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I. ADVERTÊNCIA AOS INVESTIDORES 

 

Nos termos do artº  17º  do Decreto-Lei nº 69/2004, de 25 de Março, a forma e conteúdo da 

presente Nota Informativa são da inteira responsabilidade da AMOREIRAS CENTER – 

SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. (a Entidade Emitente), a qual autorizou o Banco Santander 

Totta, S.A. (a Entidade Domiciliária e Agente) a proceder à sua divulgação. 

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, em Bolsa de Valores, do Programa e de qualquer uma 

das Emissões que o constituem. 

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

liderados pelo Banco Santander Totta, S.A. 

A subscrição das Emissões de Papel Comercial é objecto de garantia prestada pelo Banco 

Santander Totta, S.A.. 
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II. TERMOS E CONDIÇÕES DO PROGRAMA 
 

EMITENTE 

AMOREIRAS CENTER – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A., 

 

ORGANIZADOR, LIDER, AGENTE E INSTITUIÇÃO DOMICILIÁRIA 

Banco Santander Totta, S.A. 

 

MONTANTE NOMINAL MÁXIMO DO PROGRAMA 

Euro 40 000 000. 

 

PRAZO DO PROGRAMA 

Até 15 de Janeiro de 2015. 

Qualquer uma das Partes poderá proceder semestralmente à sua denúncia, desde que o 

comunique á outra Parte com uma antecedência de pelo menos 60 dias em relação a 15 de 

Janeiro e 15 de Julho de cada ano. 

 

PERÍODOS DE EMISSÃO 

A EMITENTE poderá optar por PERÍODOS DE EMISSÃO de 7 a 182 dias, desde que o 

respectivo vencimento não ultrapasse cada período semestral de vigência do PROGRAMA, 

a terminar em 15 de Janeiro e 15 de Julho de cada ano,  nem , em caso algum, o último dia 

do PRAZO DO PROGRAMA. As EMISSÕES deverão ser efectuadas por montantes nominais 

não inferiores a EUR 500,000 (quinhentos mil euro), sempre em múltiplos de EUR 50,000 

(cinquenta mil euro).. 

 

MOEDA DE DENOMINAÇÃO DAS EMISSÕES 

Euro (EUR). 

 

MONTANTE DE CADA EMISSÃO 

A definir pela EMITENTE antes de cada EMISSÃO, observando sempre, e em cada 

momento, o montante nominal máximo do PROGRAMA. 

 

GARANTIA DE SUBSCRIÇÃO 

A subscrição de todas e cada uma das EMISSÕES é objecto de garantia prestada pelo Banco 

Santander Totta, S.A. (BST) à TAXA DE INTERVENÇÃO. 

 

MODALIDADE DE COLOCAÇÃO 

Por subscrição particular, a colocação será efectuada à TAXA DE INTERVENÇÃO pelo BTA. 
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A colocação deverá ser comunicada pela EMITENTE ao AGENTE no máximo até às 11 horas 

de Lisboa do segundo DIA ÚTIL anterior à data pretendida para a subscrição, pedindo 

cotação para o montante nominal e prazo da EMISSÃO. 

O AGENTE comunicará no máximo até às 12 horas de Lisboa do segundo DIA ÙTIL anterior 

à data pretendida para a subscrição, a TAXA DE INTERVENÇÃO a aplicar à EMISSÃO. 

 

REPRESENTAÇÃO 

Títulos nominativos, sob a forma escritural, com valor nominal unitário mínimo de Euro 

50,000. 

 

TAXA DE INTERVENÇÃO 

Para cada EMISSÃO, o AGENTE determinará a TAXA DE INTERVENÇÃO, taxa à qual o BTA se 

compromete a subscrever a totalidade da EMISSÃO.  

 

Para cada EMISSÃO a TAXA DE INTERVENÇÃO será igual à EURIBOR para o PERÍODO DE 

EMISSÃO escolhido, em vigor no segundo DIA ÚTIL anterior à DATA de SUBSCRIÇÃO 

adicionada de: 

i.  3,3375% ao ano, para EMISSÕES cuja DATA DE SUBSCRIÇÃO ocorra até 15 de 

Julho de 2012; 

ii.  3,525% ao ano, para EMISSÕES cuja DATA DE SUBSCRIÇÃO ocorra em ou após 

15 de Julho de 2012. 

 

Para EMISSÕES cujo período não coincida com os prazos definidos para a EURIBOR a TAXA 

DE INTERVENÇÃO será calculada através de interpolação linear, com base na formula 

seguinte: 

E1 + (E2 – E1)  ((A – B)  (C – B)) , em que: 

E1 =  EURIBOR do prazo inferior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

E2 =  EURIBOR do prazo superior mais próximo ao PERÍODO DE EMISSÃO; 

A =  PERÍODO DE EMISSÃO; 

B =    Número de dias correspondente a E1; 

C =    Número de dias correspondente a E2. 

 

Se na hora da colocação não estiver por qualquer motivo disponível o valor da EURIBOR 

atrás referido, tomar-se-á em sua substituição como base de cálculo o último valor 

disponível para aquela taxa.  

 

TAXA DE JURO 

Sobre cada EMISSÃO incidirá a TAXA DE INTERVENÇÃO que para a EMISSÃO tenha sido 

calculada pelo AGENTE. 

 



    

  
 

5 

CALCULO E PAGAMENTO DOS JUROS 

Os juros a pagar pelas EMITENTES serão calculados de acordo com a seguinte fórmula: 

JP = VN *  TJ *  PE/360 em que,  

JP = Juros a pagar; 

VN = Valor nominal; 

TJ = Taxa de juro; 

PE = PERÍODO DE EMISSÃO (em dias). 

 

Os juros serão liquidados pela EMITENTE, postecipadamente, na DATA DE REEMBOLSO de 

cada EMISSÃO. 

 

REALIZAÇÃO 

Pagamento integral na data de início de contagem de juros, ou seja, na DATA DE 

SUBSCRIÇÃO. 

 

REEMBOLSO 

Ao par, isto é, ao valor nominal, na DATA DE REEMBOLSO de cada EMISSÃO. 

 

TRANSMISSIBILIDADE 

Os títulos são livremente negociáveis, embora a transmissão só produza efeito após a 

comunicação da mesma, pelo transmissário, à Instituição Domiciliária. 

 

ADMISSÃO À NEGOCIAÇÃO 

Poderá ser solicitada a admissão à negociação de cada uma das EMISSÕES de PAPEL 

COMERCIAL no mercado regulamentado denominado “Eurolist by Euronext Lisbon”, 

devendo a instrução do processo de admissão ocorrer junto da EURONEXT LISBOA. 

 

REGIME FISCAL 

Os rendimentos do papel comercial são considerados rendimentos de capitais, 

independentemente dos valores mobiliários serem ou não emitidos a desconto. 

Imposto sobre o rendimento 

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 26.5%.  

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 variará entre 
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11,5% e 46,5%, sem prejuízo das excepções previstas por lei, 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 26.5%, exceptuando-

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

mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

Auferidos por pessoas colectivas  

Residentes:  

Rendimentos sujeitos ao regime geral de tributação de IRC á taxa de retenção na fonte de 

25%. 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 de imposto a título definitivo à taxa de 25%, 

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, que prevejam taxas mais reduzidas e sejam cumpridas determinadas formalidades. 

No caso de não residentes com estabelecimento estável em Portugal ao qual o rendimento 

seja afecto, a tributação é efectuada nos moldes supra referidos para as pessoas colectivas 

residentes. 

Estão sujeitos a retenção na fonte a título definitivo, à taxa liberatória de 35 %, os 

rendimentos de capitais 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 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 26,5%. 

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 alínea b) do nº 1 do art. 10º do Código do IRS, constituem mais-valias os 

ganhos obtidos que, não sendo considerados rendimentos empresariais e profissionais, de 

capitais ou prediais, resultem da 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 26.5% (artigo 

72º, nº 4, do Código do IRS). 
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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 (conforme artigo 72º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais). 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas singulares estão isentas de IRS, nos termos do artigo 

27.º do Estatuto dos Benefícios Fiscais. Em concreto, estão isentas de tributação, nos 

termos acima referidos desde que não sejam residentes em país, território ou região, 

sujeitas a um regime fiscal claramente mais favorável, constante de lista aprovada por 

Portaria do Ministro das Finanças (Portaria nº 150/2004, de 13 de Fevereiro). 

Auferidas por pessoas colectivas  

Residentes:  

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

termos gerais. 

Não residentes:  

As mais-valias obtidas por pessoas colectivas que não tenham domicílio em território 

português e aí não possuam estabelecimento estável ao qual as mesmas sejam imputáveis 

estão, em regra, isentas de IRC, por força do disposto no artigo 27º do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais ou da eventual aplicação de Acordos para evitar a Dupla Tributação 

Internacional. Para pesoaas colectivas não isentas, aplica-se o regime geral. 

Transmissões gratuitas 

Auferidas por pessoas singulares  

Não sujeitas a IRS. 

Auferidas por 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 - tributação à 

taxa de 25%. 

Não residentes: 

Tributação à taxa de 25%. 

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 incide 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: 
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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 ou unido de facto, 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. 

 

O regime fiscal apresentado constitui um resumo do regime geral e não dispensa a 

consulta da legislação aplicável. 
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III.  INFORMAÇÕES SOBRE A EMPRESA EMITENTE 

 

3.1. Elementos de Identificação 

 

Denominação Social: AMOREIRAS CENTER – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A.  

 

Objecto Social:  

Actividade de administração e exploração, por conta própria ou alheia, de centros comerciais ou 

estabelecimentos congéneres e de parques de estacionamento, a compra e venda de imóveis e 

revenda dos adquiridos para esse fim, a concepção, promoção e comercialização de 

empreendimentos imobiliários e a administração de bens 

 

Sede Social: Rua Carlos Alberto da Mota Pinto nº 17 – 4ºA, Edifício Amoreiras Square 

1070-313 Lisboa 

 

Número Pessoa Colectiva e de Matrícula: 504 591 436 

 

 

3.2. Constituição, Capital e Estrutura Accionista 

 

Constituição: sociedade constituída em Dezembro de 1998 

 

Capital: 7.500.000,00 Euros (sete milhões e quinhentos mil euros) 

 

Estrutura accionista: 

 Mundicenter – S.G.P.S., S.A. 100% 

 

3.3. Legislação que regula a actividade da Entidade Emitente 

 

Elenca-se os regulamentos externos e internos a que a AMOREIRAS CENTER está sujeita: 

 

A Amoreiras Center – Sociedade Imobiliária, 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. 
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3.4. Órgãos Sociais 

 

Conselho de Administração: 

Nome: NUNO MIGUEL RIBEIRO PEREIRA DE SOUSA 

NIF/NIPC: 116807601 

Cargo: Presidente 

 

Nome: VITOR MANUEL DA SILVA RIBEIRO 

NIF/NIPC: 103554955 

Cargo: Vogal 

 

Nome: FERNANDO JOSÉ SILVA MUÑOZ  DE OLIVEIRA 

NIF/NIPC: 119949210 

Cargo: Vogal 

 

Nome: JOSÉ FERNANDES MALTA 

NIF/NIPC: 137189109 

Cargo: Vogal 

 

Comissão de Fiscalização 

FISCAL ÚNICO: 

Nome: VITOR ALMEIDA & ASSOCIADOS, SROC, LDA 

NIF/NIPC: 507047249 

 

SUPLENTE(S) DO FISCAL ÚNICO: 

Nome: ALVES DA CUNHA, A. DIAS & ASSOCIADOS, SROC 

NIF/NIPC: 502289740 
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3.5. SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA 
 

3.5.1. Contas Individuais  2009, 2010 e 2011 
 

3.5.1.1.Demonstração de Resultados (valor em mil euros) 
 
DEM. RESULTADOS 2 009 2 010 2 011

   

RENDIMENTOS E GANHOS

Vendas e serviços prestados 14 120 13 816 14165

Outros rendimentos e ganhos operacionais 3 359 3 661 3869

Variação nos inventários da produção 0 0 0

Trabalhos para a própria entidade capitalizados 0 0 0

Subsídios à exploração 0 0 0

 VALOR DA PRODUÇÃO 17 479 17 476 18033

Compras 0 0 0

Custo das Mercadorias Vendidas e Matérias Consumidas 0 0 -6

  RESULTADO BRUTO 17 479 17 476 18028

Fornecimentos e Serviços Externos 1 305 1 200 1084

Outros gastos e perdas operacionais 643 699 582

  V.A.B. 15 531 15 577 16361

Impostos 0 0 0

Gastos com o pessoal 0 0 0

  E. B. E. 15 531 15 577 16361

Gastos / Reversões de depreciação e de amortização 2 428 -2 437 -3031

Provisões (aumentos / reduções) 0 0 0

Imparidade de inventários/existências (perdas / reversões) 0 0 0

Imparidade de investimentos (perdas / reversões) 0 0 0

Imparidade de Dívidas a Receber (perdas / reversões) 1 1 0

 RESULTADO OPERACIONAL 13 102 13 141 13330

Lucros imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 440 610 494

Outros rendimentos e ganhos financeiros 503 214 879

Prejuízos imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos 0 0 0

Juros e outros gastos e perdas financeiros 2 062 1568 2216

 RESULTADOS FINANCEIROS -1 119 -745 -844

 RESULTADOS CORRENTES 11 982 12 396 12486

Rúbricas de outra natureza 0 0 0

 RESULT. ANTES IMPOST. 11 982 12 396 12486

Imposto sobre o rendimento 3 046 3 365 3437

 RESULTADOS LÍQUIDOS 8 936 9 031 9049

Dividendos / Gratificações 0 0 0

Resultado afecto aos Interesses minoritários 0 0 0

 RESULTADOS LÍQ. RETIDOS 8 936 9 031 9049  
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3.5.1.2. Balanços (valor em euros)  

 

ACTIVO 2 009 2 010 2 011

Activo não corrente
Activos fixos tangíveis 25.101.733 24.218.682 30.346.266
Propriedades de investimento 34.776.262 33.884.547 32.709.166
Goodwill 0 0
Activos intangíveis 0 0
Activos biológicos 0 0
Participações financeiras - m. equiv. patrimonial 5.448.796 12.284.322 12.778.135
Participações financeiras - outros métodos 0 0
Accionistas/Sócios 0 0
Outros activos financeiros 498.798 498.798 498.798
Outras contas a receber
Activos por impostos diferidos 0 0

65.825.589 70.886.349 76.332.365
Activo corrente
Inventários 5.778 5.778 0
Activos biológicos 0 0
Clientes 1.367 710 251.968
Adiantamentos a fornecedores 0 0
Estado e outros entes públicos 81.516 81.516 11.059
Accionistas/Sócios 29.534.000 22.816.000 23.920.000
Outras contas a receber 132.437 134.335 840.813
Diferimentos 1.363 1.363 1.363
Activos financeiros detidos para negociação 0 0
Activos não correntes detidos para venda 0 0
Caixa e depósitos bancários 1.221.152 5.016.516 5.147.496

30.977.612 28.056.218 30.172.699

Total do activo 96.803.202 98.942.567 106.505.064  
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CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 2 009 2 010 2 011

CAPITAL PRÓPRIO
Capital realizado 7.500.000 7.500.000 7.500.000
Acções (quotas) próprias -11.889 0 0
Outros instrumentos de capital próprio 0 0
Prémios de emissão 0 0
Reservas legais 2.217.510 2.317.510 2.417.510
Outras reservas 13.058.712 13.058.712 13.058.712
Resultados transitados -640.010 -1.080.082 -1.689.612
Ajustamentos em activos financeiros 183 416.250 1.025.780
Excedentes de revalorização 0 0
Outras variações no capital próprio 0 0

22.124.506 22.212.390 22.312.390
Resultado líquido do período 8.936.673 9.031.381 9.049.336

31.061.179 31.243.771 31.361.726
Interesses minoritários 0 0

Total do capital próprio 31.061.179 31.243.771 31.361.726
PASSIVO
Passivo não corrente
Provisões 0 0
Financiamentos obtidos 44.239.782 45.847.956 45.000.000
Responsabilidades por benefícios pós-emprego 0 0
Passivos por impostos diferidos 1.428.596 1.376.580 1.324.564
Accionistas/Sócios 0 0
Outras contas a pagar 12.465.512 0

45.668.378 59.690.049 46.324.564
Passivo corrente
Fornecedores 12.705.826 274.093 4.127.629
Adiantamentos de clientes 0 0
Estado e outros entes públicos 470.550 557.143 606.702
Accionistas/Sócios 5.076.016 3.413.598 21.425.999
Financiamentos obtidos 1.695.913 0
Outras contas a pagar 1.584.661 1.804.062 2.392.872
Diferimentos 236.591 263.938 265.572
Passivos financeiros detidos para negociação 0 0
Outros passivos financeiros 0 0
Passivos não correntes detidos para venda 0 0

20.073.644 8.008.747 28.818.773
Total do passivo 65.742.023 67.698.795 75.143.338

Total do capital próprio e do passivo 96.803.202 98.942.567 106.505.064  
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3.5.1.3. Demonstrações de Fluxos de Caixa – método directo 
 

2 009 2 010 2 011
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS:

   Recebimentos  de cl ientes 21.095.105 20.823.392 21.597.430 

   Pagamentos  a  fornecedores (2.589.199) (1.821.760) (2.181.147)

   Pagamentos  ao pessoal 0 0 

Caixa gerada pelas operações 18.505.906 19.001.633 19.416.283 

   Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento (3.083.313) (2.903.688) (3.466.874)

   Outros  recebimentos/pagamentos (3.827.444) (3.690.548) (3.968.551)

Fluxos de caixa das actividades operacionais (1) 11.595.149 12.407.396 11.980.858 

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:

Pagamentos respeitantes a:

   Activos  fixos  tangíveis (10.512.446) (686.744) (16.990.084)

   Activos  intangíveis 0 0 

   Investimentos  financeiros (4.075.599) (6.250.000) 0 

   Outros  activos (1.909.000) (950.920) (3.214.000)

(16.497.045) (7.887.665) (20.204.084)

Recebimentos provenientes de:

   Activos  fixos  tangíveis 0 0 

   Activos  intangíveis 0 0 

   Investimentos  financeiros 0 0 

   Outros  activos 2.752.000 7.665.000 2.110.000 

   Subs ídios  ao investimento 0 0 

   Juros  e rendimentos  s imi lares 790.931 215.010 498.714 

   Dividendos 0 0 

3.542.931 7.880.010 2.608.714 

Fluxos de caixa das actividades de investimento (2) (12.954.115) (7.654) (17.595.370)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:

Recebimentos provenientes de:

   Financiamentos  obtidos 46.154.000 8.297.000 22.981.000 

   Real izações  de capita l  e de outros  instrumentos  de capita l  próprio 0 0 

   Cobertura  de prejuízos 0 0 

   Doações 0 0 

   Outras  operações  de financiamento 0 0 

46.154.000 8.297.000 22.981.000 

Pagamentos respeitantes a:

   Financiamentos  obtidos (34.079.913) (6.909.913) (7.543.869)

   Juros  e gastos  s imi lares (1.367.824) (953.556) (760.258)

   Dividendos (8.193.533) (9.037.909) (8.931.381)

   Reduções  de capita l  e de outros  instrumentos  de capita l  próprio 0 0 

   Outras  operações  de financiamento 0 0 

(43.641.269) (16.901.378) (17.235.508)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3) 2.512.731 (8.604.378) 5.745.492 

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 1.153.765 3.795.364 130.980 

Efeito das diferenças de câmbio

Caixa e seus equivalentes no início do período 67.387 1.221.152 5.016.516 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 1.221.152 5.016.516 5.147.496 

Exercícios

 
 

 

 


