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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 EP – Estradas de Portugal, S.A., 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. 

 

A Emitente não dispõe de notação de risco (Rating) atribuída por empresa registada na 

Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, não tendo também sido solicitada notação de 

Rating para as emissões a realizar ao abrigo do presente Programa. 
 

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 

 

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: 

 

 

Gabinete Financeiro 
 

Telefone: 21 287 90 00 

Fax: 21 287 99 15 

Email: financeiro@estradasdeportugal.pt 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

Emitente: EP – Estradas de Portugal, S.A. (“EP”).  

Montante Máximo do Programa: € 250.000.000 (duzentos e cinquenta 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. 

Prazo do Programa: 31 de Maio de 2011, eventualmente prorrogável 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: 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. garante a subscrição 

das Emissões de Papel Comercial efectuadas ao abrigo do 

presente Programa. 

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

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

do Programa. 

Modalidade 

de Colocação e funcionamento: Montantes mínimos de € 5.000.000 e múltiplos de € 

1.000.000 de acordo com os seguintes procedimentos: 

No 3º dia útil anterior à data de cada emissão: 

-  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 

calculada nos termos seguintes. 

Taxa de Juro:  A taxa de juro nominal a aplicar a cada emissão será igual 
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à taxa EURIBOR do prazo da Emissão, calculada na Base 

Actual/360, em vigor no segundo dia útil anterior à data 

de cada emissão, para esses mesmos prazos, acrescida de 

1,395% ao ano.  

  Para as emissões de prazo para o qual não seja divulgada 

a EURIBOR, a Taxa de Juro será a que resultar de uma 

interpolação linear das EURIBOR de prazo imediatamente 

inferior e imediatamente superior ao prazo da emissão 

em causa, cotadas no dia útil imediatamente anterior à 

data de emissão, adicionada de uma margem de 1,395%, 

com arredondamento à terceira casa decimal. 

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 
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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: 

  Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma obrigação 

comum da Emitente a que corresponderá um tratamento 

pari passu com todas as demais obrigações, presentes ou 

futuras, não garantidas pela Emitente, sem prejuízo dos 

privilégios creditórios 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/ activo não 

corrente 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: A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato os 

titulares do Papel Comercial, bem como a liquidar os 

respectivos juros devidos até à data em que se efectuar 

aquele reembolso, se ocorrer qualquer das seguintes 

situações: 

a)  Mora no pagamento de capital ou de juros das 

emissões de Papel Comercial; 
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b)  Mora 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) A Emitente cessar pagamentos ou requerer 

concordata preventiva, se se apresentar à falência ou 

a processo especial de recuperação de empresas, se 

deixar protestar quaisquer títulos de crédito ou se for 

executada judicialmente; 

d) O Estado Português deixar de deter, directa ou 

indirectamente, pelo menos 50,1% do capital social ou 

dos direitos de voto da Emitente; 

e) A Emitente não cumprir os seus compromissos para 

com a segurança social ou para com as autoridades 

fiscais; 

f) Em geral a inobservância de qualquer das demais 

obrigações devidas pela Emitente previstas na 

presente Ficha Técnica.  

Líder: Millennium investment banking 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking 

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 colectável total do 

titular exceda aquele montante; sendo certo que, neste 

caso, o quantitativo da matéria colectável total, quando 
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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. 

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 
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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, com as alterações introduzidas 

pelo Decreto-Lei n.º 52/2006, de 15 de Março e o 

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

 

Denominação Social:  EP – Estradas de Portugal, S.A. 

Objecto Social:  A sociedade tem por objecto social a “concepção, projecto, 

construção, financiamento, conservação, exploração, 

requalificação e alargamento da rede rodoviária nacional, nos 

termos do contrato de concessão celebrado entre a EP – 

Estradas de Portugal, S.A. e o Estado Português.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial de Lisboa sob o n.º 

504598686 

Pessoa Colectiva:   504598686 

Capital Social:   € 200.000.000 

Sede Social:  Praça da Portagem – Edifício I, 2809 – 013 Almada 

CAE:    84130 

 
Constituição e Capital 

Fundada em 1927 com a designação de Junta Autónoma das Estradas (JAE) teve ao longo dos 

anos diversas transformações orgânicas consentâneas com a evolução das estratégias 

nacionais e internacionais no sector das infra-estruturas rodoviárias, com maior relevo nos 

últimos 10 anos. Assim foi dado o primeiro passo em 1997 com a criação da JAE – Construção, 

S.A.. 

Em 1999, o Decreto-Lei n.º 237/99, de 25 de Junho, extingue a JAE e a JAE, S.A. e cria em 

sua substituição três Institutos Rodoviários: o Instituto de Estradas de Portugal (IEP), o 

Instituto para a Construção Rodoviária (ICOR) e o Instituto para a Conservação e Exploração 

da Rede Rodoviária (ICERR). 

Em 2002, o Decreto-Lei n.º 227/202, de 30 de Outubro, opera a fusão no IEP, do ICOR e do 

ICERR, extinguindo estes dois últimos. 

Em 2004, através do Decreto-Lei n.º 239/2004, de 21 de Dezembro, publicado no Diário da 

República n.º 297 – I Série A, o IEP, foi transformado em entidade pública empresarial, com a 

denominação de EP – Estradas de Portugal, E.P.E.. 

Por último, através do Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, publicado no Diário da 

República n.º 214 – I Série, a EP – Estradas de Portugal, E.P.E. foi transformada em sociedade 

anónima de capitais públicos, com a denominação de EP – Estradas de Portugal, S.A., adiante 

designada por EP, conservando a sua universalidade dos direitos e obrigações legais e 

contratuais que integravam a sua esfera jurídica no momento da transformação. 
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As acções representativas do capital social da EP, no montante de €200.000.000, pertencem 

integralmente ao Estado sendo detidas pela Direcção Geral do Tesouro e Finanças através da 

qual são exercidos os direitos do Estado como accionista. 

 

 

Principais instalações 

As  principais instalações da EP – Estradas de Portugal, S.A. situam-se na sua sede. 

 

 

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

A EP rege-se pelo Decreto-Lei n.º 374/2007, de 7 de Novembro, pelos seus estatutos, 

publicados em Anexo àquele diploma e que dele fazem parte, pelo regime jurídico do sector 

empresarial do Estado e das empresas públicas consagrado no Decreto-Lei n.º 558/99, de 17 

de Dezembro, com a redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de 

Agosto, pelos princípios de bom governo das empresas do sector empresarial do Estado 

constantes da Resolução do Conselho de Ministros n.º 49/2007, de 28 de Março, pelo Código 

das Sociedades Comerciais, pelos regulamentos internos, bem como pelas normas especiais 

que lhe sejam aplicáveis. 

A EP não se encontra dependente de alvarás, patentes ou novos processos de fabrico cuja 

importância seja significativa para a sua actividade ou possa afectar a sua rentabilidade 

durante o prazo abrangido pelo programa. 

O Contrato celebrado entre o Estado Português e a EP, S.A., decorrente da RCM n.º 147-

A/2007, na sequência do Decreto-Lei 374/2007, de 7 de Novembro e o Decreto-Lei de 

380/2007, de 13 de Novembro que, respectivamente, cria a empresa e aprova as bases da EP, 

S.A., atribuindo-lhe o contrato de concessão do financiamento, concepção, projecto, 

construção, conservação, exploração, requalificação e alargamento da Rede Rodoviária 

Nacional (RRN) por 75 anos, culmina o caminho para a refundação de toda a estrutura 

organizacional do sector rodoviário, na prossecução dos seguintes objectivos principais: 

(i) Auto-sustentabilidade financeira; 

(ii) Maior coesão territorial; 

(iii) Solidariedade inter-geracional; 

(iv) Eficiência ambiental; 

(v) Associação do investimento privado; 

(vi) Reforço da segurança rodoviária; 

(Vii) Maior rigor e transparência. 
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Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da EP – Estradas de Portugal, S.A. é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente: Dr. Paulo Manuel Marques Fernandes 

Vice-Presidente: Dr. Paulo Miguel Garcês Ventura 

Secretária: Dra. Maria Fernanda Joanaz Silva Martins 

 

 

Conselho de Administração 

Presidente: Dr. Almerindo da Silva Marques 

Vogais: Engº. Eduardo José Coelho Andrade Gomes 

Dr. José Emílio Coutinho Garrido Castel-Branco 

Dr. Rui Nelson Ferreira Dinis 

Dra. Ana Sofia Côrte-Real de Matos Tomaz 

 

 

Conselho Fiscal 

Presidente: Dra. Graça Maria Valente Montalvão Fernandes 

Vogais: Dr. William Hall Woolston 

Dr. António do Carmo Nuno de Abreu Peixoto 

Suplente: Dra. Teresa Isabel Carvalho Costa 

 

Conselho de Fixação de Remuneração 

Presidente: Dr. Mário Alberto Duarte Donas 

Vogais: Drª. Dina Celeste Carvalho Santos 

Drª. Filomena Bacelar 

 

Revisor Oficial de Contas 

Esteves & Pinho, Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, representada por Rui Manuel Correia 

de Pinho 
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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

Milhares de Euro

2007 2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 14.908.282,00 15.762.752,00

Imobilizações corpóreas 11.560.044,30 31.652,00 30.025,00

Circulante

Existências 0,10

Dívidas de terceiros - Curto prazo 55.771,90 192.506,00 271.102,00

Depósitos bancários e Caixa 1.315,30 165,00 207,00

Acréscimos e diferimentos 119,10 98.465,00 93.340,00

TOTAL DO ACTIVO 11.617.250,70 15.231.070,00 16.157.426,00

Capital Próprio

Capital 200.000,00 200.000,00 200.000,00

Reservas legais 51.139,80 51.139,80 56.466,00

Subsídios 10.352.362,40

Outras reservas 37.444,00

Resultados Transitados -9.892,10 -11.008,00 -512,00 

Resultado Líquido do Exercício -1.116,30 53.267,00 74.481,00

Total do Capital Próprio 10.592.493,80 293.397,80 367.879,00

Passivo

Provisões 206.537,00 707.118,00 661.987,00

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 200.659,00

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 584.866,90 1.024.098,00 1.394.256,00

Acréscimos e Diferimentos 233.353,00 13.206.456,00 13.532.645,00

Total do Passivo 1.024.756,90 14.937.672,00 15.789.547,00

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 11.617.250,70 15.231.069,80 16.157.426,00
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Milhares de Euro

2007 2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos 80.398,0 66.621 66.121

Custos com pessoal 54.749,3 60.726 54.989

Amortizações e Ajustamentos do exercício 3.512,9 395.176 386.525

Provisões 1.500,0 21.559 456

Impostos 22,7 5.491 5.518

Outros custos operacionais 62,0 17 1.381

(A) 140.244,9 549.590,0 514.989

Juros e custos similares 30.234

Outros 45,2 32.117

45,2 32.117,0 30.234

(C) 140.290,1 581.707,0 545.222

Custos e perdas extraordinárias 4.154,8 5.581 5.873

(E) 144.444,9 587.288,0 551.095

Imposto sobre o rendimento do exercício 315,1 17.519 25.942

144.760,0 604.807,0 577.037

Interesses minoritários

(G) 144.760,0 604.808,0 577.037

Resultado líquido do exercício -1.116,3 53.267 74.481

Total dos Custos e Perdas 143.643,7 658.074,0 651.518

Proveitos e ganhos

Prestações de Serviços 2.121,7 577.577 570.442

Trabalhos para a própria empresa 12.184,7

Proveitos suplementares 11.899,3 12.275 11.549

Subsídios à exploração - Outros 44.009,6 4.130

Subsídios à exploração - Estradas e Pontes 65.215,3 204 4.051

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.365

(B) 135.430,6 594.186,0 587.407

Outros 245

Juros e proveitos similares 468,2 534

468,2 534,0 245

(D) 135.898,8 594.719,0 587.652

Proveitos e ganhos extraordinários 7.744,9 63.355 63.866

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 143.643,7 658.074,0 651.518

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) -4.814,3 44.596,0 72.418

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 423,0 -31.584,0 -29.988 

Resultados Correntes (D) - (C) -4.391,3 13.012,0 42.430

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) -801,2 70.786,0 100.423

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) -1.116,3 53.266,0 74.481  

 



 15

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Milhares de Euro

2007 2008 2009

Actividades Operacionais

Recebimentos de Clientes 479.875 571.147

Pagamentos a Fornecedores 81.144 -67.573 -66.001 

Pagamentos ao  Pessoal 55.442 -61.367 -55.442 

Fluxo gerado pelas operações -136.586 350.935 449.704

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 286 -176 -124.773 

Clientes+OE Funcionamento 132.596

Pagamentos / Recebimento de imposto sobre o rendimento -157 -115.212 -35.213 

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias -3.861 235.547 289.718

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 7.727 1.953

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -4.155 -2.675 

      Fluxos das actividades operacionais (1) -289 232.872 291.671

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Imobilizações corpóreas 18 368.042 2.256

Subsídios de investimento 424.983 96.939 77.680

Juros e proveitos similares 627 245

Pagamentos respeitantes a:

Imobilizações corpóreas 822.736 -1.641 -937.669 

Imobilizações incorpóreas -1.118.075 

Fluxos das actividades de investimento (2) -397.108 -654.735 -857.487 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos de outras entidades 1.338.634 909.683 1.507.300

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos de outras entidades 942.879 -459.789 -909.683 

Juros e custos similares 45 -29.181 -31.759 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 395.710 420.713 565.858

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -1.687 -1.150 42

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 3.002 1.315 165

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.315 165 207  


