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1. RESPONSÁVEIS POR ESTA PUBLICAÇÃO E INFORMAÇÕES AOS INVESTIDORES 
Nos termos do disposto no artigo 17.º do Decreto-lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a responsabilidade pela 
informação contida na presente NOTA INFORMATIVA é assumida pela Comissão Executiva da Inapa 
Investimentos, Participações e Gestão, S.A., (doravante designada “EMITENTE”), a qual autorizou o Banif – 
Banco Internacional do Funchal, S.A. (doravante designado por “BANIF”), na sua qualidade de Instituição 
Agente, Agente Pagador e Instituição Registadora do Programa, a proceder à sua divulgação. 
Em conformidade, a EMITENTE declara e garante que a informação constante desta NOTA INFORMATIVA é 
completa, verdadeira, actual, clara, objectiva e lícita, não tendo sido omitido qualquer facto ou circunstância 
que, tanto quanto é do conhecimento da EMITENTE, seja susceptível de influenciar a decisão de 
investimento nos valores mobiliários objecto do Programa de Papel Comercial a que se refere esta NOTA 

INFORMATIVA. 
O BANIF não preparou, analisou ou confirmou a informação prestada pela EMITENTE e constante da 
presente NOTA INFORMATIVA, pelo que a mesma não implicará qualquer responsabilidade, compromisso ou 
garantia, por parte do BANIF, quanto à completude, veracidade, actualidade, clareza, objectividade e 
carácter lícito do conteúdo daquela informação. 
Adicionalmente, a informação contida na presente NOTA INFORMATIVA não reflecte qualquer avaliação ou 
juízo de valor por parte do BANIF quanto à situação económico-financeira da EMITENTE, à qualidade dos 
valores mobiliários a emitir ao abrigo do presente Programa de Papel Comercial ou ainda quanto à 
oportunidade, rentabilidade e/ou validade do investimento no Papel Comercial deste Programa, o qual 
depende exclusivamente do critério dos investidores. 
A informação contida nesta NOTA INFORMATIVA foi elaborada com base nos elementos disponibilizados pela 
EMITENTE, nos prazos e nas condições previstas na lei, não assumindo o BANIF, consequentemente, 
qualquer obrigação neste âmbito. 
Este Programa é organizado, montado, liderado e colocado pelo BANIF. 
Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em qualquer bolsa de valores, do Programa ou de qualquer 
uma das suas emissões. 
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: 
 

Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 
Rua Castilho, n.º 44 – 3.º andar 

1250-071 Lisboa 
Telefone n.º: 213 823 017 
Telefax n.º: 213 823 016 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
2.1. PROGRAMA 

Emitente: Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A.  
Organização, Montagem, Liderança, Agente 
e Instituição Registadora: Banif – Banco Internacional do Funchal, S.A.; 
Valor Nominal do Programa: 21.000.000,00 EUR; 
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 Internacional do Funchal, S.A.; 
Garantia de Reembolso: O reembolso de todas e cada uma das emissões é garantida pelo 

Banco Comercial Português, S.A.; 
Prazo do Contrato: O Contrato é válido pelo prazo de 2 anos, ou seja até 24 de Março 

de 2013; 
2.2. COLOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DO PAPEL COMERCIAL 

Modalidade de Colocação: Programa de Emissões de Papel Comercial com garantia por 
subscrição particular e directa. 
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 1.500.000,00 EUR, para 
colocação directa e de 2.500.000,00 EUR, para colocação por 
leilão competitivo de taxas de juro e em múltiplos de 50.000,00 
EUR; 

Período de Emissão: De 7 a 270 dias, na modalidade de colocação directa e de 1, 3, 6 
ou 9 meses, na modalidade de colocação por leilão competitivo de 
taxas de juro, não podendo a data de reembolso de qualquer 
emissão ultrapassar o dia 24 de Março de 2013, nem coincidir com 
um dia que não seja dia útil; 

Modo de Funcionamento 
Colocação Directa Até às 10:00 horas, do 4º dia útil anterior à data em que pretenda 

efectuar cada emissão, a Emitente comunicará por escrito ao 
Banif, através de notificação, o montante nominal da emissão, a 
data de emissão, a data de reembolso e o período de emissão 
que pretende ver realizada. 
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 Até às 15.00 horas do 3º 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 
As Instituições que prestam garantia de subscrição obrigam-se a 
subscrever na Data de Emissão, os valores nominais de cada 
Emissão nos termos e condições propostos e aceites pela 
Emitente, expressa ou tacitamente. 

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 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 1.000.000,00 e 

em múltiplos de EUR 50.000,00; 
- cuja taxa de juro seja expressa em três casas decimais; 
- 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. 
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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: A Taxa de Intervenção será igual à Euribor para o período de 
emissão respectivo, em vigor no segundo dia útil anterior à Data 
de Emissão, acrescida de 3,60% a.a.. 
Nas Emissões com um Período de Emissão não idêntico aos 
prazos para os quais a Euribor seja oficialmente divulgada, a Taxa 
de Intervenção corresponderá à média interpolada das Euribor 
imediatamente mais próximas do prazo de tomada de fundos, em 
vigor no segundo dia útil anterior à data de emissão, acrescida de 
3,60% a.a.; 

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; 

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. 



 7

 
2.4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E AUTORIZAÇÃO 

A EMITENTE poderá 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 pela Comissão Executiva da Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A., em sete 
de Abril de dois mil e onze. 

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.  
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 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 
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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 
20%, 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.  
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.  
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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. 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 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. 
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2.7. TRANSMISSIBILIDADE 
Os valores mobiliários emitidos são livremente negociáveis mas, de acordo com o Decreto - Lei n.º 
69/2004, de 25 de Março e demais legislação regulamentar em vigor, a produção dos efeitos da 
transmissão dos valores mobiliários só se opera após comunicação daquela transmissão, efectuada 
pelo transmissário, ao BANIF, enquanto entidade registadora. 

 
3. INFORMAÇÕES SOBRE A EMITENTE 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DA EMITENTE 
Denominação Social: Inapa – Investimentos, Participações e Gestão, S.A. 
Forma Jurídica: Sociedade Anónima aberta 
Objecto Social: A gestão de bens próprios, quer imóveis, quer móveis e, 

nomeadamente, de participações no capital de outras sociedades, 
obrigações e títulos de natureza semelhante; 
A exploração de estabelecimentos industriais ou comerciais 
próprios ou alheios; e 
A promoção de produtos e a prestação de serviços de marketing, 
incluindo a concessão de franchisings e direitos de utilização de 
marcas, desenhos, modelos e patentes; 
A prestação de serviços de assistência a empresas em geral. 

Número único de pessoa colectiva e de 
Matricula na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa: 500 137 994 
Sede Social:  Rua Castilho, n.º 44 – 3.º andar, 1250-071 Lisboa 
Composição dos Órgãos Sociais: 

Mesa da Assembleia Geral Presidente:  João Vieira de Almeida 

Secretário: Sofia Barata 

Conselho de Administração Presidente:  Álvaro João Duarte Pinto Correia 

 Vice-Presidente:  José Manuel Félix Morgado 

 Vogais: António José Gomes da Silva Albuquerque  

   Jorge Manuel Viana de Azevedo Pinto Bravo 

   Arndt Jost Michael Klippgen 

   Emídio de Jesus Maria 

   Acácio Jaime Liberado Mota Piloto 

  Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar 
Fernandez 
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Comissão de Auditoria do Conselho de Administração 

Presidente:   Emídio de Jesus Maria 

Vogais:  Acácio Jaime Liberado Mota Piloto 

 Eduardo Gonzalo Fernandez Espinar 
Fernandez 

Revisor Oficial de Contas ROC Efectivo:  PriceWaterhouseCoopers & Associados, 
SROC, Lda representada por Ricardo de Frias Pinheiro 

ROC Suplente:  José Manuel Henriques Bernardo 

Comissão de Remunerações Mário Alberto Duarte Donas - Presidente 

 Maria Amália Freire de Almeida – Vogal representante da 
Parpública – Participações Públicas SGPS, S.A. 

 Rui M. Alexandre Lopes, Vogal representante do Millennium bcp, 
S.A. 

3.2. LEGISLAÇÃO ESPECIAL 
A EMITENTE, enquanto Sociedade Aberta, encontra-se sujeita ao Código dos Valores Mobiliários e ao 
Código das Sociedades Comerciais. A EMITENTE não se encontra sujeita, nem a sua actividade, a 
nenhuma legislação especial 

3.3. REQUISITOS 
A EMITENTE preenche os requisitos enunciados no número 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 69/2004 
de 25 de Março. 

3.4. DEPENDÊNCIA EM RELAÇÃO A ALVARÁS, PATENTES, CONTRATOS OU PROCESSOS DE 
FABRICO 
A EMITENTE não está dependente de alvarás, patentes, licenças, contratos de concessão, processos 
de fabrico ou outro tipo de contratos que tenham importância significativa na sua actividade  

3.5. GARANTIAS 
O BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS, S.A. emitirá uma garantia bancária a favor dos tomadores do 
Papel Comercial, ao abrigo do presente Programa. 

3.6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
A EMITENTE vem dar a conhecer, aos respectivos subscritores, a sua situação económico-financeira, 
em cumprimento do Decreto-Lei n.º 69/2004 de 25 de Março, designadamente ao disposto no número 
1 do seu artigo 17.º, pelo que se apresentam de seguida as demonstrações financeiras consolidadas 
e individuais relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
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3.6.1. Balanço Individual
Unidade: Milhares de Euros

2008

ACTIVO

IMOBILIZADO 262.240

   Imobilizado Incorpóreo 3.366
   Imobilizado Corpóreo 267
   Imobilizado Financeiro 260.073
   Imobilizações em Curso 0
   Amortizações (1.466)                     

CIRCULANTE

   Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 41.212
   Empresas do Grupo 24.517
   Outros devedores 16.695

   Dívidas de terceiros - Curto prazo 38.282
   Clientes c/c 1.331
   Empresas do Grupo 32.158
   Adiantamentos a fornecedores 31
   Empresas participadas e participantes 0
   Estado e outros entes públicos 699
   Outros devedores 4.063
   Amortizações e Ajustamentos 0

   Tútulos Negociáveis 5.502
   Outros Títulos Negociáveis 5.502

   Depósitos bancários e caixa 183
   Depósitos bancários 179
   Caixa 4

   Acréscimos e diferimentos 10.369
   Acréscimos de proveitos 6.042
   Custos diferidos 1.618
   Impostos diferidos 2.709

TOTAL DO ACTIVO 357.788

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio 151.371
   Capital 150.000
   Acções próprias - Valor Nominal 0
   Acções próprias - Descontos e Prémios 0
   Prémios de emissão de acções 2.937
   Ajustamentos de partes de capital em empresas do grupo e associadas 1.167
   Reservas
      Reservas legais 7.500
      Outras reservas 225
   Resultados transitados (10.362)                   
   Resultado líquido do exercício (96)                          

Passivo 206.417

   Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo 62.425
      Empréstimos por obrigações - Não convertíveis 36.750
      Dívidas a instituições de crédito 22.729
      Provisões para riscos e encargos 100
      Empresas do grupo 1.414
      Outros credores 1.432
      Fornecedores de Imobilizado M/L Prazo -

   Dívidas a terceiros - Curto prazo 143.077
   Empréstimos por obrigações - Não convertíveis 0
   Dívidas a instituições de crédito 137.120
   Fornecedores c/c 313
   Empresas do grupo 10
   Outros accionistas 11
   Fornecedores de Imobilizado c/c 0
   Estado e outros entes públicos 193
   Outros credores 5.430

 Acréscimos e diferimentos 915
   Acréscimos de custos 915

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 357.788
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3.6.1. Balanço Individual

Unidade: Milhares de Euros
2010 2009

ACTIVO

Activo não corrente
   Activos fixos tangíveis 31,4 34,5
   Propriedades de investimento 17.104,2 17.668,1
   Activos intangíveis 55,3 109,8
   Participações financeiras- método de equivalência patrimonial 258.362,2 254.379,7
   Participações financeiras- outros métodos 12,7 95,8
   Outras contas a receber 37.212,3 37.500,6
   Outros activos financeiros 628,0 9.253,5
   Activos por impostos diferidos 2.563,1 3.016,2

Total de activo não corrente 315.969,3 322.058,1
Activo corrente
   Clientes 1.027,4 984,9
   Estado e outros entes públicos 502,5 2.398,0
   Outras contas a receber 43.642,0 40.778,7
   Diferimentos 349,6 35,5
   Caixa e depósitos bancários 229,1 218,5

Total de activo corrente 45.750,6 44.415,6

TOTAL DO ACTIVO 361.719,9 366.473,7

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Próprio
   Capital realizado 150.000,0 150.000,0
   Acções próprias - -
   Outros instrumentos  de capital próprio - -
   Prémios de emissão 2.937,3 2.937,3
   Reservas legais 7.500,0 7.500,0
   Outras reservas 225,5 225,5
   Resultados transitados (9.302,3) (10.931,0)
   Ajustamentos em activos financeiros 3.798,4 303,0
   Resultado líquido do período 3.665,7 1.746,6

Total do Capital Próprio 158.824,6 151.781,2
PASSIVO

Passivos não corrente
   Financiamentos obtidos 62.336,6 60.754,0
   Passivos por impostos diferidos 45,4 56,7
   Outras contas a pagar 4.570,1 5.488,4

Total de passivo não corrente 66.952,1 66.299,1
Passivo corrente
   Fornecedores 140,7 134,7
   Estado e Outros Entes Publicos 227,1 199,2
   Financiamentos obtifos 132.566,1 134.537,2
   Outras contas a pagar 3.009,4 13.409,8
   Outros passivos financeiros - 112,2

Total de passivo corrente 135.943,3 148.393,2

TOTAL DO PASSIVO 202.895,4 214.692,5

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 361.719,9 366.473,7
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3.6.2. Demonstração Individual dos Resultados
Unidade: Milhares de Euros

2008

CUSTOS E PERDAS

Fornecimentos e serviços externos 842
Custos com pessoal:
   Remunerações 1.677
   Encargos Sociais:
      Pensões 0
      Outros 632
Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo 1.170
Provisões 100
Impostos 484
Outros custos e perdas operacionais 199

(A) 5.105
Juros e custos similares:
    Perdas em empresas do grupo e associadas 2.431
    Amortizações de Investimentos Financeiros -
   Outros 14.185

(C) 21.722
Custos e perdas extraordinárias 166

(E) 21.888
Impostos sobre o rendimento do exercício (112)                             

(G) 21.776
Resultado líquido do exercício (96)                               

21.680

PROVEITOS E GANHOS

Prestação de serviços 3.995
Proveitos suplementares 7.925

(B) 11.920
Rendimentos de participações de capital 5.691
Rendimentos de títul negociáveis e de outros títulos de participação
Outros 527
Outros juros e proveitos similares:
   Outros 2.441

(D) 20.579
Proveitos e ganhos extraordinários 1.101

(F) 21.680

RESUMO:
Resultados Operacionais: (B) - (A) = 6.814
Resultados Financeiros: (D - B) - (C - A) = (7.957)                          
Resultados Correntes: (D) - (C) = (1.143)                          
Resultados antes de Impostos: (F) - (E) = (208)                             
Resultados liquido do exercício: (F) - (G) = (96)                               
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3.6.2. Demonstração Individual dos Resultados
Unidade: Milhares de Euros

2010 2009

Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados 2.249,7 2.763,9
Ganhos/perdas imputados de subsidiárias associadas e 4.531,6 2.512,3
empreendimentos conjuntos
Fornecimentos e serviços externos (973,4) (785,0)
Gastos com o pessoal (2.832,5) (2.216,7)
Imparidade de dívidas a receber (430,6) -
Outros rendimentos e ganhos 10.382,3 9.275,7
Outros gastos e perdas (344,6) (759,3)

Resultado antes de depreciações, gastos de 12.582,4 10.790,9
financiamentos e impostos

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (649,4) (367,9)

Resultado operacional (antes de gastos de 11.932,9 10.423,0
financiamentos e impostos)

Juros e rendimentos similares obtidos 2.200,9 1.765,9
Juros e gastos similares suportados (9.986,1) (10.155,2)

Resultados antes de impostos 4.147,8 2.033,7

Imposto sobre o rendimento do exercício (482,0) (287,2)

Resultado líquido do exercício 3.665,7 1.746,6



 16

  

3.6.4. Demonstração Individual de Fluxos de Caixa
Unidade: Milhares de Euros

2010 2009
Fluxo de caixa das actividades operacionais

Recebimentos de Clientes 3.345,0 2.858,4
Pagamentos a Fornecedores (1.851,8)                       (1.063,9)                       
Pagamentos ao Pessoal (2.303,4)                       (2.086,1)                       

Fluxo gerado pelas operações (810,2)                          (291,6)                          

Pagamento do Imposto sobre o Rendimento (182,9)                          (9,0)                              
Recebimento do Imposto sobre o Rendimento 436,4 74,3
Outros recebimentos relativos à actividade operacional 22.355,3 10.534,1
Outros pagamentos relativos à actividade operacional (15.948,6)                     (706,8)                          

Fluxos de caixas das actividades operacionais (1) 5.849,8                         9.601,0                         

Fluxos de caixa das actividades de investimento

Recebimentos provenientes de: 
              Investimentos financeiros 8.742,0 4.261,3
              Activos fixos tangíveis 1,5 1,3
              Juros e rendimentos similares 873,3 1.806,6
              Empréstimos Concedidos 40.132,2 19.465,3
              Dividendos 1.978,2 128,8

51.727,3 25.663,4
Pagamentos respeitantes a: 
              Investimentos financeiros (1.544,2)                       (3.970,7)                       
              Activos fixos tangíveis (10.868,5)                     -
              Activos intangíveis - -
              Empréstimos Concedidos (37.491,4)                     (18.574,7)                     

(49.904,1)                     (22.545,4)                     
Fluxos de caixa das actividades de investimento ( 2 ) 1.823,2                         3.117,9                         

Fluxos de caixa das actividades de financiamento

Recebimentos provenientes de: 
              Financiamentos obtidos 36.208,9 8.332,1
              Realizações de capital e outros instrumentos de capital próprio - 0
              Outras operações de financiamento - 0

36.208,9 8.332,1
Pagamentos respeitantes a: 
              Financiamentos obtidos (36.462,6)                     (12.259,2)                     
              Amortização de contratos de locação financeira (777,7)                          (379,5)                          
              Juros e gastos similares (7.977,7)                       (9.883,6)                       
              Outras operações de financiamento -                               -

(45.218,1)                     (22.522,3)                     
Fluxos de caixa das actividades de financiamento ( 3 ) (9.009,1)                       (14.190,2)                     

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) +(2)+(3) (1.336,1)                       (1.471,3)                       
Efeito das diferenças de câmbio 1,5 0,1

(1.334,6)                       (1.471,3)                       
Caixa e seus equivalentes no início do período (19.697,6)                     (18.226,3)                     
Caixa e seus equivalentes no fim do período (21.032,2)                     (19.697,6)                     

(1.334,6)                       (1.471,3)                       
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3.6.5 Balanço Consolidado
Unidade: Milhares de Euros

2008

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos tangíveis 104.288
Goodwill 137.941
Outros activos intangíveis 106.239
Partes de Capital em empresas associadas 1.594
Activos financeiros disponiveis para venda 13.531
Outros activos não correntes 18.547
Activos por impostos diferidos 26.923
TOTAL DO ACTIVO NÃO CORRENTE 409.063

ACTIVO CORRENTE
Inventários 83.427
Clientes 210.120
Impostos a recuperar 9.829
Outros activos correntes 44.636
Caixa e equivalentes a caixa 5.345
TOTAL DO ACTIVO CORRENTE 353.357

Activos de operações descontinuadas 391

TOTAL DO ACTIVO 762.811

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital Próprio
Capital por acções 150.000
Acções próprias  - Valor nominal -
Acções próprias  - Descontos e prémios -
Prémios de emissão de acções 2.937
Ajustamentos de conversão cambial -
Reservas 41.291                          
Resultados Transitados (46.006)                        
Resultado líquido do exercício 1.007                            
Capital próprio atribuível aos detentores de capital próprio do Grupo 149.229
Interesses Minoritários 1.033
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO 150.262

PASSIVO NÃO CORRENTE
Empréstimos obtidos a longo prazo 102.733
Financiamentos associados a activos financeiros 134.770
Passivos por impostos diferidos 21.622
Beneficios concedidos a empregados 2.932
Provisões 4.583
Outros passivos não correntes 15.744
TOTAL DO PASSIVO NÃO CORRENTE 282.384

PASSIVO CORRENTE
Empréstimos 228.922
Financiamentos associados a activos financeiros -
Fornecedores 59.707
Impostos a pagar 11.364
Outros passivos correntes 30.172
TOTAL DO PASSIVO CORRENTE 330.165

Passivos de operações descontinuadas -

TOTAL DO PASSIVO 612.549

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 762.811
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3.6.5. Balanço Consolidado

Unidade: Milhares de Euros
2010 2009

ACTIVO

Activo não corrente
   Activos fixos tangíveis 99.180 101.298
   Goodwill 139.661 138.871
   Outros activos intangíveis 111.570 110.941
   Partes de capital em empresas associadas 1.068 1.104
   Activos financeiros disponíveis para venda 673 9.294
   Outros activos não correntes 21.833 18.933
   Activos por impostos diferidos 20.994 22.374

Total do activo não corrente 394.979 402.815
Activo corrente
   Inventários 79.298 65.292
   Clientes 197.322 174.240
   Impostos a recuperar 6.422 7.567
   Outros activos correntes 45.696 42.135
   Caixa e equivalentes de caixa 16.573 7.621

Total do activo corrente 345.311 296.855

   Activos de operações descontinuadas - 297

TOTAL DO ACTIVO 740.290 699.967

CAPITAL PRÓPRIO

Capital Próprio
   Capital social 150.000 150.000
   Acções próprias - -
   Prémios de emissão de acções 2.937 2.937
   Reservas 44.558 41.165
   Resultados transitados (42.335)                             (44.753)
   Resultado líquido do período 3.666 2.165

158.826 151.514
   Interesses minoritários 1.032 1.033

Total do capital próprio 159.858 152.547
PASSIVO

Passivo não corrente
   Empréstimos 157.227 97.610
   Financiamentos associados a activos financeiros 32.800 -
   Passivos por impostos diferidos 20.264 18.888
   Provisões 1.202 825
   Benefícios concedidos a empregados 3.387 3.075
   Outros passivos não correntes 10.572 11.443

Total de passivo não corrente 225.452 131.841
Passivo corrente
   Empréstimos 248.571 210.070
   Financiamentos associados a activos financeiros - 109.244
   Fornecedores 58.733 54.012
   Impostos a pagar 15.491 10.642
   Outros passivos correntes 32.185 31.611

Total de passivo corrente 354.980 415.579
   Passivo de operações descontinuadas - -

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 740.290 699.967
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3.6.6. Demonstração Consolidada dos Resultados

Unidade: Milhares de Euros
2009 2009 2008

Toneladas 913.508 887.361 983.661

Vendas e prestação de serviços 991.586 946.294 1.052.095
Outros rendimentos 25.885 24.539 25.988
Total de Rendimentos 1.017.471 970.833 1.078.083
Custo das vendas (809.899)                      (777.583)                      (872.105)                      
Alteração nos inventários - - (77.938)                        
Custos com pessoal (79.200)                        (77.425)                        (87.738)                        
Outros custos (96.069)                        (85.825)                        0

32.303 29.999 40.302
Depreciações e amortizações (6.463)                          (6.291)                          (6.706)                          
Imparidade de activos não correntes -46 - 0
Ganhos/(Perdas) em associadas 10                                 (80)                               (252)                             
Função financeira (16.959)                        (18.710)                        (31.890)                        
Resultado antes de impostos 8.845                            4.918                            1.454                            
Imposto sobre o rendimento (5.079)                          (2.651)                          (396)                             
Resultado líquido do exercício das operações descontinuadas - - 56
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO 3.768                            2.267                            1.114                            

Atribuível a:
Detentores do capital da empresa-mãe 3.666 2.165 1.007
Interesses minoritários 102 102 107

Resultado por acção de operações continuadas - €
Básico 0,024                            0,014                            0,007                            
Diluído 0,024                            0,014                            0,007                            



 20

 

3.6.7. Demonstração Consolidade dos Fluxos de Caixa
Unidade: Milhares de Euros

2010 2009
Fluxo de caixa das actividades operacionais
Recebimentos de Clientes 1.034.449 1.018.103
Pagamentos a Fornecedores (832.524)                      (805.215)                      
Pagamentos ao Pessoal (73.974)                        (73.878)                        

Fluxo gerado pelas operações 127.951 139.010

Pagamento do Imposto sobre o Rendimento (1.204)                          (694)                             
Recebimento do Imposto sobre o Rendimento 436 96
Outros recebimentos relativos à actividade operacional 88.804 77.339
Outros pagamentos relativos à actividade operacional (203.603)                      (133.754)                      

Fluxo de caixa das actividades operacionais ( 1 ) 12.384                         81.997

Fluxos de caixa das actividades de investimento
Recebimentos provenientes de: 
              Investimentos financeiros 8.742 4.067
              Activos fixos tangíveis 146 358
              Activos intangíveis 350 2
              Juros e rendimentos similares 743 1.413
              Dividendos 52 -

10.033 5.840
Pagamentos respeitantes a: 
              Investimentos financeiros (3.735)                          (3.634)                          
              Activos fixos tangíveis (1.511)                          (1.642)                          
              Activos intangíveis (2.339)                          (4.145)                          
              Adiantamentos para despesas de conta de terceiros (18)                               -799
              Empréstimos concedidos - -

(7.604)                          (10.220)                        
Fluxos de caixa das actividades de investimento ( 2 ) 2.428                           (4.381)                          

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de: 
              Empréstimos obtidos 78.292 40.906
              Aumentos de capital, prest. suplement e prémios de emissão - 5

78.293 40.911
Pagamentos respeitantes a: 
              Empréstimos obtidos (94.600)                        (85.248)                        
              Amortizações de contratos de locação financeira (1.446)                          (2.390)                          
              Juros e custos similares (16.567)                        (21.784)                        
              Dividendos - -

(112.613)                      (109.422)                      
Fluxos de caixa das actividades de financiamento ( 3 ) (34.321)                        (68.511)                        

Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) +(2)+(3) (19.508)                        9.105                            
Efeito das diferenças de câmbio (196)                             31                                 

(19.704)                        9.136                            
Caixa e seus equivalentes no início do período (85.581)                        (94.717)                        
Caixa e seus equivalentes no fim do período (105.285)                      (85.581)                        

19.704                          (9.136)                          


