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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 
 

A responsabilidade pela qualidade da informação contida na presente Nota Informativa é 

assumida pelo Conselho de Administração da Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 

(“EEM”), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., sociedade aberta, adiante 

designado por Millennium investment banking, Líder, Agente e Instituição Registadora, a 

proceder à sua divulgação. 

 

O Agente não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela Emitente. Em 

conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, compromisso, ou 

garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

informação prestada pela Emitente, nem envolve, por parte do Millennium investment 

banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que constituem o Programa 

de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou juízo de valor quanto à 

oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual depende 

exclusivamente do critério dos investidores. 

 

A informação contida nesta Nota Informativa ou a própria Nota Informativa, se for o caso, 

será actualizada e reformulada exclusivamente pela Emitente, nos prazos e nas condições 

previstas na lei, não assumindo o Agente qualquer obrigação nesse sentido. 
 

O Programa é organizado e liderado pelo Millennium investment banking que também assume 

as funções de Agente e Instituição Registadora. O Banco Comercial Português, S.A. garante a 

subscrição das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

 

À EMITENTE está atribuída a notação de rating de Baa1 com Negative Outlook pela Moody’s. 
 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Emitente poderão ser consultados na respectiva sede. 

 

Caso os investidores careçam de informação adicional poderão endereçar os seus pedidos a: 

 

 

Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 

João Pedro Barreto Sousa 

Avenida do Mar e das Comunidades Madeirenses, 32 

9064-501 Funchal 

 

Telefone: 291 211305 

Fax: 291 233324 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

Emitente:  EEM – Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. (“EEM” 

ou “Emitente”) 

Montante Máximo do Programa: Até € 20.000.000 (vinte milhões de Euros) obrigando-se a 

Emitente a observar os limites máximos de emissão 

previstos no n.º 2, do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 

69/2004, de 25 de Março. 

Notação de Rating da Emitente: Baa1 pela Moody’s. 

Prazo do Programa: 3 anos, eventualmente renovável por acordo entre as 

partes. 

Modalidade: Programa de emissões de Papel Comercial por subscrição 

particular. Emissões em contínuo, de acordo com as 

necessidades financeiras da Emitente, não podendo o 

somatório dos montantes emitidos e não amortizados 

exceder, em momento algum, o Montante Máximo do 

Programa. 

Representação do Papel 

Comercial Emitido: Valores mobiliários nominativos, com o valor nominal 

unitário de € 50.000 cada um, com representação 

escritural. 

Garantia de Subscrição:  O Banco Comercial Português, S.A. (“Millennium 

investment banking”) garante a subscrição das Emissões 

de Papel Comercial efectuadas ao abrigo do presente 

Programa. 

Prazo das Emissões: O Papel Comercial será emitido com prazo de emissão de 

3 ou 6 meses, observando sempre o último dia de vigência 

do Programa. 

Modalidade 

de Colocação e funcionamento: Colocação directa ou Colocação por leilão de Taxas de 

Juro. 

1. Colocação Directa 

 Montantes mínimos de € 2.500.000 e múltiplos de € 

50.000 de acordo com os seguintes procedimentos: 

No 3º dia útil anterior à data de cada emissão: 
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 - Até às 15h00, a Emitente comunicará ao Agente, através 

da notificação, a data, montante e prazo da emissão que 

pretende colocar; 

No 2º dia útil anterior à data de cada emissão: 

- Até às 12h00, o Agente comunicará à Emitente as 

condições da emissão, nomeadamente a Taxa de Juro. 

2. Colocação por Leilão de Taxas de Juro 

Montantes mínimos de € 5.000.000 e múltiplos de € 

2.500.000. 

- até às 12H00 do 5º dia útil anterior à data de cada 

emissão, a Emitente informará o Agente da data, 

montante e prazo da Emissão pretendida colocar; 

- até às 15H00 do 4º dia útil anterior à data de 

subscrição da Emissão, o Agente convidará outras 

entidades financeiras a apresentarem propostas de 

subscrição dos títulos em leilão a realizar às 11H30 do 

2º dia útil anterior à data de subscrição da Emissão; 

- serão aceites preferencialmente as propostas que 

apresentem a Taxa de Juro mais baixa e eliminadas 

aquelas em que a Taxa de Juro exceda a Taxa de 

Intervenção; 

- se, pela aplicação do disposto no parágrafo anterior, 

houver excesso de oferta relativamente ao VALOR 

NOMINAL da EMISSÃO em causa, proceder-se-á a rateio 

proporcional entre as últimas propostas (com igual Taxa 

de Juro) aceites nos termos do parágrafo anterior; 

- no caso de as propostas apresentadas não perfazerem 

o VALOR NOMINAL da EMISSÃO pretendida colocar o 

Banco Comercial Português, S.A. subscreverá a parcela 

não colocada da EMISSÃO à TAXA DE INTERVENÇÃO. 

Taxa de Juro: Os valores mobiliários serão emitidos à Taxa de 

Intervenção, quando colocados por Colocação Directa, ou 

às taxas fixas resultantes de cada colocação por leilão de 

taxas de juro. 

Taxa de Intervenção: A taxa de juro nominal  igual à taxa EURIBOR do prazo da 

Emissão, calculada na Base Actual/360, em vigor no 
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segundo dia útil anterior à data de subscrição de cada 

emissão, para esse mesmo prazo, acrescida da de 0,75% 

ao ano. 

 Por Euribor (Euro Interbank Offered Rate) entende-se a 

média das taxas de depósitos interbancários denominados 

em Euro, oferecidas na zona euro por Bancos de primeira 

linha, calculada na Base Actual/360, e divulgada em Dias 

Úteis TARGET através da Reuters (na página 

"EURIBOR=") ou outra Agência que, para o efeito, a 

substitua, cerca das 11 horas CET (Central European 

Time). Para este efeito, são considerados "Dias Úteis 

TARGET" aqueles dias em que o sistema de pagamentos 

TARGET2 esteja em funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos ao valor nominal, 

sendo os juros calculados na Base Actual/360. 

Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada 

Emissão. 

Reembolso e Cálculo dos Juros: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado 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 

Convenção de Datas: Se a data prevista para a realização de qualquer 

pagamento relativo a qualquer emissão, coincidir com um 

Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse 

pagamento passará a dever ser realizado no dia útil 

imediatamente seguinte, excepto se este dia for já do 

mês de calendário subsequente, caso em que esse 

pagamento deverá ser realizado no dia útil 

imediatamente anterior. 

Outras Condições:  1. Pari Passu: 



 8

  Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma obrigação 

comum da Emitente a que corresponderá um tratamento 

pari passu com todas as outras dívidas e compromissos, 

presentes ou futuros, não especialmente garantidos ou 

não subordinados da EMITENTE, sem prejuízo dos 

privilégios que resultem da lei. 

2. Negative Pledge: 

 A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações 

para si decorrentes do Programa não estiverem 

integralmente satisfeitas, não dar em garantia, ou por 

qualquer forma onerar, os bens que constam ou venham a 

constar do seu activo, com ressalva: 

- das garantias que venham a ser constituídas com o 

acordo prévio e expresso do Banco Comercial 

Português, S.A.; 

- das garantias que venham a ser constituídas sobre 

quaisquer bens do activo imobilizado a adquirir e que 

sejam dadas em caução do respectivo preço, ou do 

crédito concedido para o efeito, desde que tal 

aquisição não se configure como uma mera 

substituição de activos. Para este efeito não constitui 

mera substituição de activos o investimento nos bens 

do activo imobilizado que se encontrem obsoletos ou 

deteriorados. 

Vencimento antecipado:  Sem prejuízo de quaisquer outros direitos que lhes sejam 

conferidos por lei e pelo Contrato, o Banco Comercial 

Português, S.A. poderá declarar antecipada e 

automaticamente vencidas todas as obrigações assumidas 

pela EMITENTE perante ele, quer enquanto parte no 

CONTRATO, quer enquanto titular de valores mobiliários 

representativos de cada EMISSÃO, exigindo em 

consequência o cumprimento imediato das 

correspondentes obrigações, sempre que se verifique 

qualquer uma das seguintes situações: 

  a) a Emitente não pagar, na data-valor prevista, qualquer 

uma das Emissões e/ou qualquer outro montante devido 

por força do Programa (incluindo comissões) ou outros 

encargos para si decorrentes do mesmo;  
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  b) se a Emitente entrar em mora perante Instituições de 

Crédito no pagamento de quaisquer 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 emissões de 

valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza; 

  c) se a Região Autónoma da Madeira (“RAM”) deixar de 

deter, directa ou indirectamente, pelo menos 50,1% do 

capital social ou dos direitos de voto da Emitente; 

  d) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente 

se revelarem ou tornarem falsas ou inexactas, no todo ou 

em parte; 

  e) se a Emitente incumprir qualquer uma das suas 

obrigações fiscais e para com a Segurança Social; 

f) se a Emitente não cumprir pontual e atempadamente 

qualquer outra obrigação para si decorrente desta Ficha 

Técnica. 

Organização e Montagem: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Admissão à Negociação: Poderá ser solicitada a admissão à negociação das 

Emissões ao Eurolist by Euronext Lisbon da Euronext 

Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, 

S.A.. 

Regime Fiscal: A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal actualmente em vigor, o 

qual poderá ser objecto de modificação, por via legal ou 

regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 

rendimentos de capitais, independentemente de os títulos 

serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

Titulares Sujeitos a IRC: Residentes: Os rendimentos estão sujeitos a tributação a 

uma taxa que poderá ser de 12,5%, nos casos em que a 

matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 
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colectável total do titular exceda aquele montante; sendo 

certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

colectável total, quando exceda os € 12.500,00, é dividido 

em duas partes: uma igual àquele montante, à qual se 

aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao excedente, a que 

se aplica a taxa de 25%. Ao montante assim apurado, 

poderá acrescer eventual derrama à taxa máxima de 1,5% 

calculada sobre o lucro tributável sujeito e não isento de 

IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 

2.000.000,00 sujeito e não isento de IRC, incidirá uma 

taxa adicional de 2,5% (derrama estadual). 

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

taxa de 21,5%, a título de pagamento por conta do 

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de retenção 

na fonte a título definitivo à taxa de 20%, excepto no caso 

em que haja lugar à aplicação de acordos de dupla 

tributação que prevejam taxas mais reduzidas. 

Titulares Sujeitos a IRS: Residentes: Os rendimentos do Papel Comercial auferidos 

por pessoas singulares residentes em Portugal são 

tributados por retenção na fonte à taxa liberatória de 

21,5%, excepto no caso de opção pelo englobamento em 

que a tributação final variará entre 0 e 45,88%. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de retenção 

na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, excepto no 

caso em que haja lugar à aplicação de acordos de dupla 

tributação que prevejam taxas mais reduzidas. 

Mais-Valias: 

Em sede de IRS:  Residentes: Nos termos da número 1, alínea b) do artigo 

10º do Código do IRS, constituem mais-valias os ganhos 

obtidos que, não sendo considerados rendimentos 

empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 

resultem de alienação onerosa de partes sociais e de 

outros valores mobiliários. 
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O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é 

tributado à taxa de 20% (artigo 72º, nº 4, do Código do 

IRS). 

Fica isento de IRS, até ao valor anual de € 500, o saldo 

positivo entre as mais-valias e as menos-valias resultante 

da alienação de títulos de dívida, obtido por residentes 

em território português (Cfr. artigo 72º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais). 

Não Residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas 

de IRS, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos 

para evitar a Dupla Tributação Internacional. 

Em sede de IRC:  Residentes: As mais-valias realizadas concorrem para a 

formação do lucro tributável sendo tributadas nos termos 

gerais. 

Não residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, isentas 

de IRC, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos 

para evitar a Dupla Tributação Internacional. 

Legislação Aplicável: Lei Portuguesa, nomeadamente o Decreto-Lei n.º 69/2004, 

de 25 de Março e o Regulamento nº1/2004, da CMVM. 
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III – INFORMAÇÃO SOBRE AS EMITENTES 
 
Elementos de Identificação 

 

Denominação Social:  Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. 

Objecto Social:  A sociedade tem por objecto social “produção, transporte e 

distribuição de energia eléctrica. 

A sociedade pode participar em agrupamentos 

complementares de empresas e em agrupamentos europeus 

de interesse económico e, bem assim, adquirir, originária ou 

subsequentemente, acções ou quotas em sociedades de 

responsabilidade limitada, qualquer que seja o objecto destas 

e ainda que sujeitas a leis especiais.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial do Funchal sob o n.º 

511010435 

Pessoa Colectiva:   511010435 

Capital Social:   € 20.000.000 

Sede Social:  Avenida das Comunidades Madeirenses, nº 32, 9064-501 

Funchal 

CAE:    35112-R3 

 

Constituição e Capital 

 

A EEM - Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. (EEM) foi criada pelo Decreto-Lei n.º 12/74, 

de 17 de Janeiro, na figura de Empresa Pública (E.P.), tendo por objectivo a produção, 

transporte, distribuição e comercialização de energia eléctrica na Região Autónoma da 

Madeira. 

De acordo com o Decreto Legislativo Regional n.º 14/94/M, publicado no Diário da República 

de 3 de Junho de 1994, a EEM foi transformada em sociedade anónima de capitais 

exclusivamente públicos, sendo a denominação alterada para EEM - Empresa de Electricidade 

da Madeira, S.A. 

 
Actualmente, o seu capital encontra-se integralmente subscrito e realizado e ascende a € 

20.000.000, representado por 4.000.000 de acções com valor nominal de € 5 cada, sendo 

detido na sua totalidade pelo Governo da Região Autónoma da Madeira. 
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Principais instalações 

 

Instalações administrativas: 

- Edifício Sede – onde se concentram a Subestação do Funchal, o Museu de Electricidade, os 

serviços de apoio administrativo, os serviços de apoio ao consumidor, alguns serviços de apoio 

técnico às zonas de distribuição e os gabinetes técnicos; 

- Edifício das Virtudes – onde estão instalados os serviços e instalações da rede de transporte; 

- Edifício dos Viveiros – onde estão instalados os serviços e instalações da rede de 

distribuição; 

 

Instalações técnicas: 

- Central Térmica da Vitória / Armazém e Parque de Materiais; 

- Central Térmica do Porto Santo; 

- Principais Centrais Hidroeléctricas: 

Socorridos; Serra de Água; Calheta; Ribeira da Janela; Fajã da Nogueira; Lombo do Brasil; 

Inverno da Calheta. 

 

Dependência de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de Fabrico 

 

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da Empresa de 

Electricidade da Madeira, S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham 

influência significativa para a sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 

 

A composição actual dos órgãos sociais da Empresa de Electricidade da Madeira, S.A. é a 

seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente: Maria de Fátima Fernandes Freitas 

Vice-Presidente: Rui Antero Fernandes Pestana 

Secretária: Ana Cristina Dantas Andrade 

 

 

Conselho de Administração 

Presidente: Rui Alberto de Faria Rebelo 

Vice Presidente: João Heliodoro da Silva Dantas 

Vogal: Mário Eugénio Jardim Fernandes 
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Fiscal Único 

Efectivo: KPMG & Associados, SROC, representada por Jean Éric-Gaign, ROC nº 1013 

Suplente: Vítor Manuel da Cunha Ribeirinho, ROC nº 1081 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras da Emitente relativas aos 

exercícios de 2007, 2008 e 2009. 
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BALANÇO

Euro

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizações corpóreas 312.198.858 338.573.831 368.616.160

Imobilizações incorpóreas 6.970.548 14.308.033 11.159.490

Investimentos financeiros 7.447.509 15.254.966 20.850.876

Clientes e outros devedores 129.530.784 129.228.702 129.857.944

Existências 16.285.343 14.760.834 14.027.307

Acréscimos e diferimentos 82.922.741 101.212.311 83.776.800

Caixa e bancos 810.917 780.679 759.587

TOTAL DO ACTIVO 556.166.700 614.119.356 629.048.164

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital Social 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Reservas e resultados transitados 85.241.454 89.805.932 93.568.661

Resultado Líquido 4.557.753 3.760.029 4.001.665

Total dos Capitais Próprios 109.799.207 113.565.961 117.570.326

PASSIVO

Empréstimos bancários 298.078.463 342.740.470 359.046.628

Provisões 36.141.398 35.259.356 37.077.041

Impostos diferidos 1.214.835 1.107.143 1.009.497

Fornecedores e outros credores 53.493.302 63.577.209 63.729.630

Acréscimos de custos 13.773.148 17.575.472 13.669.407

Proveitos diferidos 43.666.347 40.293.745 36.945.635

Total do Passivo 446.367.493 500.553.395 511.477.838

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 556.166.700 614.119.356 629.048.164
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2007 2008 2009

Proveitos Operac ionais

Vendas 144.842.693 171.234.783 152.307.861

Outros proveitos operacionais 24.081.546 33.440.643 29.454.815

168.924.239 204.675.426 181.762.676

Custos Operacionais

Custo das vendas 80.316.612 102.575.365 75.399.307

Custos com o pessoal 32.127.569 33.779.071 35.034.963

Fornecimentos e serviços externos 13.652.730 14.345.778 16.287.940

Amortizações e ajustamentos 22.632.256 24.513.350 27.492.386

Provisões 3.058.000

Outros custos operacionais 9.436.752 16.904.369 14.569.063

158.165.919 192.117.933 171.841.659

Resultado Operacional 10.758.320 12.557.493 9.921.017

Outros proveitos / (custos)

Proveitos e custos financeiros -13.079.721 -14.975.712 -9.920.501

Resultados em empresas filiais e associadas 448.066 1.707.106 833.376

Outros proveitos 7.329.119 5.030.347 4.694.017

Outros custos -36.698 -24.305 -460.708

-5.339.234 -8.262.564 -4.853.816

Resultado antes de impostos 5.419.086 4.294.929 5.067.201

Imposto sobre lucros 861.333 534.900 1.065.536

Resultado depois de impostos 4.557.753 3.760.029 4.001.665
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2007 2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 104.656.190 145.262.790 165.494.446

Securitização da covergência tarifária 2007 e 2006 63.528.969

Pagamentos a Fornecedores -89.237.804 -104.570.070 -81.023.851 

Pagamentos ao  Pessoal e pensionistas -31.809.916 -32.788.386 -35.018.989 

Pagamentos de imposto sobre lucros -358.937 -986.646 -173.369 

Outros pagamentos e recebimentos 9.164.155 10.188.850 5.970.983

55.942.657 17.106.538 55.249.220

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes imobilizações 504.644 2.423.000 1.604.450

Pagamentos a fornecedores de imobilizado -29.200.270 -46.344.090 -57.414.687 

Aquisições de participações financeiras -6.530.767 -5.522.691 

Empréstimos a participadas -2.654.325 301.922 142.805

Recebimentos de dividendos 886.511 1.058.139 868.938

Recebimento de juros 775.526 696.008 2.706.032

-29.687.914 -48.395.788 -57.615.153 

Actividades de Financ iamento

Empréstimos obtidos / (reembolsos de empréstimos) -11.063.923 48.562.008 16.306.158

Pagamento de juros -14.888.127 -16.709.303 -14.695.671 

Outros recebimentos / (pagamentos) -405.891 -593.693 734.354

-26.357.941 31.259.012 2.344.841

Variação líquida em caixa e seus equivalentes -103.198 -30.238 -21.092 

Caixa e seus equivalentes no início do período 914.115 810.917 780.679

Caixa e seus equivalentes no fim do período 810.917 780.679 759.587
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BALANÇO CONSOLIDADO

Euro

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizações corpóreas 320.832.303 363.459.874 394.437.878

Imobilizações incorpóreas 6.974.719 14.308.033 11.159.490

Investimentos financeiros 6.246.826 12.834.377 18.345.167

Activos por impostos diferidos 15.975

Clientes e outros devedores 124.560.278 127.527.860 127.852.036

Existências 16.325.502 14.800.663 14.066.707

Acréscimos e diferimentos 82.920.453 101.210.942 83.878.751

Caixa e bancos 837.138 1.000.774 786.428

TOTAL DO ACTIVO 558.697.219 635.142.523 650.542.432

CAPITAIS PRÓPRIOS

Capital Social 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Reservas e resultados transitados 85.241.454 89.805.932 93.568.661

Resultado Líquido 4.557.753 3.760.029 4.001.665

Total dos Capitais Próprios 109.799.207 113.565.961 117.570.326

Interesses minoritários 89.111 115.609 141.051

PASSIVO

Empréstimos bancários 299.710.893 359.905.544 379.859.594

Provisões 36.598.307 35.703.407 37.077.041

Impostos diferidos 1.214.835 1.107.143 1.193.261

Fornecedores e outros credores 53.621.942 66.701.949 63.819.684

Acréscimos de custos 13.782.858 17.558.485 13.768.198

Proveitos diferidos 43.880.066 40.484.425 37.113.277

Total do Passivo 448.808.901 521.460.953 532.831.055

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 558.697.219 635.142.523 650.542.432
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS

Euro

2007 2008 2009

Proveitos Operac ionais

Vendas 144.826.399 171.218.320 152.291.931

Outros proveitos operacionais 24.169.573 33.516.355 29.614.441

168.995.972 204.734.675 181.906.372

Custos Operacionais

Custo das vendas 79.502.619 101.685.595 73.184.563

Custos com o pessoal 32.151.746 33.802.828 35.140.592

Fornecimentos e serviços externos 13.924.696 14.507.888 16.585.877

Amortizações e ajustamentos 23.100.823 24.974.339 28.694.612

3.058.000

Outros custos operacionais 9.450.775 16.917.476 14.604.156

158.130.659 191.888.126 171.267.800

Resultado Operacional 10.865.313 12.846.549 10.638.572

Outros proveitos / (custos)

Proveitos e custos financeiros -13.177.466 -13.769.517 -10.201.524

Resultados em empresas filiais e associadas 494.789 506.784 488.097

Outros proveitos 7.355.785 5.074.858 4.717.101

Outros custos -38.118 -26.349 -462.278

-5.365.010 -8.214.224 -5.458.604

Resultado antes de impostos 5.500.303 4.632.325 5.179.968

Imposto sobre lucros 931.769 845.798 1.152.861

Interesses Minoritários 10.781 26.498 25.442

Resultado depois de impostos 4.557.753 3.760.029 4.001.665
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2007 2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 104.743.827 145.315.747 165.209.329

Securitização da covergência tarifária 2007 e 2006 63.528.969

Pagamentos a Fornecedores -88.599.598 -104.191.240 -78.305.231 

Pagamentos ao  Pessoal e pensionistas -31.833.823 -32.812.036 -35.113.983 

Pagamentos de imposto sobre lucros -474.441 -1.024.935 -406.076 

Ap0licações de curto prazo 10.238

Outros pagamentos e recebimentos 9.068.244 10.114.904 5.565.368

56.443.416 17.402.440 56.949.407

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes imobilizações 504.644 2.423.000 1.604.450

Pagamentos a fornecedores de imobilizado -31.796.331 -58.945.031 -63.417.958 

Aquisições de participações financeiras -6.530.767 -5.522.693 

Empréstimos a participadas -52.602 -72.639 -74.959 

Recebimentos de dividendos 886.511 1.058.139 868.938

Recebimento de juros 776.782 1.995.317 2.807.342

-29.680.996 -60.071.981 -63.734.880 

Actividades de Financ iamento

Empréstimos obtidos / (reembolsos de empréstimos) -11.426.685 60.194.652 19.954.050

Pagamento de juros -15.017.913 -16.770.443 -15.117.156 

Outros recebimentos / (pagamentos) -405.887 -591.032 1.734.233

-26.850.485 42.833.177 6.571.127

Variação líquida em caixa e seus equivalentes -88.065 163.636 -214.346 

Caixa e seus equivalentes no início do período 925.203 837.138 1.000.774

Caixa e seus equivalentes no fim do período 837.138 1.000.774 786.428

 


