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I - ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do art.º 17º do Decreto-Lei n.º 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo 

da presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da Entidade Emitente, a 

qual autorizou o Banco Espírito Santo, S.A. que integra o Sindicato de tomada firme do 

presente Programa de Papel Comercial através do Banco Espírito Santo de 

Investimento, S.A. (a Entidade Registadora e Agente) a proceder à sua divulgação.  

 

Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer compromisso ou garantia das 

Instituições quanto à suficiência, veracidade, objectividade e actualidade do conteúdo da 

Nota Informativa, ou qualquer juízo de valor quanto à situação económica e financeira 

da Entidade Emitente, à sua viabilidade ou à qualidade dos valores que constituem o 

Programa, ou ainda à oportunidade e validade do investimento nos mesmos. 

 

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

caso, será actualizada e reformulada exclusivamente pela Entidade Emitente, não 

assumindo consequentemente as Instituições qualquer obrigação nesse sentido, nos 

prazos e nas condições previstos na lei. 

 

Poderá ser solicitada a admissão à cotação, em Bolsa de Valores, de qualquer uma das 

Emissões que constituem o programa. 

 

O Programa e as Emissões de Papel Comercial que o constituem serão organizados e 

liderados pelo Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo o sindicato de tomada 

firme das Emissões composto pelo Banco Espírito Santo, S.A.. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 
 

EMITENTE: 
 

Secil – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 
 

MODALIDADE: 
 

Programa de Emissões de Papel Comercial por Oferta 
Privada de Subscrição com garantia de subscrição, sem 
garantia de reembolso. 
 

MOEDA: Euro (€) 
 

MONTANTE: € 50.000.000 (cinquenta milhões de euros) 
 

PRAZO DO PROGRAMA: 
 

O prazo do Programa é de 10 (dez) anos a partir da data 
de assinatura do Contrato de Colocação. 
 

SINDICATO DE TOMADA 
FIRME: 
 

A tomada firme das Emissões realizadas, em qualquer 
das modalidades, será totalmente garantida pelo BANCO 
Espírito Santo, S.A. (“BES”), durante a totalidade do 
Prazo do Programa pelo montante máximo do programa 
à Taxa de Intervenção. 
 

LÍDER, AGENTE E 
INSTITUIÇÃO REGISTADORA: 
 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A. (“BES 
Investimento”). 
 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de Emissões, prazos e montantes, por opção 
e de acordo com as necessidades da Emitente, sendo que 
nenhuma Emissão poderá subsistir para além do 
respectivo prazo do Programa 
 

REPRESENTAÇÃO: 
 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 
nominal unitário de € 50.000. 
 

REALIZAÇÃO: 
 

Pagamento integral no acto de subscrição. 

PREÇO DE EMISSÃO: Ao valor nominal. 
 

REEMBOLSO: O reembolso de cada Emissão será feito no final do 
respectivo Prazo de Emissão ao valor nominal, acrescido 
dos respectivos juros calculados de acordo com a 
fórmula abaixo, na Data de Reembolso de cada Emissão: 
 
JP = VN x TJ x PE ÷ 360, em que 
 
JP= Juros a pagar 
VN = valor Nominal 
TJ = Taxa de juro p.a. aplicável 
PE = Prazo de Emissão 
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CONTAGEM DE DIAS: 
 

Actual / 360. 

MODALIDADES DE 
COLOCAÇÃO: 
 

A Emitente poderá optar para cada Emissão pelas 
seguintes modalidades de colocação: 
 
1. Colocação Directa: 
 

• Montante mínimo de cada Emissão: € 2.500.000; 
• Múltiplos de € 50.000; 
• Prazo: 7 a 182 dias, conforme pretendido pela 

Emitente; 
• Propostas de colocação (montante e taxa de juro) 

propostas pelas Instituições directamente à Emitente. 
 
2. Colocação por leilão: 
 

• Montante mínimo: € 5.000.000; 
• Múltiplos de € 50.000; 
• Prazo: 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 meses; 
• Propostas de subscrição (montante e taxa de juro): 

pelas Instituições convidadas a participar no leilão; 
• Não serão aceites propostas acima da Taxa de 

Intervenção. 
 

MODO DE FUNCIONAMENTO: 
 

A – Leilão 
 
4.º DIA ÚTIL imediatamente anterior à data de cada 
tomada de fundos: 
 
Até às 12H00 – a Emitente comunicará ao Agente se 
pretende recorrer à modalidade de colocação por leilão, 
definindo o montante e prazo da Emissão. 
 
Até às 13H00 – o Agente envia o convite para 
participação no leilão às Instituições convidadas. 
 
2.º DIA ÚTIL anterior à data de cada tomada de fundos: 
 
11h30 – Realização do leilão nas instalações do Agente, 
que se obriga a informar a Emitente das condições do 
leilão. As propostas cuja taxa de juro seja superior à Taxa 
de Intervenção serão automaticamente excluídas do 
Leilão. 
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MODO DE FUNCIONAMENTO 
(CONT.): 
 

B – Colocação Directa 
 

2.º DIA ÚTIL imediatamente anterior à data de cada 
tomada de fundos: 
 
Até às 10H00 – a Emitente definirá o montante e o prazo 
da Emissão e contactará directamente as Instituições. 
 
Até às 11H30 – as Instituições apresentarão à Emitente 
propostas de colocação directa. 
 
Até às 12H00 – a Emitente comunicará às Instituições se 
aceita as propostas por estas apresentadas. 
 
As Instituições poderão contactar individual e 
directamente a Emitente propondo por sua iniciativa a 
colocação de fundos. Caso a Emitente aceite as 
propostas, informará o Agente das condições aceites para 
a colocação (montante, taxa de juro, prazo e 
Instituição(ões)). 
 

TAXA DE INTERVENÇÃO: 
 

Para Prazos de Emissão iguais a 1, 2 e 3 semanas e 1, 2, 
3, 4, 5 e 6 meses, a Taxa de Intervenção será a taxa 
Euribor para o respectivo prazo, determinada e em vigor 
no dia da realização de cada colocação (2.º dia útil 
anterior a cada tomada de fundos), acrescida de 0,70% 
a.a. 
 
Para prazos de emissão diferentes dos mencionados no 
parágrafo anterior a Taxa de Intervenção será calculada 
por interpolação linear utilizando as taxas Euribor para o 
prazo, para o qual esta seja oficialmente divulgada, 
imediatamente inferior e imediatamente superior ao 
Prazo de Emissão, em vigor no segundo dia útil anterior 
à respectiva Data de Subscrição, acrescida de 0,70% 
(zero vírgula sete por cento) ao ano. 
 
A Euribor é a média das taxas de depósitos 
interbancários para cada prazo denominados em Euros, 
oferecidas na zona da União Económica e Monetária 
entre bancos de primeira linha, cotada no segundo “dia 
útil Target” anterior à data de tomada de fundos, para 
valor spot (Target+2), na base Actual/360, e divulgada 
pela Reuters (Página Euribor=) ou outra Agência que 
para o efeito a substitua, cerca das 11 horas de Bruxelas. 
Para este efeito são considerados “dias úteis Target” 
aqueles dias em que o sistema de pagamento Target 
esteja em funcionamento. 
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TAXA DE INTERVENÇÃO 
(cont.): 
 

Caso o indexante “Euribor” venha a ser substituído por 
um outro indexante ou a convenção do indexante 
“Euribor” venha a ser alterada, a contagem de juros 
passará a ser efectuada com base na convenção desse 
outro indexante ou com base na nova convenção do 
indexante “Euribor”. 
 

DIA ÚTIL: Dia em que os bancos, se encontrem abertos e em 
funcionamento regular em Lisboa e em que o sistema de 
pagamentos Target esteja em funcionamento. 
 

REGIME FISCAL: 
 

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 25% (art. 71º do Cód.IRS).  
 
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 é progressiva de 11,5% até aos 46,5%, tendo a 
retenção na fonte natureza de pagamento por conta do imposto 
devido em termos finais. 
 
Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação, sendo o imposto retido na 
fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 25%., excepto 
nos casos em que haja aplicação de Acordos de Dupla 
Tributação que prevejam taxas mais reduzidas, e desde que 
cumpridas as formalidades legalmente requeridas (art. 71º do 
Cód.IRS). 
A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e 
sem estabelecimento estável em território português estiver 
domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada 
por portaria do Ministro das Finanças. 
 
Auferidos por pessoas colectivas 
 

Residentes: 
Rendimentos sujeitos a tributação em sede de IRC à taxa de 
25% (acrescida de 3% para a parte do lucro tributável que 
exceda €1.500.000 mas não ultrapasse €10.000.000, e de 5% 
para a parcela que exceder €10.000.000). O imposto é objecto 
de retenção na fonte à taxa de 25%, a qual assume a natureza 
de pagamento por conta do imposto devido em termos finais. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 

Não residentes: 
Rendimentos sujeitos a retenção na fonte, a título definitivo, à 
taxa de 25%, excepto nos casos em que haja aplicação de 
Acordos de Dupla Tributação, ou de outro tipo de acordos 
internacionais ou de legislação interna que prevejam taxas 
mais reduzidas, e desde que cumpridas as formalidades 
legalmente requeridas.  
A taxa de retenção é de 30% se a entidade não residente e sem 
estabelecimento estável em território português estiver 
domiciliada em país, território ou região sujeito a um regime 
fiscal claramente mais favorável constante da lista aprovada 
por portaria do Ministro das Finanças. 
 
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 
25%. 
 
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: 
Nos termos da alinea b) do n.º 1 do artigo 10.º Código do IRS, 
constituem mais-valias os ganhos obtidos que 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 25% (artigo 72.º, n.º4, 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 acções, de obrigações e de outros títulos de 
dívida, obtido por residentes em território português (nos 
termos do disposto no artigo 72.º do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais). 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 

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 
(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 
por portaria do Ministro das Finanças). 
 
Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As mais valias concorrem para a determinação da matéria 
colectável, sendo englobadas e 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 
27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais ou da eventual 
aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 
Internacional. 
 
Auferidas por fundos de investimento mobiliário e imobiliário 
que se constituam e operem de acordo com a legislação 
nacional 
 
Nos termos do art. 22º, n.º 16, do Estatuto dos Benefícios 
Fiscais, o saldo positivo entre as mais-valias e as menos valias 
resultantes da alienação de títulos de dívida, está excluído de 
tributação, excepto quando obtido por fundos de investimento 
mistos ou fechados de subscrição particular, aos quais se 
aplicam as regras previstas no Código do IRS 
 
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 
 
Nos termos do art. 12, nº 6, do CIRS, o IRS não incide sobre 
os incrementos patrimoniais provenientes de transmissões 
gratuitas sujeitas ao imposto do selo, nem sobre os que se 
encontrem expressamente previstos em norma de delimitação 
negativa de incidência deste imposto. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 

Auferidas por pessoas colectivas 
 
Residentes: 
As transmissões gratuitas a favor de pessoas colectivas 
residentes em território português concorrem para efeitos de 
determinação do lucro tributável sujeito a IRC. 
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% (art. 87º, nº 4, do CIRC). 
 
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 incidirá 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: 
 

1200

rt
1

JN
Vt

+

+
=  

 
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, descendentes e 
ascendentes. 
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REGIME FISCAL (cont.): 
 

Não Residentes: 
Não há sujeição a Imposto do Selo sobre as transmissões 
gratuitas a favor de pessoas singulares sem domicílio em 
território português. 
 
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. 
 
Notas:  
O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime 
geral aplicável ao papel comercial com base na lei actual (que 
pode sofrer alterações) e não dispensa a consulta da legislação 
aplicável. 
A retenção de imposto na fonte não será da responsabilidade 
da Emitente, encontrando-se a cargo dos respectivos 
intermediários financeiros. 
 

“COVENANTS”: 
 

Negative Pledge 

A Emitente compromete-se a, enquanto as obrigações 
para si emergentes do Contrato de Colocação não 
estiverem integralmente satisfeitas, a não dar em garantia 
ou por qualquer forma onerar os bens que constam ou 
venham a constar do seu activo, com ressalva: 
a) das garantias existentes à presente data e aquelas que 

sejam ou venham a ser constituídas para garantia das 
obrigações decorrentes das Emissões realizadas ao 
abrigo do Programa; 

b) das garantias constituídas com o acordo prévio dos 
Tomadores do Papel Comercial, obtido por maioria 
simples; 

c) das garantias constituídas sobre bens do activo a 
adquirir ou a beneficiar pela Emitente, desde que a 
referida aquisição não se configure como uma mera 
substituição de activos, e desde que a garantia seja 
constituída em caução do respectivo preço, ou do 
crédito concedido para o efeito. 

 
Para efeitos do disposto na alínea c) anterior, não 
constitui mera substituição de activos o investimento nos 
bens do activo imobilizado que se encontrem obsoletos 
ou deteriorados. 
 
Pari Passu 
As responsabilidades assumidas para com os titulares do 
papel comercial e/ou para com as Instituições, 
constituem obrigações comuns da Emitente, a que 
corresponderá um tratamento “pari-passu” com todas as 
outras dívidas e compromissos presentes e futuros não 
especialmente garantidos, sem prejuízo dos privilégios 
que resultem da lei. 
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“COVENANTS” (cont.): 
 

Cross Default 

 

Se a Emitente entrar em mora no pagamento de 
quaisquer obrigações por si assumidas emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, ou 
ainda de emissões de valores mobiliários ou monetários 
de qualquer natureza, desde que os respectivos credores 
solicitem o reembolso antecipado das obrigações 
pecuniárias da Emitente num montante total superior a € 
10.000.000 (dez milhões de euros): 
a) cada um dos titulares do papel comercial poderá exigir 

o reembolso antecipado dos respectivos títulos; e 
b) o BES poderá resolver o contrato, mediante 

comunicação enviada para a sede da Emitente, por 
carta registada com aviso de recepção ou protocolada. 

 
Ownership Clause da Semapa – Sociedade de 
Investimento e Gestão, SGPS, S.A. a qual se obriga a 
deter, directa e/ou indirectamente, uma participação não 
inferior à maioria absoluta do capital social e/ou dos 
direitos de voto da Emitente. 
 

VENCIMENTO ANTECIPADO: A verificação de qualquer uma das situações abaixo 
enumeradas poderá constituir causa de vencimento 
antecipado do Contrato de Colocação: 
 
a) se a Emitente não reembolsar na data-valor prevista, 

qualquer uma das Emissões e/ou não proceder ao 
pagamento de qualquer outro montante devido por 
força do Programa, nomeadamente a título de 
comissões, despesas e outros encargos para si 
emergentes, e se em qualquer dos casos anteriormente 
referidos não remediar tal situação no prazo de 3 (três) 
dias úteis; 

b) se a Emitente não cumprir qualquer outra obrigação 
para si decorrente do Contrato de Colocação; 

c) se as declarações e garantias prestadas pela Emitente 
nos termos do Contrato de Colocação se revelarem ou 
tornarem falsas ou inexactas, por acção ou omissão, no 
todo ou em parte, ou no caso de omissão ou 
inexactidão das informações e elementos que a 
Emitente se comprometeu a fornecer no âmbito do 
Contrato de Colocação; 

d) se o Contrato de Colocação deixar, por qualquer 
motivo, de constituir um compromisso válido, nos 
seus precisos termos, para a Emitente; 

e) se a Emitente deixar de reunir os requisitos de que 
legalmente depende a emissão de papel comercial; 

 



 13

VENCIMENTO ANTECIPADO 
(cont.): 
 

f) se a Emitente cessar pagamentos, se se apresentar à 
falência, a processo especial de recuperação de 
empresas, ou processo equivalente em qualquer 
jurisdição relevante, ou se qualquer uma destas 
medidas for requerida por terceiros, salvo se a 
Emitente, nos 5 (cinco) dias úteis posteriores à 
notificação de tal pedido, demonstre, perante as 
Instituições, através do Agente, que o mesmo carece, 
em absoluto, de fundamento, se deixar protestar 
quaisquer títulos de crédito ou se for executada 
judicialmente, em ambos os casos por um montante 
total superior a € 10.000.000 (dez milhões de euros), 
ou se, por qualquer forma livremente apreciada pelas 
Instituições, interromper de forma voluntária e 
continuada a sua actividade comercial ou der azo à 
diminuição das suas garantias de solvabilidade em 
montante ou circunstância que revele a 
impossibilidade de vir a satisfazer pontualmente a 
generalidade das suas obrigações; 

g) se a Emitente entrar em mora no pagamento de 
quaisquer obrigações por si assumidas, emergentes de 
empréstimos, outras facilidades de crédito ou outros 
compromissos com incidência financeira, contraídos 
junto do sistema financeiro português ou estrangeiro, 
ou ainda de emissões de valores mobiliários ou 
monetários, desde que os respectivos credores 
solicitem o reembolso antecipado das obrigações 
pecuniárias da Emitente num montante total superior a 
€ 10.000.000 (dez milhões de euros); 

h) se a Emitente deixar de cumprir qualquer uma das suas 
obrigações fiscais e para com a Segurança Social, 
excepto se tais obrigações forem contestadas de boa-fé 
pela Emitente (considera-se como contestado de boa-
fé qualquer processo em que a Emitente apresente 
reclamação, impugnação, contestação, recurso ou 
oposição e preste garantia idónea no âmbito da 
suspensão do processo em curso); 

i) se as partes não chegarem a acordo nos termos da 
cláusula Vigésima Nona do Contrato de Colocação; 

j) se a Semapa – Sociedade de Investimento e Gestão, 
SGPS, S.A. deixar de deter, directa e/ou 
indirectamente, a maioria absoluta do capital social 
e/ou dos direitos de voto da Emitente. 

 
O direito de resolução apenas opera se, no prazo de 5 
(cinco) dias úteis a contar da recepção da comunicação 
referida no número anterior, a Emitente não fizer cessar 
os motivos que constituíram o fundamento invocado para 
o exercício do direito de resolução. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A ENTIDADE EMITENTE 
 
 

3.1 - Elementos de Identificação 
 
Denominação Social 
 

SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. 
 
Sede Social 
 

Outão, 2901-864 Setúbal 
 
Objecto Social 
 

Fabrico e venda de cimento e seus derivados podendo dedicar-se a outras formas de 
actividade relacionadas com o seu objecto principal. 
 
Capital Social 
 

€ 264.600.000 
 
N.º contribuinte 
 

500 243 590  
 
Matrícula 
 

Matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Setúbal. 
 
 
3.2 - Constituição e capital 
 

A Secil é uma sociedade anónima constituída em 27 de Junho de 1918.  
 

O Capital Social da Secil é de € 264.600.000, correspondente a 52.920.000 acções com 
o valor nominal de € 5 cada e é detido por: 
 

Participações qualificadas (directas ou indirectas)  em 31/12/2011 Participação (%) 
Semapa - Sociedade de Investimento e Gestão. SGPS, S.A. 46,97% 
Beton Catalan, SL. 45,13% 
Acções próprias 7,90% 
 
 
3.3 - Legislação Especial 
 

A SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, S.A. rege-se pelos estatutos e pela 
legislação geral. A Secil está dependente de licenças industriais e ambientais e outras 
relacionadas com o exercício da actividade. 
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3.4 - Órgãos Sociais 
 
Mesa da Assembleia Geral:  
Presidente -    Henrique Reynaud Campos Trocado  
Secretário -     Filipe de Andrade Pereira Coelho  
  
Conselho de Administração:  
Presidente - Pedro Mendonça de Queiroz Pereira 
Vogais - Francisco José Melo e Castro Guedes  
  Carlos Alberto Medeiros Abreu  
  Sérgio António Alves Martins  
  Gonçalo de Castro Salazar Leite  
  Joaquim Dias Cardoso 
  José Alfredo de Almeida Honório 
  Mário José de Matos Valadas 
  Jim Mintern 
  Anthony O’Loghlen 
  Friedrich Franc Hesterkamp 
  Sebastian Alegre Rosselo 
                        Anthony Creedon 
                        James Henry Morris 
                        João Carlos Vendeirinho Almeida 
 

 

Fiscal Único:  
Pricewaterhousecoopers & associados, SROC, Lda. representada por 
António Alberto Henriques Assis ou por César Abel Rodrigues Gonçalves 
 

Efectivo 

Jorge Manuel Santos Costa 
 

Suplente 
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3.6 - Situação Económica e Financeira 
 
Apresentam-se de seguida as Demonstrações Financeiras Consolidadas e Individuais 
relativas aos exercícios de 2008, 2009 e 2010. 
 
3.6.1 – Contas Consolidadas 

 
3.6.1.1 – Balanços Consolidados 
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3.6.1.2 - Demonstrações de Resultados Consolidadas 
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3.6.1.3 - Demonstrações dos Fluxos de Caixa Consolidadas 
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3.6.2 – Contas Individuais 

 
 

3.6.2.1 – Balanços Individuais 
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3.6.2.2 – Demonstrações de Resultados Individuais 
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3.6.2.3 – Demonstrações dos Fluxos de Caixa Individuais 
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