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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 assegura a 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. 

 

A 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. 

 

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 os constituem serão organizados e liderados pelo 

Banco Espírito Santo de Investimento, S.A., sendo as emissões totalmente tomadas pelo Banco 

Espírito Santo, S.A. 

 

Os Estatutos e Relatórios e Contas poderão ser consultados na sua sede. 
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II - TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 

 

 

EMITENTE: 
 

AMORIM - INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, 

S.G.P.S., S.A. (“AIP”). 

 

MODALIDADE: 

 

Programa de Emissões de Papel Comercial por Oferta Privada 

de Subscrição, sem garantia de reembolso. 

 

MOEDA: Euro (€) 

 

MONTANTE: € 25.000.000,00 (vinte cinco milhões de euros) reduzindo-se 

para € 12.500.000 (doze milhões e quinhentos mil euros) a 

partir de dia 10 de Julho de 2013, inclusive. 

 

PRAZO DO PROGRAMA: 

 

10 de Julho de 2014, salvo denúncia do PROGRAMA nos 

termos seguintes. 

 

A EMITENTE tem a faculdade de, anualmente, a partir do 

segundo ano de vida do PROGRAMA, inclusive, denunciar o 

PROGRAMA, desde que comunique esta sua intenção ao 

AGENTE com uma antecedência mínima de 45 dias sobre o 

termo do período anual em causa. 

 

SINDICATO DE TOMADA FIRME: 

 

O PROGRAMA será integralmente tomado pelo Banco 

Espírito Santo, S.A. (“BES”). 

 

LÍDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO 

DOMICILIÁRIA: 

 

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

Investimento”). 

 

TOMADA DE FUNDOS: 
 

Em número de EMISSÕES, PRAZOS DE EMISSÃO e 

montantes, por opção e de acordo com as necessidades da 

EMITENTE sendo que nenhuma EMISSÃO deverá subsistir 

para além do prazo do PROGRAMA, nem deverão coexistir 

em dado momento EMISSÕES cujo montante global exceda 

o montante do PROGRAMA. 

 

REPRESENTAÇÃO: 

 

Sob a forma escritural, em regime nominativo, de valor 

nominal mínimo de € 50.000,00 

 

REALIZAÇÃO: 

 

Pagamento integral no acto de subscrição. 

PREÇO DE EMISSÃO: Abaixo do par, sendo os títulos emitidos a "desconto por 

dentro". 

 

CONTAGEM DE DIAS: 

 

Actual / 360. 

MODALIDADES DE 

COLOCAÇÃO: 

 

Colocação Directa: 

 

 Montante mínimo de cada EMISSÃO: € 1.000.000,00 em 

múltiplos de € 50.000,00 

 PRAZO DE EMISSÃO: 90 a 360 dias, de acordo com a 

EMITENTE; 

 o BES subscreverá, o PAPEL COMERCIAL emitido 

pela EMITENTE; 
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MODO DE FUNCIONAMENTO: 

 

2.º dia útil anterior a cada DATA DE SUBSCRIÇÃO: 

 

Até às 10H00 – A EMITENTE enviará ao AGENTE a 

notificação indicando o montante e o PRAZO DE 

EMISSÃO de cada EMISSÃO; 

 

 Até às 12H00 – O AGENTE confirmará junto do BES e 

da EMITENTE as condições de colocação de cada 

EMISSÃO. 

 

TAXA DE JURO: 
 

Será a taxa variável, determinada e em vigor no 2.º dia útil 

anterior a cada DATA DE SUBSCRIÇÃO, igual à:  

 

EURIBOR (para o respectivo PRAZO DE EMISSÃO) + 

2,00% a.a. 

 

 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. 

 

Para PRAZOS DE EMISSÃO diferentes daqueles em que há 

definição de EURIBOR conforme parágrafo anterior, a 

TAXA DE JURO será igual à média interpolada das taxas 

EURIBOR para os dois prazos imediatamente mais próximos 

do PRAZO DE EMISSÃO, em vigor no segundo dia útil 

anterior à respectiva DATA DE SUBSCRIÇÃO, acrescida de 

2,00% ao ano. 
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 até aos 46,5%, tendo a retenção 

na fonte natureza de pagamento por conta do imposto devido 

em termos finais. 
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REGIME FISCAL (CONT.): 

 

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 o não residente estiver 

domiciliado 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. 

 

 

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 o não residente estiver 

domiciliado 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. 
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REGIME FISCAL (CONT.): 

 

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). 

 

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. 

 

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. 
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REGIME FISCAL (CONT.): 

 

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. 

 

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
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REGIME FISCAL (CONT.): 

 

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. 

 

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. 
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“COVENANTS”:  Negative Pledge 

A EMITENTE compromete-se a, enquanto as obrigações 

para si emergentes do PROGRAMA não se extinguirem, não 

dar em garantia ou, por qualquer outra forma, onerar os bens 

que constam ou venham a constar do seu activo, salvo no caso 

de: 

a) 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) garantias constituídas com o acordo prévio dos titulares do 

PAPEL COMERCIAL, obtido por maioria simples; 

c) garantias constituídas sobre bens do activo da 

EMITENTE a adquirir ou a beneficiar por ela, desde que 

a referida aquisição não se configure como 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 anterior, não constitui mera 

substituição de activos o investimento nos bens do activo 

imobilizado que se encontrem obsoletos ou deteriorados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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: 
 

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. 

 

  Pari Passu 

As responsabilidades assumidas para com os titulares do papel 

comercial e/ou para com o BES, 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. 

  

 Ownership clause sobre, pelo menos, 51% do capital 

social e/ou dos direitos de voto, detidos, directa ou 

indirectamente, da CORTICEIRA AMORIM, S.G.P.S., S.A. 
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III - INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 

 

3.1. Elementos de Identificação 

 

 Denominação: Amorim - Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.  

 Objecto Social: A sociedade tem por objecto social a gestão das participações sociais de outras 

sociedades, como forma indirecta de exercício de actividades económicas. 

 Sede: Edifício Amorim I, Rua de Meladas, n.º 380, 4536-902 Mozelos VFR CODEX 

 NIPC: 502 028 610 

 Matrícula: Conservatória do Registo Comercial de Santa Maria da Feira, sob o n.º 502 028 

610 

 

3.2. Constituição e Capital 

 

 Constituição: 6 de Junho de 1988, 

 Capital social actual: € 138.750.000, representado por 27.750.000 acções com o valor nominal 

de € 5 cada uma. 

 A Amorim - Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A. é detida a 100% pela 

INTERFAMÍLIA II, S.G.P.S., S.A.. Esta sociedade é controlada integralmente por sociedades 

detidas exclusivamente por membros da Família Amorim. 

 

3.3. Enquadramento Legal 

 

O presente programa é efectuado de acordo com os requisitos estabelecidos legalmente através do 

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 n.º1/2004, da CMVM. 
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3.4. Legislação especial 

 

A Amorim - Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A. rege-se pelos seus Estatutos e pela 

legislação geral, não estando dependente em relação a alvarás, patentes, licenças, contratos de 

concessão ou qualquer tipo de contrato. 

 

3.5. Principais instalações   

 
 Edifício Amorim I, Rua de Meladas, n.º 380, 4536-902 Mozelos VFR CODEX 

 

3.6. Órgãos Sociais  

 

Conselho de Administração: 

 Presidente:  Américo Ferreira de Amorim 

 1º Vice - Presidente: Cristina Rios de Amorim Baptista 

 2º Vice - Presidente: Paula Fernanda Ramos Amorim 

 Vogais:   Joaquim Ferreira de Amorim 

    António Rios de Amorim 

    Luísa Alexandra Ramos Amorim 

    Nuno Filipe Vilela Barroca de Oliveira 

    André de Castro Amorim 

Mesa da Assembleia Geral 

 Presidente:  Jorge Manuel Bonito Pratas e Sousa 

 Vice - Presidente: Gabriela Lopes Rodrigues Martins Câmara Pestana 

 Secretário:  Américo Gustavo de Oliveira Ferreira 

 

Fiscal Único 

Efectivo: PriceWaterhouseCoopers & Associados – Sociedade de Revisores Oficiais de 

Contas, Lda., representada por José Pereira Alves (ROC) ou por António 

Joaquim Brochado Correia (ROC)  

 Suplente: Hermínio António Paulos Afonso (ROC) 

 

 
3.7.  Representante da Empresa  

 

Identificação: Dra. Cristina Amorim 

Morada: Rua de Meladas, n.º 380 – Apartado 20, 4536-902 Mozelos 

Telefone: 22 747 54 00 

Fax:  22 747 54 07 



13 
 

 

3.8. Informação Económica e Financeira 

 

3.8.1. Contas Consolidadas 

 

3.8.1.1 Balanço Consolidado 

 
milhares de euros

Balanço consolidado
Dezembro 

2011

Dezembro 

2010

Dezembro 

2009

Activo
    Activos  Fixos  Tangíveis 194.225 190.991 196.407

    Activos  biológicos 2.183 2.253 0

    Propriedades  de Investimento 8.043 8.348 9.758

    Goodwi l l 11.849 16.773 20.378

    Investimentos  em Associadas 50.498 60.892 65.797

    Activos  Intangíveis 689 650 681

    Outros  activos  financeiros 4.887 3.400 3.780

    Impostos  di feridos 6.492 8.353 8.523

    Outros  Activos 20.101 19.605 26.238

                Activos Não Correntes 298.966 311.265 331.563

    Inventários 232.248 191.273 180.978

    Cl ientes 125.187 117.612 117.358

    Impostos  a  recuperar 24.292 17.034 17.134

    Outros  Activos 88.272 91.098 86.032

    Ca ixa  e equiva lentes 29.844 107.746 32.454

                Activos Correntes 499.843 524.763 433.955

Total do Activo 798.808 836.028 765.518

Capitais Próprios
    Capita l  socia l 138.750 138.750 138.750

    Reservas  e outras  componentes  do capita l  próprio 104.241 96.401 65.516

    Resultado Líquido do Exercício 9.567 7.227 13.183

    Interesses  Minori tários 64.592 61.686 84.561

Total dos Capitais Próprios 317.150 304.064 302.010

Passivo
    Dívida  Remunerada 157.236 88.859 226.400

    Outros  empréstimos  obtidos  e credores  diversos 11.277 1.160 7.170

    Provisões 16.952 14.798 4.910

    Impostos  di feridos 6.937 6.901 5.255

                Passivos Não Correntes 192.402 111.718 243.735

    Dívida  Remunerada 128.809 273.980 90.610

    Fornecedores 108.573 100.590 78.636

    Outros  empréstimos  obtidos  e credores  diversos 37.396 34.020 40.635

    Es tado e outros  entes  Públ icos 14.478 11.655 9.892

                Passivos Correntes 289.256 420.246 219.773

Total do Passivo e Capitais Próprios 798.808 836.028 765.518
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3.8.1.2. Demonstração de Resultados Consolidados  

 

 
milhares de euros

Rendimentos e Gastos consolidados
Dezembro 

2011

Dezembro 

2010

Dezembro 

2009

Vendas  e prestação de serviços 517.321 469.591 438.509

Custo das  mercadorias  vendidas  e das  matérias  consumidas 256.554 227.099 228.441

Variação de produção 3.901 2.007 -4.712

Margem Bruta 264.669 244.499 205.356

50,8% 51,8% 47,3%

Fornecimento e Serviços  Externos 89.810 81.159 74.406

Custos  com Pessoal 101.516 98.300 97.215

Ajustamentos  de imparidade de Activos 3.635 2.142 740

Outros  rendimentos  e ganhos 14.861 15.719 16.033

Outros  gastos  e perdas 13.924 12.967 8.451

Cash Flow operacional corrente (EBITDA corrente) 70.645 65.651 40.577

Depreciações 23.140 22.987 22.095

Resultados operacionais corrente (EBIT corrente) 47.505 42.664 18.482

Custo da reestruturação 5.792 5.110 4.515

Juros  Líquidos -8.419 -6.084 -6.536

Ganhos  (perdas) em associadas -2.369 -4.410 11.904

Resultados antes de impostos 30.926 27.061 19.334

Imposto sobre os  resultados 15.332 13.425 3.781

Resultados após impostos 15.594 13.636 15.553

Interesses  minori tários 6.027 6.409 2.370

Resultado Líquido atribuível  aos  accionis tas  da  

Amorim Investimentos  e Participações
9.567 7.227 13.183

Resultado por acção - Básico e Diluído (euros  por acção) 0,345 0,260 0,475
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3.8.1.3 Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa 

 

 

milhares de euros

Demonstração consolidada de Fluxos de Caixa Dezembro 2011 Dezembro 2010 Dezembro 2009

ACTIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos  de cl ientes 560.296 491.431 441.912

Pagamentos  a  fornecedores -467.027 -335.751 -267.725

Pagamentos  ao pessoal -97.967 -97.149 -103.236

Fluxo gerado pelas operações -4.698 58.531 70.951

Pagamento/recebimento do imposto s/ o rendimento -7.581 -2.764 -3.178

Outros  rec./pag. relativos  à  act. operacional 30.415 6.055 31.569

FLUXOS DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS 18.136 61.822 99.342

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO

Recebimentos  provenientes  de:

Activos  fixos  tangíveis 3.935 1.019 752

Investimentos  financeiros 5.044 4.859 9.192

Outros  activos 954 526 0

Juros  e Proveitos  relacionados 6.868 4.192 3.370

Subs ídios  de investimento 856 89 2.371

Dividendos 3.704 2.782 1.884

Pagamentos  respeitantes  a :

Activos  fixos  tangíveis -27.987 -18.409 -18.170

Investimentos  financeiros -2.035 -16.453 -6.317

Activos  Intangíveis -334 -938 0

Outros  activos -14 -685 -259

FLUXO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO -9.009 -23.018 -7.177

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos  provenientes  de:

Empréstimos  obtidos 0 8.254 0

Outros 785 631 2.488

Pagamentos  respeitantes  a :

Empréstimos  obtidos -78.758 0 -47.723

Juros  e custos  s imi lares -13.558 -7.704 -11.110

Dividendos -2.945 -704 -21.774

Aquis ições  de acções  (quotas) próprias 0 0 -299

Amortização de contratos  de locação financeira -430 0 -267

Outros -1.129 -533 -844

FLUXO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO -96.035 -56 -79.531

Variações  de ca ixa  e seus  equiva lentes -86.907 38.748 12.635

Efei to das  di ferenças  de câmbio -183 654 248

Variação de perímetro 0 0 0

Caixa  e seus  equiva lentes  no início do período 64.733 25.331 12.448

Caixa  e seus  equiva lentes  no fim do período -22.357 64.733 25.331  
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3.8.2 Contas Individuais 

 

3.8.2.1 Balanço Individual 

 

Balanço Individual 31 Dez. 2011 31 Dez. 2010 31 Dez. 2009

ACTIVO

Activo não corrente

   Activos intangíveis 0,00 0,00 0,00

   Activos fixos tangíveis 0,00 0,00 0,00

   Participações financeiras 231.630.147,21 245.230.147,21 206.246.571,17

   Empresas do grupo 52.700,00 28.700,00 40.008.500,00

231.682.847,21 245.258.847,21 246.255.071,17

Activo corrente

   Estado e outros entes públicos 3.291,29 3.291,29 3.291,29

   Empresas do grupo 49.597.312,63 107.923.130,63 54.541.031,92

   Outras contas a receber 915.036,75 713.625,51 388.093,16

   Diferimentos 785.698,23 516.599,63 69.768,30

   Caixa e depósitos bancários 3.413,21 5.062.319,58 3.012.626,89

51.304.752,11 114.218.966,64 58.014.811,56

Total do Activo 282.987.599,32 359.477.813,85 304.269.882,73

CAPITAL PRÓPRIO

   Capital realizado 138.750.000,00 138.750.000,00 138.750.000,00

   Prémios de emissão 16.263.435,12 16.263.435,12 16.263.435,12

   Reservas legais 27.750.000,00 27.750.000,00 27.750.000,00

   Outras reservas 311.599,47 311.599,47 311.599,47

  Resultados transitados -49.417.926,54 -38.553.732,05 -864,08

133.657.108,05 144.521.302,54 183.074.170,51

   Resultado liquido do período -19.447.714,07 -10.864.194,49 -38.552.867,97

Total do capital próprio 114.209.393,98 133.657.108,05 144.521.302,54

PASSIVO

Passivo não corrente

    Financiamentos obtidos 88.789.214,85 69.373.400,32 129.834.457,38

Passivo corrente

   Fornecedores 99.900,40 95.907,92 61.787,06

   Estado e outros entes públicos 105.802,78 99.180,06 139.217,95

   Empresas do grupo - - 9.465,91

   Financiamentos obtidos 77.939.338,15 155.270.897,44 29.223.495,24

    Outras contas a pagar 1.843.949,16 981.320,06 480.156,65

79.988.990,49 156.447.305,48 29.914.122,81

Total do passivo 168.778.205,34 225.820.705,80 159.748.580,19

Total do capital próprio e do passivo 282.987.599,32 359.477.813,85 304.269.882,73
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3.8.2.2 Demonstração de Resultados Individual  

 

 
RENDIMENTOS E GASTOS INDIVIDUAIS 2011 2010 2009

   Ganhos/perdas imputados de subsidiárias -12.900.000,00 -7.000.000,00 -36.697.969,59

   Fornecimentos e serviços externos -413.521,60 -525.734,26 -395.213,64

   Gastos com pessoal -1.405.694,49 -1.250.486,66 -2.007.191,16

   Outros rendimentos e ganhos 360,74 51.881,01 704,57

   Outros gastos e perdas -353.578,81 -554.915,74 -458.269,15

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -15.072.434,16 -9.279.255,65 -39.557.938,97

   Gastos/reversões de depreciação e amortização - - -147,04

Resultados operacionais (antes de gastos de financiamento e impostos) -15.072.434,16 -9.279.255,65 -39.558.086,01

   Juros e rendimentos similares obtidos 3.498.617,26 1.519.598,83 3.540.757.99

   Juros e gastos similares suportados -7.805.205,41 -3.083.325,03 -2.506.783,33

Resultados antes de impostos -19.379.022,31 -10.842.981,85 -42.064.869,34

   Imposto sobre o rendimento do período -68.691,76 -21.212,64 -28.756,62

Resultado líquido do período -19.447.714,07 -10.864.194,49 -42.093.625,96

   Resultado por acção – básico e diluído -0,70 -0,39 -1,52
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3.8.2.3 Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa 

 

Demonstração de Fluxos de Caixa Individual 2011 2010 2009

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

   Pagamentos a fornecedores -428.954,57 -513.086,48 -451.009,97

   Pagamentos ao pessoal -1.172.135,69 -1.077.023,67 -1.735.859,09

   Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -215.073,76 133.379,91 -221.601,57

  Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional -575.474,84 -752.273,84 -746.221,42

              Fluxos das actividades operacionais   ( 1 ) -2.391.638,86 -2.209.004,08 -3.154.692,05

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

   Recebimentos provenientes de:

       Activos fixos tangíveis 0,00 9.000,00 0

       Investimentos financeiros 136.540.100,00 134.200.204,08 130.393.458,92

       Juros e rendimentos similares 3.299.991,16 2.498.299,85 8.058.402,10

       Dividendos - - 3.297.222,00

   Pagamentos respeitantes a:

       Investimentos financeiros -79.839.900,00 -195.054.939,04 -143.165.600,00

              Fluxos das actividades de investimento   ( 2 ) 60.000.191,16 -58.347.435,11 -1.416.516,98

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

   Recebimentos provenientes de:

       Empréstimos obtidos 77.667.053,66 94.115.918,75 202.842.223,74

   Pagamentos respeitantes a:

       Empréstimos obtidos -141.404.901,20 -47.724.138,42 -191.188.033,37

       Juros e gastos similares -7.172.135,01 -2.980.212,66 -2.861.094,55

      Dividendos - - -21.300.000,00

              Fluxos das actividades de financiamento   ( 3 ) -70.909.982,55 43.411.567,67 -12.506.904,18

   Variação de caixa e seus equivalentes   (1 + 2 + 3 ) -13.301.430,25 -17.144.871,52 -17.078.113,21

   Caixa e seus equivalentes no início do período -17.219.851,35 -74.979,83 17.003.133,38

   Caixa e seus equivalentes no fim do período -30.521.281,60 -17.219.851,35 -74.979,83

 
 


