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1 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 autoriza 

as Instituições que integram o Sindicato de Garantia e Tomada Firme do presente Programa de 

Papel Comercial (as Instituições), através do Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (a 

Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação. 

 

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 as Instituições 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 está atribuída a notação de rating de médio longo prazo A3 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 sindicato de tomada firme e garantia 

das Emissões composto pelo Banco Espírito Santo, S.A.. 
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2 Termos e Condições do Programa 
 
 
 

EMITENTE: 
 

EDA – ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S.A. 
 

MODALIDADE: 
 

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

MOEDA: 
 

Euro (“€”). 

MONTANTE MÁXIMO 
DO PROGRAMA: 
 

€ 20.000.000,00 (vinte milhões de euros). 
 

PRAZO DO 
PROGRAMA: 
 

Até 10 de Dezembro de 2013, salvo denúncia nos termos 
seguintes: 
 
Qualquer uma das partes tem a faculdade de, anualmente, 
produzindo efeitos no dia 11 de Dezembro de cada ano, 
denunciar o PROGRAMA, desde que comunique esta sua 
intenção ao AGENTE com uma antecedência mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias sobre o termo do período anual em 
causa. 
 

GARANTIA E TOMADA 
FIRME: 
 

O reembolso (GARANTIA) de todas as EMISSÕES e a 
Subscrição (tomada firme) das EMISSÕES colocadas por 
Leilão de Taxas de Juro serão totalmente garantidos pelo 
BES. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO 
REGISTADORA: 
 

 
BES INVESTIMENTO. 
 

DEALERS: BES INVESTIMENTO e BES. 
 

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 respectivo prazo do PROGRAMA, 
nem deverão coexistir em dado momento EMISSÕES cujo 
montante global exceda o montante máximo do 
PROGRAMA. 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal de € 0,01 (um cêntimo). 
 

REALIZAÇÃO: Pagamento integral no acto de subscrição. 
 

PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a "desconto por 
dentro". 
 

CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual/360 
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MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

A EMITENTE poderá optar, para cada EMISSÃO, pelas 
seguintes modalidades de colocação: 
 

 1. Colocação Directa 
 
• Montante mínimo: € 500.000,00 e em múltiplos de 
€ 50.000,00; 
• PRAZO DE EMISSÃO: 7 dias a 182 dias, de 
acordo com o pretendido pela EMITENTE; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro) 
pelos DEALERS, directamente à EMITENTE. 
 

 2. Colocação por Leilão 
 
• Montante mínimo: € 2.500.000,00 e em múltiplos 
de € 50.000; 
• Prazo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de juro): 
pelas Instituições Financeiras convidadas a participar no 
Leilão. 
• Não serão aceites propostas acima da TAXA DE 
INTERVENÇÃO. 
 

MODO DE 
FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão  
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 12H00 – A EMITENTE comunicará ao AGENTE 
se pretende recorrer à modalidade de colocação por Leilão, 
definindo o respectivo montante e PRAZO DE EMISSÃO. 
 
Até às 13H00 – O AGENTE envia o convite para 
participação no Leilão à generalidade das Instituições de 
Crédito. 
 

 2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
11h30 – Realização do Leilão nas instalações do AGENTE 
que se obriga a informar a EMITENTE das condições do 
Leilão. 
 
B – Colocação Directa 
 
2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior a cada DATA DE 
SUBSCRIÇÃO: 
 
Até às 10H00 – A EMITENTE definirá o montante e o 
PRAZO DE EMISSÃO de cada EMISSÃO e contactará 
directamente os DEALERS. 
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 Até às 11H30 – Os DEALERS apresentarão à EMITENTE 
propostas de colocação directa. 
 
Até às 12H00 – A EMITENTE comunicará aos DEALERS 
se aceita as propostas por estes apresentadas. 
 

TAXA DE 
INTERVENÇÃO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no dia da 
realização de cada Leilão de Taxas de Juro (2.º DIA ÚTIL 
anterior a cada tomada de fundos), igual a: 
 

 EURIBOR (para o respectivo prazo) + 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. 
 

VENCIMENTO 
ANTECIPADO: 

A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas constitui uma condição de vencimento 
antecipado: 
a) mora ou incumprimento no pagamento de capital, juros, 

comissões, despesas ou quaisquer outros encargos 
decorrentes para EMITENTE, decorrentes do 
PROGRAMA; 

b) mora ou incumprimento pela EMITENTE no 
pagamento de quaisquer outras obrigações  resultantes 
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 monetários ou mobiliários de qualquer natureza; 

c) se, as declarações e garantias prestadas pela 
EMITENTE nos termos do Contrato de Colocação se 
revelarem ou tornarem falsas ou 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 comprometeram a fornecer às 
Instituições no âmbito do Contrato de Colocação; 

d) se a EMITENTE cessar pagamentos, se se apresentar à 
falência ou a processo especial de recuperação de 
empresas ou se esta for requerida por terceiros, se for 
executada judicialmente ou se, por qualquer forma 
livremente apreciada pelas Instituições, der azo à 
interrupção da sua actividade comercial ou à diminuição 
das suas garantias de solvabilidade; 
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 e) se a EMITENTE deixar de cumprir qualquer uma das 
suas obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

f) se o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, nos seus 
precisos termos, para a EMITENTE; 

g) se a EMITENTE deixar de reunir os requisitos de que 
legalmente depende a emissão de papel comercial; 

h) Inobservância de qualquer das demais obrigações, 
previstas no Contrato de Colocação; 

i) se a Região Autónoma dos Açores deixar de deter, 
directa ou indirectamente, um mínimo de 33,4% do 
capital social e/ou direitos de voto da EMITENTE. 

 
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 poderão resolver o 
Contrato de Colocação mediante comunicação 
enviada para a sede da EMITENTE, por carta 
registada com aviso de recepção ou protocolada. 

 
“COVENANTS”: Pari Passu 

As responsabilidades assumidas para com os 
TOMADORES e 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 se extinguirem, 
não dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os 
bens que constam ou venham a constar do seu activo, salvo 
no caso de: 
a) 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) garantias constituídas com o acordo prévio dos 
TOMADORES, obtido por maioria simples; 

c) garantias constituídas sobre bens do activo da 
EMITENTE a adquirir ou a beneficiar por ela, desde 
que a referida aquisição não se configure como mera 
substituição de activos, e desde que a garantia seja 
constituída em caução do respectivo preço, ou do crédito 
concedido para o efeito. 
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 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. 
 
O acima disposto aplica-se apenas aos bens do activo da 
EMITENTE, pelo que não afecta uma possível alteração 
accionista desta, a qual poderá ocorrer durante a vigência do 
presente Contrato desde que seja respeitada a obrigação 
prevista na alínea j) da cláusula VIGÉSIMA QUARTA do 
Contrato de Colocação, isto é, desde que a Região 
Autónoma dos Açores não passe a deter uma participação 
inferior a 33,4% no capital social e/ou nos direitos de voto 
da EMITENTE. 
 

REGIME FISCAL: O Regime Fiscal poderá sofrer alterações em virtude de 
alterações na legislação. 
 
Os rendimentos das obrigações são considerados 
rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 
serem ou não emitidos a desconto.  
 
Imposto sobre o rendimento 
 
Juros 
 
Auferidos por pessoas singulares 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa liberatória de 20%.  
 
A retenção na fonte libera a obrigação de declaração de 
imposto, salvo se o titular optar pelo englobamento (caso 
estes rendimentos não sejam obtidos no âmbito do exercício 
de actividades empresariais e profissionais), situação em que 
a taxa de imposto variará entre 10,5% e 42%, tendo a 
retenção na fonte natureza de pagamento por conta do 
imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRS os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do 
cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou 
equivalentes) obtidos em território português por não 
residentes (esta isenção não é aplicável a pessoas singulares 
residentes em país, território ou região com regimes de 
tributação privilegiada, constante de lista aprovada pela 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, rectificada pela 
Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 10 de Março). 
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REGIME FISCAL 
(cont.): 

Auferidos por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação a uma taxa de 10,5% ou 
de 25% (acrescida de eventual derrama à taxa máxima de 
1,5% calculada sobre o lucro tributável sujeito e não isento 
de IRC). O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 
20%, a qual assume a natureza de pagamento por conta do 
imposto devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos de capitais 
(nomeadamente os obtidos no momento do vencimento do 
cupão ou na realização de operações de reporte, mútuos ou 
equivalentes) obtidos em território português quando os seus 
efectivos beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual 
os rendimentos possam ser imputáveis e desde que não 
sejam entidades residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 
10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa 
ou indirectamente, em mais de 20%, por entidades 
residentes em Portugal. 
 
Auferidos por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu 
vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 
definitivo, à taxa de 20%. 
 
Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco 
que se constituam e operem de acordo com a legislação 
nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal 
aplicável. 
 
Mais-Valias 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As mais-valias de obrigações estão excluídas de tributação 
em IRS. 
 
Não residentes: 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares residentes.  
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REGIME FISCAL 
(cont.): 

Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da matéria 
colectável, sendo englobadas e tributadas nos termos gerais 
 
Não residentes: 
Encontram-se isentos de IRC os rendimentos qualificados 
como mais-valias (incluindo, nomeadamente, os ganhos 
obtidos na transmissão de valores mobiliários, tais como 
obrigações) obtidos em território português quando os seus 
efectivos beneficiários não tenham em território português 
sede, direcção efectiva, ou estabelecimento estável ao qual 
os rendimentos possam ser imputáveis e desde que não 
sejam entidades residentes em país, território ou região com 
regimes de tributação privilegiada, constante de lista 
aprovada pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de Fevereiro, 
rectificada pela Declaração de Rectificação n.º 31/2004, de 
10 de Março, e não sejam pessoas colectivas detidas, directa 
ou indirectamente, em mais de 20%, por entidades 
residentes em Portugal. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e 
imobiliário que se constituam e operem de acordo com a 
legislação nacional 
 
Aplica-se a exclusão de tributação nos moldes supra 
referidos para as pessoas singulares. 
 
Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco 
que se constituam e operem de acordo com a legislação 
nacional 
 
Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal 
aplicável. 
 
Transmissões Gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Não sujeitas a IRS. 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas 
residentes em território português concorrem para efeitos de 
determinação do lucro tributável sujeito a IRC - tributação a 
uma taxa de 10,5% ou de 25% (acrescida de eventual 
derrama à taxa máxima de 1,5% calculada sobre o lucro 
tributável sujeito e não isento de IRC). Os incrementos 
patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem 
ser valorizados ao preço de mercado das obrigações, o qual 
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REGIME FISCAL 
(cont.): 

não pode ser inferior ao que resultar da aplicação das regras 
de determinação do valor tributável previstas no Código do 
Imposto do Selo. 
 
Não residentes: 
 
Tributação à taxa de 25%. 
 
Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas 
 
Auferidas por pessoas singulares 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas de obrigações passam a estar 
sujeitas a Imposto do Selo, à taxa de 10%, a qual incidirá 
sobre o valor da cotação destes títulos na data de 
transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais 
próxima dentro dos seis meses anteriores ou, na falta de 
cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 
Mercado de Valores Mobiliários determinado pela aplicação 
da seguinte fórmula: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=

 
 
em que: 
Vt representa o valor do título à data da transmissão; 
N é o valor nominal do título; 
J representa o somatório dos juros calculados desde o último 
vencimento anterior à transmissão até à data da amortização 
do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a metade 
quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma 
amortização; 
r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das 
obrigações e outros títulos, cotados na bolsa, a qual é fixada 
anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob 
proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após audição da 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 
t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da 
amortização, expresso em meses e arredondado por excesso, 
devendo o número apurado ser reduzido a metade quando os 
títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização. 
 
É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter 
vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, descendentes e 
ascendentes. 
 
Não Residentes: 
Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões 
gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em 
território português. 
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Auferidas por pessoas colectivas 
 
Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas 
a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que dele isentos. 
 
Nota: O regime fiscal apresentado constitui um resumo do 
regime geral e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
 
 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade 
da Emitente, encontrando-se a cargo dos respectivos 
intermediários financeiros. 
 

LEI APLICÁVEL: Lei portuguesa. 
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3 Informações sobre a Emitente: 
 
3.1. Elementos de Identificação 
 
Denominação Social: EDA - Electricidade dos Açores, S.A. 
 
Objecto Social: De acordo com o artigo 3º dos Estatutos da Entidade Emitente, o objecto principal da 
sociedade é a produção, a aquisição, o transporte, a distribuição e a venda de energia eléctrica. 
 
A sociedade pode ainda: 
 
a)  adquirir participações em sociedades de responsabilidade limitada; 
b)  participar em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus de interesse 

económico; 
c)  constituir sociedades anónimas de cujas acções ela seja inicialmente a única titular, nos termos do n.º 1 

do artº 488º do Código das Sociedades Comerciais; 
d)  criar novas sociedades de acordo com o estabelecido no Código das Sociedades Comerciais 

relativamente à cisão. 
 
A Sociedade poderá, por si só ou em associação com outras pessoas jurídicas, constituir sociedades, 
integrar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de interesses económicos, 
consórcios e associações em participação, bem como adquirir e alienar livremente participações no capital 
de outras sociedades, ainda que reguladas por leis especiais, mesmo que o objecto de uma e outras não 
apresente nenhuma relação, directa ou indirecta, com o seu próprio objecto social.  
 
Sede Social: Rua Francisco Pereira Ataíde, n.º 1, 9504-535 Ponta Delgada. 
 
Contribuinte: 512 012 032. 
 
Matrícula: Conservatória do Registo Comercial de Ponta Delgada sob o n.º 1958. 
 
 
3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 
A EDA - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DOS AÇORES, E.P., empresa pública criada pelo Decreto 
Regional n.º 16/80/A de 21 de Agosto, e pelo Decreto Regulamentar Regional n.º 34/81/A, de 18 de 
Julho, foi transformada pelo Decreto-Lei n.º 79/97, de 8 de Abril, em sociedade anónima, com a 
denominação de Electricidade dos Açores, S.A., abreviadamente designada pela sigla EDA, S.A.. 
 
O capital social é actualmente de € 70,000,000 (setenta milhões de euro) detido em 50,1% pelo Governo 
Regional dos Açores e 10,0% pela EDP-Electricidade de Portugal, S.A.. 
 
 
3.3. Enquadramento Legal 
 
A Electricidade dos Açores, S.A. rege-se pelo decreto-lei n.º 79/97 de 8 de Abril, pelos seus estatutos e 
pelas normas reguladoras das sociedades anónimas. 
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3.4. Participações Financeiras 
 
 
 

Designação  Capital Social 
(euros) 

% do 
Capital 
Social 

Valor da 
Participação 

(euros) 
Norma Açores, S.A. 400.000,00 50,13 200.500,00 
Empresa de Electricidade e Gáz, Lda 6.000.000,00 99,00 5.940.000,00 
Banif Açor Pensões, S.A. 1.850.000,00 2,70 50.000,00 
Fundação Engº José Cordeiro 9.627,00 33,68 3.242,00 
I.A.T.H., S.A. 33.842.709,07 0,12 39.500,00 
SOGEO - Soc. Geotérmica dos Açores, S.A. 17.799.970,00 99,31 17.677.325 
DTS, S.A. 200.000,00 2,50 5.000,00 
CABO TV AÇOREANA, S.A. 3.300.000,00 6,18 204.000,00 
CONTROLAUTO-AÇORES 300.000 30,00 90.000,00 
GLOBALEDA 483.125,00 60,00 289.875,00 
Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores 21.085,20 0,0012 250,00 
SEGMA - Serv. de Eng. Gestão e Man., Lda. 200.000,00 90,00 180.000,00 
ONIAÇORES - Infocomunicações, S.A. 250.000,00 39,99 99.985,00 
GEOTERCEIRA 1.000.000,00 50,04 500.400,00 
ENTA - Esc. Novas Tecnologias dos Açores 100.000,00 2,00 2.000,00 
INOVA - Inst. Inov. Tecnológica dos Açores 710.096,00 0,77 5.487,00 
Novabase Atlântico- Sistemas Informação, SA 216.875,00 40,00 86.750,00 

 
 
3.5. Principais Instalações 
 
Para além da sua sede social em Ponta Delgada, a EDA, S.A. dispõe de delegações em todas as ilhas onde 
desenvolve a sua actividade, integrando as ilhas das Flores e do Corvo desde Janeiro de 1994. A EDA 
possui actualmente em exploração 12 centros de produção de energia eléctrica, dos quais 11 Centrais 
Térmicas, 1 Central com produção mista (fuel e gaz). No que diz respeito a centros produtores de energias 
renováveis possui 2 Centrais Geotérmicas, 2 Centrais Hídricas e 7 Parques Eólicos. 
 
As suas redes de transporte e Distribuição atingem, na globalidade 1727 Km, dos quais 64 Km são 
explorados a 60 kV. 
 
3.6. Dependências Significativas 
 
A empresa não depende de quaisquer alvarás, patentes, contratos ou novos processos de fabrico que 
possam afectar a sua rentabilidade. 
 
 
3.7. Órgãos Sociais 
 
 
Mesa da Assembleia Geral 
 
Presidente:   Dr. José Luís Pimentel Amaral 
Vice-Presidente:  Dr. Luís Manuel do Couto Pacheco 
Secretário:   Dr. José Emanuel Lopes Fernandes 
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Conselho de Administração 
 
Presidente:   Dr. Roberto de Sousa Rocha Amaral 
Vogais:   Engº Francisco Manuel Sousa Botelho 

Dra. Maria José Martins Gil 
Eng. Mário Duarte Carreira Mendes 
Eng. Jaime Carvalho de Medeiros 

 
Fiscal Único 
UHY- A.Paredes e Associados, SROC, Lda representada por Manuel Luís Fernandes Branco,  
e suplente - Dr. Duarte Félix Tavares Giesta, ROC  
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4 Situação Económica e Financeira Individual  
 
 
Balanço Individual relativo ao exercício 2009 e 2008 
 

 
 
 
 
 



 17 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 18 

Balanço Individual relativo ao exercício 2008 e 2007 
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Demonstração de Resultados Individual relativo ao exercício 2009 e 2008 
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Demonstração de Resultados Individual relativo ao exercício 2008 e 2007 
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Demonstração dos fluxos de caixa Individual relativo ao exercício 2009 e 2008 
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Demonstração dos fluxos de caixa Individual relativo ao exercício 2008 e 2007 
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5 Situação Económica e Financeira Consolidada 

 
Balanço Consolidado relativo ao exercício 2009 e 2008 
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Balanço Consolidado relativo ao exercício 2008 e 2007 
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Demonstração dos Resultados Consolidado relativo ao exercício 2009 e 2008 
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Demonstração dos Resultados Consolidado relativo ao exercício 2008 e 2007 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado relativo ao exercício 2009 e 2008 
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Demonstração dos Fluxos de Caixa Consolidado relativo ao exercício 2008 e 2007 
 
 
 

 


