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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 pelo Conselho de Administração da A. Silva 

& Silva – Imobiliário e Serviços, S.A.,. e da Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S.A. (em 

conjunto, doravante designadas por “EMITENTES”), as quais autorizaram 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, as EMITENTES declaram e garantem 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 das EMITENTES, 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 pelas EMITENTES 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 das EMITENTES, 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 

pelas EMITENTES, 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 das Empresas poderão ser consultados nas suas Sedes. 

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

 

A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A. 
Quinta do Outeiro, Apartado 7 – Arrentela, 2841-905 Seixal 
Telefone n.º 212 275 800 / Telefax n.º 212 220 434 

Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S. A. 
Quinta do Outeiro, Apartado 7 – Arrentela, 2841-905 Seixal, 

Telefone n.º 212 277 800 / Telefax n.º 212 224 978 
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2. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

2.1. PROGRAMA 

Emitentes: A Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A.  

Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S.A.  

Organização, Montagem, Liderança, Agente 

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

Valor Nominal do Programa: 4.000.000,00 EUR; 

Moeda de Denominação: Euro; 

Representação do Papel 

Comercial Emitido: Valores mobiliários nominativos e com representação escritural, 

com valor nominal unitário de 50.000,00 EUR; 

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 

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

Participação do Banif: 4.000.000,00 EUR; 

Prazo do Contrato: Cinco anos menos um dia, prorrogável automaticamente por 

períodos de cinco anos menos um dia, salvo denúncia por 

qualquer outorgante, desde que comuniquem esta sua intenção à 

contraparte com uma antecedência mínima de 45 dias (doravante 

abreviadamente designada por “Data de Comunicação”) 

relativamente ao termo do período em causa (doravante 

abreviadamente designada por “Data de Denúncia”), sem prejuízo 

do disposto a seguir. Qualquer outorgante tem a faculdade de, 

semestralmente, com efeitos nos dias 27 de Maio e 27 de 

Novembro de cada ano, resolver o Contrato, desde que 

comunique esta sua intenção à contraparte com uma 

antecedência mínima de 45 dias sobre o termo do período anual 

em causa (doravante abreviadamente designada por “Data de 

Resolução”); 

2.2. COLOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DO PAPEL COMERCIAL 

Modalidade de Colocação: Programa Grupado 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; 
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Montante das Emissões: Em valores nominais mínimos de 500.000,00 EUR, para 

colocação directa e de 1.000.000,00 EUR, para colocação por 

leilão competitivo de taxas de juro e em múltiplos de 50.000,00 

EUR; 

Período de Emissão: De 7 a 180 dias, na modalidade de colocação directa e de 1, 3 ou 

6 meses, na modalidade de colocação por leilão competitivo de 

taxas de juro, não podendo a data de reembolso de qualquer 

emissão ultrapassar os dias 27 de Maio e 27 de Novembro de 

cada ano, salvo se o Contrato não vier a ser denunciado ou 

resolvido nos 45 dias anteriores a essa data, nem coincidir com 

um dia que não seja dia útil; 

Modo de Funcionamento 

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

pretenda efectuar cada emissão, a A. SILVA & SILVA, em nome 

próprio e em representação das demais Emitentes, comunicará 

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

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

emissão que pretende ver realizada. 

Até às 13:30 horas do segundo dia útil anterior à data em que 

pretenda efectuar cada emissão, o Banif confirmará as condições 

da emissão, indicando a respectiva taxa de juro aplicável (taxa de 

intervenção convencionada). 

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

pretenda efectuar cada emissão, a A. SILVA & SILVA, em nome 

próprio e em representação das demais Emitentes, 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.. 
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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 500.000,00 EUR e 

em múltiplos de 50.000,00 EUR; 

- 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. Se houver excesso de oferta relativamente ao 

valor nominal da Emissão em leilão, proceder-se-á a rateio entre 

as propostas com igual taxa de juro. 

Taxa de Intervenção: Euribor (360) para o Período de Emissão respectivo, em vigor no 

segundo dia útil anterior à data da emissão, acrescida de 6% ao 

ano. 

Nas Emissões com um Período de Emissão não idêntico aos 

prazos para os quais a Euribor (360) seja oficialmente divulgada, a 

Taxa de Intervenção corresponde à média interpolada das Euribor 

(360) imediatamente mais próximas do Período de Emissão, em 

vigor no segundo dia útil anterior à data de emissão, acrescida de 

6% ao ano; 

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

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

calculado do seguinte modo:  

PS = VN  

1 + N x T  

DA x 100 

Em que: 

PS = Preço de Subscrição 

VN = Valor Nominal da Emissão 

N = Período de Emissão (em dias) 

T = Taxa de Juro 

DA = 360 
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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;  

 Em caso de não pagamento ao BANIF por parte de qualquer uma 

das EMITENTES na Data de Reembolso da respectiva Emissão, a 

A. Silva & Silva - Imobiliário e Serviços, S.A. assume 

integralmente esse pagamento; 

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

emissões nem a aquisição, pelas EMITENTES, de papel comercial 

por ela emitido ao abrigo do Programa. 

2.4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E AUTORIZAÇÃO 

As EMITENTES poderão emitir valores mobiliários de acordo com os requisitos estabelecidos 

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

regulamentar aplicável à emissão de papel comercial. 

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

deliberada pela Assembleia Geral da A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A., e pela Assembleia 

Geral da Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S.A., a vinte e oito de Fevereiro de dois 

mil e oito. 

2.5. NOTAÇÃO DE RATING 

O presente Programa Grupado 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 as EMITENTES emergentes de cada uma das emissões realizadas 

ao abrigo do presente Contrato; 

2.6 REGIME FISCAL 

Imposto sobre o rendimento  

Juros  

Pessoas Singulares  

Residentes:  
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Sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título definitivo, 

à taxa liberatória de 21,5%1.  

O titular poderá 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%2, exceptuando-se os 

casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação que prevejam taxas mais reduzidas e 

sejam cumpridas determinadas formalidades.  

 

Pessoas Colectivas  

Residentes:  

Sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. O IRC é apurado através de taxas progressivas 

em função da matéria colectável.  

Pelo que, a matéria colectável até ao montante € 12.500 encontra-se sujeita a tributação à taxa de 

12,5%3, sendo aplicada ao excedente 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%4, a qual assume a natureza de pagamento 

por conta do imposto devido em termos finais.  

 

Não residentes:  

Sujeitos a retenção na fonte de imposto a título definitivo à taxa de 21,5%5, exceptuando-se os 

casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla Tributação ou de um outro acordo de direito 

internacional que vincule o Estado Português ou de legislação interna (ADT), que prevejam taxas mais 

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades.  

                                                           
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. 
2
 Idem. 

3
 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. 
4
 V. comentário 1 supra. 

5
 Idem. 
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Para os não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento seja afecto, a 

tributação é efectuada nos termos acima identificados para as pessoas colectivas residentes.  

 

Fundos de investimento mobiliário e imobiliário nacionais: 

Sujeitos a tributação, à data do seu vencimento, sendo o imposto retido na fonte a título 

definitivo, à taxa de 21,5%6.  

 

Fundos de pensões e fundos de capital de risco nacionais: 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável.  

 

Mais-Valias  

Pessoas singulares  

Residentes:  

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

mais e menos-valias. Sendo apurado um saldo global positivo, o mesmo é tributado à taxa de 20%, 

sem prejuízo da opção de englobamento dos respectivos titulares, situação em que a taxa de imposto 

variará entre 11,50% e 46,50%, nos termos acima identificados. 

Não obstante, o saldo positivo entre as mais e menos-valias obtido por residentes em Portugal, que 

não ultrapasse o valor anual de € 500, encontra-se isento de tributação.  

 

Não residentes:  

Isentos, 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 esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla 

tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações em matéria fiscal.  

Em caso de inaplicabilidade do artigo 27.º do EBF a tributação pode vir a ser mitigada ou eliminada 

pela eventual aplicação de um ADT. 

 

Pessoas Colectivas  

Residentes:  

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

termos acima identificados.  

 

                                                           
6
 Idem. 
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Não residentes:  

Isentos, 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 esteja em vigor uma convenção destinada a evitar a dupla 

tributação internacional ou um acordo sobre troca de informações em matéria fiscal.  

Em caso de inaplicabilidade do artigo 27.º do EBF a tributação pode vir a ser mitigada ou eliminada 

pela eventual aplicação de um ADT. 

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.  

 

Fundos de investimento mobiliário e imobiliário nacionais: 

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 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.  

 

Fundos de pensões e fundos de capital de risco nacionais: 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável.  

 

Transmissões gratuitas  

Pessoas Singulares  

Não sujeitas a IRS.  

 

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 – operando-se tributação 

às taxas progressivas de 12,5% e 25% nos termos acima identificados (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.  
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Não residentes:  

Tributação à taxa de 25%.  

 

Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

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 ou, 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. 

As transmissões, inter vivos ou mortis causa, a favor do cônjuge ou unido de facto, descendentes e 

ascendentes encontram-se isentas de Imposto do Selo.  

 

Não Residentes:  

As transmissões gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em território português 

não são sujeitas a tributação em sede de Imposto do Selo.  

 

Pessoas Colectivas  

As transmissões gratuitas a favor de sujeitos passivos de IRC, ainda que dele isentos, não se 

encontra sujeitas a tributação em sede de Imposto do Selo.  

 

O regime fiscal apresentado constitui uma mera súmula do regime geral e não dispensa a consulta da 

legislação aplicável. 

 

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 AS EMITENTES 

3.1. IDENTIFICAÇÃO DAS EMITENTES 

3.1.1. Firma: A. Silva & Silva – Imobiliário e Serviços, S.A. 

Forma Jurídica: Sociedade Anónima 

Constituição: 13 de Março de 2007 

Capital Social: 29.465.414,00 EUR 

Objecto Social: Prestação de Serviços de gestão e de consultadoria económica e financeira. 
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Registo Comercial: Inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Seixal. 

Pessoa Colectiva: 507 912 071 

Sede Social: Quinta do Outeiro, Apartado 7 – Arrentela – 2841-905 Seixal 

Telefone: 212 275 800 

Fax: 212 220 434 

Composição dos Órgãos Sociais: 

Assembleia Geral Presidente: José Miguel Alarcão Júdice 

Secretário: Maria Filomena da Costa Moura Silva Pais 

Secretários da Sociedade Efectivo Maria Filomena da Costa Moura Silva Pais 

Suplente Paulo Alexandre Alves Teixeira 

Conselho de Administração Presidente: José Augusto Tavares da Silva 

Vogal: Pedro Maria Póvoas Mendes Leal 

Vogal: Pedro Luís Silva Manso Pires 

Vogal: António Carlos Ferreira Duarte 

Vogal: José Manuel Carreiras Carrilho 

Vogal: Leopoldo Del Pino Calvo Y Sotelo 

Vogal: João Pedro Franco Caiado Coelho Guerreiro 

Fiscal Único: Efectivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., 

representada por João Carlos Miguel Alves; 

 Suplente  Rui Abel Serra Martins 

Capital Social  o capital social da A. SILVA & SILVA é de quinze milhões, novecentos e 

sessenta e dois mil , cento e setenta e nove euros representado por quinze milhões, novecentas e 

sessenta e duas mil, cento e setenta e nove acções ordinárias ao portador, de valor nominal de um 

euro cada uma, representativas de 100% do capital social da A. SILVA & SILVA  e é detido por: 

Accionista N.º de Acções Participação 

Holquadros – SGPS, S.A. 12.147.465 76,1015% 

Caixa Capital-Sociedade de Capital de Risco, S.A. 272.480 1,7070% 

Caixa Desenvolvimento, SGPS, S.A. 3.542.234 22,1914% 

 

3.1.2. Firma: Assimec – Imóveis e Construções de A. Silva & Silva, S.A. 

Forma Jurídica: Sociedade Anónima 

Constituição: 8 de Novembro de 1982 

Capital Social: EUR 22.500.000,00 

Objecto Social: Compra e venda de imóveis, construção de prédios para venda na totalidade 

ou em fracções, urbanização de terrenos para a construção e exploração da 

industria turística e hotelaria. 
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Registo Comercial: Inscrita na Conservatória do Registo Comercial do Seixal. 

Pessoa Colectiva: 501 338 195 

Sede Social: Quinta do Outeiro, Apartado 7 – Arrentela – 2841-905 Seixal 

Telefone: 212 277 963 

Fax: 212 222 478 

Composição dos Órgãos Sociais: 

Assembleia Geral Presidente: António Carlos Ferreira Duarte 

Secretário: Maria Filomena da Costa Moura Silva Pais 

Secretários da Sociedade Efectivo Maria Filomena da Costa Moura Silva Pais 

Suplente António Paulo Alves Teixeira 

Conselho de Administração Presidente: José Augusto Tavares da Silva 

Vogal: António Carlos Ferreira Duarte 

Vogal: Luís Manuel da Providência Ramos 

Vogal: Pedro Luís Silva Manso Pires 

 Vogal:  Pedro Maria Póvoas Mendes Leal 

Fiscal Único: Efectivo: Ernst & Young Audit & Associados, SROC, S.A., 

representada por João Carlos Miguel Alves, 

 Suplente  Rui Abel Serra Martins 

Capital Social  o capital social da ASSIMEC é de vinte e dois milhões e quinhentos mil 

euros, representado por quatro milhões e quinhentas mil acções nominativas, de valor nominal de 

cinco euros cada uma, representativas de 100% do capital social da ASSIMEC  e é detido por: 

Accionista N.º de Acções Participação 

A. Silva & Silva – Imobiliário SGPS, S.A. 4.500.000 100% 

 

3.2. LEGISLAÇÃO ESPECIAL 

As EMITENTES, como sociedade comercial sob a forma anónima, está sujeita ao Código das 

Sociedades Comerciais. 

3.3. REQUISITOS 

As EMITENTES preenchem 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 

As EMITENTES não estão dependentes de alvarás, patentes, licenças, contratos de concessão, 

processos de fabrico ou outro tipo de contratos que tenham importância significativa na actividade da 

empresa. 
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3.5. GARANTIAS 

O BANIF emitirá uma garantia bancária a favor dos tomadores do Papel Comercial, ao abrigo do 

presente Programa. 

3.6. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As EMITENTES vêm 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 seu artigo 17.º e respectiva legislação complementar e regulamentar, pelo que se 

apresentam de seguida as demonstrações financeiras relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.
3.6.1.1. BALANÇOS

Unidade: euro
2010 2009 2008

ACTIVO

Activos não correntes
   Activos fixos tangíveis 52.447 107.342 185.854
   Propriedades de investimento 1.034.389 1.075.091 1.115.792
   Investimentos em associadas 126.659.525 126.659.525 121.992.790
   Outros Investimentos 409.296 409.296 920.254
   Activos detidos para venda - - -
   Activos por impostos diferidos 3.355.409 2.446.528 1.030.620

Total de activos não correntes 131.511.066 130.697.782 125.245.310
Activos correntes
   Existências 208.246 149.495 2.359
   Clientes e adiantamentos de fornecedores 2.668.774 2.354.637 3.659.323
   Estado e outros entes públicos 145.312 169.135 480.517
   Outros devedores 51.294.486 32.439.223 28.999.762
   Outros activos correntes 6.155 23.463 22.367
   Caixa e equivalentes a caixa 18.807 2.553.870 93.313

Total de activos correntes 54.341.780 37.689.823 33.257.641

TOTAL DO ACTIVO 185.852.846 168.387.605 158.502.951

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
   Capital 29.465.414 24.209.154 15.962.179
   Prémio de emissão de acções 47.197.471 32.453.731 10.185.286
   Reserva legal 8.160
   Outras reservas e resultados acumulados 1.085.752 930.731 6.622.915
   Resultado líquido (3.181.688) 163.181 (4.925.035)

Total do Capital Próprio 74.575.109 57.756.797 27.845.345
Passivos não correntes
   Empréstimos 45.247.147 54.904.883 85.421.619
   Locações financeiras - 12.401 62.186
   Provisões 4.500.000 4.508.309 9.934
   Outros credores 32.314.910 29.192.070 -
   Suprimentos - - 14.000.000
   Passivos por impostos diferidos 9.141 9.774 -

Total de passivos não correntes 82.071.198 88.627.437 99.493.739
Passivos correntes
   Empréstimos 23.675.538 18.965.238 18.277.351
   Locações financeiras 12.462 49.569 76.802
   Provisões - 1.625 1.625
   Fornecedores e adiantamentos de clientes 239.653 336.248 239.655
   Estado e Outros Entes Publicos 69.056 42.657 41.644
   Outros credores 3.281.317 495.063 6.968.159
   Suprimentos - - 3.400.000
   Outros passivos correntes 1.928.513 2.112.971 2.158.631

Total de passivos correntes 29.206.539 22.003.371 31.163.867

TOTAL DO PASSIVO 111.277.737 110.630.808 130.657.606

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 185.852.846 168.387.605 158.502.951
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.

3.6.1.2. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS 

Unidade: euro

2010 2009 2008

CUSTOS E PERDAS

Proveitos Operacionais:

   Vendas e Prestações de Serviços 1.225.485 1.298.260 1.721.858

   Outros Proveitos Operacionais 82.081 1.032.087 442.272

Total de Proveitos Operacionais 1.307.566 2.330.347 2.164.130

Custos Operacionais:

   Fornecimentos e Serviços Externos (507.656) (716.814) (656.766)

   Custos com o Pessoal (1.139.370) (1.560.490) (1.397.278)

   Amortizações e Depreciações (110.449) (133.477) (168.390)

   Ajustamentos, perdas por imparidade e provisões (255) (4.500.340) (429)

   Outros Custos Operacionais (103.619) (830.874) (887.841)

Total de Custos Operacionais (1.861.349) (7.741.995) (3.110.704)

RESULTADOS OPERACIONAIS (553.783) (5.411.648) (946.574)

Custos e Perdas Financeiros (5.153.471) (7.346.592) (8.697.661)

Proveitos e Ganhos Financeiros 1.547.435 1.350.814 1.490.738

Resultados relativos a associadas e outros investimentos - 9.002.261 (1.357.515

RESULTADOS FINANCEIROS (3.606.036) 3.006.483 (5.849.408)

Resultado antes de impostos (4.159.819) (2.405.165) (6.795.982)

Imposto sobre o Rendimento 978.131 2.568.346 1.870.947

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (3.181.688) 163.181 (4.925.035)

Resultado por acção:

   Básico (0,1080) 0,0067 (0,3085)

   Diluído (0,1080) 0,0067 (0,3085)
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.

3.6.1.3. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: euro

2010 2009 2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

   Recebimentos de clientes 1.269.454 3.228.237 411.412

   Pagamentos a fornecedores (545.911) (1.080.009) (893.032)

   Pagamento ao pessoal (1.187.180) (1.545.566) (1.451.451)

Fluxo gerado pelas operações (463.637) 602.662 (1.933.071)

Pagamentos, líquidos, do imposto sobre o rendimento (32.958) (435.481) (158.289)

Outros pagamentos/recebimentos, líquidos, relativos à actividade operacional (29.414) (478.550) (563.510)

Fluxos das actividades operacionais (1) (526.009) (311.369) (2.654.870)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

   Recebimentos provenientes de.

       Activos financeiros disponíveis para venda e outros investimentos - 1.239.880 12.043.420

       Activos fixos tangíveis 46.308 10.119 2.404

       Juros e proveitos similares 14.353 1.695.371 119.213

       Dividendos - 15.181.418 1.357.515

60.661 18.126.788 13.522.552

   Pagamentos respeitantes a:

        Activos fixos tangíveis (15.741) (14.839) (3.024)

        Investimentos financeiros - - -

(15.741) (14.839) (3.024)

Fluxo das actividades de investimento (2) 44.920 18.111.949 13.519.528

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

   Recebimentos provenientes de.

        Empréstimos obtidos - - -

        Empresas participantes, participadas e accionistas - - 4.178.000

        Capital 5.256.260 6.986.131 -

        Prémio de emissão de acções 14.743.740 18.862.554 -

        Suprimentos - 12.651.315 -

20.000.000 38.500.000 4.178.000

   Pagamentos respeitantes a:

        Empresas participantes, participadas e accionistas (13.108.162) (18.465.292) -

        Empréstimos obtidos (4.529.827) (30.995.104) (8.000.664)

        Juros e custos similares (4.366.477) (4.302.609) (7.072.695)

        Locações financeiras (49.508) (77.018) (102.256)

(22.053.974) (53.840.023) (15.175.615)

Fluxo das actividades de financiamento (3) (2.053.974)                  (15.340.023)                (10.997.615)                

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1) + (2) + (3) (2.535.063)                  2.460.557                   (132.957)                     

Caixa e seus equivalentes no início do período 2.553.870                   93.313                        226.270                      

Regularização de Caixa e seus equivalentes (Fusão) - - -

Caixa e seus equivalentes no fim do período 18.807 2.553.870 93.313
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.
3.6.1.4. BALANÇOS CONSOLIDADOS

Unidade: Milhares de Euros
2010 2009 2008

ACTIVO

Activos não correntes
   Goodwill 245.334 262.677 123.369
   Outros activos intangíveis 437.676 132.880 -
   Outros activos fixos tangíveis 97.501 - 2.600
   Activos fixos tangíveis reversíveis - - 99.401
   Activos fixos tangíveis - 387.085 28.422
   Propriedades de investimento 3.355 6.468 1.925
   Investimentos em associadas 9.725 9.139 10.147
   Outros Investimentos 24.789 24.084 24.595
   Activos por impostos diferidos 22.454 15.719 5.864
   Outros devedores 220 576 -
   Outros activos não correntes - 116 126

Total de activos não correntes 841.054 838.744 296.448
Activos correntes 0
   Existências 31.343 85.674 66.309
   Clientes e adiantamentos de fornecedores 25.328 25.787 7.454
   Estado e outros entes públicos 3.322 6.598 1.136
   Outros devedores 34.388 9.392 15.784
   Outros activos correntes 1.903 7.451 10.708
   Caixa e equivalentes a caixa 42.360 25.428 7.584

Total de activos correntes 138.644 160.330 108.975

Activos Líquidos classificados como detidos para venda 357 -

TOTAL DO ACTIVO 979.697 999.430 405.423

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
   Capital 29.465 24.209 15.962
   Prémio de emissão de acções 47.197 32.454 10.185
   Reserva fusão (218) (218) -218
   Reserva legal 8 - -
   Outras reservas e resultados acumulados (7.823) 1.742 12.946
   Resultao líquido (11.886) (10.885) -3.674

Capital atribuível a accionistas 56.744 47.302 35.201
   Interesses Minoritários 131.406 121.778 14.914

Total do Capital Próprio 188.150 169.080 50.115
Passivos não correntes
   Empréstimos 541.837 559.618 212.401
   Locações financeiras 7.613 1.917 3.785
   Provisões 12.977 5.706 314
   Outros credores 37.703 50.096 14.475
   Passivos por impostos diferidos 33.929 27.304 5.482
   Outros passivos não correntes 5.749 5.505 20

Total de passivos não correntes 639.808 650.147 236.478
Passivos correntes
   Empréstimos 47.690 63.108 62.473
   Locações financeiras 1.181 2.183 2.450
   Provisões 16.822 4.240 6.243
   Fornecedores e adiantamentos de clientes 36.464 68.810 17.872
   Estado e Outros Entes Publicos 8.447 12.003 6.338
   Outros credores 22.826 12.352 14.088
   Outros passivos correntes 18.310 17.508 9.366

Total de passivos correntes 151.739 180.203 118.831

TOTAL DO PASSIVO 791.547 830.350 355.309

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 979.697 999.430 405.423
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.

3.6.1.5. DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS POR FUNÇÕES CONSOLIDADO

Unidade: Milhares de Euros

2010 2009 2008

CUSTOS E PERDAS

Proveitos Operacionais:

   Vendas e Prestações de Serviços 241.126 274.167 117.843

   Reversão de ajustamentos, perdas por imparidade e provisões 66 1.015 2

   Outros Proveitos Operacionais 13.740 6.675 15.486

Total de Proveitos Operacionais 254.933 281.856 133.331

Custos Operacionais:

   Custo das Vendas (33.400) (48.631) (53.906)

   Variação da produção (14.373) (17.363) -

   Fornecimentos e Serviços Externos (42.996) (67.011) (29.068)

   Custos com o Pessoal (76.824) (84.407) (24.542)

   Amortizações e Depreciações (28.191) (26.345) (7.669)

   Ajustamentos, perdas por imparidade e provisões (1.114) (1.287) (96)

   Outros Custos Operacionais (11.006) (8.908) (2.806)

Total de Custos Operacionais (207.903) (253.951) (118.086)

RESULTADOS OPERACIONAIS 47.029 27.905 15.245

Custos e Perdas Financeiros (38.372) (28.835) (17.901)

Proveitos e Ganhos Financeiros 919 588 3.584

Resultados relativos a associadas e outros investimentos -2.760 1.041 (273)

RESULTADOS FINANCEIROS (40.213) (27.205) (14.589)

Resultado antes de impostos 6.816 700 656

Imposto sobre o Rendimento (1.556) 507 (1.805)

Resultado líquido do exercício das operações em continuação 5.259 1.207 (1.149)

Resultado líquido do exercício das operações descontinuadas (9.325) (1.138) (1.470)

Resultado líquido do exercício (antes de interesses minoritários) (4.066) 69 (2.619)

Atribuível a:

   Interesses minoritários 7.820 10.507 1.055

   Detentores de capital (11.886) (10.438) (3.674)

Resultado por acção:

   De operações em continuação e descontinuadas

       Básico (0,000400) (0,000045) (0,000230)

       Diluido (0,000320) (0,000045) (0,000230)
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3.6.1. A.SILVA & SILVA - IMOBILIÁRIO E SERVIÇOS, S.A.

3.6.1.6. DEMONSTRAÇÕES CONSOLIDADAS DOS FLUXOS DE CAIXA

Unidade: Milhares de Euros

2010 2009 2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

   Recebimentos de clientes 250.283 276.080 120.984

   Pagamentos a fornecedores (69.617) (109.155) (90.349)

   Pagamento ao pessoal (77.297) (82.824) (23.467)

Fluxo gerado pelas operações 103.369 84.101 7.168

(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento (418) (8.297) (927)

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional (3.975) 17.376 (6.090)

Fluxos das actividades operacionais (1) 98.976 93.180 151

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

   Recebimentos provenientes de.

        Activos fixos tangíveis 21.290 991 49

        Investimentos em associadas e outros investimentos financeiros - - 543

       Juros e proveitos similares 329 588 394

       Propriedades de Investimento - - 121

21.619 1.579 1.107

   Pagamentos respeitantes a:

        Activos fixos tangíveis (65.935) (76.053) (7.042)

        Activos fixos intangíveis - (18.291) (849)

        Investimentos em associadas e outros investimentos financeiros (2) - (16.344)

(65.937) (94.344) (24.235)

Fluxo das actividades de investimento (2) (44.318) (92.765) (23.129)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

   Recebimentos provenientes de.

        Empréstimos obtidos - 299.073 37.213

        Suprimentos - - 4.041

        Realização de Capital 20.000 28.849 -

        Prémio de emissão de acções - - -

        Locações financeiras - - -

20.000 327.922 41.254

   Pagamentos respeitantes a:

        Empréstimos obtidos (3.234)

        Empresas participantes, participadas e assionistas (16.154) (113.262) -

        Investimentos financeiros (36) (128.592) -

        Juros e custos similares (37.250) (27.605) (15.512)

        Locações financeiras (883) (2.135) (479)

        Dividendos - (45.619) (912)

(57.557) (317.213) (16.903)

Fluxo das actividades de financiamento (3) (37.557)                    10.709                     24.351                     

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1) + (2) + (3) 17.101                     11.124                     1.373                       

Caixa e seus equivalentes no início do período 25.428                     7.584                       5.533                       

Efeito aquisição de participações financeiras 6.720                       678                          

Efeito de transferências de activos detidos para venda (169)                         -

Caixa e seus equivalentes no fim do período 42.360 25.428 7.584
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3.6.2. ASSIMEC - IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.
3.6.2.1. BALANÇO

Unidade: euro
2010 2009 2008

ACTIVO

Activos não correntes
   Activos fixos tangíveis 14.383 82.704 132.339
   Propriedades de investimento 2.788.353 2.846.930 2.905.507
   Investimentos em subsidiárias 9.338.750 9.338.750 9.338.750
   Outros Investimentos financeiros 20.760.000 20.760.000 20.760.000
   Activos por impostos diferidos - 65.609 -

Total de activos não correntes 32.901.486 33.093.993 33.136.597
Activos correntes
   Existências 10.958.727 37.522.464 22.456.250
   Clientes e adiantamentos de fornecedores 3.003.782 3.274.893 3.689.209
   Estado e outros entes públicos - 45.425 53.061
   Outros devedores 13.640.617 13.302.347 15.274.591
   Outros activos correntes 118.902 2.807.671 220.337
   Outros activos financeiros 1.500.000
   Caixa e equivalentes a caixa 23.711 24.329 307.848

Total de activos correntes 29.245.740 56.977.130 42.001.296

TOTAL DO ACTIVO 62.147.226 90.071.123 75.137.893

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Capital Próprio
   Capital 22.500.000 22.500.000 22.500.000
   Prémio de emissão de acções 89.454 89.454 89.454
   Reserva Legal 1.203.165 1.203.165 838.931
   Outras reservas e resultados acumulados 2.871.139 2.925.304 (595.114)
   Resultao líquido do exercício 1.270.050 (54.165) 7.284.652

Total do Capital Próprio 27.933.809 26.663.759 30.117.924
Passivos não correntes
   Empréstimos 16.000.000 16.000.000 16.000.000
   Locações financeiras - 9.370 104.440
   Provisões - 37.927 50.031
   Passivos por impostos diferidos 8.466 8.781 9.096

Total de passivos não correntes 16.008.466 16.056.078 16.163.567
Passivos correntes
   Empréstimos 5.475.530 31.244.853 16.183.827
   Locações financeiras 40.377 38.552
   Provisões - -
   Fornecedores e adiantamentos de clientes 869.425 4.984.438 2.665.273
   Estado e Outros Entes Publicos 544.783 289.769 2.063.325
   Outros credores 9.651.746 10.250.770 7.251.627
   Outros passivos correntes 1.663.467 541.079 653.798

Total de passivos correntes 18.204.951 47.351.286 28.856.402

TOTAL DO PASSIVO 34.213.417 63.407.364 45.019.969

TOTAL D0 CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO 62.147.226 90.071.123 75.137.893
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3.6.2. ASSIMEC - IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.

3.6.2.2. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR FUNÇÕES 

Unidade: Euros

2010 2009 2008

CUSTOS E PERDAS

Proveitos Operacionais:

   Vendas e Prestações de Serviços 33.503.441 3.679.411 1.301.735

   Reversão de Ajustamentos, perdas por imparidade e provisões - - -

   Outros Proveitos Operacionais 1.337.450 822.447 9.551.877

Total de Proveitos Operacionais 34.840.890 4.501.858 10.853.612

Custos Operacionais:

   Custo das Vendas (30.522.886) (2.279.386) (141.382)

   Variação da Produção - 801.247

   Fornecimentos e Serviços Externos (684.608) (835.923) (1.451.186)

   Custos com o Pessoal (931.798) (1.469.090) (1.320.147)

   Amortizações e Depreciações (114.245) (123.674) (119.352)

   Ajustamentos, perdas por imapridade e provisões - - -

   Outros Custos Operacionais (162.627) (235.412) (193.601)

Total de Custos Operacionais (32.416.163) (4.142.238) (3.225.668)

RESULTADOS OPERACIONAIS 2.424.727 359.621 7.627.944

Custos e Perdas Financeiros (582.214) (686.371) (1.124.550)

Proveitos e Ganhos Financeiros 4.853 - -

Resultados relativos a associadas e outros investimentos - - 2.746.005

RESULTADOS FINANCEIROS (577.361) (686.371) 1.621.456

Resultado antes de impostos 1.847.367 (326.751) (9.249.400

Imposto sobre o Rendimento (577.316) 272.586 (1.964.747)

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 1.270.050 (54.165) 7.284.652

Resultado por acção:

   Básico 0,2822% -0,0120% 1,6188%

   Diluído 0,2822% -0,0120% 1,6188%
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3.6.2. ASSIMEC - IMÓVEIS E CONSTRUÇÕES DE A. SILVA & SILVA, S.A.

3.6.2.3. Demonstrações dos Fluxos de Caixa 

Unidade: Euro
2010 2009 2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

   Recebimentos de clientes 36.488.007 2.919.277 1.504.187

   Pagamentos a fornecedores (7.178.193) (23.215.566) (9.420.813)

   Pagamento ao pessoal (977.180) (1.448.902) (1.313.523)

Fluxo gerado pelas operações 28.332.634 (21.745.190) (9.230.149)

(Pagamentos)/recebimentos do imposto sobre o rendimento (9.306) (1.533.863) 21.661

Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à actividade operacional - - 369.073

Fluxos das actividades operacionais (1) (28.323.328 (23.279.053) (8.839.415)

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

   Recebimentos provenientes de.

        Investimentos em subsidiárias 4.550.000 3.000.000 500.000

        Activos fixos tangíveis - - -

        Propriedades de investimento - - -

        Empresas participantes, participadas e accionistas - 300.000

       Juros e proveitos similares 4.853 - -

4.554.853 3.300.000 500.000

   Pagamentos respeitantes a:

        Propriedades de investimento - - -

        Activos fixos tangíveis (4.638) (15.616) (40.123)

        Empresas participantes, participadas e accionistas (4.916.180) (1.277.807) (3.708.100)

        Investimentos em subsidiárias - - (50.000)

        Outros Investimentos financeiros (1.500.000) - (11.999.991)

(6.420.818) (1.293.422) (15.798.213)

Fluxo das actividades de investimento (2) (1.865.964) 2.006.578 (15.298.213)

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

   Recebimentos provenientes de.

        Empréstimos obtidos 15.061.026 25.183.827

        Empresas participantes, participadas e accionistas 10.185.749 -

        Dividendos - - -

0 25.246.775 25.183.827

   Pagamentos respeitantes a:

        Empréstimos obtidos (25.769.322) - -

        Empresas participantes, participadas e accionistas - - -

        Juros e custos similares (656.910) (818.982) (915.169)

        Locações financeiras (31.748) (38.836) (35.001)

        Dividendos - (3.400.000) -

(26.457.981) (4.257.818) (950.170)

Fluxo das actividades de financiamento (3) (26.457.981)             20.988.957              24.233.657              

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1) + (2) + (3) (617) (283.519) 96.030

Caixa e seus equivalentes no início do período 24.328 307.847 211.818

Caixa e seus equivalentes no fim do período 23.711 24.328 307.847


