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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 
Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da presente 
Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a qual autorizou o Banco 
Espírito Santo de Investimento, S.A. (a Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação.  
 
Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia da Instituição quanto à 
suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da Nota Informativa, ou qualquer 
juízo de valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à sua viabilidade ou à 
qualidade dos valores que constituem o Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento 
nos mesmos. 
 
A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, será 
actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não assumindo consequentemente a 
Instituição qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições previstos na lei. 
 
Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das Emissões que 
constituem o programa. 
 
À Entidade Emitente estão atribuídas as notações de rating de médio longo prazo A- pela Standard & 
Poor’s e A2 pela Moody’s. 
 
O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo 
Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o Banco Espírito Santo, S.A., o tomador firme das 
Emissões. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 
 

EMITENTE: 
 

REN – REDES ENERGÉTICAS NACIONAIS, SGPS, S.A. 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de emissões de papel comercial por oferta 
particular de subscrição. 
 

MOEDA: 
 

Euro (“€”). 

MONTANTE MÁXIMO DO 
PROGRAMA: 
 

 
€ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de euros). 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

2 (dois) anos. 
 

TOMADA FIRME: 
 

O Programa será tomado a 100% pelo Banco Espírito Santo, 
S.A. (“BES”). 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO. 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de Emissões, Prazos de Emissão e montantes, 
por opção e de acordo com as necessidades da Emitente, 
sendo que nenhuma Emissão poderá subsistir para além do 
prazo do Programa, nem deverão coexistir em dado 
momento Emissões cujo montante global exceda o montante 
máximo do Programa em vigor em cada momento. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal de € 50.000,00 (cinquenta mil euros). 
 

REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
 

PREÇO DE EMISSÃO: Ao valor nominal. 
 

REEMBOLSO: O reembolso de cada Emissão será feito no final do 
respectivo Prazo de Emissão ao valor nominal, acrescido 
dos respectivos juros calculados de acordo com a fórmula 
abaixo, na Data de Reembolso de cada Emissão:  
JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 
JP = Juros a pagar 
VN = valor Nominal 
TJ = Taxa de juro p.a. aplicável 
PE = Prazo de Emissão 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual/360 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 

Colocação Directa 
 

• Montante mínimo: € 5.000.000,00; 
• Montante máximo: € 10.000.000,00; 
• Prazo de Emissão: 3 meses; 
• O BES subscreverá o Papel Comercial emitido pela 
Emitente. 
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MODO DE FUNCIONAMENTO: 3.º dia útil anterior à Data de Subscrição: 
 
Até às 12H00 – A Emitente enviará ao Agente a notificação 
indicando o montante e a data de cada Emissão. 
 
2.º dia útil anterior à Data de Subscrição: 
 
Até às 12H00 – O Agente confirmará junto do BES e da 
Emitente as condições de colocação de cada Emissão. 
 

TAXA DE JURO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no 2.º dia útil 
anterior a cada Data de Subscrição, igual à: 
 

 EURIBOR 3 meses + 0,60% a.a.  
  

A EURIBOR é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em euros, 
oferecidas na zona da União Económica e Monetária entre 
bancos de primeira linha, cotada no segundo “dia útil 
TARGET” anterior à data de tomada de fundos, para valor 
spot (TARGET+2), na base Actual/360, e divulgada pela 
REUTERS (Página EURIBOR=) ou outra Agência que para 
o efeito a substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. Para 
este efeito são considerados “dias úteis TARGET” aqueles 
dias em que o sistema de pagamento TARGET esteja em 
funcionamento. 
 

REGIME FISCAL: De acordo com a legislação portuguesa. 
 

VENCIMENTO ANTECIPADO: A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas poderá constituir causa de vencimento 
antecipado do Contrato de Colocação: 
a) se a Emitente não reembolsar, na data-valor prevista, 
qualquer uma das Emissões e/ou não proceder ao pagamento 
de qualquer outro montante devido por força do Programa, 
nomeadamente a título de comissões, despesas e outros 
encargos para si emergentes do Contrato de Colocação; 
b) se a Emitente não cumprir qualquer outra obrigação 
para além das previstas na alínea a) supra, para si decorrente 
do Contrato de Colocação; 
c) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente, 
nos termos do Contrato de Colocação, incorrerem em algum 
vício de forma ou se se revelar terem sido prestadas com 
falsidade ou tornarem inexactas, por acção ou omissão, no 
todo ou em parte, ou no caso de omissão ou inexactidão das 
informações e elementos que a Emitente se comprometeu 
fornecer a qualquer uma das Instituições no âmbito do 
Contrato de Colocação; 
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 d) se a Emitente cessar pagamentos, se se apresentar à 
insolvência, a processo especial de recuperação de 
empresas, ou processo equivalente em qualquer jurisdição 
relevante, ou se qualquer uma destas medidas for requerida 
por terceiros, se deixar protestar quaisquer títulos de crédito, 
se for executada judicialmente ou se, por qualquer forma 
devidamente fundamentada pelas Instituições, der azo à 
interrupção da sua actividade comercial ou à diminuição 
significativa, de acordo com as melhores práticas do 
mercado, das suas garantias de solvabilidade; 
e) se a Emitente entrar em mora ou incumprimento no 
pagamento de quaisquer obrigações por si assumidas 
emergentes de empréstimos, outras facilidades de crédito ou 
outros compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 
ainda no pagamento de obrigações decorrentes de valores 
mobiliários ou monetários de qualquer natureza, desde que 
o(s) respectivo(s) credor(es) solicite(m) o reembolso 
antecipado de obrigações pecuniárias da Emitente num 
montante total superior a € 10.000.000 (dez milhões de 
euros); 
f) se a Emitente deixar de cumprir qualquer uma das suas 
obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 
g) se o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, nos seus 
precisos termos, para a Emitente; 
h) se a Emitente deixar de reunir os requisitos de que 
legalmente depende a emissão de papel comercial. 
 
 

Caso se verifique alguma das situações acima previstas: 
 
a) cada um dos Tomadores poderá exigir o reembolso 

antecipado dos respectivos títulos; e 
b) as Instituições, através do Agente, poderão resolver o 

Contrato de Colocação, mediante comunicação enviada 
para a sede da Emitente, por carta registada com aviso 
de recepção ou protocolada. 
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"COVENANTS": • Pari Passu 
 
As responsabilidades assumidas para com os Tomadores 
e/ou para com as Instituições, constituem obrigações 
comuns da Emitente, a que corresponderá um tratamento 
“pari-passu” com todas as outras dívidas e compromissos 
presentes e futuros não especialmente garantidos, sem 
prejuízo dos privilégios que resultem da lei. 
 

• Negative Pledge 
 
A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações para 
si emergentes do Programa não estiverem integralmente 
satisfeitas, a não dar em garantia ou por qualquer forma 
onerar os bens que constam ou venham a constar do seu 
Activo Consolidado Não Corrente – Fixos Tangíveis que 
representem, individual ou conjuntamente, mais de 25% 
(vinte e cinco por cento) do seu Activo Consolidado Não 
Corrente, com ressalva: 
 
a) das garantias existentes à presente data e aquelas que 
sejam ou venham a ser constituídas para garantia das 
obrigações decorrentes das Emissões realizadas ao abrigo 
do Programa; 
b) das garantias constituídas com o acordo prévio dos 
Tomadores do Papel Comercial, obtido por maioria simples; 
c) das garantias constituídas sobre bens do activo a 
adquirir ou a beneficiar pela Emitente, desde que a referida 
aquisição não se configure como uma mera substituição de 
activos, e desde que a garantia seja constituída em caução 
do respectivo preço, ou do crédito concedido para o efeito. 
 
Para efeitos do disposto na alínea anterior, não constitui 
mera substituição de activos o investimento nos bens do 
Activo Imobilizado que se encontrem obsoletos ou 
deteriorados. 
 

 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
A REN foi constituída sob a denominação de REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., em Agosto de 
1994, em resultado da cisão de uma unidade de negócio da EDP. Em Novembro de 2000, o Estado 
Português adquiriu 70% do capital social da REN à EDP no âmbito da liberalização do mercado 
interno de energia, cujo enquadramento legal determinava a separação jurídica das sociedades que 
desenvolvem actividades de transporte de electricidade, de distribuição e de produção de electricidade.  
Até Setembro de 2006, a actividade principal da REN consistia na exploração da RNT, a qual incluía a 
gestão técnica global do SEN, actuando ainda como “single-buyer” de energia eléctrica, no âmbito dos 
CAE celebrados entre 1993 e 1996 com os titulares de centros electroprodutores térmicos e hídricos 
localizados em Portugal Continental. 
Em Setembro de 2006, a REN adquiriu ao grupo Galp determinados activos relacionados com o 
transporte de gás natural em alta pressão e armazenamento subterrâneo, bem como a totalidade do 
capital da sociedade titular do terminal de GNL de Sines. 
Em 5 de Janeiro de 2007, a Emitente alterou a sua denominação para REN – Redes Energéticas 
Nacionais, SGPS, S.A, passando a assumir a forma de sociedade gestora de participações sociais para 
os negócios da electricidade e do gás natural. 
 
3.1 - Elementos de Identificação 
 
Denominação Social 
REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
 
Sede Social 
Avenida dos Estados Unidos da América, 55, 1749- 061 Lisboa 
 
Constituição 
Agosto de 1994 
 
Registo Comercial e NIPC 
Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de 
pessoa colectiva 503 264 032 
 
Nº CAE 
64 202 
 
Objecto Social 
Gestão de participações noutras sociedades que exerçam actividades nos sectores do transporte de 
electricidade, do transporte e armazenamento do gás natural e da recepção, armazenamento e 
regasificação de gás natural liquefeito e ainda de outras que com estas estejam relacionadas, como 
forma indirecta do exercício de actividades económicas. 
 
 
3.2 - Capital Social e Estrutura Accionista 
 
O capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., integralmente subscrito e 
realizado, é de € 534.000.000 (quinhentos e trinta e quatro milhões de Euro) e é representado por 534 
milhões de acções escriturais, nominativas, com o valor nominal de € 1 (um Euro) cada, que se 
dividem em 261.660.000 Acções da Categoria A e 272.340.000 Acções da Categoria B. 
 
O montante do capital social da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. não foi objecto de 
qualquer alteração desde a sua constituição em 1994, com excepção do acerto efectuado em 2001, no 
montante de €1.283.846, associado ao processo de redenominação do capital social para euros. 
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A estrutura accionista da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A., à data de 31 de Dezembro 
de 2009, é a seguinte: 
 

Accionista 
Participação no Capital 

Social (em %) 
Free Float 20,3 

Capitalpor, SGPS, S.A. 46,0 

CGD – Caixa Geral de Depósitos, S.A. 1,2 

EDP – Energias de Portugal, S.A. 5,0 

Parpública, SGPS, S.A. 3,9 

Logoenergia, SGPS, S.A. 8,4 

Gestfin, SGPS, S.A. 5,2 

Oliren, SGPS, S.A. 5,0 

Red Electrica de España, S.A. 5,0 

 
 
3.3 - Legislação Especial 
 
A REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. rege-se pelos seus Estatutos e pela legislação 
geral. 
 
3.4 - Dependências de alvarás, patentes, contratos ou novos processos de fabrico 
 
A Emitente detém software de propriedade exclusiva que foi desenvolvido para a Empresa. Além 
deste, não existem patentes, marcas comerciais ou outra propriedade intelectual que sejam materiais 
para a actividade. 
 
A Emitente é detentora de 100% do capital social da REN – Rede Eléctrica Nacional, S.A., entidade 
concessionária, em regime  de serviço público, da actividade de transporte de electricidade através da 
Rede Nacional de Transporte de Electricidade (RNT) , cujo contrato de concessão foi celebradoo  em 
15 de Junho de 2007, bem como das sociedades  REN – Gasodutos, S.A., REN Armazenagem, S.A. e  
REN Atlântico, Terminal de GNL, S.A., entidades concessionárias, em regime de serviço  público, 
respectivamente, das actividades de transporte de gás natural através da Rede Nacional de Transporte 
de Gás Natural (RNTGN), de armazenamento subterrâneo de gás natural e de recepção, 
armazenamento e regasificação de GLN no Terminal de Sines, as quais celebraram com o Estado os 
respectivos contratos de concessão em 26 de Setembro de 2006. A Emitente é igualmente detentora de 
100% do capital Social da RENTELECOM - Comunicações, S.A., da REN Serviços, S.A. e da REN 
Trading, S.A., assim como de 90% do capital social do OMIP - Operador do Mercado Ibérico de 
Energia (Pólo Português), S.G.M.R, S.A. 
 
3.5 - Principais Instalações 
 
A sede da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. sita na Avenida dos Estados Unidos da 
América, n.º 55, em Lisboa. 
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3.6 - Órgãos Sociais 
 
Mesa da Assembleia Geral 

Presidente:  Agostinho Pereira de Miranda 
Vice-Presidente:  Duarte Vieira Pestana de Vasconcelos  

 
Secretário da Sociedade: 
 Pedro Cabral Nunes 
 
Conselho de Administração 
O Conselho de Administração da REN é composto por treze membros, dos quais três integram uma 
Comissão de Auditoria.  
Na Assembleia-geral do dia 15 de Março de 2010 foram eleitos os órgãos para o triénio 2010-2012.  
Assim, o Conselho de Administração da REN, SGPS, S.A. é composto pelos seguintes membros: 
 

Cargo Nome 
Presidente Rui Manuel Janes Cartaxo 
 

Vogais Aníbal Durães dos Santos  
João Caetano Carreira Faria Conceição 
João Manuel de Castro Plácido Pires 
João Nuno de Oliveira Jorge Palma 
Luís Maria Atienza Serna 
Gonçalo José Zambrano de Oliveira 
Manuel Carlos Mello Champalimaud 
José Isidoro d’Oliveira Carvalho Netto 
Filipe Maurício de Botton 
José Luís Alvim Marinho  
José Frederico Vieira Jordão 
Fernando António Portela Rocha de Andrade 

 
Comissão Executiva  

 
Cargo Nome 

Presidente Rui Manuel Janes Cartaxo  
Vogais Aníbal Durães dos Santos  

João Caetano Carreira Faria Conceição 
João Manuel de Castro Plácido Pires 
João Nuno de Oliveira Jorge Palma 

 
Comissão de Auditoria 

 
 
 
 
 
 

Revisor Oficial de Contas:  
 
Efectivo: Deloitte & Associados, SROC, S.A. 

 
Suplente: Carlos Luís Oliveira de Melo Loureiro, ROC inscrito na Ordem dos Revisores Oficiais de 

Contas sob o n.º 572. 
 
 

Cargo Nome 
Presidente José Luís Alvim Marinho 
Vogais José Frederico Vieira Jordão 

Fernando António Portela Rocha de Andrade 
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3.7 - Responsáveis pela Nota Informativa 
 
A responsabilidade pela presente Nota Informativa é da REN – Redes Energéticas Nacionais, SGPS, 
S.A., que declara que os elementos nela inscritos estão em conformidade com as disposições legais 
aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 
Os Estatutos e os Relatórios e Contas da Empresa poderão ser consultados na respectiva sede e estão 
também disponíveis no sítio da Internet da REN, em www.ren.pt. 
 
 
3.8 - Informação aos Investidores 
 
REN - Redes Energéticas Nacionais, SGPS, S.A. 
A/C: Gabinete de Relações com o Investidor 
Avenida dos Estados Unidos da América, 55 
1749-061 Lisboa - Portugal 
 
Telefone: 21 001 35 46 
Telefax: 21 001 31 50 
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3.9 - Situação Económica e Financeira 
 
Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras consolidadas e individuais referentes aos 
exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
 
3.9.1 - Demonstrações Financeiras Consolidadas  
 
3.9.1.1 - Balanços Consolidados 

 

IFRS (valores em milhares de euros)      
  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
ACTIVO       
Não Corrente 3.646.157 3.412.876 3.273.965 
Activos fixos tangíveis 3.451.876 3.175.923 3.081.919 
Goodwill 3.774 3.774 3.774 
Interesses em "joint ventures" 11.063 9.716 9.025 
Activos por impostos diferidos 37.627 46.147 19.416 
Activos financeiros disponíveis para venda 90.419 86.924 59.567 
Outros investimentos financeiros 7.276 - - 
Clientes e outras contas a receber 44.122 90.393 100.264 
        
Corrente 647.955 410.131 695.569 
Existências 23.789 8.364 3.073 
Clientes e outras contas a receber 426.527 263.856 511.457 
Imposto sobre o rendimento a receber 25.115 - 15.354 
Depósitos de garantia recebidos 102.637 35.604 39.765 
Instrumentos financeiros derivados - 876 - 
Caixa e equivalentes de caixa 69.888 101.431 125.920 
        

TOTAL DO ACTIVO 4.294.113 3.823.007 3.969.534 
        

Capital Próprio       
Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital       
Capital Social 534.000 534.000 534.000 
Acções Próprias -10.728 -6.619 - 
Outras reservas 161.638 164.160 152.591 
Resultados acumulados 177.067 192.156 174.033 
Resultado líquido consolidado 134.107 127.405 145.150 
        
Interesses minoritários 514 574 555 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 996.599 1.011.676 1.006.329 
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PASSIVO       

        
Não Corrente 2.276.716 1.820.645 1.204.968 
Empréstimos 1.711.320 1.298.530 687.169 
Passivos por impostos diferidos 81.586 92.333 178.345 
Obrigações de benefícios de reforma e outros 69.846 45.198 28.016 
Instrumentos financeiros derivados 10.149 - - 
Provisões para outros riscos e encargos 4.307 33.524 30.853 
Fornecedores e outras contas a pagar 399.508 351.060 280.585 
    
Corrente 1.020.799 990.686 1.758.237 
Empréstimos 497.456 541.026 1.369.905 
Provisões para outros riscos e encargos 981 25.300 - 
Fornecedores e outras contas a pagar 419.726 296.426 288.778 
Imposto sobre o rendimento a pagar - 92.331 59.789 
Depósitos de garantia a pagar 102.637 35.604 39.765 
        

TOTAL DO PASSIVO 3.297.515 2.811.331 2.963.205 
        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 4.294.113 3.823.007 3.969.534 
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3.9.1.2 - Demonstrações de Resultados Consolidados 
 

 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

        

Vendas 1.299 437 242 

Prestações de serviços 550.179 493.994 554.450 

Outros rendimentos operacionais 25.809 103.778 47.060 

Ganhos/(perdas) em joint ventures 10.033 9.142 8.896 

Total dos Proveitos operacionais 587.321 607.351 610.648 

        

Custo de vendas -1.120 -530 -284 

Fornecimentos e serviços externos -78.735 -78.889 -145.466 

Gastos com o pessoal -48.039 -49.740 -42.619 

Depreciações do exercício -159.758 -129.721 -123.919 

Reversões/ (Provisões) do exercício 53.536 -27.971 14.878 

Outros gastos operacionais -103.751 -83.545 -48.282 

Total dos gastos operacionais -337.867 -370.396 -345.692 

Resultado operacional 249.454 236.955 264.956 

        

Gastos de financiamento -75.970 -90.338 -82.813 

Rendimentos financeiros 8.103 22.996 5.284 

Dividendos de empresas participadas 3.338 2.367 33 

Resultados consolidados antes de impostos 184.925 171.980 187.461 

        

Imposto sobre o rendimento -50.878 -44.552 -42.253 
Resultado líquido consolidado do exercício antes de interesses 
minoritários 134.047 127.427 145.208 

        

Atribuível a:       

Accionistas do Grupo REN 134.107 127.405 145.150 

Interesses Minoritários -60 22 58 

Resultado líquido consolidado do exercício 134.047 127.427 145.208 
Resultado por acção atribuível aos detentores do capital do grupo durante o ano (expresso em euros) 

 - básico 0,25 0,24 0,27 

 - diluído 0,25 0,24 0,27 
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3.9.1.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa Consolidados 
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Fluxos de caixa das actividades operacionais       

Recebimentos de clientes 1.636.126 2.614.752 2.220.484 

Pagamentos a fornecedores -1.312.341 -1.843.905 -1.741.772 

Pagamentos ao pessoal -53.665 -48.890 -47.449 

Pagamento do imposto sobre o rendimento -148.990 -100.934 -64.236 

Outros Pag. e Receb. relativos à actividade operacional -3.948     

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais (1) 117.182 621.023 367.027 

Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Recebimentos provenientes de:       

Investimentos financeiros - 15.062 600 

Activos fixos tangíveis - 25 70 

Subsídios ao investimento 32.632 65.026 12.861 

Dividendos 12.014 8.484 6.820 

Pagamentos respeitantes a:       

Variação de perímetro - - -24.026 

Investimentos financeiros - -43.425 -50.590 

Activos fixos tangíveis -387.017 -264.689 -243.656 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (2) -342.372 -219.517 -297.922 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Empréstimos obtidos 11.010.571 31.782.188 20.837.409 

Juros e proveitos similares 22.016 8.711 - 

Pagamentos respeitantes a:       

Empréstimos obtidos -10.652.338 -32.017.007 -20.643.150 

Juros e custos similares -91.403 -130.142 -88.116 

Aquisição de acções próprias -4.109 - - 

Dividendos -88.102 -87.064 -97.003 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (3) 196.636 -443.314 9.140 

Aumento líq. (diminuição) da caixa equivalentes de caixa (4=1+2+3) -28.555 -41.808 78.245 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 60.407 102.215 23.970 

Reclassificação para outros investimentos financeiros -7.276 - - 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 24.576 60.407 102.215 

Detalhe da Caixa e equivalentes de Caixa       

Caixa 1 1 3 

Descobertos bancários -45.312 -41.023 -23.704 

Depósitos bancários 69.887 85.226 125.916 

Outras aplicações de tesouraria - 16.203 - 

  24.576 60.407 102.215 
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3.9.2 - Demonstrações Financeiras Individuais  
 
3.9.2.1 - Balanços Individuais 
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

ACTIVO       

Não Corrente 2.437.617 1.410.065 1.161.596 

Activos fixos tangíveis 263 340 207 

Investimentos financeiros em subsidiárias 1.102.856 1.102.856 1.102.856 

Activos por impostos diferidos 3.723 959 - 

Activos financeiros disponíveis para venda 89.386 85.890 58.534 

Outros investimentos financeiros 7.276 - - 

Clientes e outras contas a receber 1.234.113 220.020 - 

        

Corrente 529.943 1.200.908 41.091 

Clientes e outras contas a receber 501.506 1.192.454 24.486 

Imposto sobre o rendimento a receber 24.998 - 15.354 

Instrumentos financeiros derivados   876 0 

Caixa e equivalentes de caixa 3.439 7.578 1.251 

        

TOTAL DO ACTIVO 2.967.560 2.610.973 1.202.687 

        

Capital Próprio       

Capital e reservas atribuíveis aos detentores de capital       

Capital Social 534.000 534.000 534.000 

Acções Próprias -10.728 -6.619 - 

Outras reservas 161.638 164.160 152.590 

Resultados acumulados 71.895 161.061 242.672 

Resultado do exercício atribuível a detentores de capital 144.494 -1.513 30.740 

        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 901.299 851.089 960.002 

    

PASSIVO       

        

Não Corrente 1.583.390 1.154.900 1.235 

Empréstimos 1.573.241 1.154.668 96 

Instrumentos financeiros derivados 10.149 - - 

Passivos por impostos diferidos - 232 1.139 
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Corrente 482.871 604.983 241.449 

Empréstimos 445.421 491.391 150.222 

Provisões para outros riscos e encargos 982 - - 

Fornecedores e outras contas a pagar 36.468 21.201 91.227 

Imposto sobre o rendimento a pagar - 92.391 - 

        

TOTAL DO PASSIVO 2.066.261 1.759.883 242.685 

        

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 2.967.560 2.610.973 1.202.687 
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3.9.2.1 - Demonstrações de Resultados Individuais 
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

        

Prestações de serviços 9.963 9.485 2.339 

Proveitos Operacionais 9.963 9.485 2.339 

Fornecimentos e serviços externos -4.773 -4.973 -5.043 

Gastos com pessoal -4.675 -4.204 -2.006 

Depreciações do exercício -85 -49 -11 

Provisões para riscos e encargos -982 - 40.670 

Outros gastos operacionais -1.701 -1.001 -377 

Outros rendimentos operacionais 158.728 2.358 32 

Total dos gastos operacionais 146.512 -7.869 33.265 

Resultado operacional 156.475 1.616 35.603 

Gastos de financiamento -77.447 -61.687 -3.088 

Rendimentos financeiros 61.109 58.802 1.439 

Dividendos de empresas participadas 3.286 - - 

Resultados antes de impostos 143.423 -1.269 33.955 

Imposto sobre o rendimento 1.071 -244 -3.214 

Resultado líquido do exercício 144.494 -1.513 30.740 

        

Resultado por acção (expresso em euros por acção)       

 - básico 0,2722 0,0028 0,0576 

 - diluído 0,2722 0,0028 0,0576 
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3.9.2.3 - Demonstrações de Fluxos de Caixa Individuais 
 
 

IFRS (valores em milhares de euros)       

  31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 

Fluxos de caixa das actividades operacionais       

Recebimentos de subsidiárias 117.812 97.836 94.522 

Pagamentos a fornecedores e subsidiárias -10.698 -54.877 -11.551 

Pagamentos ao pessoal -4.236 -3.859 -3.338 

Pagamento do imposto sobre o rendimento -148.634 12.362 -57.460 

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais (1) -45.756 51.462 22.173 

Fluxos de caixa das actividades de investimento       

Recebimentos provenientes de:       

Investimentos financeiros - 6.097 - 

Dividendos 162.009 - - 

Pagamentos respeitantes a:       

Empréstimos a filiais - -1.090.423 -40.539 

Investimentos financeiros - -43.425 - 

Activos fixos tangíveis -9 -85 -216 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento (2) 162.000 -1.127.837 -40.755 

Fluxos de caixa das actividades de financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Empréstimos obtidos 10.977.228 16.170.924 600.000 

Juros e proveitos similares 68.282 3.309 - 

Pagamentos respeitantes a:       

Empréstimos obtidos -10.987.088 -14.944.916 -450.000 

Juros e custos similares -79.569 -59.592 -2.934 

Aquisição de Acções Próprias -4.109 - - 

Dividendos -88.110 -87.042 -97.000 

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (3) -113.366 1.082.683 50.067 

Aumento líquido (diminuição) da caixa e equivalentes de caixa (4=1+2+3) 2.878 6.309 31.485 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 7.393 1.084 -30.401 

Reclassificação para outros investimentos financeiros -7.276 - - 

Caixa e equivalentes de caixa no final do período 2.995 7.393 1.084 

Detalhe da Caixa e equivalentes de Caixa    

Descobertos bancários -444 -185 - 

Depósitos bancários 3.439 105 - 

Outras aplicações de tesouraria - 7.473 - 
 


