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

Comercial (as Instituições), através do Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. (a Instituição 
Domiciliária e Agente) a proceder à sua divulgação. 

 
A Entidade Domiciliária é responsável por assegurar que as emissões a realizar no âmbito do presente 

Programa de Papel Comercial (Programa), serão efectuadas de acordo com o preceituado no mesmo 

Decreto-Lei. Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer garantia ou compromisso do Banif – 
Banco Internacional do Funchal, S.A. 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 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 negociação de cada uma das Emissões ao Eurolist by Euronext 

Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 
 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e liderados pelo 
Banif – Banco de Investimento, S.A. e pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Empresa poderão ser consultados na sua Sede. 
 

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

Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. 
 

Edifício América r/c, Caminho do Amparo, nº 55 – Sitio dos Piornais – São Martinho 
Funchal – Madeira 

 

Telefone n.º: 291 701 140 
Telefax n.º: 291 772 280 
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II – Termos e Condições do Programa 
 

2.1. PROGRAMA 

Emitente: Empresa Madeirense de Tabacos, S.A.  

Organização e Liderança: Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. e Banif – banco 

de Investimento, S.A. 

Agente e Instituição  

Registadora: Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.; 

Valor Nominal do  

Programa: EUR 2.500.000,00; 

Moeda de Denominação: Euro; 

Representação do Papel 

Comercial Emitido: Valores mobiliários nominativos e com representação 

escritural, com valor nominal unitário de EUR 50.000,00; 

Garantia de Subscrição: A subscrição de todas e cada uma das emissões é garantida 

pelo Banif - Banco de Investimento, S.A.; 

Garantia de Reembolso: O reembolso de todas e cada uma das emissões é garantida 

pelo Banif - Banco Internacional do Funchal, S.A.; 

Prazo do Contrato: Três anos, ou seja até 30 de Setembro de 2013. Qualquer 

outorgante tem a faculdade de, semestralmente, com 

efeitos no dia 30 de Setembro e 30 de Março de cada ano, 

resolver o Contrato, desde que comunique esta sua intenção 

à contraparte com uma antecedência mínima de 45 dias 

sobre o termo do período semestral em causa (doravante 

abreviadamente designada por “Data de Resolução”); 

2.2. COLOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DO PAPEL COMERCIAL 

Modalidade de Colocação: Programa de Emissões de Papel Comercial por oferta 

particular de subscrição com garantia de reembolso 

A colocação será efectuada através de uma das seguintes 

formas: 

 Leilão Competitivo de Taxas de Juro e/ou 

 Directa; 

Montante das Emissões: Em valores nominais mínimos de EUR 250.000,00, para 

colocação directa e de EUR 500.000,00, para colocação por 

leilão competitivo de taxas de juro e em múltiplos de EUR 

50.000,00; 

Período de Emissão: De 7 a 180 dias, na modalidade de colocação directa e de 1, 

3 ou 6 meses, na modalidade de colocação por leilão 

competitivo de taxas de juro, não podendo a data de 

reembolso de qualquer emissão ultrapassar o dia 30 de 
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Setembro ou o dia 30 de Março de cada ano, salvo se o 

Contrato não vier a ser resolvido nos 45 dias anteriores a 

essa data, nem coincidir com um dia que não seja dia útil; 

Modo de Funcionamento 

Colocação Directa:  Até às 10h00 horas do 4.º dia útil anterior à data em que 

pretenda efectuar cada emissão, a  Emitente, comunicará 

por escrito ao Banif, através de notificação, o valor nominal 

da emissão, a data de emissão, a data de reembolso e o 

período de emissão que pretende ver realizada. 

 Até às 15:30 horas do 3.º dia útil referido o Banif 

comunicará às restantes Instituições os termos e condições 

da emissão. 

Até às 13:30 horas do 2.º dia útil anterior à data indicada 

na notificação como data de emissão, o Banif confirmará à 

Emitente e às Instituições as condições da subscrição da 

emissão, indicando a respectiva taxa de juro aplicável. 

Colocação por Leilão:  Até às 10h00 horas do 5.º dia útil anterior à data em que 

pretenda efectuar cada emissão, a Emitente, comunicará por 

escrito ao Banif, através da notificação, o valor nominal da 

emissão, a data de emissão, a data de reembolso e o 

período de emissão que pretende ver realizada. 

Serão convidadas a participar nos leilões de colocação das 

emissões, para além das Instituições, as entidades para o 

efeito determinadas pelo Banif  

Em cada leilão as entidades participantes indicarão 

montante de Papel Comercial que pretendem subscrever e a 

respectiva taxa de juro implícita. 

Os leilões terão lugar no segundo dia útil à data indicada na 

notificação como data de emissão, às 11h30 na morada da 

representação social do Banif – Banco Internacional do 

Funchal, S.A.. 

Apenas serão admitidas as propostas de participantes que 

preencham os seguintes requisitos: 

- preencham todos os requisitos fixados no convite 

endereçado pelo Banif – Banco Internacional do Funchal, 

S.A.; 

- se refiram a um valor nominal mínimo de EUR 

500.000,00 e em múltiplos de EUR 50.000,00; 

- cuja taxa de juro seja expressa em três casas decimais; 
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- cuja taxa de juro implícita seja inferior ou igual à Taxa de 

Intervenção, 

Serão aceites, sucessiva e preferencialmente, as propostas 

que apresentarem a taxa de juro mais baixa, até perfazer o 

montante da Emissão em leilão e serão consideradas pelo 

montante nominal da Emissão em leilão as propostas 

efectuadas por valor superior a este. Se houver excesso de 

oferta relativamente ao valor nominal da Emissão em leilão, 

proceder-se-á a rateio entre as propostas com igual taxa de 

juro. 

Taxa de Intervenção: Euribor (360) para o Período de Emissão respectivo, em 

vigor no segundo dia útil anterior à data da emissão, 

acrescida de 3,75% ao ano. 

Nas Emissões com um Período de Emissão não idêntico aos 

prazos para os quais a Euribor (360) seja oficialmente 

divulgada, a Taxa de Intervenção corresponde à média 

interpolada das Euribor (360) imediatamente mais próximas 

do Período de Emissão, em vigor no segundo dia útil 

anterior à data de emissão, acrescida de 3,75% ao ano; 

Preço de Subscrição: O Papel Comercial será emitido a desconto na modalidade 

de “desconto por dentro” sendo o preço de cada parcela da 

emissão calculado do seguinte modo:  

PS = VN  

1 + N x T  

DA x 100 

Em que: 

PS = Preço de Subscrição 

VN = Valor Nominal da Emissão 

N = Período de Emissão (em dias) 

T = Taxa de Juro 

DA = 360 

Método de Cálculo e 

Pagamento de Juros: Os juros serão contados dia a dia, com base num ano de 

360 dias. 

Convenção de datas: Se qualquer das datas coincidir com 

um dia que não seja dia útil, essa data passará para o dia 

útil imediatamente seguinte, excepto se este dia transitar 

para o mês de calendário subsequente, caso em que será 

considerado o dia útil imediatamente anterior; 
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2.3. REEMBOLSO DO PAPEL COMERCIAL 

Valor e Data de  

Reembolso: O reembolso será feito ao valor nominal da emissão em 

causa na respectiva data de vencimento;  

Reembolso Antecipado: Não será permitido o reembolso antecipado de qualquer das 

emissões nem a aquisição, pela EMITENTE, de papel 

comercial por ela emitido ao abrigo do Programa. 

2.4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E AUTORIZAÇÃO 

A EMITENTE poderão emitir valores mobiliários de acordo com os requisitos estabelecidos 

legalmente, nomeadamente, através do Decreto-Lei n.º 69/2004 de 25 de Março e demais 

legislação regulamentar aplicável à emissão de papel comercial. 

A realização do Programa de acordo com os termos e condições estabelecidos no Contrato foi 

deliberada pelo Conselho de Administração da Empresa Madeirense de Tabacos, S.A., a vinte 

e sete de Setembro de dois mil e dez. 

2.5. NOTAÇÃO DE RATING 

O presente Programa de Papel Comercial não foi objecto de avaliação por qualquer empresa 

especializada registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, pelo que o BANIF 

se compromete, nos termos da Ficha Técnica do Programa, a emitir garantia de bom 

cumprimento das obrigações de pagamento para a EMITENTE emergente de cada uma das 

emissões realizadas ao abrigo do presente Contrato; 

2.6. REGIME FISCAL 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos títulos serem ou não emitidos a desconto. 

Cumpre, antes do mais, referir que, sempre que os rendimentos em causa forem pagos ou 

colocados à disposição em contas abertas em nome de um ou mais titulares, mas por conta 

de terceiros não identificados, os mesmos ficam sujeitos a retenção na fonte, a título 

definitivo, à taxa liberatória de 30%, excepto quando seja identificado o beneficiário efectivo, 

caso em que se aplicam as regras gerais. 

 a) Rendimento 

a.1) Titulares em sede de IRS  

a.1.1) Residentes: Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o 

imposto retido na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%.  

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 

11,50% e 46,50%, tendo a retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto 

devido em termos finais.  

a.1.2) Não residentes: Os rendimentos são objecto de retenção na fonte a título definitivo à 

taxa de 21,5%. A tributação poderá ser reduzida no caso de se tratarem de pessoas 
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singulares residentes em Países com os quais Portugal tenha celebrado Convenções para 

evitar a dupla tributação em matéria de imposto sobre o rendimento.  

Valores mobiliários de Curto Prazo emitidos a desconto: No caso dos valores 

mobiliários emitidos a desconto, a retenção na fonte do imposto só ocorre na data de 

reembolso dos mesmos, de acordo com o n.º 2 do artigo 5.º e n.º 3 do artigo 7.º do Código 

do IRS, aplicável por força do disposto no n.º 6 do artigo 88.º do Código do IRC. 

a.2) Titulares em sede de IRC  

a.2.1) Residentes: Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é 

apurado através de taxas progressivas em função da matéria colectável.  

Assim, o quantitativo da matéria colectável até € 12.500 encontra-se sujeito a tributação à 

taxa de 12,5%, sendo que ao excedente deverá ser aplicada uma taxa de 25% (às quais 

acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de IRC). Sobre a parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC superior a 

€ 2.000.000, incide ainda uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual.  

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 21,5%, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais.  

a.2.2) Não residentes: Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo 

à taxa de 21,5%, exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla 

Tributação ou de um outro acordo de direito internacional que vincule o Estado Português ou 

de legislação interna, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas 

formalidades. No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o 

rendimento seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas 

colectivas residentes. 

 

b) Mais-Valias  

b.1) Titulares em sede de IRS  

b.1.1) Residentes: As mais e as menos-valias de títulos de dívida concorrem para o 

apuramento do saldo global das mais e menos-valias. No caso de ser apurado um saldo global 

positivo, o mesmo é tributado à taxa de 20%, podendo os rendimentos em causa ser 

englobados por opção dos respectivos titulares, situação em que a taxa de imposto variará 

entre 11,50% e 46,50%, nos moldes supra referidos.  

Fica, no entanto, isento de tributação o saldo positivo entre as mais e menos-valias obtido por 

residentes em Portugal, que não ultrapasse o valor anual de € 500.  

b.1.2) Não Residentes: Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a 

pessoas singulares não residentes e sem estabelecimento estável em território português que 

sejam residentes em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais 

favorável, 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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Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. 

b.2) Titulares em sede de IRC  

b.2.1) Residentes: As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável sendo 

englobadas e tributadas nos termos gerais, supra referidos.  

b.2.2) Não residentes: Isenção nos termos do artigo 27.º do EBF, excepto no que respeita a 

entidades não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam 

detidas, directa ou indirectamente, em mais de 25%, por entidades residentes, e a entidades 

não residentes e sem estabelecimento estável em território português que sejam domiciliadas 

em país, território ou região, sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, 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.  

Caso o referido artigo 27.º do EBF não seja aplicável, pode a tributação em Portugal vir a ser 

eventualmente afastada por via da aplicação de um Acordo de Dupla Tributação. No caso de 

não residentes com estabelecimento estável em Portugal, ao qual o ganho seja imputável, a 

tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas residentes. 

c) Imposto sobre Transmissões Gratuitas  

c.1) Titulares em sede de IRS  

c.1.1) Residentes e não Residentes: Não sujeitas a IRS.  

c.2) Titulares em sede de IRC  

c.2.1) Residentes: As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em 

território português concorrem para efeitos de determinação da matéria colectável sujeita a 

IRC - tributação às taxas progressivas de 12,5% e 25% nos moldes referidos supra (às quais 

acrescerá uma taxa de derrama até ao limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito 

e não isento de IRC, bem como uma taxa adicional de 2,5%, a título de derrama estadual, 

aplicável à parte do lucro tributável sujeito e não isento de IRC que exceda € 2.000.000).  

Os incrementos patrimoniais decorrentes das transmissões gratuitas devem ser valorizados ao 

preço de mercado dos títulos de papel comercial, o qual não pode ser inferior ao que resultar 

da aplicação das regras de determinação do valor tributável previstas no Código do Imposto 

do Selo.  

c.2.2) Não residentes: Tributação à taxa de 25%.  

 

d) Imposto de Selo sobre Transmissões Gratuitas  

d.1) Titulares em sede de IRS  

d.1.1) Residentes: As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial 

passam a estar sujeitas a Imposto de Selo, à taxa prevista na verba 1.2 da Tabela Geral 

(10%), a qual incidirá sobre o valor o valor de cotação destes títulos na data da transmissão 

ou, inexistindo cotação de tal data, a da última mais próxima dentro dos seis meses 

anteriores, ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela CMVM. É aplicável uma 



 10 

isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge, 

descendentes e ascendentes.  

d.1.2) Não residentes: Não há sujeição a Imposto de Selo sobre as transmissões gratuitas a 

favor de pessoas singulares sem domicílio em território português.  

d.2) Titulares em sede de IRC 

d.2.1) Residentes e não Residentes: Não são sujeitas a Imposto de Selo as transmissões 

gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que deles isentos. 

A presente descrição sucinta do regime fiscal, não dispensa a consulta da legislação em vigor 

sobre a matéria, nem constitui garantia de que tal informação se mantém inalterada. 

2.7 Transmissibilidade:  

Os valores emitidos são livremente negociáveis, no entanto, a produção dos efeitos da 

transmissão dos valores mobiliários só se opera após comunicação daquela transmissão, 

efectuada pelo cessionário, ao Banif, enquanto entidade registadora. 

 

III – Informações sobre a Entidade Emitente 

 

3.1 Elementos de Identificação 

 
Denominação Social 

Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. 
Sede Social 

Edifício América r/c, Caminho do Amparo, nº55 – Sitio dos Piornais – São Martinho 

9000-248 Funchal – Madeira 

Objecto Social 

Indústria de Tabacos 

Capital Social 
€ 22.500.000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros) 

Matrícula e Pessoa Colectiva 
511 011 690 

Número CAE:  

12000 Preparação de Tabaco 
 

3.2 Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 

Constituição 
A Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. foi constituída em 27 de Setembro de 1920. 

Capital Social 

O Capital Social ascende a € 22.500.000 (vinte e dois milhões e quinhentos mil euros), 
encontra-se integralmente subscrito e realizado e é dividido em 4.500.000 (quatro milhões e 

quinhentas mil) acções de valor nominal de 5 (cinco) euros cada. 
Estrutura Accionista 

Em 31 de Dezembro de 2009, o capital social era detido em 48,80% pelo Senhor Comendador 

José Manuel Rodrigues Berardo e em 49,78% pela Rentiglobo – Sociedade Gestora de 
Participações Sociais, S.A. 

 
3.3 Dependências de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de 

Fabrico 
Em Dezembro de 2009, foi concluído com a Tabaqueira um novo contrato de fabrico, por um 

prazo de 5 anos, que permite à Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. produzir algumas marcas 

da Tabaqueira para o mercado da Madeira. Na mesma data foi ainda assinado com a 
Tabaqueira um “settlement agreement” que encerrou um diferendo de registo de marcas 
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existente, e ainda contratos adicionais de distribuição e de logística que permitem á Empresa 
Madeirense de Tabacos, S.A. fazer estas operações com as marcas que fabrica sob licença. 

 

3.4 Legislação Especial 
A Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. está sujeita à legislação aplicável às sociedades em 

geral, nomeadamente ao Código das Sociedades Comerciais, bem como aos seus próprios 
estatutos. 

 

3.5 Órgãos Sociais 
A composição actual dos órgãos sociais da Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. é a seguinte: 

Conselho de Administração 
Presidente:  José Manuel Rodrigues Berardo 

  Maria Teresa Henriques Silva Moura Roque Dal Fabro 

  José Pedro Lopes Trindade 

  José Luís Pereira de Macedo 

  Fernando José Inverno da Piedade 

  Jorge Sabino Rodrigues Berardo 

  Renato Berardo 

 

Conselho Fiscal/R.O.C. 
SROC Suplente: Manuel Caetano da Fonseca, em representação de Amália Baleiro & Manuel 

Fonseca 
Fiscal Único/SROC: Luís Manuel da Silva Rosa, em representação de Oliveira Lima, Neves S., 

Fernanda Colaço 

Auditor: BDO BDC & Associados, SROC, Lda. 
 

Assembleia-Geral 
Vice-Presidente: José Manuel R. Berardo 

Secretário: José Luís Pereira Macedo 
 

3.6 Actividade Desenvolvida 

A empresa Madeirense de Tabacos, S.A. foi constituída em 27 de Setembro de 1920, tem a sua 
sede no Funchal e exerce a actividade em duas unidades fabris, uma situada no Caniçal (Zona 

Franca da Madeira) e outra situada em Ponta Delgada – Açores. 
A actividade das principais empresas que constituem o Grupo Empresa Madeirense de Tabacos 

consiste fundamentalmente na produção e comercialização de tabacos (Empresa Madeirense de 

Tabacos, S.A e Dismade – Distribuição da Madeira, S.A.), rações (Vitecaf – Fábrica de Rações 
da Madeira, S.A. e Rama – Rações para Animais, S.A.), indústria hoteleira (Sociedade 

Imobiliária de Empreendimentos Turísticos Savoy, S.A.) e indústria avícola (Aviatlântico – 
Avicultura, S.A., Avipérola – Sociedade Produtora e Distribuidora de Pinto do Dia, Lda. e 

Sodiprave – Sociedade Distribuidora de Produtos Avícolas, S.A.). 

 
3.7 Garantias 

O Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A. emitirá uma garantia a favor dos tomadores do 
Papel Comercial, ao abrigo do presente Programa. 

 
3.8 Situação Económica e Financeira 

Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadas da 

Empresa Madeirense de Tabacos, S.A. relativas aos exercícios de 2007, 2008 e 2009: 
3.8.1 Contas Consolidadas 

 
DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS  

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 2009 2008 2007 
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Vendas de mercadorias e produtos 80.989.001 89.347.284 88.980.166 

Custos das vendas e das prestações de 
serviços 

(56.215.888) (61.259.063) (58.426.067 

Resultados Brutos 24.773.113 28.088.221 29.666.319 

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 3.190.225 3.218.405 2.371.030 

Custos de Distribuição (3.274.358) (3.256.765) (3.823.740) 

Custos Administrativos (3.780.725) (4.432.155) (4.748.583) 

Outros custos e perdas operacionais (19.827.876) (17.288.890) (17.761.647) 

Resultados Operacionais 1.080.379 6.328.816 6.124.983 

Custo líquido do financiamento (3.652.395) (5.697.709) (5.064.158) 

Ganhos (perdas) em filiais e associadas 80.785 30.909 21.972 

Ganhos (perdas) em outros investimentos 54.580 694.104 30.670 

Ganhos (perdas) derivados da alienação de 
imobilizações 

235.266 (59.375) (13.855) 

Redução de provisões para outros riscos e 
encargos 

0 150.000 0 

Donativos concedidos (95.000) (130.000) 0 

Outros ganhos (perdas) 1.211.430 30.706 0 

Resultados correntes (1.084.956) 1.347.452 1.099.612 

Imposto sobre os resultados correntes (254.387) (176.834) (162.652) 

Resultados correntes após impostos (1.339.343) 1.170.618 1.036.165 

Resultados extraordinários 0 0 (85.911) 

Interesses minoritários (67.903) 87.444 495.507 

Resultados líquidos (1.407.246) 1.258.062 1.445.761 
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BALANÇO CONSOLIDADO 

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 2009 2008 2007 

Imobilizado 

Despesas de instalação 81.004 3.955 181.025 

Despesas de investigação e 
desenvolvimento 

8.813 8.813 159.611 

Propriedade industrial e outros direitos 12.635.612 12.641.340 12.651.736 

Trepasses 50.329 50.329 50.329 

Imobilizações em curso 0 0 18.000 

Diferenças de consolidação 2.467.605 2.467.605 2.467.605 

Imobilizações incorpóreas 15.243.363 15.172.042 15.528.306 

Terrenos e recursos naturais 39.110.810 7.604.619 7.580.641 

Edifícios e outras construções 53.903.828 72.947.768 76.033.147 

Equipamento básico 7.659.528 8.327.573 11.007.000 

Equipamento de transporte 406.547 252.834 315.700 

Ferramentas e utensílios 54.079 63.933 76.071 

Equipamento administrativo 298.033 327.578 462.529 

Taras e vasilhame 52.691 53.271 82.951 

Outras imobilizações corpóreas 425.058 483.704 532.058 

Imobilizações em curso 5.907.785 8.502.385 2.176.801 

Adiantamentos p/conta de Imob. 
Corpóreas 

0 0 0 

Imobilizações corpóreas 107.818.359 98.563.665 98.266.898 

Partes de capital em empresas do grupo 24.961 24.961 24.961 

Partes de capital em empresas associadas 207.197 179.846 121.028 

Títulos e outras aplicações financeiras 26.435.194 35.437.218 26.442.409 

Investimentos Financeiros 26.667.352 35.642.025 26.588.398 

Circulante    

Matérias-primas, subsidiárias e de 
consumo 

6.008.631 7.535.401 9.066.467 

Produtos e trabalhos em curso 48.203 111.266 93.243 

Produtos acabados e intermédios 2.529.362 2.705.124 2.593.857 
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Mercadorias 1.146.344 1.701.818 1.529.040 

Existências 9.732.540 12.053.609 13.282.607 

Clientes 0 313 0 

Empresas do grupo 0 0 0 

Empresas associadas e participadas 133.456 86.954 78.073 

Outros devedores 73.195 0 0 

Clientes de cobranças duvidosas 0 0 10.807 

Dividas de terceiros – médio longo 
prazo 

206.651 87.267 88.880 

Clientes c/c 11.926.179 14.904.299 15.333.760 

Clientes – Títulos a receber 3.944 81.836 133.907 

Clientes de cobrança duvidosa 144.963 245.245 68.425 

Adiantamentos a fornecedores 4.365 9.419 1.128 

Estado e outros entes públicos 1.475.739 1.189.546 1.365.681 

Outros devedores 1.268.559 1.287.328 1.266.424 

Dividas de terceiros – curto prazo 14.823.749 17.717.673 18.169.325 

Depósitos Bancários 15.359.294 20.688.314 19.173.245 

Caixa 261.424 272.225 763.311 

Depósitos bancários e caixa 15.620.718 20.960.539 19.936.556 

Acréscimos de proveitos 930.339 991.321 1.016.106 

Custos diferidos 30.762.005 31.808.103 33.074.470 

Acréscimos e diferimentos 31.692.344 32.799.424 34.090.576 

TOTAL DO ACTIVO 221.805.076 232.996.244 225.951.546 

Capital Próprio 

Capital 22.500.000 22.500.000 22.500.000 

Prémio de emissão de acções 1.714.618 1.714.618 1.714.618 

Diferenças de consolidação 1.760.347 1.760.347 1.760.347 

Ajustamentos de partes de capital (26.316) (26.316) (26.316) 

Reservas    

    Reservas de reavaliação 12.717.869 12.731.694 12.745.520 

    Reservas legais 3.731.307 3.663.107 3.582.107 
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    Reservas livres 279 279 279 

    Outras reservas 20.926.106 8.662.787 8.963.342 

Resultados transitados 2.925.544 2.606.329 2.405.864 

Resultado consolidado líquido do exercício (1.407.246) 1.258.062 1.445.761 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO e 
INTERESSES MINORITÁRIOS 

66.283.923 54.938.257 55.242.303 

Outras provisões para riscos e 
encargos 

1.023.574 351.023 501.023 

Empréstimos por obrigações 0 10.000.000 0 

Dividas a instituições de crédito 32.295.173 40.612.699 40.666.950 

Outros empréstimos obtidos 253.460 600.283 8.961.503 

Dívidas a terceiros – Médio e longo 
prazo 

32.548.633 51.212.982 49.628.453 

Empréstimos por obrigações 10.000.000 0 0 

Dividas a instituições de crédito 18.236.914 24.491.106 18.048.405 

Fornecedores c/c 4.254.298 7.187.288 8.315.851 

Empresas associadas e participadas 0 0 0 

Outros accionistas 434.197 582.634 1.837.161 

Adiantamento de clientes 1.199.821 1.181.452 1.332.318 

Fornecedores de imobilizado c/c 385.924 1.251.050 728.306 

Estados e outros entes públicos 3.673.056 4.380.588 4.826.323 

Outros credores 917.819 759.273 1.005.641 

Dívidas a terceiros – Curto Prazo 39.102.029 39.833.391 36.094.005 

Acréscimos de custos 2.476.188 3.371.050 3.062.936 

Proveitos diferidos 80.370.729 83.289.541 81.422.826 

Acréscimos e diferimentos 82.846.917 86.660.591 84.485.762 

TOTAL DO PASSIVO 155.521.153 178.057.987 170.709.243 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO, DOS 
INTERESSES MINORITÁRIOS E DO 
PASSIVO 

221.805.076 232.996.244 225.951.546 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO 
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 2009 2008 2007 

Actividades operacionais: 

Recebimentos de clientes 90.015.268 97.823.473 102.345.396 

Pagamentos a fornecedores (42.850.119) (43.939.035) (48.742.978) 

Pagamentos ao pessoal (14.021.149) (12.708.781) (12.850.201) 

Fluxo Gerado pelas operações 33.144.000 41.175.657 40.752.217 

Pagamento/recebimento do imposto 
s/rendimento 

239.973 99.575 (345.302) 

Outros receb/pag relativos à actividade 
operacional 

(26.572.824) (27.921.901) (28.561.585) 

Fluxo Gerado antes das rubricas 
extraordinárias 

6.811.149 13.353.331 11.845.330 

Rec. relacionados c/ rubricas 
extraordinárias 

899.093 278.885 175.406 

Pag. Relacionados c/ rubricas 
extraordinárias 

(550.372) (330.257) (380.904) 

Fluxo das actividades operacionais 
(1) 

7.159.870 13.301.959 11.639.832 

Actividades de investimento: 

               Recebimentos provenientes 
de: 

   

Empréstimos concedidos 0 0 146.914 

Investimentos financeiros 9.725.215 46 1.023.900 

Imobilizações corpóreas 57.390 1.000 1.135 

Imobilizações incorpóreas 0 0 0 

Subsídios de investimento 0 0 2.304.148 

Juros e proveitos similares 885.904 960.366 607.485 

Dividendos 183.625 0 0 

                     Pagamentos respeitantes 
a: 

   

Suprimentos 0 0 0 

Investimentos financeiros (729.548) (9.002.492) (4.112.707) 

Imobilizações corpóreas (2.775.193) (5.389.510) (5.423.855) 

Imobilizações incorpóreas (345.894) 0 (6.000) 

Fluxo actividades de investimento (2) 7.001.499 (13.430.590) (5.458.979) 

Actividades de financiamento    
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               Recebimentos provenientes 
de: 

   

Aumentos de capital, prest. Suplementares 
prémios de emissão 

1.230.000 0 2.900.000 

Empréstimos obtidos 144.968 7.346.548 5.802.033 

Suprimentos 2.765 0 0 

Subsídios e doações 0 0 299.000 

Vendas de acções (quotas) próprias 0 0 0 

Coberturas de prejuízos 0 0 0 

Variação de outras rubricas dos capitais 
próprios 

0 10.086 0 

Pagamentos respeitantes a:    

Empréstimos obtidos (16.219.909) (349.956) (3.727.926) 

Compra de acções (quotas) próprias 0 0 0 

Juros e custos similares (3.669.839) (4.504.625) (3.233.877) 

Dividendos (989.175) (1.349.438) (2.922.607) 

Reduções de capital e prestações 
suplementares 

0 0 0 

Aquisições de acções (quotas) próprias 0 0 0 

Fluxo actividades de financiamento 
(3) 

(19.501.190) 1.152.614 (883.376) 

Variação da caixa e seus equivalentes 
(4) = (1) + (2) + (3) 

(5.339.821) 1.023.983 5.297.477 

Caixa e seus equivalentes no inicio do 
período 

0 0 0 

Alteração do perímetro 0 0 0 

Caixa e seus equivalentes no inicio do 
período 

20.960.539 19.936.556 14.639.079 

Caixa e seus equivalentes no fim do 
período 

15.620.718 20.960.539 19.936.556 

Variação no período (5.339.821) 1.023.983 5.297.477 
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3.8.2 Contas Individuais 
 

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS  

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 2009 2008 2007 

Vendas de mercadorias e produtos 37.316.055 38.446.352 38.830.702 

Custos das vendas e das prestações de 
serviços 

(28.648.135) (30.240.394) (29.815.505) 

Resultados Brutos 8.667.920 8.205.958 9.015.197 

Outros Proveitos e Ganhos Operacionais 91.236 56.914 22.104 

Custos de Distribuição (1.448.897) (1.396.612) (1.700.854) 

Custos Administrativos (2.304.163) (2.398.828) (2.352.352) 

Outros custos e perdas operacionais (929.227) (438.496) (516.782)) 

Resultados Operacionais 4.076.869 4.028.935 4.467.315 

Custo líquido do financiamento (1.472.995) (2.509.172) (2.256.670) 

Ganhos (perdas) em filiais e associadas 39.582 (66.643) (450.604) 

Ganhos (perdas) em outros investimentos 46.319 1.189 1.454 

Resultados extraordinários 927.450 (68.720) (13.855) 

Resultados correntes 3.617.225 1.285.589 1.747.640 

Imposto sobre os resultados correntes (228.000) (22.000) (130.000) 

Resultados correntes após impostos 3.389.225 1.363.589 1.617.640 

Resultados líquidos 3.389.225 1.363.589 1.617.640 

 

BALANÇO  

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 2009 2008 2007 

Imobilizado 

Despesas de instalação 8 8 8 

Despesas de investigação e 
desenvolvimento 

8.813 8.813 8.813 

Propriedade industrial e outros direitos 12.610.390 12.610.390 12.610.390 

Trepasses 2.007.990 2.007.990 2.007.990 

 0 0 18.000 

Imobilizações incorpóreas 14.627.201 14.627.201 14.645.201 

Terrenos e recursos naturais 788.959 788.959 788.959 
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Edifícios e outras construções 1.975.330 2.122.135 2.303.763 

Equipamento básico 1.246.783 2.228.923 3.926.063 

Equipamento de transporte 22.387 31.442 77.875 

Ferramentas e utensílios 19.333 26.535 35.885 

Equipamento administrativo 61.663 112.492 177.493 

Taras e vasilhame 0 0 0 

Outras imobilizações corpóreas 42.165 44.022 48.869 

Imobilizações em curso 11.286 0 92.320 

Imobilizações corpóreas 4.167.305 5.354.489 7.451.228 

Partes de capital em empresas do grupo 53.498.151 52.800.832 52.979.317 

Partes de capital em empresas associadas 26.052 26.052 26.052 

Títulos e outras aplicações financeiras 15.110.692 24.111.259 15.112.143 

Investimentos Financeiros 68.634.895 76.938.144 68.117.513 

Circulante    

Matérias-primas, subsidiárias e de 
consumo 

3.378.222 3.992.694 4.559.994 

Produtos e trabalhos em curso 48.203 38.171 20.148 

Produtos acabados e intermédios 1.913.733 2.223.032 2.282.396 

Existências 5.340.158 6.253.897 6.862.538 

Empresas do grupo 4.940.640 5.663.475 5.662.595 

Empresas participadas e participantes 133.456 128.567 120.566 

Outros devedores 590.598 507.421 507421 

Dividas de terceiros – médio longo 
prazo 

5.664.693 6.266.463 6.290.582 

Clientes c/c 3.931.829 5.303.125 5.579.680 

Adiantamentos a fornecedores 152 9.036 28 

Estado e outros entes públicos 187.608 153.375 179.829 

Outros devedores 226.948 697.195 625.118 

Dividas de terceiros – curto prazo 4.346.537 6.162.731 6.384.655 

Depósitos Bancários 104.426 303.906 477.47 

Caixa 203875 10.852 47.357 

Depósitos bancários e caixa 125.302 314.758 47.834 
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Acréscimos de proveitos 6.730 5.532 31.493 

Custos diferidos 4.437.200 5.080.940 5.576.868 

Acréscimos e diferimentos 4.443.931 5.086.472 5.608.361 

TOTAL DO ACTIVO 107.350.022 121.037.154  

 

Capital 22.500.000 22.500.000 22.500.000 

Prémio de emissão de acções (quotas) 1.714.618 1.714.618 1.714.618 

Ajustamentos de partes de capital e filiais e 
associadas 

10.542.097 10.542.097 10.648.165 

Reservas de reavaliação 12.717.869 10.542.097 12.745.520 

Reservas    

    Reservas legais 3.731.307 3.663.107 3.582.107 

    Reservas livres 279 279 279 

Resultados transitados 2.925.544 2.606.329 2.405.864 

Resultado líquido do exercício 3.389.225 1.363.589 1.617.640 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO  57.520.939 55.121.714 55.214.192 

Empréstimos por obrigações (não 
convertíveis) 

 10.000.000 10.000.000 

Dividas a instituições de crédito 25.750.000 32.500.000 32.500.000 

Outros empréstimos obtidos 103.869 623.213 0 

Dívidas a terceiros – Médio e longo 
prazo 

25.853.869 43.123.213 42.500.000 

Empréstimos por obrigações (não 
convertíveis) 

10.000.000 0 0 

Dividas a instituições de crédito 9.219.672 16.310.145 9.996.977 

Outros empréstimos obtidos 207.738 0 0 

Fornecedores c/c 962.454 1.679.615 2.018.313 

Outros accionistas (sócios) 43.828 43.003 42.442 

Fornecedores de imobilizado c/c 0 113.059 155.024 

Estados e outros entes públicos 3.048.494 3.690.950 4.161.351 

Outros credores 113 1.693 238 

Dívidas a terceiros – Curto Prazo 23.482.298 21.838.463 16.374.346 

Acréscimos de custos 393.721 605.554 638.199 

Proveitos diferidos 99.195 348.210 681.175 
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Acréscimos e diferimentos 492.916 953.764 1.319.374 

TOTAL DO PASSIVO 49.829.083 65.915.441 60.193.720 

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO 
PASSIVO 

107.350.022 121.037.154 115.407.912 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2008 E 2007 

 

 2009 2008 2007 

Actividades operacionais: 

Recebimentos de clientes 44.127.021 44.737.067 45.728.033 

Pagamentos a fornecedores 7.387.832 7.331.607 9.232.319 

Pagamentos ao pessoal 1.812.869 1.728.959 1.756.276 

Fluxo Gerado pelas operações 34.926.320 35.676.502 34.739.437 

Pagamento/recebimento do imposto 
s/rendimento 

101.523 (24.924) (109.999) 

Outros receb/pag relativos à actividade 
operacional 

(27.451.593) (29.310.505) (30.376.759) 

Fluxo Gerado antes das rubricas 
extraordinárias 

7.576.250 6.341.072 4.252.679 

Rec. relacionados c/ rubricas 
extraordinárias 

0 0 0 

Pag. Relacionados c/ rubricas 
extraordinárias 

0 0 0 

Fluxo das actividades operacionais 
(1) 

7.576.250 6.341.072 4.252.679 

Actividades de investimento: 

               Recebimentos provenientes 
de: 

   

Investimentos financeiros 9.725.215 46 1.004.940 

Imobilizações corpóreas 16.390 0 135 

Subsídios de investimento 0 0 385.876 

Juros e proveitos similares 471.276 158.544 211.242 

Dividendos 93.242 0 0 

                      Pagamentos 
respeitantes a: 

   

Investimentos financeiros 729.549 9.002.493 1.212.707 

Imobilizações corpóreas 661.230 118.562 246.984 

Imobilizações incorpóreas 0 0 0 

Fluxo actividades de investimento (2) 8.915.344 (8.962.464) 142.502 
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Actividades de financiamento    

                Recebimentos provenientes 
de: 

   

Empréstimos obtidos 0 6.936.381 1.291.250 

Aumentos de capital, prest. Suplementares 
prémios de emissão 

0 0 0 

Subsídios e doações 0 0 0 

Vendas de acções (quotas) próprias 0 0 0 

                   Pagamentos respeitantes 
a: 

   

Empréstimos obtidos 14.152.079 0 0 

Amortização de contratos de locação 
financeira 

0 0 0 

Juros e custos similares 1.539.796 2.698.627 2.742.518 

Dividendos 989.174 1.349.439 2.922.607 

Redução de capital e prestações 
suplementares 

0 0 0 

Aquisições de acções (quotas) próprias 0 0 0 

Fluxo actividades de financiamento 
(3) 

(16.681.050) 2.888.315 (4.373.874) 

Variação da caixa e seus equivalentes 
(4) = (1) + (2) + (3) 

(189.456) 266.923 21.307 

Efeitos das diferenças de câmbio 0 0 0 

Caixa e seus equivalentes no inicio do 
período 

314.758 47.834 26.528 

Caixa e seus equivalentes no fim do 
período 

125.302 314.758 47.834 

 

 


