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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 EDA – Electricidade dos Açores, S.A. (a Entidade 
Emitente), a qual autorizou o Banif – Banco de Investimento, S.A. (a Instituição Domiciliária e Agente) 

a proceder à sua divulgação. 
 

A Entidade Domiciliária é responsável por assegurar que as emissões a realizar no âmbito do presente 
Programa de Papel Comercial (Programa), serão efectuadas de acordo com o preceituado no referido 

Decreto-Lei. Esta responsabilidade não envolve, porém, qualquer garantia ou compromisso do Banif – 

Banco de Investimento, S.A. 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 

o Banif – Banco de Investimento, S.A. qualquer obrigação nesse sentido, nos prazos e nas condições 
previstos na lei. 

 
Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das Emissões ao Eurolist by Euronext 

Lisbon da Euronext Lisboa – Sociedade Gestora de Mercados Regulamentados, S.A.. 

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

Banif – Banco de Investimento, S.A.. 
 

Os Estatutos e Relatórios e Contas da Empresa poderão ser consultados na sua Sede. 

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

 

EDA – Electricidade dos Açores, S.A. 

 
Sede: Rua Eng. José Cordeiro, 6 

                           9504-535 Ponta Delgada, Açores 

 

Ponta Delgada– Açores 
 

Telefone n.º: 296 202 000 
Telefax n.º: 296 202 399 
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II – Termos e Condições do Programa 
 
 

2.1. PROGRAMA 

 

Emitente: EDA – Electricidade dos Açores, S.A.; 

Organização e Liderança: Banif – Banco de Investimento, S.A.; 

Agente e Instituição  

Registadora: Banif – Banco de Investimento, S.A.; 

Valor Nominal do  

Programa: EUR 5.000.000,00; 

Moeda de Denominação: Euro (EUR); 

Representação do Papel 

Comercial Emitido: Valores mobiliários nominativos e com representação 

escritural, com valor nominal unitário de EUR 50.000,00; 

Garantia de Subscrição: Não Aplicável; 

Garantia de Reembolso: Não Aplicável; 

Prazo do Contrato: Um ano, ou seja até 16 de Agosto de 2013; 

 

 

2.2. COLOCAÇÃO / SUBSCRIÇÃO DO PAPEL COMERCIAL 

 

Modalidade de Colocação: Subscrição particular e directa. 

A colocação será efectuada através de uma das seguintes 

formas: 

 Leilão Competitivo de Taxas de Juro e/ou 

 Directa; 

Montante das Emissões: A definir pela Emitente antes de cada Emissão, observando 

sempre o Montante Máximo do Programa e sempre em 

valores nominais mínimos de €100.000,00, para colocação 

directa e de € 250.000,00, para colocação por leilão 

competitivo de taxas de juro sempre em múltiplos de 

€50.000,00; 

Prazo de Emissão: De 7 a 31dias, na modalidade de colocação directa e na 

modalidade de leilão competitivo de taxas de juro, não 

podendo a data de reembolso de qualquer emissão 

ultrapassar o dia 16 de Agosto de 2013, salvo se coincidir 

com um dia que não seja dia útil; 

Modo de Funcionamento 
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Colocação Directa:  Até às 12h00 horas do 3.º dia útil anterior à data em que 

pretenda efectuar cada emissão, a Emitente, comunicará 

por escrito ao Agente, 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 11:30 horas do 2.º dia útil anterior à data indicada 

na notificação como data de emissão, o Agente comunicará 

à Emitente a(s) proposta(s) de subscrição da Emissão, 

indicando a respectiva taxa de juro aplicável, a qual não 

poderá exceder a Taxa de Intervenção. 

Até às 12.00 horas do mesmo dia, a Emitente comunicará 

ao Agente a sua aceitação ou recusa, total ou parcial, da(s) 

proposta(s) apresentada(s), para toda ou parte da emissão. 

O silêncio da Emitente terá o valor expresso de aceitação 

da(s) proposta(s) apresentada(s). 

Em caso de recusa total ou parcial da(s) proposta(s) 

apresentada(s), ou se não tiver sido colocado o montante 

da emissão, a Emitente deverá comunicar ao Agente se 

pretende recorrer directamente à modalidade de colocação 

por leilão competitivo de taxas de juro, remetendo ao 

Agente nova notificação, iniciando-se a contagem de um 

novo prazo. 

 

Colocação por Leilão:  Até às 10h00 horas do 5.º dia útil anterior à data em que 

pretenda efectuar cada emissão, a Emitente, comunicará por 

escrito ao Agente, 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 de colocação das 

emissões, as entidades para o efeito determinadas pelo 

Agente. 

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 de Investimento, 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 de Investimento, S.A.; 

- se refiram a um valor nominal mínimo de EUR 50.000,00 

e em múltiplos de EUR 50.000,00; 

- 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 para o Período de Emissão respectivo, em vigor no 

segundo dia útil anterior à data da emissão, acrescida de 

6,00% ao ano. 

Nas Emissões com um Período de Emissão não idêntico aos 

prazos para os quais a Euribor seja oficialmente divulgada, a 

Taxa de Intervenção corresponde à média interpolada das 

Euribor imediatamente mais próximas do Período de 

Emissão, em vigor no segundo dia útil anterior à data de 

emissão, acrescida de 6,00% ao ano; 

Preço de Subscrição: O Papel Comercial será emitido ao seu valor nominal e os 

juros de cada Emissão serão pagos na respectiva Data de 

Reembolso e calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

 JN=VN*TJ*PE/360 

 Em que: 

 JP = Juros a pagar 

 VN = Valor nominal da emissão 

 PE = Prazo de emissão (em dias) 

 TJ = Taxa de juro aplicável a.a. 

 

Método de Cálculo e 

Pagamento de Juros: Os juros serão contados dia a dia, com base num ano de 

360 dias. 
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 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; 

Realização: Pagamento integral no acto de subscrição. 

 

 

2.3. REEMBOLSO DO PAPEL COMERCIAL 

 

Valor e Data de  

Reembolso: O reembolso será feito de uma forma global, ao valor 

nominal acrescido dos respectivos juros, na data de 

vencimento de cada emissão. 

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

emissões nem a aquisição, pela EMITENTE, de papel 

comercial por ela emitido ao abrigo do Programa. 

 

Resolução: Caso o Contrato venha a ser resolvido por ocorrência dos 

pontos seguinte, a EMITENTE obriga-se a reembolsar de 

imediato todas as Emissões ainda não reembolsadas, com 

os juros calculados até à data em que se efectuar o referido 

reembolso: 

a) não cumprimento integral e atempado, por parte da 

EMITENTE, de qualquer obrigação que para esta resulta 

e/ou venha a resultar do CONTRATO; 

b) não cumprimento integral e atempadamente pela 

EMITENTE, de qualquer obrigação que para esta resulta 

e/ou venha a resultar de qualquer EMISSÃO; 

c) cisão ou fusão da EMITENTE, salvo consentimento prévio 

e por escrito do Agente; 

d) a EMITENTE  deliberar a respectiva dissolução ou esta for 

requerida por terceiros; 

e) se uma parte substancial dos bens da EMITENTE for 

apreendida, penhorada ou executada; 

f) caso a EMITENTE se encontre numa situação de mora 

relativamente ao cumprimento de qualquer obrigação 

relevante assumida perante uma sociedade do Grupo 

Banif ou se o passivo da EMITENTE se tornar superior ao 
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seu activo, avaliados segundo as normas contabilísticas 

aplicáveis; 

g) A EMITENTE deixe de ser detida em 50.1% pela Região 

Autónoma dos Açores; 

h) caso, sendo aplicável, qualquer garantia destinada a 

assegurar o cumprimento das obrigações assumidas pela 

EMITENTE no CONTRATO deixe de ser válida, eficaz e 

suficiente e a garantia em questão não for reforçada ou 

substituída nos termos da lei, de forma  

i) se a EMITENTE não cumprir, integral e pontualmente, os 

seus compromissos para com a Segurança Social ou as 

autoridades fiscais ou não liquidar pontualmente 

qualquer dívida de capital e/ou juros perante quaisquer 

entidades públicas; 

j) se a EMITENTE cessar, total ou parcialmente, as 

respectivas actividades comerciais ou se, por qualquer 

forma fundamentada pelo Agente, houver lugar a uma 

diminuição relevante das garantias de solvabilidade da 

EMITENTE; 

k) se a EMITENTE não cumprir a obrigação de fornecer ao 

Agenteas suas contas e demais informação relevante, 

designadamente a que deve constar da Nota Informativa; 

l) se alguma das declarações ou garantias prestadas pela 

EMITENTE ao abrigo do CONTRATO ou com referência 

ao mesmo, se vier a revelar falsa, incompleta ou 

incorrecta, por acção ou omissão, e a mesma não for 

objecto de rectificação (caso tal seja possível) no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis após a EMITENTE ter tomado 

conhecimento da respectiva ocorrência ou após a 

recepção por parte da EMITENTE de notificação 

solicitando a sanação dessa falsidade, incompletude ou 

incorrecção; 

m) se a EMITENTE se constituir em mora no pagamento 

ou no cumprimento de qualquer obrigação resultante de 

outros empréstimos ou financiamentos contratados em 

Portugal ou no estrangeiro, ou ainda no pagamento ou 

no cumprimento de obrigações decorrentes de valores 

mobiliários ou monetários de qualquer natureza; 
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n) for tomada, sem o consentimento prévio e por escrito 

do Agente, qualquer deliberação no sentido de proceder 

à redução do capital social da EMITENTE, ou se se 

verificarem, relativamente à EMITENTE, os requisitos que, 

nos termos do artigo 35.º do Código dasSociedades 

Comerciais (ou da disposição legal ou regulamentar que 

materialmente a venha a substituir), podem constituir 

fundamento de redução do respectivo capital social; 

o) se, de acordo com as demonstrações financeiras 

consolidadas da EMITENTE, relativas a 30 de Junho ou 31 

de Dezembro imediatamente anterior (apresentadas de 

acordo com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro, e relativamente a 31 de Dezembro, 

devidamente auditadas e certificadas por entidade 

independente), o rácio de endividamento for superior a 

5,5 (cinco virgula cinco) vezes; por rácio de 

endividamento entende-se o rácio resultante da aplicação 

da fórmula NET DEBT / EBITDA. Por NET DEBT entende-

se qualquer tipo de endividamento remunerado de curto, 

médio e longo prazo, sénior ou subordinado, 

nomeadamente dívida a instituições de crédito, 

empréstimos obrigacionistas, programas de papel 

comercial, suprimentos desde que remunerados, dívida 

sob a forma de programas de apoio, incentivos 

reembolsáveis, sujeito a pagamento de juros ou não, 

factoring, leasing, letras descontadas ou outros 

empréstimos, deduzido de caixa e depósitos bancários; O 

EBITDA corresponde à soma dos resultados operacionais 

com amortizações do exercício e provisões do exercício 

(para a determinação do rácio a 30 de Junho de cada 

ano, considerar-se-á, para as rubricas indicadas, o valor 

correspondente aos doze meses anteriores); 

p) o CONTRATO deixar de constituir, por qualquer 

motivo, um compromisso válido, nos seus precisos 

termos, para a EMITENTE; 

q) a EMITENTE deixar de reunir os requisitos de que 

legalmente depende a EMISSÃO de PAPEL 

COMERCIAL ou se o cumprimento das obrigações 
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assumidas pela EMITENTE no CONTRATO se tornar 

impossível ou ilegal; 

r) a EMITENTE alienar ou prometer alienar, constituir ou 

prometer constituir garantia real ou pessoal sobre 

quaisquer bens ou direitos que à data da celebração do 

CONTRATO ou no futuro venham a fazer parte do seu 

património (ou do património de sociedades que 

integrem o seu balanço consolidado), ou por qualquer 

outra forma criar ou prometer criar qualquer limitação ou 

ónus sobre quaisquer bens ou direitos que à data da 

celebração do CONTRATO ou no futuro venham a fazer 

parte do seu património (ou do património de sociedades 

que integrem o seu balanço consolidado), salvo se: 

(i) tiver obtido autorização escrita e prévia do 

Agente para o efeito; ou 

(ii)se tratar de garantias constituídas sobre bens do 

“Activo Não Corrente” a adquirir ou a beneficiar pela 

sociedade que detenha  tais activos, 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, não constituindo 

para este efeito “mera substituição de activos”, o 

investimento nos bens do “Activo Não Corrente” que 

se encontrem obsoletos ou deteriorados. Por 

“Activo” e “Activo Não Corrente” consideram-se os 

definidos de acordo com as Normas Internacionais 

de Relato Financeiro, ou, conforme os casos, com 

outros princípios contabilísticos geralmente aceites 

no caso de a base de apresentação de contas das 

sociedades em causa ser diferente daquela. 

 

 

2.4. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL E AUTORIZAÇÃO 

 

A EMITENTE poderá emitir valores mobiliários de acordo com os requisitos estabelecidos 

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

legislação regulamentar aplicável à emissão de papel comercial. 
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A realização do Programa de acordo com os termos e condições estabelecidos no Contrato foi 

deliberada pela Comissão Executiva da EDA – Electricidade dos Açores, S.A., a 10 de Agosto 

de dois mil e doze. 

 

 

2.5. NOTAÇÃO DE RATING 

 

O presente Programa de Papel Comercial não foi objecto de avaliação por qualquer empresa 

especializada registada na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários; 

 

 

2.6. REGIME FISCAL 

 

Os rendimentos do Papel Comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos títulos serem ou não emitidos a desconto. 

 

1. Imposto sobre o rendimento - Juros  

1.1 Pessoas Singulares  

Residentes:  

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

definitivo, à taxa liberatória de 25%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%2, 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 25%3, exceptuando-se 

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

reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades.  

 

1.2 Pessoas Colectivas  

Residentes:  

Sujeitos ao regime geral de tributação de IRC. 

                                                           
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. Ademais, tais rendimentos estão ainda sujeitos a retenção na fonte a título, à taxa liberatória de 30%, quando obtidos por entidades não 
residentes 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 292/2011, de 8 de Novembro. 
2

 Os sujeitos passivos com rendimento colectável superior a € 153.300 encontrar-se-ão sujeitos à aplicação de uma taxa adicional de 2,5%. 
3

Vide comentários 1 . 
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Pelo que, a matéria colectável encontra-se sujeita a tributação à 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 

€ 1.500.000 e até € 10.000.000 incide ainda uma taxa adicional de 3%, a título de derrama 

estadual, sendo o lucro tributável superior a esse montante sujeito a uma taxa adicional de 

5%.  

O imposto é objecto de retenção na fonte à taxa de 25%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 25%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.  

 

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 25%6.  

 

Fundos de pensões e fundos de capital de risco nacionais: 

Isentos de tributação nos termos do respectivo regime fiscal aplicável.  

 

2 Mais-Valias  

2.1 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 

25%, 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 identificados7. 

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.  

                                                           
4

V. comentário 1 supra. 
5

V. Comentário 1 supra. 
6

V. Comentário 1 supra. 
7

 V. comentário 2 supra. 
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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 292/2011, de 8 de Novembro, 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. 

 

2.2 Pessoas Colectivas  

Residentes:  

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

termos acima identificados.  

 

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 292/2011, de 8 de Novembro, 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.  
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3 Transmissões gratuitas  

3.1 Pessoas Singulares  

Não sujeitas a IRS.  

 

3.2 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 à taxa 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, a título de derrama estadual, aplicável nos termos acima 

referidos para os rendimentos de capitais).  

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%8. 

 

4 Imposto do Selo sobre as transmissões gratuitas  

4.1 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.  

 

4.2 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.  

                                                           
8

Salvo aplicação de taxa de 30%. V. comentário 1 supra. 
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O regime fiscal apresentado constitui UMA MERA SÚMULA do regime geral e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. 

 

2.7 Transmissibilidade:  

Os valores emitidos são livremente negociáveis, no entanto, a produção dos efeitos da 

transmissão dos valores mobiliários só se opera após comunicação daquela transmissão, 

efectuada pelo cessionário, ao Banif – Banco de Investimento, S.A., enquanto entidade 

registadora. 

 

 

 

III – Informações sobre a Entidade Emitente 

 
 

3.1 Elementos de Identificação 

 
Denominação Social 

EDA – Electricidade dos Açores, S.A. 
 

Sede Social 
Rua Francisco Pereira Ataíde, nº 1 

9504-535 Ponta Delgada, Açores 

 

Objecto Social 
De acordo com o Art.º 3º dos Estatutos, o objecto social da EDA – Electricidade dos Açores, 

S.A. é a produção, aquisição, transporte, distribuição e venda de energia eléctrica. 
  A sociedade pode ainda: 

  a) Adquirir participações em sociedades de responsabilidade limitada; 

b) Participar em agrupamentos complementares de empresas e em agrupamentos europeus 

de interesse económico; 

c) Constituir sociedades anónimas de cujas acções ela seja inicialmente a única titular nos 

termos do nº1 do artigo 488º do Código das Sociedades Comerciais; 

d) Criar novas sociedades de acordo com o estabelecido no Código das Sociedades Comerciais 

relativas à cisão; 

 A sociedade poderá, por si só ou em associação com outras pessoas jurídicas, constituir 

sociedades, integrar agrupamentos complementares de empresas, agrupamentos europeus de 

interesses económicos consórcios e associações em participação, bem como adquirir e alienar 

livremente participações no capital de outras Sociedades, ainda que reguladas por leis 

especiais, mesmo que o objecto de uma e outras não apresente nenhuma relação, directa ou 

indirecta, com o seu próprio objecto social. 
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Capital Social 
€ 70.000.000 (setenta milhões de euros) 

 

Matrícula e Pessoa Colectiva 
512 012 032 

 
Número CAE:  

40101 - Produção de Electricidade 

 
 

3.2 Constituição, Capital Social e Estrutura Accionista 
 

Constituição 
 

A EDA – Electricidade dos Açores, S.A. foi constituída em 18 de Julho de 1981. 

A Empresa de Electricidade dos Açores (EDA), E.P., empresa pública criada pelo Decreto 

Regional nº 16/60/A de 21 de Agosto, e pelo Decreto Regulamentar nº34/81/A, de 18 de 

Julho, foi transformada pelo Decreto Lei nº 79/97 de 8 de Abril, em sociedade anónima com a 

denominação de Electricidade dos Açores, S.A., abreviadamente designada pela sigla EDA, 

S.A. 

 

Capital Social 
 

O Capital Social ascende a € 70.000.000 (setenta milhões de euros), encontra-se integralmente 
subscrito e realizado e é dividido em 14.000.000 (catorze milhões) acções de valor nominal de 5 

(cinco) euros cada. 

 
Estrutura Accionista 

 
Em 31 de Dezembro de 2011, o capital social era detido em 50,1% pelaRegião Autónoma dos 

Açores, em 39,69% pela ESA – Energia e Serviços dos Açores, SGPS, S.A., em 10,0% pela EDP 
– Gestão da Produção de Energia, S.A. e em 0,21% por trabalhadores e pequenos subscritores. 

 

 
3.3 Dependências de Alvarás, Patentes, Licenças, Contratos ou Novos Processos de 

Fabrico 
 

A concessão do transporte e distribuição de energia eléctrica para a Região Autónoma dos 

Açores foi atribuída à EDA – Electricidade dos Açores, S.A., conforme o Decreto Legislativo 
Regional nº 15/96/A, de 1 de Agosto, pelo período de 50 anos, a contar da data de 12 de 

Outubro de 2000. A concessão tem por objecto a gestão técnica global do sistema eléctrico de 
cada uma das ilhas, e o transporte e distribuição de energia eléctrica, bem como a construção 

das infra-estruturas que a integram. 
 

As actividades de concessão são reguladas, estando as competências para o período da 

actividade da regulação atribuídas à Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), 
através do estabelecimento de disposições aplicáveis aos critérios e métodos para a formulação, 

cálculo e publicação para a energia eléctrica e outros serviços, à definição das tarifas reguladas 
e respectiva estrutura, à determinação dos proveitos permitidos, às obrigações em matéria de 

prestação de informação e, ainda, à convergência tarifária dos sistemas eléctricos públicos. As 

tarifas de electricidade a cobrar aos consumidores são fixadas anualmente pela ERSE em 
função da regulamentação constante do Regulamento Tarifário. 
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3.4 Legislação Especial 
 

A EDA – Electricidade dos Açores, S.A. rege-se pelo Decreto-Lei nº79/97 de 8 de Abril, está 

sujeita à legislação aplicável às sociedades anónimas, nomeadamente ao Código das 
Sociedades Comerciais, aos seus próprios estatutos, e às disposições do Governo Regional 

relacionadas com o sector da electricidade e com a própria empresa. 
 

 

3.5 Órgãos Sociais 
 

A composição actual dos órgãos sociais da EDA – Electricidade dos Açores, S.A. é a seguinte: 
 

Conselho de Administração 
 

Presidente:  Eng.º Duarte José Botelho da Ponte 

Administradores 

Executivos:  Eng.º Francisco Manuel Sousa Botelho 

   Dr.ª. Maria do Carmo Cabrita Matias Marques Martins 

Dr.ª Maria de Fátima Albergaria Bicudo Candelária Guimarães 

Eng.º Jaime Carvalho de Medeiros 

         Administradores 

         Não Executivos: Eng.º António Francisco Paes de Oliveira Goulão 

Eng.º Jorge Manuel de Oliveira Godinho 

Dr. João Manuel Bandarra dos Santos  

 

Assembleia-Geral 
 

Presidente: Dr. José Luís Pimentel Amaral 

Vice-Presidente: Dr. Luís Manuel do Couto Pacheco 
Secretário: Dr. José Emanuel Lopes Fernandes 

 
 

Secretário da Sociedade 

 
Secretário: Dr. José Emanuel Lopes Fernandes 

Secretário  
Suplente:  Dr. Paulo Joaquim Borges Linhares Dias 

 
Conselho Fiscal/R.O.C. 

 

Conselho Fiscal 

Presidente:  Dr. Fernando Miguel Pacheco de Melo Mesquita Gabriel 

Vogais Efectivos: Dr. Duarte Félix Giesta 

   Dr. Rogério Gomes Moitoso 

Vogal Suplente: Dr. João Manuel Beliz Trabuco 

 
Revisor Oficial de Contas 

 

UHY – A. Paredes e Associados, SROC, Lda, representada por Manuel Luís Fernandes Branco, 
ROC nº652 e suplente Dr. Duarte Félix Tavares Giesta, ROC. 
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3.6 Actividade Desenvolvida 
 

A EDA – Electricidade dos Açores, S.A. foi constituída em 18 de Julho de 1981, tem a sua sede 

em Ponta Delgada e exerce a actividade de produção, aquisição, transporte, distribuição e 
venda de energia eléctrica na Região Autónoma dos Açores. 

A actividade de produção assegura a condução e a manutenção dos equipamentos de produção 
das várias ilhas, de forma a garantir a satisfação dos consumos com qualidade e aos menores 

custos globais de energia fornecida, salvaguardando o meio ambiente. Coordena o projecto e a 

construção de novos centros produtores e alterações às instalações existentes, de acordo com o 
planeamento da Empresa. 

 
A EDA – Electricidade dos Açores, S.A. como concessionária do Transporte e Distribuição de 

Energia Eléctrica da Região Autónoma dos Açores, gere esta actividade através de um processo 
permanente de introdução de melhorias de eficiência e produtividade.  

Os sistemas de distribuição de energia eléctrica não são idênticos em todas as ilhas. Assim, em 

São Miguel, Terceira e Pico, ilhas de maior área, o sistema é composto por uma rede de 
transporte e uma rede de distribuição MT (média tensão) com diferentes níveis de tensão. 

Quanto à Graciosa, São Jorge, Faial, Flores e Corvo as redes de distribuição MT estão 
estabelecidas com o nível de tensão de 15kV.Na ilha de Santa Maria, existe uma rede MT 

subterrânea de 6 kV nas proximidades da central térmica do Aeroporto e na restante ilha a 

distribuição MT é efectuada com infra-estruturas aéreas e subterrâneas com o nível de tensão 
de 10 kV. 

 
A Electricidade dos Açores, S.A. possui uma rede de Lojas distribuídas por todas as Ilhas dos 

Açores, composta por 15 Lojas Próprias e 3 Centros de Energia. 
 

 

3.7 Garantias 
 

As Emissões ao abrigo do presente programa não beneficiarão de garantia de subscrição e não 
será emitida qualquer garantia a favor dos tomadores do Papel Comercial. 

 

 
3.8 Situação Económica e Financeira 

 
Apresentam-se seguidamente as Demonstrações Financeiras Individuais e consolidadas da EDA 

– Empresa de Electricidade dos Açores, S.A. relativas aos exercícios de 2009, 2010 e 2011: 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

http://www.eda.pt/redeComercial.php
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3.8.1 Contas Consolidadas 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL CONSOLIDADA  

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2010 E 2011 
 

 

 2011 2010 2009 

Vendas e serviços prestados 213.781.467 199.362.251 161.423.092 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 

(86.979.482) (74.004.961) (58.134.148) 

Fornecimentos e serviços externos (26.888.590) (28.559.592) (18.866.878) 
Gastos com pessoal (32.217.598) (33.441.245) (30.473.241) 

Gastos/reversões de depreciação e de 

amortização 

(28.302.681) (27.003.668) (24.651.827) 

Imparidade de investimentos não depreciáveis - (14.976) - 

Imparidade de activos depreciáveis/ amortizações (10.859.403) (105.891) - 

Imparidade inventários (78.808) (72.916) (37.200) 

Imparidade de contas a receber (3.620.858) (314.944) (154.596) 
Outros rendimentos e ganhos 4.223.075 5.936.146 6.163.535 

Outros ganhos e perdas (2.000.437) (1.753.212) (1.932.566) 

Resultado Operacional 27.056.685 40.026.993 33.336.171 

Custos financeiros (9.847.424) (4.965.817) (7.074.682) 
Proveitos financeiros 339.171 1.277.977 510.278 

Ganhos/ (Perdas) de interesses em associadas (51.086) 4.244 (5.914) 

Resultados antes de Impostos 17.497.346 36.343.396 26.765.853 

Imposto sobre o rendimento (5.998.388) (6.182.059) (5.311.327) 

Resultado liquído do exercício 11.498.958 30.161.337 21.454.526 
         Outros rendimentos do exercício:    

Ganhos/(perdas) em investimentos disponíveis 

para venda, valor bruto 

(117.782) (9.893) (33.871) 

Impostos sobre os itens registados directamente 
em capital 

25.323 191 6.435 

Outros rendimentos do período – liquídos de 
imposto: 

(92.459) (9.702) (27.436) 

Total do rendimento integral do exercício 11.406.499 30.151.635 21.427.090 

Resultado liquido do exercício atribuível a:    

Detentores do capital do Grupo EDA 14.636.126 29.862.200 21.339.576 

Interesses não controlados (3.137.168) 299.137 114.949 

 11.498.958 30.161.337 21.454.526 

Rendimento integral do exercício atribuível 
a: 

   

Detentores do capital do Grupo EDA 14.543.667 29.852.498 21.312.141 
Interesses não controlados (3.137.168) 299.137 114.949 

 11.406.499 30.151.635 21.427.090 

Resultado por acção:    

- básico 1,04 2,13 1.52 

- diluído 1,04 2,13 1.52 
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BALANÇO CONSOLIDADO 
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2010 E 2011 

 2011 2010 2009 

Activo    
Não corrente    

Activos fixos tangíveis 286.905.647 287.174.653 451.264.691 

Activos intangíveis 195.614.799 187.113.403 459.448 

Interesses em associadas 302.862 353.948 349.704 

Activos por impostos diferidos 8.946.077 9.367.310 10.068.097 

Activos financeiros disponíveis para venda 752.242 920.029 904.089 

Instrumentos financeiros derivados - - 12.345 

Clientes e outrascontas a receber 10.816.893 32.648.550 35.871.567 

 503.338.520 517.577.893 498.929.941 

Activos Correntes    

Inventários 8.042.383 7.771.943 6.886.106 

Clientes e outras contas a receber 81.544.994 48.300.518 47.950.667 

Imposto sobre o rendimento a receber 3.849.032 6.458 - 

Caixa e equivalentes de caixa 1.525.130 12.044.246 4.827.726 

 94.961.539 68.123.165 59.664.499 

Total do Activo 598.300.059 585.701.058 558.594.440 

Capital Próprio    

Capital e reservas atribuíveis aos 
detentores de capital 

   

Capital social 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Outras reservas 5.807.350 4.399.808 3.609.510 

Resultados acumulados 78.111.884 54.124.686 38.253.117 

Resultado liquido atribuível a detentores de 

capital 

14.636.126 29.862.199 21.339.576 

 168.555.360 158.386.693 133.202.204 

Interesses não controlados 784.308 4.067.768 3.812.024 

Total capital próprio 169.339.668 162.454.461 137.014.228 

Passivo    

Não corrente    

Empréstimos obtidos 285.716.538 303.774.599 295.167.911 

Obrigações de benefícios de reforma e outros 18.004.007 18.937.512 21.325.330 

Instrumentos financeiros derivados - 269.351 1.295.302 

Passivos por impostos diferidos 10.924.956 8.418.859 8.705.705 

Fornecedores e outras contas a pagar - 262.374 537.051 

 314.645.501 331.662.696 327.031.299 

Corrente    

Fornecedores e outras contas a pagar 38.932.056 59.117.016 71.033.847 

Imposto sobre o rendimento a pagar 792.719 3.716.323 99.079 

Empréstimos obtidos 74.590.115 28.750.563 23.415.987 

 114.314.890 91.583.902 94.548.913 

Total Passivo 428.960.391 423.246.598 421.580.212 

Total do Capital próprio e passivo 598.300.059 585.701.058 558.594.440 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO 
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 2010 E 2009 

 

 2011 2010 2009 

Fluxos de caixa das Actividades operacionais:   
Recebimentos de clientes 178.894.991 205.768.288 210.583.807 
Pagamentos a fornecedores (122.649.246) (126.669.301) (126.794.439) 

Pagamentos ao pessoal (33.119.281) (35.334.198) (35.220.101) 

Outros recebimentos/pagamentos actividade 

operacional 

(10.131.670) 2.111.405 619.560 

Pagamentodo imposto sobre o rendimento 2.733.366 2.426.347 1.091.369 

Fluxo de Caixa Líquidos das Actividades 

Operacionais  

15.728.159 48.302.542 50.280.196 

Fluxos de caixa das Actividades de investimento:   

Recebimentos provenientes de:    

Activos fixos tangíveis e intangíveis 733.202 1.313 4.453 

Activos financeiros disponíveis para venda 107.004 - - 

Subsídios ao investimento 1.149.027 1.300.687 1.544.063 

Dividendos de activos disponíveis para venda 25.519 154.356 124.913 

Pagamentos respeitantes a:    

Aquisição interesse em associadas - (35.000) - 

Activos fixos tangíveis e intangíveis (40.448.291) (46.211.448) (48.262.579) 
Fluxos de Caixa Líquidos das Actividades de 

Investimento  

(38.433.540) (44.790.091) (46.589.150) 

Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento   

Recebimentos provenientes de:    

Empréstimosobtidos 51.702.468 58.535.264 158.661.991 

Juros e custos similares 1.031.120 1.021.018 627.714 

Pagamentos respeitantes a:    

Empréstimos obtidos (25.804.464) (45.268.499) (148.472.477) 

Juros e gastos similares (10.477.500) (6.923.701) (8.539.184) 
Dividendos (4.521.292) (3.630.375) (3.239.602) 

Fluxos de Caixa Líquidos das Actividades de 

Financiamento  

11.930.332 3.733.707 (961.558) 

Variação de perímetro - - (953.698) 

Aumento liquido (diminuição) do caixa e 
equivalentes de caixa 

   

Caixa e seus equivalentes no inicio do período 12.001.109 7.246.158 3.683.186 
Caixa e seus equivalentes no fim do período (10.775.049) 4.754.952 1.071.766 

 1.226.060 12.001.109 4.754.952 
Detalhe da Caixa e equivalentes de caixa    

Caixa 6.934 2.996 5.405 

Descobertos bancários 1.518.196 12.041.249 4.822.321 

Depósitos bancários (299.071) (42.837) (72.774) 

 1.226.060 12.001.409 4.754.952 
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3.8.2 Contas Individuais 
 

DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL  

PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009, 2010 E 2011 
 

 2011 2010 2009 

Vendas e serviços prestados 205.474.147 189.498.694 161.779.734 

Subsídios à exploração 37.386 173.387 - 
Ganhos/ perdas imputados de subsidiárias e 

associadas 

3.085.430 9.252.011 7.520.160 

Trabalhos para a própria empresa 2.862.379 3.099.263 3.394.715 

Custo das mercadorias vendidas e das matérias 
consumidas 

(107.304.501) (93.168.891) (78.915.115) 

Fornecimentos e serviços externos (25.049.698) (25.276.410) (24.858.718) 
Gastos com pessoal (27.131.879) (27.946.227) (27.867.735) 

Imparidade inventários (perdas/reversões) (45.733) (59.989) - 

Imparidade de dívidasa receber 
(perdas/reversões) 

(3.593.362) (177.152) (136.352) 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/ 

amortizáveis (perdas/ reversões) 

- (4.988) - 

Aumentos/reduces de justo valor (117.781) (9.894) (33.870) 

Outros rendimentos e ganhos 5.296.232 7.433.027 6.528.991 

Outros ganhos e perdas (1.506.183) (1.462.615) (766.357) 

Resultado antes de depreciações, gastos de 

financiamento e impostos 
52.006.437 61.350.218 

46.645.453 

Gastos/reversões de depreciação e de 
amortização 

(23.025.203) (22.578.380) (21.605.350) 

Imparidade de investimentos não depreciáveis/ 

amortizáveis (perdas/ reversões) 

- -  

Resultado Operacional (antes de gastos de 

financiamento e impostos 

28.981.234 38.771.838 25.040.103 

Juros e gastos similares obtidos 990.562 961.959 1.167.797 

Juros e rendimentos similares suportados (11.063.211) (6.354.212) (9.394.387) 

Resultado antes de impostos 18.908.585 33.379.585 16.813.513 

Imposto sobre o rendimento do período (4.358.939) (3.525.567) (3.015.222) 

Resultado liquído do período: 14.549.646 29.854.017 13.798.291 

Resultado por acção básico: 1,039 2,132 0,986 
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BALANÇO  
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 2010 E 2009 

 

 2011 2010 2009 

Activo    

Não corrente    

Activos fixos tangíveis 204.270.259 211.388.830 204.350.498 

Propriedades de investimento 2.719.813 2.789.859 2.859.906 

Activos intangíveis 197.771.888 188.628.616 179.241.735 
Participações financeiras – método de 

equivalência patrimonial 
82.156.676 80.593.462 73.257.058 

Participações financeiras 688.940 856.725 871.607 

Outras contas a receber 30.264.643 52.096.299 55.319.317 

Outros activos financeiros - - 12.345 

Activos por impostos diferidos 7.588.820 9.308.075 9.977.368 

 525.461.039 545.661.867 525.889.835 

Corrente    
Inventários 7.750.342 7.388.129 6.159.053 

Clientes 22.644.359 19.914.495 16.070.249 

Adiantamentos a fornecedores 105.025 108.068 143.154 
Estado e outros entes públicos 4.318.243 1.988.432 2.733.073 

Outrascontas a receber 52.626.888 20.848.449 21.656.042 
Diferimentos 352.536 321.707 287.781 

Caixa e depósitosbancários 198.176 276.387 415.145 

 87.995.569 50.845.666 47.464.497 

Total do Activo 613.456.608 596.507.533 573.354.332 

Capital Próprio    

Capital e reservas atribuíveis aos 
detentores de capital 

   

Capital realizado 70.000.000 70.000.000 70.000.000 

Reservaslegais 5.500.000 4.000.000 3.200.000 
Outras reservas 346.796 346.796 346.796 

Resultadostransitados 78.287.704 54.308.688 44.810.397 
Ajustamento em activos financeiros 16.509.420 18.857.589 20.725.551 

Outras variações no capital próprio 16.445.847 17.176.400 19.170.350 
Resultado liquídodo período 14.549.646 29.854.017 13.798.291 

Total capital próprio 201.639.413 194.543.490 172.051.384 

Passivo    

Não corrente    
Provisões 952.767 - - 

Financiamentosobtidos 271.058.759 287.369.633 277.103.612 
Responsabilidades por benefícios pós emprego 18.004.007 18.937.513 21.325.330 

Passivos por impostos diferidos 15.429.233 13.086.097 13.201.782 

Outros passivosfinanceiros - - 1.295.302 

 305.444.766 319.393.244 312.926.027 

Corrente    

Fornecedores  20.357.953 16.083.061 17.924.495 

Estado e outros entes públicos 2.033.544 3.482.834 771.171 
Financiamentosobtidos 73.848.009 24.573.021 21.456.275 

Outras contas a pagar 10.132.923 38.162.531 48.224.981 

Outros passivos financeiros - 269.351 - 

 106.372.429 82.570.798 88.376.922 

Total Passivo 411.817.195 401.964.043 401.302.948 

Total do Capital próprio e passivo 613.456.608 596.507.533 573.354.332 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
PARA OS ANOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011, 2010 E 2009 

 

 

 2011 2010 2009 

Fluxos de caixa das Actividades operacionais:   
Recebimentos de clientes 165.591.261 190.780.250 175.563.443 

Pagamentos a fornecedores (132.639.198) (133.574.466) (113.383.344) 

Pagamentos ao pessoal (27.465.990) (29.373.327) (28.699.773) 

 5.486.073 27.832.456 33.480.327 
Pagamento/recebimento do imposto sobre o 

rendimento 

(6.947.489) 276.812 2.111.673 

Outros recebimentos/ pagamentos 3.222.264 5.806.368 1.105.369 

Fluxo de Caixa Líquidos das Actividades 

Operacionais  

1.760.847 33.915.636 36.697.368 

Fluxos de caixa das Actividades de investimento:   

Pagamentos respeitantesa:    

Activos fixos tangíveis (7.788.097) (19.671.487) (16.651.260) 
Activos fixos intangíveis (14.988.749) (19.369.194) (13.771.788) 

Empréstimosconcedidos - - (17.819.500) 

Recebimentos provenientes de:    
Activos fixos tangíveis 732.430 - - 

Investimentos financeiros 107.004 - - 

Subsídiosaoinvestimento 1.149.027 1.306.980 1.294.063 
Dividendos 152.332 102.941 201.781 

Fluxos de Caixa Liquidos das Actividades de 

Investimento  

(20.636.053) (37.630.759) (46.746.703) 

Fluxos de Caixa das Actividades de financiamento   

Recebimentos provenientes de:    

Financiamentosobtidos 30.353.094 26.290.000 50.000.000 

Juros e gastos similares obtidos 927.029 962.119 492.909 

Outras operações de financiamento 67.727.000 - - 

Pagamentos respeitantes a:    

Financiamentosobtidos (12.731.537) (13.811.088) (30.253.486) 

Juros e gastos similares suportados (9.220.791) (6.354.365) (7.641.777) 

Dividendos (4.375.000) (3.500.000) (3.150.000) 

Outrasoperações de financiamento (54.132.000) - - 

Fluxos de Caixa Liquidos das Actividades de 
Financiamento  

18.547.795 3.586.665 9.447.647 

Variação de caixa e seus equivalentes (327.411) (128.458) (601.688) 

Caixa e seus equivalentes no inicio do período (276.387 404.844 1.006.532 

Caixa e seus equivalentes no fim do período (51.024) 276.387 404.844 

 

 

 

 


