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I – ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

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

assumida pelo Conselho de Administração da Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. (a Entidade 

Emitente), a qual autorizou o Banco Comercial Português, S.A., adiante designado por 

Millennium investment banking, Líder, Agente e Instituição Registadora, a proceder à sua 

divulgação. 

 

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

Em conformidade, esta Nota Informativa não implica qualquer responsabilidade, 

compromisso, ou garantia quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do 

conteúdo da informação prestada pela Entidade Emitente, nem envolve, por parte do 

Millennium investment banking, qualquer juízo de valor quanto à qualidade dos valores que 

constituem o Programa de Papel Comercial (Programa) aqui descrito ou qualquer avaliação ou 

juízo de valor quanto à oportunidade e validade do investimento no Papel Comercial deste 

Programa, o qual depende exclusivamente do critério dos investidores. 

 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

subscrição e o reembolso das emissões realizadas ao abrigo do Programa. 

 

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

 

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

 

Ana Maria Martins Conceição Lírio 

 

 

 

Telefone: 227 867 298 

Fax: 227 867 094 

Email: ana.lirio@rigorcg.pt.pt 
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II – TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
 

Emitente: Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. (“GSC”). 

Montante Máximo do Programa: €45.000.000 (quarenta e cinco milhões de euros). 

A Emitente obriga-se a observar os limites máximos de 

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

n.º 69/2004, de 25 de Março. 

Prazo do Programa: O Programa vigora pelo prazo de 5 anos menos um dia 

contados da data de realização da primeira emissão ou 

do trigésimo dia após a assinatura do contrato, 

consoante a que primeiro ocorra, sem prejuízo de 

anualmente, em cada data de aniversário, cada uma das 

partes poder pôr termo à sua participação no Programa, 

desde que comunique por escrito a sua intenção com 

uma antecedência mínima de 30 dias do termo do 

período anual em causa. 

 A partir da data de comunicação referida no parágrafo 

anterior, a Emitente fica impedida de solicitar qualquer 

nova emissão cujo prazo de reembolso ultrapasse a 

data fixada para o termo do Programa na comunicação 

enviada. 

Modalidade: Programa de Emissões de Papel Comercial com garantia 

de subscrição e de reembolso, por subscrição 

particular. Emissões em contínuo, de acordo com as 

necessidades financeiras da Emitente, não podendo o 

somatório dos montantes emitidos e não amortizados 

exceder, em momento algum, o Montante Máximo do 

Programa e individualmente, o limite máximo de 

recursos financeiros que a Emitente poderá obter 

através de emissões de papel comercial. 

Representação: Valores mobiliários nominativos, com valor nominal de € 

unitário de €50.000 e representação escritural. 

Garantia de Subscrição 

e de reembolso:  O Banco Comercial Português, S.A., garante a subscrição 

e o reembolso de todas e de cada uma das Emissões de 

Papel Comercial efectuadas ao abrigo do presente 

Programa. 
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Prazo das Emissões: De acordo com a opção da Emitente, o Papel Comercial 

será emitido por colocação directa, com prazos de 

emissão de 3 ou 6 meses, mas observando sempre o 

último dia de vigência do Programa. 

Modalidade de Colocação 

e seu funcionamento: Montantes mínimos de € 2.500.000 e em múltiplos de 

€100.000:  

No 3º dia útil anterior à data de cada emissão, até às 

15h00, a GSC informará o Agente, através da 

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

que pretende realizar; 

No 2º dia útil anterior à data de cada emissão, até às 

12h00, o Agente comunicará à GSC as condições da 

emissão, nomeadamente a Taxa de Juro calculada nos 

termos do ponto seguinte. 

Taxa de Juro:  A taxa de juro a aplicar a cada emissão será igual à taxa 

Euribor do prazo da Emissão, calculada na Base 

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

de cada emissão, para esses mesmos prazos, acrescida 

de 3,25 %, ao ano. 

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

média das taxas de depósitos interbancários 

denominados em Euro, oferecidas na zona euro por 

Bancos de primeira linha, calculada na Base Actual/360, 

e divulgada em Dias Úteis TARGET através da Reuters 

(na página "EURIBOR=") ou outra Agência que, para o 

efeito, a substitua, cerca das 11 horas CET (Central 

European Time). Para este efeito, são considerados 

"Dias Úteis TARGET" aqueles dias em que o sistema de 

pagamentos TARGET2 esteja em funcionamento. 

Preço de Subscrição: Os valores mobiliários serão emitidos a desconto 

(desconto por dentro), sendo os juros calculados na 

Base Actual/360. 

O preço de subscrição do Papel Comercial será o que 

resultar da seguinte fórmula: 

 PS = VN / (1 + TJ x PE / 360), em que 

      PS= Preço de Subscrição; 
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  VN = Valor Nominal; 

  TJ = Taxa de Juro p.a. aplicável; 

  PE= Prazo de Emissão. 

Realização: Pagamento integral na data de subscrição de cada 

Emissão.  

Reembolso: O reembolso dos valores mobiliários será efectuado ao 

Valor Nominal, na data de reembolso de cada Emissão. 

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

pagamento relativo a qualquer Emissão, coincidir com 

um Sábado, Domingo ou dia feriado em Lisboa, esse 

pagamento passará a dever ser realizado no dia útil 

imediatamente seguinte, excepto se este dia for já do 

mês de calendário subsequente, caso em que esse 

pagamento deverá ser realizado no dia útil 

imediatamente anterior. 

Outras condições: 1. Pari Passu: 

Cada Emissão de Papel Comercial constitui uma 

obrigação comum da Emitente a que corresponderá um 

tratamento pari passu com todas as demais obrigações, 

presentes ou futuras, não garantidas pela Emitente, sem 

prejuízo dos previlégios creditórios que resultem da lei. 

2. Negative Pledge: 

 A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações 

para si decorrentes do Programa não estiverem 

integralmente satisfeitas, não dar em garantia, ou por 

qualquer forma onerar, os bens que constam ou venham 

a constar do seu activo, com ressalva do seguinte: 

   - das garantias que venham a ser constituídas com o 

acordo prévio e expresso do Banco Comercial Português, 

S.A.; 

  - das garantias que venham a ser constituídas sobre 

quaisquer bens do activo imobilizado/activo não 

corrente a adquirir e que sejam dadas em caução do 

respectivo preço, ou do crédito concedido para o 

efeito, desde que tal aquisição não se configure como 

uma mera substituição de activos. Para este efeito não 

constitui mera substituição de activos o investimento 

nos bens do activo imobilizado que se encontrem 
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obsoletos ou deteriorados. 

Vencimento Antecipado: 1. A Emitente obriga-se a reembolsar de imediato os 

titulares do Papel Comercial, bem como a liquidar os 

respectivos juros devidos até à data em que se efectuar 

aquele reembolso, se ocorrer qualquer das seguintes 

situações: 

a) se a Emitente não reembolsar na data-valor 

prevista, qualquer uma das Emissões e/ou não efectuar 

o pagamento na data-valor prevista de qualquer outro 

montante devido por força do Programa, comissões ou 

outros encargos para si decorrentes da operação; 

b) se a Emitente entrar em incumprimento no 

pagamento de quaisquer outras obrigações  resultantes 

de empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 

compromissos com incidência financeira, contraídos 

junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, 

ou ainda no pagamento de obrigações decorrentes de 

valores monetários ou mobiliários de qualquer natureza; 

c) se a Emitente não cumprir pontual e 

atempadamente qualquer outra obrigação para si 

decorrente da presente Ficha Técnica. 

2. Nos termos do Contrato relativo ao Programa, o 

Banco Comercial Português, S.A. poderá, mediante 

notificação escrita à Emitente, resolver o Programa, 

ficando totalmente desonerado das obrigações por si 

assumidas perante a Emitente, e considerando-se 

automaticamente vencidas todas as obrigações perante 

si assumidas pela Emitente, sendo exigível o seu 

imediato cumprimento. 

Organização,  

Montagem e Liderança: Millennium investment banking. 

Agente e Instituição Registadora: Millennium investment banking. 

Regime Fiscal: A informação seguidamente prestada descreve 

sumariamente o regime fiscal actualmente em vigor, o 

qual poderá ser objecto de modificação, por via legal ou 

regulamentar. 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados 
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rendimentos de capitais, independentemente dos títulos 

serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o Rendimento 

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

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

matéria colectável total do titular não exceda € 

12.500,00, ou de 25%, nos casos em que a matéria 

colectável total do titular exceda aquele montante; 

sendo certo que, neste caso, o quantitativo da matéria 

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

dividido em duas partes: uma igual àquele montante, à 

qual se aplica a taxa de 12,5%; outra, igual ao 

excedente, a que se aplica a taxa de 25%. Ao montante 

assim apurado, poderá acrescer eventual derrama à 

taxa máxima de 1,5% calculada sobre o lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC. 

Sobre a parte do lucro tributável superior a € 

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

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

Estes rendimentos serão objecto de retenção na fonte à 

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

imposto devido a final. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 

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

auferidos por pessoas singulares residentes em Portugal 

são tributados por retenção na fonte à taxa liberatória 

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

em que a tributação final variará entre 11,5 e 46,5%, 

sem prejuízo das excepções previstas na lei. 

Não residentes: Os rendimentos serão objecto de 

retenção na fonte a título definitivo à taxa de 21,5%, 

excepto no caso em que haja lugar à aplicação de 

acordos de dupla tributação que prevejam taxas mais 

reduzidas. 
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Mais-Valias: 

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

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

obtidos que, não sendo considerados rendimentos 

empresariais e profissionais, de capitais ou prediais, 

resultem de alienação onerosa de partes sociais e de 

outros valores mobiliários. 

  O saldo positivo entre as mais-valias e as menos-valias é 

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

IRS). 

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

positivo entre as mais-valias e as menos-valias 

resultante da alienação de títulos de dívida, obtido por 

residentes em território português (Cfr. artigo 72º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais). 

 Não Residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

singulares que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRS, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

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

formação do lucro tributável sendo tributadas nos 

termos gerais. 

  Não residentes: As mais-valias obtidas por pessoas 

colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao 

qual as mesmas sejam imputáveis estão, em regra, 

isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação 

de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. 

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

69/2004, de 25 de Março, com as alterações 

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

Março e o Regulamento nº1/2004, da CMVM. 



 9 

III – INFORMAÇÃO SOBRE A EMITENTE 

 
Elementos de Identificação 

Denominação Social:  Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. 

Objecto Social:  A sociedade tem por objecto social a “gestão de participações 

sociais de outras sociedades, como forma indirecta de 

exercício de actividade económica.” 

Registo Comercial:  Conservatória do Registo Comercial de Vila Nova de Gaia sob 

o n.º 501288007 

Pessoa Colectiva:  501 288 007 

Capital Social:  € 168.000.000 

Sede Social:  Avenida Vasco da Gama, 1410, 4430-247 Vila Nova de Gaia 

CAE:   64202 

 

Constituição e Capital 

A Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. foi constituída em 27 de Novembro de 1981. 

Actualmente, o seu capital social é de € 168.000.000, representado por 168.000.000 acções 

com o valor nominal de € 1,00 cada uma. 

Os titulares do capital social do Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A., são os seguintes: 

Accionistas Acções % 

Salvador Fernandes Caetano 1 0,00% 

Maria Angelina Martins Caetano Ramos 64.365.585 38,31% 

Salvador Acácio Martins Caetano 64.365.585 38,31% 

José Reis da Silva Ramos 3.743 0,00% 

Miguel Pedro Caetano Ramos 3.743 0,00% 

João Pedro Caetano Ramos 3.743 0,00% 

Maria Manuela Pinto Oliveira Caetano 3.743 0,00% 

Salvador Fernando de Oliveira Caetano 3.743 0,00% 

Manuel Jorge de Oliveira Caetano 3.743 0,00% 

CAETANO SGPS, SA 13.181.244 7,85% 

FUNDAÇÃO SC 11.232.512 6,69% 

Acções Próprias 5.002.031 2,98% 

AICEP – Capital Global, SA 9.830.584 5,85% 

Total 168.000.000 100,00% 
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Principais instalações 

As principais instalações da Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. situam-se na sua sede social. 

 

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

Não existe nenhuma legislação especial, nem qualquer dependência da Grupo Salvador 

Caetano, SGPS, S.A. em relação a alvarás, patentes ou contratos que tenham influência 

significativa para a sua actividade. 

 

Órgãos Sociais 

A composição actual dos órgãos sociais da Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A. é a seguinte: 

 

Assembleia Geral 

Presidente:  Maria Manuela Pinto de Oliveira Caetano 

Secretários:  António Carneiro Ribeiro 

Sandra Maria Mendes da Cunha 

 

Conselho de Administração 

Presidente:  Maria Angelina Martins Caetano Ramos 

Vice-Presidente: Salvador Acácio Martins Caetano 

Vogais:   José Reis da Silva Ramos 

   Miguel Pedro Caetano Ramos 

Fundo de Capital de Risco Investidores Qualificados API 

CAPITAL – FIEP, gerido pela AICEP Capital Global – Soc. De 

Capital de Risco, S.A., representada pelo Dr. Jorge Correia da 

Silva Bártolo. 

 

Fiscal Único 

Efectivo:  PricewaterhouseCoopers & Associados, SROC, Lda., 

representado por José Pereira Alves ou pelo Hermínio António 

Paulos Afonso 

Suplente:  António Joaquim Brochado Correia 
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IV – DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Apresentam-se seguidamente as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da 

Grupo Salvador Caetano, SGPS, S.A., relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010, sendo que 

as demonstrações financeiras do ano 2008 foram elaboradas de acordo com o POC, e as de 

2009 e 2010 foram elaboradas de acordo com as Normas Internacionais de Contabilidade 

(IFRS). 
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Contas individuais 

 

BALANÇO

Euro

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 1.632 1.240

Investimentos financeiros 381.806.606 386.822.693

Circulante

Dívidas de terceiros - Curto prazo 1.992.765 12.047.041

Depósitos bancários e Caixa 201.910 600.160

Acréscimos e diferimentos 311.545 112.456

TOTAL DO ACTIVO 384.314.458 399.583.590

Capital Próprio

Capital 168.000.000 168.000.000

Prémios de emissão de acções 12.000.000 12.000.000

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 7.092.105 2.748.050

Reserva legal 3.573.889 3.815.739

Reservas livres 66.393.211 70.988.211

Resultados Transitados 14.777.772 18.694.825

Resultado Líquido do Exercício 4.836.903 4.821.975

Total do Capital Próprio 276.673.879 281.068.800

Passivo

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 28.000.000 50.000.000

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 78.745.216 68.163.719

Acréscimos e Diferimentos 895.363 351.071

Total do Passivo 107.640.579 118.514.790

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 384.314.458 399.583.590  
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BALANÇO Euros

2009 2010

ACTIVO

 Activo não corrente

     Activos Intangíveis 1.240 1.085

     Participações financeiras (método de equivalência patrimonial) 245.934.934 233.036.865

     Participações financeiras (outros métodos) 30.813 6.558

245.966.987 233.044.508

 Activo corrente

     Estado e outros entes públicos 35.197 9.546

     Outras contas a receber 12.124.300 12.344.058

     Diferimentos 22.525.088

     Outros activos financeiros 116.498.088 123.973.645

     Caixa e depósitos bancários 600.160 6.032.841

129.257.745 164.885.179

Total do Activo 375.224.732 397.929.687

Capital Próprio e Passivo

 Capital Próprio

    Capital realizado 168.000.000 168.000.000

    Acções próprias -8.849.095 

    Premios de emissão 12.000.000 12.000.000

    Reservas legais 3.815.739 4.056.839

    Outras reservas 70.988.211 82.940.130

    Ajustamentos em activos financeiros 2.748.050 2.748.050

    Outras variações de capital próprio -23.168.547 -36.335.742

    Resultados transitados 18.694.825 -60.934.531

253.078.278 163.625.651

    Resultado liquido do período -7.989.033 11.045.004

    Total do capital próprio 245.089.245 174.670.655

Passivo

 Passivo não corrente

    Financiamentos obtidos 50.000.000 71.910.200

50.000.000 71.910.200

 Passivo corrente

Adiantamentos de clientes 2.693.126

Estado e outros entes publicos 603 13.806

Financiamentos obtidos 65.100.000 133.484.611

Outras contas a pagar 3.414.187 4.198.094

Passivos financeiros detidos para negociação 1.252.423 1.186.518

Diferimentos 10.368.274 9.772.677

80.135.487 151.348.831

Total do Passivo 130.135.487 223.259.031

Total do Capital Próprio e do Passivo 375.224.732 397.929.687  
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DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euro

2008 2009

Custos e Perdas

Fornecimentos e serviços externos 449.395 93.327

Custos com pessoal 49.781 49.483

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 868 392

Impostos 121.137 187.106

Outros custos operacionais 880 1.165

(A) 622.061 331.472

Perdas em empresas do grupo e associadas 182.250 2.347.924

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros

Juros e custos similares 4.493.355 4.712.728

4.675.605 7.060.652

(C) 5.297.666 7.392.124

Custos e perdas extraordinárias 695

(E) 5.297.666 7.392.820

Imposto sobre o rendimento do exercício 1.250 3.172

5.298.916 7.395.992

Interesses minoritários

(G) 5.298.916 7.395.992

Resultado líquido do exercício 4.836.903 4.821.975

Total dos Custos e Perdas 10.135.819 12.217.967

Proveitos e ganhos

Proveitos suplementares 13.643 4.173

(B) 13.643 4.173

Ganhos em empresas do grupo e associadas 7.710.211 5.821.670

Juros e proveitos similares 2.408.420 1.628.278

10.118.631 7.449.948

(D) 10.132.274 7.454.121

Proveitos e ganhos extraordinários 3.545 4.763.846

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 10.135.819 12.217.967

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) -608.418 -327.299 

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) 5.443.026 389.296

Resultados Correntes (D) - (C) 4.834.608 61.997

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) 4.838.153 4.825.147

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) 4.836.903 4.821.975  



 15 

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Euros

2009 2010

Rendimentos e Gastos

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -8.964.763 19.225.692

Fornecimentos e serviços externos -93.327 -252.834 

Gastos com pessoal -49.483 -535.712 

Aumentos / Reduções de justo valor -372.499 1.252.423

Outros rendimentos e ganhos 4.768.019 8.007

Outros gastos e perdas -188.966 -252.476 

Resultado antes de depreciações,  gastos de financiamento e impostos -4.901.019 19.445.101

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -392 -155 

Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões)

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -4.901.411 19.444.946

Juros e rendimentos similares obtidos 1.628.278 1.224.549

Juros e gastos similares suportados -4.712.728 -9.624.490 

Resultado antes de impostos -7.985.861 11.045.005

Impostos sobre o rendimento do periodo -3.172 

Resultado liquido do periodo -7.989.033 11.045.004
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 13.643 4.173

Pagamentos a Fornecedores -436.424 -99.233 

Pagamentos ao  Pessoal -46.260 -45.951 

Fluxo gerado pelas operações -469.041 -141.011 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento 114.744 -22.026 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 3.193.195 -3.848.866 

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias 2.838.898 -4.011.903 

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 3.545

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -695 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 2.842.443 -4.012.598 

Actividades de Investimento

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 17.000.000 5.500.000

Juros e proveitos similares 2.275.857 1.826.888

Dividendos 8.300.000 3.917.000

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -51.307.213 -18.471.645 

Imobilizações incorpóreas -1.550 

Fluxos das actividades de investimento (2) -23.732.906 -7.227.757 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos 25.708.996 16.891.004

Pagamentos respeitantes a:

Juros e custos similares -4.156.677 -5.252.397 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 21.552.320 11.638.606

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 661.856 398.251

Caixa e seus equivalentes no início do período -459.946 201.910

Caixa e seus equivalentes no fim do período 201.910 600.161  
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 4.173 5.775

Pagamentos a Fornecedores -99.233 -204.375 

Pagamentos ao  Pessoal -45.951 -522.040 

Fluxo gerado pelas operações -141.011 -720.641 

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -22.027 28.680

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -3.849.561 7.678

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -4.012.599 -684.283 

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 5.500.000 33.816.332

Juros e proveitos similares 1.826.888 477.705

Dividendos 3.917.000 6.775.361

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -18.471.646 -30.946.833 

Fluxos das actividades de investimento (2) -7.227.758 10.122.565

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Financiamentos obtidos 16.891.004 815.455.854

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -809.581.550 

Juros e custos similares -5.252.398 -9.879.905 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 11.638.607 -4.005.601 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 398.250 5.432.681

Caixa e seus equivalentes no início do período 201.910 600.160

Caixa e seus equivalentes no fim do período 600.160 6.032.841  
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Contas consolidadas 

 

BALANÇO CONSOLIDADO

Euro

2008 2009

ACTIVO

Imobilizado

Imobilizações incorpóreas 39.556.733 44.697.985

Imobilizações corpóreas 380.559.138 384.088.743

Investimentos financeiros 40.398.542 22.610.605

Circulante

Existências 308.847.021 219.779.787

Dívidas de terceiros - Médio e Longo prazo 47.290.993 45.257.872

Dívidas de terceiros - Curto prazo 243.135.788 217.672.834

Títulos Negociáveis 83.011 253.153

Depósitos bancários e Caixa 55.105.827 76.963.101

Acréscimos e diferimentos 25.791.755 26.870.584

TOTAL DO ACTIVO 1.140.768.808 1.038.194.664

Capital Próprio

Capital 168.000.000 168.000.000

Prémios de emissão de acções 12.000.000 12.000.000

Diferenças de Consolidação 50.070.664 50.070.664

Ajustamentos de partes de capital em filiais e associadas 7.461.933 4.600.433

Reserva legal 2.936.881 3.178.731

Outras reservas 94.980.408 89.133.147

Resultados Transitados -146.467.832 -146.467.832 

Resultado Líquido do Exercício -5.962.464 -214.273 

Total do Capital Próprio 183.019.590 180.300.870

Interesses Minoritários 142.044.639 139512378

Passivo

Provisões para riscos e encargos 3.248.175 9.456.083

Dívidas a Terceiros - Médio e Longo Prazo 105.223.921 151.170.148

Dívidas a Terceiros - Curto Prazo 653.716.772 511.772.838

Acréscimos e Diferimentos 53.515.711 45.982.347

Total do Passivo 815.704.579 718.381.416

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1.140.768.808 1.038.194.664
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BALANÇO CONSOLIDADO

Euro

2009 2010

ACTIVO

Activo não corrente

Activos fixos tangíveis 469.852.790 452.362.505

Propriedades de investimento 43.606.770 45.951.688

Goodwill 38.291.861 43.219.755

Activos intangíveis 3.542.564 3.135.797

Participações financeiras - método da equivalência patrimonial 12.302.998 9.258.928

Participações financeiras - outros métodos 640.234 473.162

Clientes 4.203.904 2.209.372

Outras contas a receber 13.439.071 4.798.062

Outros activos financeiros 8.436.050 6.821.163

Activos por impostos diferidos 10.472.362 11.642.367

Total de activos não correntes 604.788.603 579.872.799

Activo corrente

Inventários 217.290.817 204.901.937

Clientes 158.862.866 195.883.887

Adiantamentos a fornecedores 566.901 645.200

Estado e outros entes públicos 7.083.258 8.926.609

Accionistas/sócios 125.294

Outras contas a receber 64.340.848 65.070.548

Diferimentos 5.749.268 5.587.318

Outros activos financeiros 389.637

Activos não correntes detidos para venda 1.037.001

Caixa e depósitos bancários 77.216.254 78.198.619

Total de activos correntes 532.147.212 559.729.049

TOTAL DO ACTIVO 1.136.935.815 1.139.601.848

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital realizado 168.000.000 168.000.000

Acções (quotas) próprias -8.849.095 

Prémios e emissão 12.000.000 12.000.000

Reservas:

   Reservas legais 3.178.731 3.419.831

   Outras reservas 56.897.398 69.704.686

Resultados Transitados -140.052.863 -218.836.229 

Ajustamentos em activos financeiros 4.861.441 13.664.508

Reservas de conversão -532.535 756.887

Outras variações de capital próprio 148.726.106 123.765.063

Resultado líquido do período -7.989.033 11.045.004

245.089.244 174.670.655

Capital próprio atribuível aos interesses minoritários 147.673.430 145.539.055

Total do capital próprio 392.762.674 320.209.710

PASSIVO

Passivo não corrente

Provisões 6.739.639 9.146.482

Financiamentos obtidos 138.912.792 182.744.764

Responsabilidades por benefícios pós-emprego 469.717 291.358

Passivos por impostos diferidos 33.571.681 31.133.815

Outras contas a pagar 12.257.356 584.496

191.951.185 223.900.915

Passivo corrente

Fornecedores 152.378.071 153.832.622

Adiantamentos de clientes 10.219.053 7.615.092

Estados e outros entes públicos 22.275.616 34.918.244

Accionistas/sócios 80.895 1.369.842

Financiamentos obtidos 300.069.612 332.088.211

Outras contas a pagar 59.949.903 56.834.500

Diferimentos 2.728.695 5.252.152

Outros passivos financeiros 4.520.110 3.580.560

552.221.956 595.491.223

Total do Passivo 744.173.141 819.392.138

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 1.136.935.815 1.139.601.848  
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Euro

2008 2009

Custos e Perdas

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 1.222.528.196 1.014.796.333

Fornecimentos e serviços externos 132.024.966 113.552.317

Custos com pessoal 141.244.213 140.451.812

Amortizações de imobilizado corpóreo e incorpóreo 55.263.539 57.872.369

Ajustamentos 10.916.078 24.572.550

Impostos 3.728.890 3.879.135

Outros custos operacionais 4.381.459 3.345.208

(A) 1.570.087.341 1.358.469.724

Perdas em empresas do grupo e associadas 2.115.398 1.641.719

Amortizações e ajustamentos de aplic. e invest. financeiros 1.582.860 1.754.761

Juros e custos similares 28.967.821 25.133.401

32.666.079 28.529.881

(C) 1.602.753.420 1.386.999.605

Custos e perdas extraordinárias 6.551.319 8.765.359

(E) 1.609.304.739 1.395.764.964

Imposto sobre o rendimento do exercício 3.326.223 8.320.895

(G) 1.612.630.962 1.404.085.859

Interesses minoritários -6.318.278 -2.781.673 

Resultado líquido do exercício -5.962.484 -214.273 

Total dos Custos e Perdas 1.600.350.200 1.401.089.913

Proveitos e ganhos

Vendas e Prestações de Serviços 1.505.777.680 1.283.154.271

Variação da produção 13.515.826 -9.231.946 

Trabalhos para a própria empresa 1.862.325 2.593.032

Proveitos suplementares 49.083.300 61.458.827

Subsídios à exploração 1.226.824 2.049.507

Outros proveitos e ganhos operacionais 1.101.519 6.513.187

Reversões de amortizações e ajustamentos 6.873.837 13.270.108

(B) 1.579.441.311 1.359.806.986

Ganhos de participações de capital 1.598.297 1.569.669

Rendimentos de títulos neg. e outras apl. financ. 2.677.879 2.800.948

Juros e proveitos similares 5.080.607 4.642.245

9.356.783 9.012.862

(D) 1.588.798.094 1.368.819.848

Proveitos e ganhos extraordinários 11.552.126 32.270.065

Total dos Proveitos e Ganhos (F) 1.600.350.220 1.401.089.913

RESUMO

Resultados Operacionais (B) - (A) 9.353.970 1.337.262

Resultados Financeiros (D-B) - (C)-(A) -23.309.296 -19.517.019 

Resultados Correntes (D) - (C) -13.955.326 -18.179.757 

Resultados Antes de Impostos (F)-(E) -8.954.519 5.324.949

Resultado Líquido do Exercício (F) - (G) -12.280.742 -2.995.946  
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE RESULTADOS

Euros

2009 2010

Rendimentos e Gastos

Vendas e serviços prestados 1.280.396.929 1.438.087.181

Subsídios à exploração 1.999.774 1.362.959

Ganhos/Perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos -215.271 -223.516 

Variação de Inventários na produção -9.099.716 3.982.217

Trabalhos para a própria entidade 2.899.644 4.184.303

Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas -1.014.926.563 -1.158.078.801 

Fornecimentos e serviços externos -112.839.824 -124.274.412 

Gastos com pessoal -141.557.279 -143.993.276 

Imparidade de inventários (perdas/reversões) -71.536 -381.258 

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) -3.660.086 -3.943.470 

Provisões (aumentos/reduções) -6.256.926 -788.640 

Imparidade de activos não depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) -14.778.197 -175.298 

Aumentos / Reduções de justo valor -362.728 2.834.016

Outros rendimentos e ganhos 109.218.558 100.945.541

Outros gastos e perdas -16.591.666 -16.243.197 

Resultado antes de depreciações,  gastos de financiamento e impostos 74.155.111 103.294.349

Gastos / reversões de depreciação e de amortização -57.157.321 -55.732.716 

Imparidade de activos depreciáveis / amortizáveis (perdas/reversões) -2.096.960 

Resultado operac ional (antes de gastos de financiamento e impostos) 16.997.790 45.464.673

Juros e rendimentos similares obtidos 643.995 2.463.338

Juros e gastos similares suportados -24.411.258 -25.153.405 

Resultado antes de impostos -6.769.472 22.774.606

Impostos sobre o rendimento do periodo 4.548.989 10.515.540

Resultado liquido do periodo -11.318.461 12.259.066

Resultado liquido do periodo atribuível: (*)

Detentores do capital da casa mãe -7.989.033 11.045.004

Interesses minoritários -3.329.428 1.214.062

Subtotal -11.318.461 12.259.066

Resultado por acção básico 0,07 0,07  
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2008 2009

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 1.859.855.882 1.357.441.126

Pagamentos a Fornecedores -1.591.003.449 -1.087.392.705 

Pagamentos ao  Pessoal -138.987.418 -117.214.721 

Fluxo gerado pelas operações 129.865.015 152.833.700

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -9.699.970 -3.321.553 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional -150.959.903 2.803.572

Fluxos de caixa gerados antes das Rúbricas Extraordinárias -30.794.858 152.315.719

Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias 1.959.735 6.577.989

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias -766.334 -5.689.442 

      Fluxos das actividades operac ionais (1) -29.601.457 153.204.266

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 11.553.752

Imobilizações corpóreas 74.786.092 78.125.733

Imobilizações incorpóreas

Subsídios ao investimento 111 3.300.746

Juros e proveitos similares 2.991 1.802.852

Dividendos 297.656 144.943

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -28.977.600 -10.840.446 

Imobilizações corpóreas -195.849.031 -112.672.702 

Imobilizações incorpóreas -2.295.974 -1.399.165 

Fluxos das actividades de investimento (2) -140.482.003 -41.538.039 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Aumentos de capital, prestações suplementares, prémios de emissão 33.899.106 656.327

Empréstimos obtidos 179.804.211 148.409.980

Outros 7.052

Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos Obtidos -13.378.281 -203.340.358 

Amortização de contratos de locação financeira -4.547.549 -7.567.924 

Juros e custos similares -23.529.115 -22.030.220 

Dividendos -4.153.505 -5.768.466 

Fluxos das actividades de financiamento (3) 168.101.919 -89.640.661 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) -1.981.541 22.025.566

Variação de perímetro 8.142

Caixa e seus equivalentes no início do período 57.170.379 55.188.838

Caixa e seus equivalentes no fim do período 55.188.838 77.222.546  
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS FLUXOS DE CAIXA 

Euro

2009 2010

Actividades Operac ionais

Recebimentos de Clientes 1.357.441.126 1.455.892.720

Pagamentos a Fornecedores -1.087.392.705 -1.254.202.701 

Pagamentos ao  Pessoal -117.214.721 -120.236.623 

Fluxo gerado pelas operações 152.833.700 81.453.396

(Pagamentos) / recebimentos do imposto sobre o rendimento -3.321.553 -3.916.577 

Outros (pagamentos) / recebimentos relativos à actividade operacional 3.685.826 1.058.574

      Fluxos das actividades operac ionais (1) 153.197.973 78.595.393

Actividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 16.117.936

Imobilizações corpóreas 78.125.733 53.248.874

Imobilizações incorpóreas 129.033

Subsidios ao investimento 3.300.746 492.297

Juros e proveitos similares 1.802.852 1.099.448

Dividendos 144.943 268.648

Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros -10.840.446 -4.095.623 

Imobilizações corpóreas -112.672.702 -116.616.012 

Imobilizações incorpóreas -1.399.165 -2.286.406 

Outros

Fluxos das actividades de investimento (2) -41.538.039 -51.641.805 

Actividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Aumentos de capital, prestações suplementares, prémios de emissão 656.327

Financiamentos obtidos 148.409.980 111.794.008

Pagamentos respeitantes a:

Financiamentos obtidos -203.340.358 -106.195.855 

Amortização de contratos de locação financeira -7.567.924 -6.448.759 

Juros e custos similares -22.030.220 -24.876.294 

Dividendos -5.768.465 -1.268.508 

Fluxos das actividades de financiamento (3) -89.640.661 -26.995.408 

Variação líquida em caixa e seus equivalentes  (4) =(1)+(2)+(3) 22.019.273 -41.820 

Variação de perímetro 8.142 1.024.187

Caixa e seus equivalentes no início do período 55.188.838 77.216.253

Caixa e seus equivalentes no fim do período 77.216.253 78.198.620  

 

 


