e percebida)

• Optimizar a base de custos (excelência operacional)

• Estimular o desenvolvimento e a mobilização dos 
colaboradores em torno do projecto

6

5

4

Liderar no
Triple Play

• Vender agressivamente Triple Play com os melhores 
produtos de TV, banda larga e voz do mercado

• Assegurar liderança na velocidade e disponibilizar novos 
serviços através de upgrade da rede

• Disponibilizar conteúdos diferenciadores e competitivos

1

3
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• Ultrapassar mil milhões de 
euros de receitas

• Acelerar o crescimento de 
EBITDA para dois dígitos

• Reforçar remuneração 
accionista com programa de 
share buy back

Objectivos financeiros

OS GRANDES OBJECTIVOS DA MULTIMÉDIA ATÉ 2010

•Ser a empresa de telecomunicações que mais 
cresce em Portugal, ganhando a liderança no 
triple play

•Ter mais de metade dos clientes em pacotes 
multi-serviço

•Ser o operador de telecomunicações com a 
melhor rede de acesso à casa dos portugueses

•Ser o operador de telecomunicações
e entretenimento líder em qualidade de 
serviço

•Manter a liderança em conteúdos e 
audiovisuais

•Ser uma empresa de referência em matéria de 
desenvolvimento profissional e pessoal

Objectivos operacionais
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MANTER A LIDERANÇA EM TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

•Manutenção da aposta nas parcerias para conteúdos

•Lançamento de novos canais (alguns em exclusivo)

– SportTV 3
– Reforço da oferta com canais temáticos e de nicho
– Reforço da oferta infantil

•Introdução de alta definição (HD)

– Sport TV

–

– MOV

– Outros 

•Reforço da oferta por satélite
– Conteúdos em HD
– Mais de 100 canais

Mais e melhores conteúdos

Ultrapassada a meta dos
1,5 milhões de clientes, 

endereçando uma audiência 
estimada de 4,2 milhões de 

Portugueses
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MANTER A LIDERANÇA EM TELEVISÃO POR SUBSCRIÇÃO

•Gravador digital com
guia de televisão (EPG) 
integrado

•Pause Live TV

•Vídeo Clube/VOD

•Grelha de canais 
personalizada

Nota: Imagem de guia de televisão apresentada é meramente ilustrativa

Novas funcionalidades
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LIDERAR O CRESCIMENTO DO MERCADO DE BANDA LARGA

•Líderes em velocidade
– Disponibilizar Netcabo -

100 Mbps até final de 2008
– Duplicar velocidades para a base      

de clientes actual até final de 2008    
(e quadruplicar até 2010)

•Alargar a oferta de banda larga             
a todas as casas cabladas

•Nova oferta suportada em ADSL         
nas zonas servidas por satélite

Ultrapassada a meta dos 
400 mil clientes
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GANHAR RAPIDAMENTE QUOTA DE MERCADO NA VOZ FIXA

•Massificação da portabilidade 
numérica

•Posicionamento de attacker
na voz
–Pré-instalação de voz
nos clientes Netcabo

–Promoção activa de voz 
junto de todos os clientes
TV Cabo

Mais de 500 clientes novos 
de voz por dia
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COMPLEMENTAR A OFERTA COM MVNO

• Banda Larga móvel – oferta     
de soluções de mobilidade         
a todos os clientes Netcabo

• Homezoning – oferta em zonas 
servidas por satélite

• 4P – oferta integrada               
de telecomunicações para 1,5 
milhões de lares (mais de
4 milhões de clientes potenciais)

Lançamento de MVNO no 
2º/3º trimestre de 2008
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APOSTAR NO SEGMENTO SoHo

Oferta para um universo de 390 
mil empresas, 10% das quais      
já são nossos clientes de Pay-TV

•Lançamento de oferta específica 
no primeiro trimestre de 2008
– Voz
– Fax
– TPA
– Internet de alto débito

•Complemento da oferta 
no segundo semestre de 2008
– Centrais telefónicas
– Tele-segurança
– Móvel
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Banda largaTelevisão por cabo Televisão por satélite Voz 

LIDERAR NA PLATAFORMA TECNOLÓGICA

Oferta das maiores 
velocidades no 
mercado sem 
congestionamento

• Divisão de células
• Migração para 

Eurodocsis

Investimentos a serem totalmente financiados por cash-
flows operacionais

Ampliação da cobertura 
por cabo a mais        
300 mil habitações

• Todas as capitais de 
distrito

• Zonas adjacentes às 
actualmente cabladas

Reforço da digitalização
da base de clientes

Reforço da capacidade
de transmissão por 
satélite

• Aquisição de novo 
transponder

• Migração para MPEG-4

Evolução para 
plataforma de voz     
de última geração
que permita 
nomeadamente  
serviço multi-número 
fixo
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LIDERAR NO RELACIONAMENTO COM OS CLIENTES

Nova plataforma de self care MyTVCabo

Processos simplificados
com menos burocracia

Sistema de IVR com encaminhamento
para operadores especializados

Número único de acesso ao 
call center para todo o país

Número 
único de 
acesso

808200400

707266466

707288488

808204420

707299499

707255455

808233455

808230430
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TER MAIS DE METADE DOS CLIENTES COM PACOTES MULTI-SERVIÇO
EM 2010

*Revenue Generating Unit (TV por subscrição; TV digital; Internet; Voz fixa)

Distribuição do parque de clientes da Multimédia

4%

25%

71%

100%

2007

20%

32%

48%

100%

2010

RGUs*
Milhões 2,4 3,6

2P                     

3P

1P                     
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CONTINUAR A LIDERAR NOS AUDIOVISUAIS E CINEMAS

Audiovisuais

Cinemas • Consolidar liderança no mercado nacional, com expansão 
selectiva da cadeia

• Assegurar que a experiência de cinema continua a ser 
diferenciadora face a homecinema (ex: Digital3D)

• Expandir plataformas tecnológicas inovadoras : distribuição 
digital, m-Ticketing, quiosques self-service, call center em 
IVR, novo website

• Explorar oportunidades de expansão para países de 
expressão portuguesa

• Liderar licenciamento nos novos modelos de distribuição
• Contratar conteúdos relevantes para produção de canais para 

Pay TV
• Dinamizar o mercado de distribuição de conteúdo nos países 

de expressão portuguesa
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OPTIMIZAR A ESTRUTURA DE CAPITAL

Os exemplos internacionais sugerem múltiplos
de Net debt / EBITDA em torno de 2,5 a 3 x
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Fonte: Empresas; Datastream; Relatórios de Research

• Baixo nível de endividamento actual 

• Estrutura de capital deve ser 
optimizada para
– Aumentar a eficiência fiscal
– Reduzir o custo médio de capital
– Criar capacidade para crescer
– Manter o investment grade

• Potencial para ajustar níveis           
de dívida entre 2,5 a 3x o EBITDA
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PROPORCIONAR UMA REMUNERAÇÃO ACCIONISTA ATRACTIVA

Recompra de acçõesDividendos

Geração de cash flow operacional 
suficiente para garantir                    
o financiamento do crescimento 
orgânico

Continuação de um atractivo perfil 
de pagamento de dividendos

Já aprovada pela Assembleia Geral 
e pelo Conselho de Administração a 
intenção de lançar um programa 
de recompra de acções até 10% do 
capital próprio

Os detalhes do plano de remuneração accionista, a par do plano de optimização                
da estrutura de capital e guidance operacional e financeiro para o período de 2008    
a 2010, serão comunicados oportunamente
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EM SUMA…

Elementos fundamentais do plano estratégico da MultimédiaVectores estratégicos

Optimizar a estrutura de balanço e proporcionar remuneração accionista atractiva

• Mais de 
metade        
de clientes 
com pacotes 
multi-serviço

• Melhor rede 
de acesso       
a casa dos 
portugueses

• Mil milhões   
de euros      
de receitas

• Crescimento 
do EBITDA    
de dois dígitos

• Uma das 
melhores 
empresas  
para trabalhar

Objectivos 2010

Capturar novas 
oportunidades
de crescimento

• Alargar a oferta a comunicações móveis via lançamento    
de um MVNO

• Desenvolver o Segmento Profissional / SoHo com uma 
oferta específica

• Explorar opções de crescimento não orgânico9

7

8

Atingir
a excelência na 
relação com o 
cliente e nas 
operações

• Garantir excelência no serviço ao cliente (real e percebida)

• Optimizar a base de custos (excelência operacional)

• Estimular o desenvolvimento e a mobilização dos 
colaboradores em torno do projecto

6

5

4

Liderar no
Triple Play

• Vender agressivamente Triple Play com os melhores 
produtos de TV, banda larga e voz do mercado

• Assegurar liderança na velocidade e disponibilizar novos 
serviços através de upgrade da rede

• Disponibilizar conteúdos diferenciadores e competitivos

1

3

2




