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1. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial (“Programa”) e Nota Informativa foram 

elaborados de acordo com o disposto no Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março e 

respectivas normas complementares e regulamentares. 

 

Nos termos do artigo 17.º do referido Decreto-Lei, a forma e o conteúdo da presente Nota 

Informativa são da inteira responsabilidade da Parpública – Participações Públicas (SGPS), 

S.A. (“Entidade Emitente”), a qual autorizou o Caixa – Banco de Investimento, S.A., na 

qualidade de Agente Pagador, a proceder à sua divulgação. 

 

O Caixa – Banco de Investimento, S.A. não preparou, analisou ou confirmou a informação 

prestada pela Entidade Emitente. 

 

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

ou garantia por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., quanto à suficiência, veracidade, 

objectividade e actualidade do conteúdo da informação nela prestada pela Entidade Emitente, 

nem envolve, por parte do Caixa – Banco de Investimento, S.A., qualquer avaliação ou juízo de 

valor quanto à situação económica e financeira da Entidade Emitente, à qualidade dos valores 

mobiliários que constituem o Programa, ou ainda quanto à oportunidade e validade do 

investimento nos mesmos, o que 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 Entidade Emitente, não assumindo assim o 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas 

condições previstos na lei. 

 

As Emissões serão admitidas à negociação em mercado regulamentado da Euronext  

Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 
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A Garantia de Subscrição é prestada pela Caixa Geral de Depósitos, S.A., até à totalidade do 

Programa. 

 

O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões realizadas ao 

abrigo do Programa é objecto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro 

definido pela Lei n.º 112/97, de 16 de Setembro. 

 

À Emitente estão atribuídas as seguintes notações de rating: 

Moody’s – Issuer Rating: Ba1/On review for further possible downgrade 

Moody’s – Senior Unsecured: Ba1/ On review for further possible downgrade 

 

Standard & Poor’s – Issuer Rating: BB/Outlook Negative 

Standard & Poor’s – Senior Unsecured: BB 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

EMITENTE 

Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. 

 

ORGANIZAÇÃO E LIDERANÇA 

Caixa – Banco de Investimento, S.A. (CaixaBI). 

 

AGENTE 

CaixaBI. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

Caixa Geral de Depósitos, S.A. (CGD). 

A CGD subscreverá todas as Emissões do Programa.  

 

GARANTIA DE REEMBOLSO 

O reembolso das obrigações de pagamento decorrentes de todas as Emissões do Programa é 

objecto de garantia prestada pela República Portuguesa, no quadro definido pela Lei  

n.º 112/97, de 16 de Setembro. 

 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Até € 620.000.000 (seiscentos e vinte milhões de Euro).  

 

PRAZO DO PROGRAMA 

De 20 de Junho de 2011 até 20 de Junho de 2014, inclusive.  

Quer o Emitente quer a CGD têm o direito de, em cada data de aniversário do Programa, 

extinguir o Programa (mediante notificação de denúncia do Contrato), desde que comuniquem 

a sua intenção ao Agente com um pré-aviso mínimo de 30 (trinta) dias relativamente à data 

indicada para a extinção (“Data de Produção de Efeitos da Denúncia”), 
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REPRESENTAÇÃO 

Valores mobiliários nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário de € 50.000 

(cinquenta mil Euro). 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição directa da CGD, e por montantes nominais não inferiores a  

€ 25.000.000 (vinte e cinco milhões de Euro), sempre em múltiplos de € 5.000.000 (cinco 

milhões de Euro). 

A realização de cada Emissão deverá ser comunicada pelo Emitente, através da Notificação, 

ao CaixaBI e à CGD no máximo até às 15 horas de Lisboa do terceiro Dia Útil anterior à data 

pretendida para a subscrição, sendo a colocação efectuada no segundo Dia Útil anterior à 

mesma. 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pelo Emitente antes de cada Emissão, observando sempre e em cada momento o 

montante mínimo e o múltiplo definido, assim como o respeito pelo montante nominal máximo 

do Programa, tendo em conta o montante nominal das Emissões ainda não reembolsadas. 

 

PRAZOS DE EMISSÃO 

O Papel Comercial poderá ser emitido por prazos entre 1 (um) mês e 3 (três) meses, de acordo 

com a opção do Emitente antes de cada Emissão e observando sempre o último dia de 

vigência do Programa. 

 

TAXA DE JURO 

Em cada Emissão, será definida pela CGD a respectiva Taxa de Juro, a qual não poderá 

exceder a Taxa de Juro Máxima.  

A taxa de juro aplicável a cada Emissão mantém-se inalterada durante o respectivo Prazo de 

Emissão. 
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TAXA DE JURO MÁXIMA  

A taxa correspondente à Euribor para o Prazo de Emissão respectivo, cotada para o segundo 

Dia Útil anterior à Data de Subscrição, adicionada de 2,90% (dois vírgula noventa por cento). 

Nas Emissões com um Prazo de Emissão não idêntico aos prazos para os quais a Euribor seja 

oficialmente divulgada, a Taxa de Juro Máxima será calculada por interpolação linear entre as 

taxas Euribor para os prazos imediatamente inferior e superior ao Prazo de Emissão, e para os 

quais a mesma seja oficialmente divulgada, em vigor no segundo Dia Útil anterior à Data de 

Subscrição, adicionada de 2,90% (dois vírgula noventa por cento). 

 

PREÇO DE SUBSCRIÇÃO E MÉTODO DE CÁLCULO DE JUROS 

Os valores mobiliários serão emitidos ao par, isto é, ao seu valor nominal.  

Os juros serão pagos pelo Emitente na Data de Reembolso de cada Emissão e serão 

calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN x TJ x PE / 360         em que: 

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor Nominal; 

TJ = Taxa de Juro; 

PE = Prazo de Emissão (em dias). 

 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na Data de Subscrição. 

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na Data de Reembolso de cada Emissão. 

 

REEMBOLSO ANTECIPADO  

O Emitente poderá efectuar, relativamente a cada Emissão, o reembolso antecipado total do 

Papel Comercial, em qualquer momento, sujeito a um pré-aviso mínimo de 5 Dias Úteis, sendo 

os valores mobiliários reembolsados ao seu valor nominal acrescido dos juros corridos 

calculados até à data do seu reembolso antecipado. 
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VENCIMENTO ANTECIPADO  

O Emitente obriga-se a reembolsar de imediato todas as Emissões por si efectuadas e ainda 

não reembolsadas, com os juros calculados até à data em que se efectue aquele reembolso, 

caso se verifique qualquer uma das seguintes situações: 

a) O Emitente não pagar, na data-valor prevista, qualquer uma das Emissões e/ou qualquer 

outro montante devido por força do Programa e/ou deste Contrato, desde que esse 

incumprimento não seja sanado no prazo de 7 dias a contar da data do vencimento da 

obrigação de pagamento; 

b) A Garantia deixar, por qualquer motivo, de constituir um compromisso válido e nos seus 

precisos termos relativamente a alguma das Emissões já realizadas e subscritas;  

c) O Emitente ficar sujeito a um procedimento de insolvência, liquidação, administração 

judicial, processo especial de recuperação de empresas ou se for qualquer um destes 

meios requerido por terceiros, ou se der azo à cessação, suspensão ou interrupção das 

suas actividades comerciais. 

d) Se ocorrer a resolução do Contrato; 

e) Se ocorrer a extinção antecipada do Programa. 

 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

 

Imposto sobre o rendimento 

 

Juros 

Auferidos por pessoas singulares  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 21,5%1.  

                                                      
1 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. 
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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.  

 

Não residentes:  

O imposto é objecto de retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%1,  

exceptuando-se os casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que 

prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

 

Auferidos por pessoas colectivas  

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%
2
, 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%1, a qual assume a natureza de 

pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 

 

Não residentes:  

Rendimentos sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 21,5%1, 

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 

                                                      

2 A taxa de 12,5% não é aplicável (sujeitando-se a totalidade da matéria colectável à taxa de 25%) quando, em consequência de 
operação de cisão ou outra operação de reorganização ou reestruturação empresarial, concretizada a partir de 1 de Janeiro de 
2009, uma ou mais sociedades envolvidas venham a apurar matéria colectável de IRC inferior a € 12.500, ou nos casos em que o 
capital de uma entidade seja realizado, no todo ou em parte, através da transmissão de elementos patrimoniais, incluindo activos 
incorpóreos afectos ao exercício de uma actividade empresarial ou profissional, por uma pessoa singular, e a actividade exercida 
por aquela seja substancialmente idêntica à que era exercida a título individual.  
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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. 

 

Auferidos por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Rendimentos sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na 

fonte a título definitivo, à taxa de 21,5%1. 

 

Auferidos por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

 

Mais-Valias  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As mais 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. 

 

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 

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, ou com o qual não 
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esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla tributação internacional ou um 

acordo sobre troca de informações em matéria fiscal. 

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.  

 

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

As mais-valias concorrem para a determinação da matéria colectável, sendo tributadas nos 

moldes supra referidos. 

 

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, ou com o qual não esteja em vigor uma 

convenção destinada a evitar a dupla tributação internacional ou um acordo sobre troca de 

informações em matéria fiscal. 

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.  

 

Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

O saldo positivo entre as mais e as menos-valias resultante da alienação de títulos de dívida 

encontra-se excluído de tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento 
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mistos ou fechados de subscrição particular, caso em que as mais e as menos-valias de 

títulos de dívida concorrem para o apuramento do saldo global das mais e menos-valias.  

 

Auferidas por fundos de pensões e fundos de capital de risco que se constituam e operem de 

acordo com a legislação nacional 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável. 

 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

 

Auferidas por pessoas colectivas 

Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas residentes em território português 

concorrem para efeitos de determinação 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. 

 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%.   
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Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

Auferidas por pessoas singulares  

Residentes:  

As transmissões gratuitas de títulos representativos de papel comercial estão sujeitas a 

Imposto do Selo à taxa de 10%, a qual incide sobre o valor da cotação destes títulos na data 

de transmissão e, não a havendo nesta data, o da última mais próxima dentro dos seis 

meses anteriores ou, na falta de cotação oficial, pelo valor indicado pela Comissão do 

Mercado de Valores Mobiliários, determinado pela aplicação da seguinte fórmula: 

 

 

 

em que: 

Vt representa o valor do título à data da transmissão; 

N é o valor nominal do título; 

J representa o somatório dos juros calculados desde o último vencimento anterior à 

transmissão até à data da amortização do capital, devendo o valor apurado ser reduzido a 

metade quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

r é a taxa de desconto implícita no movimento do valor das obrigações e outros títulos, 

cotados na bolsa, a qual é fixada anualmente por portaria do Ministro das Finanças, sob  

 

proposta da Direcção-Geral dos Impostos, após audição da Comissão do Mercado de 

Valores Mobiliários; 

t é o tempo que decorre entre a data da transmissão e a da amortização, expresso em 

meses e arredondado por excesso, devendo o número apurado ser reduzido a metade 

quando os títulos estiverem sujeitos a mais de uma amortização; 

É aplicável uma isenção no caso das transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do 

cônjuge ou unido de facto, descendentes e ascendentes. 

 

Não Residentes:  

Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas a favor de pessoas 

singulares sem domicílio em território português. 
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Auferidas por pessoas colectivas  

Não são sujeitas a Imposto do Selo as transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos 

de IRC, ainda que dele isentos. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. 

 

LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

O presente Programa de Emissões de Papel Comercial é regulado pela Lei Portuguesa.  

Em especial, é aplicável o Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março com as respectivas 

alterações e o Regulamento da CMVM n.º 01/2004 de 25 de Maio. 
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3. INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE  

 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação social:  Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A. 

(“PARPÚBLICA”) 

Sede social:     Rua Laura Alves n.º 4, 1050-138 Lisboa 

Matrícula e Pessoa Colectiva:  Conservatória de Registo Comercial de Lisboa com o 

     número 502 769 017 

CAE:      64 202 

Objecto Social:  

a) Gestão das participações sociais públicas que integrem o seu património; 

b) Gestão, através de empresas participadas de objecto especializado, do 

património imobiliário público que lhes seja afecto; 

c) Prestação de apoio técnico ao exercício, pelo Ministro das Finanças, da tutela 

financeira do Estado sobre as empresas públicas e sobre as empresas 

concessionárias de serviços de interesse económico geral, bem como à gestão de 

activos financeiros do Estado (em termos a definir por despacho); 

d) Prestação de serviços técnicos de administração e gestão às participadas. 

 

 

3.2. Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 

 

Constituição 

A sociedade Partest – Participações do Estado (SGPS), S.A. foi reestruturada pelo Decreto-Lei 

n.º 209/2000, de 2 de Setembro, publicado no Diário da República – I Série n.º 203, passando 

a designar-se por Parpública – Participações Públicas (SGPS), S.A., recebendo novos 

Estatutos que fixam o capital em € 2.000.000.000 (parcialmente realizados). 
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Capital Social  

O Capital Social é composto por 400.000.000 de acções de € 5 cada, totalizando  

€ 2.000.000.000. 

 

Estrutura Accionista  

A totalidade das acções é detida pelo Estado Português.  

 

3.3. Legislação Especial 

 

A legislação aplicável à PARPÚBLICA é, genericamente, a legislação em vigor prevista para as 

sociedades comerciais anónimas de direito privado emitentes de valores mobiliários 

passíveis de admissão à negociação em mercado regulamentado e, em particular, o  

Decreto-Lei n.º 495/88, de 30 de Dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 378/98, de 27 de 

Novembro (regime jurídico das sociedades gestoras de participações sociais), com as 

derrogações constantes do Decreto-Lei n.º 209/2000, e ainda o Decreto-Lei n.º 558/99, de 

17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de 

Agosto (regime jurídico do sector empresarial do Estado).  

Nos termos do n.º 2 do Artigo 4º do Decreto-Lei n.º 209/2000, são aplicáveis às relações entre o 

Estado e a Parpública as normas dos Artigos 501 º a 503º do Código das Sociedades 

Comerciais. 

 

3.4. Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração 

Presidente:         Dr. Joaquim José de Oliveira Reis 

Vogal Executivo:       Dr. Carlos Manuel Durães da Conceição 

Vogal Executivo:       Dr. José Manuel Pereira Mendes Barros 

Vogal não Executivo                    Dr. Mário Alberto Duarte Donas 
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Vogal não Executivo:     Dra. Fernanda Mouro Pereira  

Vogal não Executivo:     Dr. Pedro Soares Vasquez 

 

Comissão de Auditoria 

Presidente:         Dra. Fernanda Mouro Pereira  

Vogal:          Dr. Pedro Soares Vasquez 

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente:          Dr. Pedro Rodrigues Felício 

Secretário:          Dra. Maria Luísa da Silva Rilho 

 

Fiscalização  

ROC Efectivo:         Grant Thornton & Associados, SROC, representada  

             pelo Prof. Dr. Vítor Franco (ROC 432) 

ROC Suplente:        Leopoldo Alves & Associado, SROC, representada pelo  

        Dr. Leopoldo da Assunção Dias (ROC 319) 

 

 

3.5. Principais Instalações 

 

Sede: Rua Laura Alves n.º 4, 1050-138 Lisboa. 

 

 

3.6. Responsáveis por esta Publicação e Contacto da Entidade Emitente 

 

A responsabilidade pela presente Nota Informativa é do Conselho de Administração da 

PARPÚBLICA, que declara que os elementos nela inscritos estão em conformidade com as 

disposições legais aplicáveis e confirma a exactidão das informações. 



 
 

PROGRAMA DE EMISSÕES DE PAPEL COMERCIAL           EURO 620.000.000 18 

Os Estatutos e os Relatórios e Contas da Entidade Emitente poderão ser consultados na sua 

sede. 

 

Representante para as Relações com o Mercado e com a CMVM: 

Contacto:  Dr. Abílio Ramos Marques  

Morada:  Rua Laura Alves n.º 4, 1050-138 Lisboa 

Telefone:  +351 217 817 163  

Fax:   +351 217 950 505 

E-mail:  ramos.marques@parpublica.pt 

  

mailto:ramos.marques@parpublica.pt
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3.7. Informação Financeira da Entidade Emitente 

 

3.7.1. Contas Consolidadas 
 

As demonstrações financeiras consolidadas da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo 

com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”). 

 

 

3.7.1.1. Balanço 

 

 
(valores em milhares de Euros) 

 

 

  ACTIVO 2010 2009 2008 

 
Activo não Corrente 
 15.289.789 13.579.140 9.458.747 
  Activos fixos tangíveis 3.085.887 3.264.202 3.739.074 

  Propriedades de investimento 468.509 465.594 536.974 

  Trespasse (goodwill) 327.728 330.817 316.156 

  Outros activos intangíveis 4.764.834 4.108.593 11.450 

  Activos biológicos 23.109 23.407 26.741 

  Participações financeiras 4.382.940 2.630.579 2.799.229 

  Outros activos financeiros 1.465.674 1.143.403 886.347 

  Activos por impostos diferidos 302.707 100.803 53.127 

  Outras contas a receber 157.631 1.091.611 1.085.925 

  Diferimentos 310.770 267.310 3.725 

 
Activo corrente 
 3.449.586 3.645.418 2.769.447 
  Inventários 1.456.646 1.083.581 728.170 

  Activos biológicos 2.733 2.139 546 

  Clientes 599.700 500.455 323.135 

  Adiantamentos a fornecedores 12.635 2.265 4.069 

  Estado e outros entes públicos 46.406 51.517 50.478 

  Accionistas/Sócios 0 0 252 

  Outras contas a receber 376.128 1.139.979 1.080.236 

  Diferimentos 26.205 40.269 26.501 

  Outros activos financeiros 22.189 2.647 1.309 

  Caixa e depósitos bancários 906.944 822.567 554.752 

  
 
Activos não correntes detidos para venda   0 17.727 

  

 
 
 
 
 

Total do Activo 18.739.375 17.224.557 12.245.921 
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  CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 2010 2009 2008 

 

 
 
Capital 1.027.151 2.000.000 2.000.000 

  Reservas legais 725.084 711.169 710.926 

  Outras reservas 106.414 77.780 48.513 

  Excedentes de revalorização 21.358 85.264 83.594 

  Ajustamentos em activos financeiros -467.963 -517.944 -660.208 

  Resultados transitados 1.064.126 739.326 1.158.050 

  
Resultado líquido do período 
 98.217 506.643 133.093 

  Total do Capital Próprio do Grupo 2.574.387 3.602.238 3.207.784 

  
I 
nteresses minoritários 551.594 516.870 276.850 

  
 

Total do Capital Próprio  3.125.981 4.119.108 3.484.634 
Passivo não corrente 
 11.830.444 10.003.616 6.527.029 
  Provisões  196.917 185.118 155.314 

  Financiamentos obtidos 8.317.715 6.360.255 4.935.758 

  Responsabilidades por benefícios pós-emprego 130.456 104.597 118.075 

  Passivos por impostos diferidos 347.993 206.829 162.727 

  Estado e outros entes públicos 0 0 475 

  Accionistas/Sócios 190 28.078 27.431 

  Outras contas a pagar 194.022 715.928 843.248 

  Outros passivos financeiros 16.107 9.686 18.863 

  
Diferimentos 
 2.627.044 2.393.125 265.138 

Passivo corrente 
 3.782.950 3.101.832 2.234.258 
  Fornecedores 243.596 182.280 184.838 

  Adiantamentos de clientes 3.805 3.711 1.352 

  Estado e outros entes públicos 237.340 169.948 133.234 

  Accionistas/Sócios 18 0 20 

  Financiamentos obtidos 1.832.641 1.578.762 975.747 

  Outras contas a pagar 1.387.226 864.988 658.815 

  
Diferimentos 
 78.325 302.143 280.853 

  
Total do Passivo 

 15.613.394 13.105.448 8.761.287 

  Total do Capital Próprio e do Passivo 18.739.375 17.224.557 12.245.921 
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3.7.1.2. Demonstração de Resultados 

 

(valores em milhares de Euros) 

 

Rubricas 2010 2009 2008 

        
Vendas e serviços prestados 3.577.489 3.215.633 3.022.875 
Subsídios à exploração  15.967 13.793 19.652 
Ganhos / perdas imputados de associadas 226.319 205.262 82.262 
Variação nos inventários da produção  -1.974 -14.209 -4.884 
Trabalhos para a própria entidade 38.425 5.633 5.091 
Custo das mercadorias  vendidas  e mat. consumidas  -289.675 -257.549 -298.617 
Fornecimentos e serviços externos -1.765.339 -1.505.219 -1.786.038 
Gastos com o pessoal -879.076 -803.457 -725.053 
Ajustamentos de inventários (gastos/reversões) -10.163 -11.717 -2.281 
Imparidade de dívidas a receber (gastos/reversões) -802 -25.027 -33.149 
Provisões (gastos/reduções) 28.187 -13.588 -37.980 
Imparidade de act. não depreciáveis/amortizáveis (gastos/reversões) -231.768 7.762 -682 
Aumentos/reduções de justo valor 164.521 188.236 48.203 
Outros rendimentos e ganhos 135.079 424.235 140.785 
Outros gastos e perdas -100.068 -81.457 -51.261 

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 907.122 1.348.331 378.924 
        

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -453.119 -462.989 -272.625 
Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (gastos/reversões) -18.314 -338 -7.249 
Subsidios ao investimento 78.114     

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 513.803 885.004 98.870 
        

Juros e rendimentos similares obtidos 36.344 3.443 180.773 
Juros e gastos similares suportados -321.548 -286.021 -371.980 

Resultado antes de impostos 228.599 602.426 -92.337 
        

Imposto sobre o rendimento do período -70.081 -58.851 -53.090 

Resultado líquido do período das actividades em continuação 158.518 543.575 -145.426 
        

Outros rendimentos e ganhos das actividades descontinuadas 0 0 0 
Outros gastos e perdas das actividades descontinuadas 0 0 0 

Resultado das actividades descontinuadas 0 14.159 34.281 
        

Resultado líquido do período atribuível a:       
Detentores do capital da empresa-mãe 98.217 506.643 -133.093 
Interesses minoritários 60.301 51.091 21.947 
        
Resultado básico e diluído por acção (euros) 0,25 1,27 -0,33 
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3.7.1.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa   

             (valores em milhares de Euros) 

      2010 2009 2008 

Actividades operacionais   
 

  

  Recebimentos de clientes 3.722.489 3.013.718 2.967.183 

  Pagamentos a fornecedores -2.567.277 -1.800.402 -2.261.670 

  Pagamentos ao pessoal -710.808 -666.786 -663.191 

  
 

Caixa gerada pelas operações 444.404 546.530 72.322 
  Receb. / pagam. imposto sobre rendimento -67.787 -46.952 -37.330 

  Outros receb. / pagam. Relativos à actividade operacional -180.717 98.461 26.571 

  
 

Fluxos de caixa das actividades operacionais  195.900 598.039 8.421 

Actividades de investimento   
 

  

  Recebimentos Provenientes de:  571.126 488.814 439.130 
  

 
Outros activos fixos tangíveis 2.787 8.756 68.021 

  
 

Propriedades de investimento 0 83 5.051 

  
 

Activos fixos intangíveis 279 1 0 

  
 

Investimentos financeiros 95.560 2.491 171.988 

  
 

Subsídios ao investimento 177.552 193.824 413 

  
 

Juros e rendimentos similares 50.205 26.692 45.179 

  
 

Empréstimos concedidos 37.398 96.830 715 

  
 

Dividendos 206.965 160.137 147.765 

  
 

Outros activos 380 0 0 

  Pagamentos Respeitantes a:  -1.727.911 -1.604.197 -1.175.434 
  

 
Outros activos fixos tangíveis -210.580 -1.028.411 -256.127 

  
 

Propriedades de investimento -1.692 0 -1.181 

  
 

Outros activos intangíveis -406.512 -6.623 -1.660 

  
 

Investimentos financeiros -960.451 -534.100 -913.706 

  
 

Juros e gastos similares -16.413 -3 -2.760 

  
 

Empréstimos concedidos -73.000 -35.000 0 

  
 

Outros activos -59.263 -60 0 

    Fluxos de caixa das actividades de investimento  -1.156.785 -1.115.383 -736.304 

Actividades de financiamento       

  Recebimentos Provenientes de:  3.958.010 2.562.568 2.898.283 
  

 
Realiz. de capital e de outros instrum. de cap. próprio 7.203 3.020 857 

  
 

Financiamentos obtidos 3.690.380 2.554.014 2.862.264 

  
 

Subsídios e doações 1.193 2.185 0 

  
 

Juros e rendimentos similares 1.198 3.349 8.439 

  
 

Outras operações de financiamento 258.036 0 26.723 

  Pagamentos Respeitantes a:  -2.951.188 -1.835.750 -2.230.668 
  

 
Financiamentos obtidos -2.138.709 -1.335.081 -1.917.897 

  
 

Contratos de locação financeira -129.161 -90.382 -112.000 

  
 

Juros e gastos similares -269.595 -292.731 -208.999 

  
 

Dividendos -164.735 -87.538 -78.054 

  
 

Outras operações de financiamento -248.988 -30.018 -13.718 

    Fluxos de caixa das actividades de financiamento  1.006.822 726.818 567.615 

Variações de caixa e seus equivalentes  45.936 209.471 -160.268 

Efeito das diferenças de câmbio 12.581 11.943 226 

Caixa e seus Equivalentes no Início do Período 654.224 432.832 642.225 
Alteração do perímetro     -23.563 

Caixa e seus Equivalentes no Fim do Período 712.743 654.246 482.183 
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3.7.2. Contas Individuais 
 

As demonstrações financeiras individuais da Entidade Emitente foram elaboradas de acordo 

com os princípios contabilísticos definidos de acordo com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro (“IFRS”). 

 

3.7.2.1. Balanço 

 
 

 

 
 

(Valores em milhares de Euros) 
 

 

Rubricas 

Posição 
 

31-12-2010 31-12-2009 

 
ACTIVO 

     
Activo não corrente 
     

Activos fixos tangiveis 165,10 259,26 

Activos intangiveis 2,60 2,60 

Participações financeiras  5.658.713,29 5.036.272,22 

Investimentos em curso 0,00 0,00 

Empréstimos concedidos  962.092,30 565.259,03 

Outras contas a receber 725,81 725,81 

Outros activos financeiros 1.272.375,81 541.552,95 

  
 7.894.074,92 6.144.071,86 

Activo corrente 
     

Clientes 1.672,40 1.988,60 

Estado e outros entes públicos 2.832,55 2.931,78 

Outras contas a receber 30.401,11 28.473,31 

Diferimentos 764,49 1.889,64 

Activos financeiros detidos para negociação 884,98 1.707,70 

Caixa e depósitos bancários 14.828,70 255.116,16 

Activos não correntes detidos para venda     

 
  51.384,23 292.107,19 

 
 
 
 
Total do Activo 7.945.459,15 6.436.179,05 
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 

 
31-12-2010 31-12-2009 

   
Capital próprio 
     

Capital realizado 1.027.151,03 1.027.151,03 

Reservas legais 695.688,93 695.688,93 

Resultados transitados  593.560,79 402.063,59 

  
 2.316.400,75 2.124.903,55 

Resultado líquido do período 64.645,28 298.497,19 

 
Total do capital próprio 2.381.046,03 2.423.400,75 

 
Passivo     
 
Passivo não corrente     
 
Provisões 205.124,57 205.202,42 

Financiamentos obtidos 4.143.662,76 3.175.645,65 

Outras contas a pagar 22,33 22,33 

  
 4.348.809,66 3.380.870,40 

Passivo corrente     
 
Fornecedores 1.196,44 85,21 

Estado e outros entes públicos 862,49 574,56 

Financiamentos obtidos 710.000,00 538.010,91 

Outras contas a pagar 503.544,53 93.237,22 

  
 1.215.603,46 631.907,90 

 
Total do Passivo 5.564.413,12 4.012.778,30 

 
 
Total do capital próprio e do Passivo 7.945.459,15 6.436.179,05 
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3.7.2.2. Demonstração de Resultados 

 
 

(Valores em milhares de Euros) 
 

Rubricas 

PERÍODOS 
 

Ano de 2010 Ano de 2009 

      

Vendas e serviços prestados 721,59 764,49 

Dividendos de participações ao custo e ao justo valor 215.133,71 202.957,94 

Fornecimentos e serviços externos -3.401,34 -6.720,45 

Gastos com pessoal -3.459,02 -2.655,00 

Imparidade de dividas a receber -3,63 28,55 

Provisões 77,85 5.609,22 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis  -211.374,87 -16.639,00 

Aumentos/reduções de justo valor 196.937,85 198.747,48 

Outros rendimentos e ganhos 24.863,09 54.232,60 

Outros gastos e perdas -541,45 -1.590,12 

      

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos  218.953,79 434.735,71 

      

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -182,38 -165,57 

      

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)  218.771,40 434.570,14 

      

Juros e gastos similares suportados -154.103,90 -136.062,49 

      

Resultado antes de impostos 64.667,50 298.507,65 

      

Imposto s/ rendimento do período -22,22 -10,46 

Resultado líquido do período 64.645,28 298.497,19 

      

   Resultados das actividades descontinuadas (líquido de imposto) incluido no 
resultado líquido 0,00 14.158,67 

   Resultado básico por acção 0,16 0,75 
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3.7.2.3. Demonstração dos Fluxos de Caixa 
        (valores em milhares de Euros) 

 

RUBRICAS Ano de 2010 Ano de 2009 

Actividades Operacionais:     

Recebimentos de clientes 2.291,61 1.487,42 

Pagamentos a fornecedores -2.355,87 -5.515,26 

Pagamentos ao pessoal -2.223,68 -2.299,93 

        Caixa gerada pelas operações -2.287,94 -6.327,78 

Pagamento/Recebimento Imposto s/rendimento 1.389,47 2.231,22 

Outros recebimentos/pagamentos relat à actividade operacional -1.258,35 -1.258,72 

   Fluxos de caixa das actividades operacionais -2.156,82 -5.355,28 

Actividades de Investimento:     

Recebimentos provenientes de: 888.233,26 657.232,47 

  Investimentos financeiros 652.426,72 439.080,39 

  Activos fixos tangiveis 22,40 8,50 

  Juros e rendimentos similares 18.723,47 15.185,64 

  Dividendos 217.060,67 202.957,94 

Pagamentos respeitantes a: -1.961.558,55 -266.380,78 

  Investimentos financeiros -1.961.474,40 -266.264,90 

  Activos fixos tangiveis -84,15 -115,88 

  Fluxos de caixa das actividades de investimento -1.073.325,29 390.851,69 

Actividades de Financiamento:     

Recebimentos provenientes de: 1.589.219,25 826.145,02 

  Financiamentos obtidos 1.589.219,25 826.145,02 

 Pagamentos respeitantes a: -754.024,59 -990.150,40 

  Financiamentos obtidos -519.568,38 -809.803,15 

  Juros e gastos similares -127.456,21 -115.347,25 

  Dividendos -107.000,00 -65.000,00 

       Fluxos de caixa das actividades de financiamento 835.194,66 -164.005,38 

 
Variações de caixa e seus equivalentes -240.287,45 221.491,03 

Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 255.116,16 33.625,13 

Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 14.828,70 255.116,16 
 


