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1. RELATÓRIO DE GESTÃO DE 2016  

 

DESTAQUES 

 

• O resultado consolidado atribuível ao Grupo em 2016 é de -39,6 milhões de Euros (-71,4 
milhões de Euros em 2015), o que traduz os efeitos nomeadamente do reforço da 
imparidade na participação da Soares da Costa Construção, SGPS, SA (33,5 milhões de Euros) 
e da anulação dos ativos por impostos diferidos (4,5 milhões de Euros); 

• O resultado financeiro de -36,4 milhões de Euros (-1,9 milhões de Euros em 2015 reexpresso) 
– que sofre o efeito da imparidade no investimento financeiro da SDC Construção - incorpora 
um custo líquido de financiamento de -2,8 milhões de Euros (-4,5 milhões de Euros em 2015 
reexpresso); 

•      O EBITDA foi negativo em 0,4 milhões de Euros (-4,8 milhões de Euros em 2015 reexpresso); 

• Foram negociadas em 2016 as alienações das participadas que operam no âmbito das 
concessões rodoviárias da Autoestrada da Beira Interior e da Autoestrada Transmontana que 
estando, ao final do exercício, ainda pendentes de condições e autorizações externas, já se 
vieram a concretizar em fevereiro de 2017; 

• A dívida consolidada reduz-se expressivamente para 190,3 milhões de Euros (de 267,4 
milhões de Euros em 31 de dezembro de 2015).  

 
 

 

 

 

Síntese de Indicadores Consolidados 

    (milhares de Euros)      2016          2015*           2015    Variação 

Volume de negócios total 2.478,7 6.708,4 6.708,4 -63,1% 

EBITDA -372,7 -4.833,7 -4.933,5 +92,3% 

Resultado operacional das atividades continuadas -3.541,5 -65.918,2 -66.018,0 94,6% 

Ganhos e perdas em associadas e empreend. conjuntos 0,0 -8.831,1 2.898,7 - 

Resultado financeiro -36.414,0 -1.886,9 -3.635,8 - 

Resultado antes de impostos -39.955,5 -76.636,2 -66.755,1 - 

Resultado líquido das atividades continuadas -45.862,7 -80.256,6 -70.152,6 - 

Resultado líquido das atividades descontinuadas 5.850,3 8.831,2 -1.272,9 - 

Resultado consolidado atribuível ao Grupo -39.576,6 -71.437,1 -71.437,1 - 

*Reexpresso: a reexpressão traduz a passagem para o resultado líquido das atividades descontinuadas do 
contributo das participadas das concessões rodoviárias cuja alienação foi acordada ainda em 2016 (e concretizada 
já em 2017). Esta rubrica, em 2015, inclui ainda o contributo da CPE. Assim, os ganhos e perdas em associadas e 
empreendimentos conjuntos em 2016 assumem valor nulo, sendo o valor de 2015 referente a Israel.  
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INTRODUÇÃO 

O conselho de administração da sociedade SDC Investimentos, SGPS, S.A., no cumprimento das 
disposições legais aplicáveis, nomeadamente os artigos 65º e 66º do Código das Sociedades 
Comerciais, e dos estatutos, apresenta e submete à apreciação da assembleia geral de acionistas, o 
relatório de gestão e a proposta de aplicação de resultados, as contas do exercício e demais 
documentos de prestação de contas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 

É convicção deste conselho que estes documentos expõem fielmente a evolução dos negócios, o 
desempenho e a posição da sociedade e do respetivo grupo empresarial, bem como os principais 
riscos e incertezas com que se defronta. 

As demonstrações financeiras, individuais e consolidadas, foram elaboradas em conformidade com 
as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), tal como adotadas na União Europeia e 
sobre elas foram emitidos as certificações legais das contas e relatórios de auditoria e os pareceres 
do conselho fiscal que as acompanham. 

As participações na sociedade detidas pelos membros dos órgãos sociais e dirigentes, a lista dos 
acionistas com participações qualificadas e o relatório anual sobre as práticas de governo da 
sociedade e apoio ao investidor (”Corporate Governance“), elaborado nos termos do Regulamento 
da CMVM nº 1/2010, são apresentados como anexos a este relatório de gestão dele fazendo parte 
integrante.  

 

 

1. A SDC INVESTIMENTOS 

 

Quem somos  

A SDC Investimentos (ex-Grupo Soares da Costa) é uma sociedade gestora de participações sociais 
com interesses, atualmente, na área de negócios de imobiliário e, residualmente, nas áreas de 
construção e de concessões de infraestruturas.  

O perímetro da sua intervenção e a expressão dos negócios sob gestão têm estado, mormente a 
partir de 2012, fortemente condicionados pelo objetivo da reposição da sua sustentabilidade 
financeira, o que determinou: i) o estabelecimento de uma parceria na área de construção que, por 
via de um aumento de capital social, conduziu à perda da condição de acionista maioritário; ii) a 
alienação de numerosos ativos, com relevo para a área de concessões; e iii) a resolução, em 
diferentes modalidades, do passivo de financiamento. Este processo, que se tem materializado ao 
longo de diversas etapas e através das transações cuja ocorrência e condições se tem, 
oportunamente, dado conhecimento público, deverá concluir-se até final do 1º semestre de 2017.   

A experiência e o know-how adquiridos, fruto de uma presença relevante e de longa data nas áreas 
de negócio referidas, potenciam a valorização dos ativos que permanecem sob gestão e o eventual 
desenvolvimento de novas oportunidades de investimento. 

 

Órgãos Sociais 

Pela assembleia geral de acionistas de 23 de maio de 2016 foram eleitos para o triénio 2016-2018 os 
seguintes membros dos órgãos sociais: 
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Mesa da Assembleia Geral:  

Júlio de Lemos Castro Caldas (Presidente) 

Jorge Manuel de Oliveira Alves (Secretário) 

 

Conselho de Administração: 

Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro (Presidente) 

Investifino, Ltd., NIPC MT 20993621 que nomeia para exercer o cargo em nome próprio José Manuel 
Baptista Fino (Vogal) 

António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques (Vogal) 

Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos (Vogal) 

 

Conselho Fiscal  

Presidente: Jorge Bento Martins Ledo (Presidente) 

António Manuel Formigal de Arriaga (Vogal) 

Ana Maria Celestino Alberto dos Santos (Vogal) 

Júlio de Jesus Pinto (Suplente) 

 

Revisor Oficial de Contas: 

Deloitte & Associados, SROC, SA, NIPC 501776311, nº. 43 da OROC, representada por António 
Manuel Martins Amaral, ROC nº. 1130 (Efetivo) 

Paulo Alexandre Rocha Silva Gaspar, ROC nº. 1300 (Suplente)  

 

Comissão de Remunerações: 

Júlio de Lemos Castro Caldas (Presidente) 

Martim Salema de Sande e Castro Fino (Vogal)  

João Pessoa e Costa (Vogal) 

 

O conselho de administração, reunido após a assembleia geral, tomou as seguintes deliberações: 1) 
nomear uma comissão executiva, com a seguinte composição: António Castro Henriques (Presidente) 
e Gonçalo Andrade Santos (Vogal); 2) nomear como Secretário da Sociedade Jorge Manuel de 
Oliveira Alves. 

 

Acionistas 

A 31 de dezembro de 2016 as participações qualificadas no capital da sociedade eram as seguintes: 
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Participações qualificadas a 31.12.2016 

Manuel Fino, SGPS, SA Número de 
Ações 

% Capital 
Social 

% Direitos 
de Voto 

(1)
 

Diretamente  0 0% 0% 

Através da Investifino SGPS. Limited (dominada 
pelo acionista Manuel Fino, SGPS, SA) 

89.537.573 55,961% 55,964% 

Total Imputável 89.537.573 55,961% 55,964% 
(1) Considera o efeito de 5.518 ações preferenciais sem voto. 

 

 

Estrutura Organizativa e Organigrama do Grupo  

 

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Jorge Alves

CONTABILIDADE (1)

FISCALIDADE, 
REPORTE E

NORMATIVO DE

CONSOLIDAÇÃO (1)

SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS E

FINANCEIROS

Susana Rua

RELAÇÕES COM

MERCADO

Antonio Frada

COMISSÃO EXECUTIVA

PRESIDENTE / CEO: António Castro Henriques 

VOGAIS: Gonçalo Andrade Santos

COMISSÃO DE

GOVERNO SOCIETÁRIO

E SUSTENTABILIDADE

(1) Asseguradas por colaboradores externos à SDC Investimentos, SGPS, SA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Manuel Fernando de Macedo Alves 
Monteiro

VOGAIS: António Castro Henriques, Gonçalo Andrade 
Santos e Investifino (José Fino)
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Perímetro de consolidação durante o exercício de 2016 e estrutura de participações 

O conjunto de participações detido pela Sociedade (perímetro e métodos de consolidação) pode ser 
representado através do organigrama que se apresenta na página seguinte.  

Durante o exercício a que se reporta este relatório não ocorreram alterações materialmente 
relevantes no portefólio de participações e métodos de consolidação adotados. No entanto, em 
função dos acordos negociados com vista à alienação das participadas das concessões rodoviárias, os 
ativos e passivos correspondentes passaram a ser apresentados na Demonstração da Posição 
Financeira Consolidada, em 31 de dezembro de 2016, em linhas autónomas e a influência destas 
participadas nos resultados do exercício de 2016 reconhecida, na Demonstração dos Resultados 
Consolidados Separada, no “Resultado Líquido das atividades descontinuadas”. Pelo mesmo motivo, 
os valores de 2015 da Demonstração de Resultados Consolidados Separada foram, em execução do 
disposto nas normas técnicas aplicáveis, reexpressos. 
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SDC - INVESTIMENTOS, SGPS, SA
Contas consolidadas – 31 dezembro 2016

Perímetro e métodos de consolidação

100%

SDC - INVESTIMENTOS, SGPS, SA

Soares da Costa 

Construção,SGPS, SA

99,8%

(1) A Ciagest, S.A. detém uma participação de 1% no capital social da SOARTA – Soc. Imobiliária, Lda.
(2) A Hidroequador Santomense detem 0,002% do capital social da SDC Hidroenergia, S.A.. 
(3) Sociedade detida em 16,302% pela SDC Concessões, SGPS, S.A

33,33%

50%

25%

SCUTVIAS, SA

GAYAEXPLOR, LDA

Autopistas del Valle
17%

Hidroequador S. Tomense

100%100%

SDC Concessões, SGPS, SA

SDC CONCESIONES C.RICA,SA

COSTAPARQUES, SA

100%

100%

100%

Hidroeléctrica STP, Lda.
60%

100%

MTS, LDA
20%

INTEVIAS, SA

46%
Auto-estradas XXI, S.A.

Operestradas XXI, S.A.

Elos – OM, S.A.  

16,3%

MRN–Man. Rod.Nacionais

46%

SDC Hidroenergia, S.A. (2)
100%

Elos, S.A.  (3)

16,3%

33,33%

SDC Hidroenergia 1T, Lda

SDC Hidroenergia 8T, Lda

SDC Hidroenergia 4T, Lda

99,8%

99,8%0,2%

0,2%

0,2%

33,33%

Portvias, S.A.

0,002%

SDC América, Inc.

Porto Construction Group, LLC
60%

SDC Construction Services, LLC

SDC Contractor, LLC

Soares da  Costa CS, LLC

80%

100%
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100%

33,33%

Exproestradas XXI, S.A.

98%

100%

100%

100%

Mercados Novos, Lda.

CIAGEST, SA

HABITOP, SA
100%

100%

99%

CAIS da FONTINHA, SA

100%

98%

NAVEGAIA, SA

SOARTA, SA

SOARTA- Soc.Imobiliária, Lda. (1)

14,7%

99%
IMOSDC - Investimentos Lda.

COSTA SUL, Lda. 

IMOSEDE, Lda.

Talatona Imobiliária, Lda.

Self-Energy Angola, Lda.
49%

28%

23%

SDC Imobiliária, SGPS, SA

1%

34,3%
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2. ENQUADRAMENTO GERAL E A ATIVIDADE DO GRUPO 

 

Análise Geral 

O crescimento económico mundial em 2016 terá observado uma desaceleração no seu ritmo face 
aos anos anteriores tendo sido estimado pelo Banco Mundial1

 em 2,3% (0.1 pontos percentuais 
abaixo da estimativa produzida em junho de 2016), face à taxa de 2,7% verificada nos dois anos 
imediatamente anteriores, num ano marcado pela estagnação do comércio mundial, níveis fracos de 
investimento e incerteza política. Terá sido mesmo a mais baixa performance desde a crise financeira 
global embora a mesma organização preveja uma aceleração do crescimento no ano de 2017 para 
2,7% em reflexo, principalmente, de uma recuperação nos mercados emergentes e das economias 
em desenvolvimento (EMDEs) que têm, em 2017, uma projeção de incremento da taxa de 
crescimento para 4,2% (de 3,4% estimada em 2016).    

Seguindo, principalmente, a mesma fonte, conclui-se que as economias avançadas tiveram um papel 
fundamental nesta desaceleração da economia mundial ao apresentarem um crescimento 
(estimado) de apenas 1,6% quer nos Estados Unidos, quer na Área do Euro, revelando baixos níveis 
de investimento e fraco crescimento da produtividade, num contexto de baixa inflação. É projetada, 
todavia, para 2017 uma melhoria do crescimento médio das economias avançadas para 1,8%, com 
uma subida no contributo do crescimento dos Estados Unidos para 2,2% em 2017-2018 que pode ser 
ainda incrementado em resultado da implementação e concretização de certas propostas políticas, 
incluindo estímulos fiscais, da nova administração mas que, não estando ainda bem definidas, torna-
se insusceptível de ser contemplado o seu impacto nas projeções correntemente formuladas. 

Na área do Euro, as políticas monetárias acomodatícias poderão continuar a estimular o crescimento 
cujas projeções, todavia, não se afastam do atual ritmo e a inflação tenderá a aumentar 
gradualmente. 

 

A Economia Portuguesa 

A economia portuguesa manteve em 2016 um ritmo moderado de recuperação após a severidade da 
contração observada nos anos imediatos pós crise de 2008. Dados estatísticos do INE2 colocam a taxa 
de crescimento do PIB da economia portuguesa para o conjunto do ano de 2016 em 1,4%, menos 0,2 
p.p. que o verificado em 2015, mas excedendo as expectativas, nomeadamente a que o Banco de 
Portugal avançara no seu Boletim de dezembro de 20163, sobre as projeções para a economia 
portuguesa para o período 2016-2019, em que colocava aquela taxa de crescimento em apenas 
1,2%. Na verdade, para aquele resultado anual importa relevar uma aceleração do crescimento do 
PIB durante o 2º semestre do ano, em particular durante o 4º trimestre em que se registou, em 
termos homólogos, um aumento de 2,0% (variação de 1,7% no 3º trimestre), em resultado de uma 
recuperação do Investimento e de um crescimento mais intenso do consumo privado. Ainda assim, 
em termos anuais, o contributo da procura interna para a variação do PIB diminuiu, refletindo a 
redução do Investimento e, em menor grau, o ligeiro abrandamento do consumo privado. A procura 
externa líquida passou de um contributo de -1,0 p.p. em 2015 para  0,1 p.p., em resultado da 
desaceleração das Importações de Bens e Serviços, mais acentuada que a das Exportações de Bens e 
Serviços. 

                                                           
1 

World Bank Group. 2017. Global Economic Prospects, January 2017 Weak Investment in Uncertain Times. Washington, DC
 

2 
Contas Nacionais Trimestrais e Anuais Preliminares - 4º Trimestre de 2016

 
e ano 2016 – INE, 1 de março de 2017

 

3 
Boletim Económico dezembro de 2016 – Banco de Portugal
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Em função desta aceleração da atividade, o Banco de Portugal na sua nota de março de 2017, reviu 
as suas projeções de crescimento para a economia portuguesa que passam a ser de 1,8 por cento em 
2017, 1,7 por cento em 2018 e 1,6 por cento em 2019. Ainda de acordo com este documento, no 
final do horizonte de projeção o produto real deverá situar-se ao nível próximo do registado em 
2008, o que ilustra bem a natureza depressiva, sem precedentes recentes, deste último ciclo 
económico. 

A taxa de desemprego, em termos de média anual, situou-se em 11,1% em 2016, o que representa 
uma diminuição de 1,3 pontos percentuais em relação a 20154

.  

Em termos de inflação, o Índice de Preços no Consumidor (IPC) apresentou em 2016 uma taxa de 
variação média de 0,6% (-0,5% em 2015). Excluindo do IPC a energia e os bens alimentares não 
transformados, a taxa de variação média anual situou-se em 0,7% (valor idêntico ao do ano anterior). 
Já a variação média anual do Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) cifrou-se em 0,6% 
(-0,5% no ano anterior), traduzindo um diferencial de cerca de +0,4 pontos percentuais face à taxa de 
variação homóloga do IHPC estimada pelo Eurostat para a Área Euro5

.  

Com respeito às finanças públicas e no âmbito dos regulamentos da União Europeia relativamente ao 
Procedimento dos Défices Excessivos (PDE), o INE6 na primeira notificação de 2017, reportou que a 
necessidade de financiamento das Administrações Públicas situou-se, em 2016, em 3.807 milhões de 
euros, o que correspondeu a 2,1% do PIB (4,4% em 2015). Este valor cumpre a Decisão do Conselho 
da União Europeia, de 2 de agosto de 2016, tomada ao abrigo do nº. 9 do artigo 126º do Tratado de 
Funcionamento da União Europeia e que requeria que Portugal reduzisse o défice nominal para 2,5% 
do PIB. Em 12 de abril corrente, o INE procedeu a uma revisão dessa primeira notificação de 2017 
relativa ao PDE – por ter sido detetado um erro na apropriação da informação relativa à 
Administração Local, com um impacto de cerca de 85 milhões de Euros - o que veio a determinar 
uma redução da necessidade de financiamento das Administrações Públicas (AP), em 2016, para 
2,0% do PIB (face ao valor inicial de 2,1%). Este bom resultado, a ser confirmado pelo Eurostat, torna 
expectável que, durante o corrente ano, o país possa sair do Procedimento do Défice Excessivo. 
 

A Atividade da SDC Investimentos 

A Sociedade manteve a sua atividade em 2016 concentrada e focalizada na gestão e rentabilização 
do portefólio de participações financeiras e do seu património imobiliário e na sustentabilidade 
financeira do grupo.  

No segmento da construção, como resulta dos relatórios anteriores, desde 2014 que os interesses 
do grupo ficaram praticamente confinados à detenção de uma participação minoritária (33,3%) na 
Soares da Costa Construção, SGPS, S.A.. Esta participada (bem como as suas principais subsidiárias), 
em cuja gestão, aliás, a Sociedade não exerce actualmente uma influência significativa, tem em 
tramitação um Plano Especial de Revitalização (PER). Sem prejuízo dos seus direitos no âmbito da 
parceria estratégica e do Acordo Acionista celebrado com a GAM Holdings, S.A., que é o acionista 
maioritário, atenta a situação e perspetivas desta participada, foi decidido reforçar o valor da 
imparidade neste investimento, com um efeito nos resultados individuais e consolidados no valor de 
33,5 milhões de Euros. 

                                                           
4 

Estatísticas de Emprego – 4º trimestre de 2016, INE, 8 de fevereiro de 2017. 
5 

Índice de Preços no Consumidor, dezembro de 2016 – INE, 11 de janeiro de 2017.
 

6 
INE, Procedimento dos Défices Excessivos (1ª Notificação de 2017), 24 de março de 2017.
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Na parte final do ano de 2016, e conforme comunicado divulgado ao mercado em 23 de dezembro 
de 2016, a Sociedade através da sua participada SDC Concessões, SGPS, S.A., chegou a acordo para a 
alienação à Globalvia Inversiones, S.A.U., sociedade de direito espanhol, das participações detidas 
nas sociedades que operam nas concessões rodoviárias: concessão da Beira Interior e subconcessão 
da Autoestrada Transmontana. Estas transações, ao final do ano de 2016 ainda dependentes do 
exercício de direitos de outros acionistas e do consentimento de autoridades externas, tiveram 
concretização plena no decurso do mês de fevereiro de 2017. 

Enquanto a situação acima apontada relativamente ao PER da “Construção SGPS” e suas 
participadas contribuiu para que, não obstante os esforços desenvolvidos com as instituições 
financeiras credoras, se tivessem inviabilizado todas as iniciativas anteriormente tentadas de uma 
solução sustentável de restruturação financeira do grupo, nomeadamente as que foram divulgadas 
em 30 de abril e 11 de novembro de 2015, a negociação da alienação das concessões rodoviárias 
veio a permitir o desenvolvimento de um novo processo negocial. 

Assim, na conclusão deste novo processo negocial, foi possível estabelecer acordos com as 
instituições de crédito do Grupo SDC Investimentos, nos termos dos quais esta sociedade com a 
colaboração da sociedade “Investéder - Investimentos, Lda.”, que se propôs adquirir os créditos 
detidos por um conjunto de instituições financeiras sobre o Grupo SDCI, acedeu à possibilidade de 
concretizar um plano de restruturação do passivo cujos termos constam do comunicado feito ao 
mercado em 23 de dezembro de 2016 e de cuja implementação e concretização resultariam: 

a) A redução do passivo consolidado do grupo em cerca de 71 milhões de Euros, em 
consequência direta da alienação daquelas concessões rodoviárias; 

b) A afetação de uma parte (de cerca de 46 milhões de Euros) do encaixe verificado com 
aquela alienação à restruturação imediata ou à extinção de outras responsabilidades 
pendentes, no valor de cerca de 39 milhões de Euros; 

c) Beneficiar de um período de carência de capital e de juros, por um prazo de seis meses, 
relativamente às suas responsabilidades financeiras remanescentes no valor, então 
estimado, de cerca de 175 milhões de Euros; 

d) Vir a renegociar com a Investéder, no prazo de seis meses, a contar da data de concretização 
da alienação das concessões, um plano de redimensionamento e de reembolso/ 
remuneração das responsabilidades mencionadas na alínea anterior que levem em conta a 
potencial capacidade de geração de cash flow do grupo e o conjunto de responsabilidades 
efectivas e contingentes que o oneram; 

e) Obter a exoneração da grande maioria das garantias e responsabilidades que oneravam o 
grupo relativamente a obrigações originariamente assumidas pela Soares da Costa 
Construção, SGPS, S.A. e suas participadas. 

 
Este processo de restruturação está, entretanto, concluído salvo no que concerne à renegociação do 

passivo com a Investéder. À data de aprovação deste relatório o endividamento bancário líquido, em 

termos consolidados, ascende a 17,5 milhões de Euros; a dívida da SDCI e suas participadas perante 

a Investéder eleva-se a 130,7 milhões de Euros; as responsabilidades contingentes do Grupo SDCI 

por obrigações da SDC Construção e suas participadas ficaram reduzidas a garantia bancária no valor 

de 12,5 milhões de Dólares e a hipotecas de ativos no valor de cerca de 9,4 milhões de Euros (ver 

também o n.º 13. deste Relatório e a nota explicativa n.º 19); 

 
 

Estando acima mencionadas as vertentes mais importantes da atividade do grupo em 2016, de 
carácter verdadeiramente estratégico para a sustentabilidade do grupo, importa também realçar, 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

13 

 

num campo mais imediatamente operacional mas não dissociado daquele, a locação de cerca de 
12.000 m2 no edifício sito na Rua de Santos Pousada, no Porto, ocorrida no decurso do 2º semestre 
do ano, a colocação no mercado, em bom ritmo, das frações habitacionais ainda em stock do 
empreendimento do “Cais da Fontinha” - estando a decorrer o processo de licenciamento da 
reconversão das frações do já referido empreendimento antes destinadas para comércio em 
habitacionais – e ainda a transmissão, em dação em cumprimento de obrigações de financiamento, 
de alguns outros imóveis do grupo nomeadamente da antiga sede do grupo onde se instala o Hotel 
Star Inn e, já em 2017, do edifício contíguo, denominado Bloco J, no Porto; de frações do edifício de 
escritórios da Rua Julieta Ferrão, em Lisboa e do denominado “Parque Industrial de Rechousa”, em 
Vila Nova de Gaia. 
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3. FACTOS RELEVANTES E COMUNICADOS  

Durante o ano de 2016 (e em 2017 até à data deste Relatório) foram comunicados ao mercado os 
seguintes factos relevantes e outras divulgações: 

 Em 14 de janeiro de 2016, a Sociedade informou que acordara com a GAM Holdings e com a 
Soares da Costa Construção, SGPS, S.A., aprofundar conversações com vista à alienação da 
participação de 33,3% que detém nesta última à GAM Holdings ou a sociedade por si detida e, 
bem assim, para a separação de responsabilidades conjuntas ou cruzadas que subsistem em 
algumas obrigações perante terceiros.  

 Em 18 de janeiro de 2016 a Sociedade informou sobre o Relatório de Governo Societário de 
2015; 

 Ainda em 18 de janeiro de 2016, a Sociedade informou sobre a Síntese de Informação divulgada 
em 2015; 

 Em 2 de março de 2016, a sociedade informou sobre impacto de efeitos não recorrentes nos 
resultados de 2015 relacionados com a decisão arbitral proferida sobre o processo de metro de 
Telavive e de imparidades no imobiliário; 

 Em 5 de abril de 2016, a Sociedade informou sobre a redução de participação da acionista 
Parinama;  

 Em 22 de abril de 2016, a Sociedade informou sobre os resultados anuais de 2015 em 
antecipação à prestação de contas anuais que ocorreria em 29 de abril;  

 Em 29 de abril de 2016, a Sociedade apresentou e divulgou o Relatório & Contas do exercício de 
2015; 

 Em 29 de abril de 2016, a Sociedade informou sobre a Convocatória para a Assembleia Geral de 
Acionistas de 23 de maio de 2016;  

 Em 23 de maio de 2016, realizou-se a Assembleia Geral ordinária de acionistas que entre outras 
deliberações, por unanimidade, aprovou o relatório de gestão, contas individuais e contas 
consolidadas do exercício de 2015, a aplicação do resultado líquido individual e elegeu para o 
triénio 2016-2018 os membros dos órgãos sociais; 

 Em 24 de maio de 2016, a Sociedade informou sobre o relatório e contas intercalar do primeiro 
trimestre de 2016. 

 Em 9 de agosto de 2016, a Sociedade informou sobre a deliberação tomada em Assembleia Geral 
da sociedade “Soares da Costa Construção, SGPS, S.A.” desse dia, em cujo capital detém uma 
participação de 33,3%, de que essa sociedade se apresentasse a “Plano Especial de Revitalização” 
– PER – previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), apresentação 
extensível à participada da apresentante “Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. Mais 
informou que por esse facto não estavam reunidas condições que permitissem a continuação das 
conversações conducentes à alienação daquela participação de 33,3% à GAM HOLDINGS, ou a 
sociedade por si detida, e que fora objeto de comunicação ao mercado em 14 de janeiro. 

 Em 11 de agosto de 2016, a Sociedade informou sobre Relatório e Contas do 1º semestre de 
2016. 

 Em 25 de novembro de 2016, a Sociedade informou sobre o não reembolso do empréstimo 
obrigacionista “Grupo Soares da Costa 2007-2016”, no valor de 20 milhões de Euros e que se 
venceria no dia 28 de novembro de 2016. Mais se informou que, atendendo a que estava em 
curso um processo negocial de restruturação do passivo, não se antevia qualquer consequência 
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desse incumprimento, ficando a sua sanação dependente da solução concreta do referido 
processo. 

 Em 23 de dezembro de 2016, a Sociedade informou que a sua participada, SDC Concessões, 
SGPS, SA, firmou acordo com a “Globalvia Inversiones, S.A.U., sociedade de direito espanhol, 
para lhe alienar as participações detidas nas sociedades Intevias – Serviços de Gestão, S.A., 
Scutvias – Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN-Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A., 
Portvias – Portagem de Vias, S.A., - sociedades que operam no âmbito da Concessão da Beira 
Interior -, Auto-Estradas XXI Subconcessionária Transmontana, S.A., Operestradas XXI, S.A. e 
Exproestradas XXI, S.A. – sociedades que operam no âmbito da subconcessão da Autoestrada 
Transmontana, concessão e subconcessão onde a adquirente é já acionista. Esta Transação 
estava ainda sujeita ao exercício de direitos de outros acionistas e a consentimento de 
autoridades e entidades externas às partes estimando-se a sua conclusão durante o 2º trimestre 
de 2017 [na realidade veio a ocorrer ainda no decurso do 1º trimestre, em fevereiro]. 
Esclareceu-se que “o valor da transação, que compreende assunção de passivos, substituição ou 
libertação de responsabilidades e pagamento em dinheiro, está sujeito a ajustamentos, 
sobretudo dependentes do momento em que seja possível concretizá-la, baseia-se num 
enterprise value de cerca de 126,5 milhões de Euros e estima-se que dela resulte um impacto 
negativo nos resultados consolidados de cerca de 19 milhões de Euros, um incremento 
patrimonial positivo nos capitais próprios de cerca de 25 milhões de Euros e a redução do 
passivo consolidado em cerca de 71 milhões de Euros”. 

 Em 23 de dezembro de 2016, o conselho de administração informou que, tendo apreciado, com 
base na informação publicamente disponível, a situação e as perspetivas da sua participada SDC 
Construção, SGPS, S.A., em cuja gestão não tem influência significativa, decidiu relativamente ao 
justo valor deste investimento - e sem prejuízo dos seus direitos no âmbito da parceria 
estratégica e do Acordo Acionista celebrado com a GAM Holdings, SA, acionista maioritário da 
SDC Construção SGPS SA - constituir uma imparidade no valor da participação registado na conta 
de “Outros ativos financeiros”. O impacto nos capitais próprios consolidados é de 33.500.000 
Euros. 

 Em 23 de dezembro de 2016 a Sociedade informou sobre processo de reestruturação das 
responsabilidades financeiras. A Sociedade informou que avançou mais uma fase do processo de 
reestruturação das responsabilidades financeiras que a oneram a ela e às sociedades cujo capital 
domina, direta ou indiretamente (“Grupo SDCI”), mediante: 

a) O acordo da sua participada, SDC Concessões, SGPS, S.A. (“SDC Concessões”), com a 
sociedade Globalvia Inversiones, S.A.U, para lhe alienar as participações detidas nas 
sociedades que operam na Concessão da Autoestrada da Beira Interior e na Subconcessão da 
Autoestrada Transmontana, que possibilita a redução do passivo consolidado do Grupo em 
cerca de 71 milhões de Euros; e 

b) A conclusão de um novo processo negocial com as instituições de crédito credoras do Grupo 
SDCI, nos termos do qual a SDCI, com a colaboração da sociedade Investéder, Investimentos, 
Lda., acedeu à possibilidade de, após efetiva concretização da alienação referida na alínea 
anterior e afetação de uma parte (de cerca de 46 milhões de Euros) do encaixe realizado pela 
mesma à regularização de responsabilidades financeiras vencidas: 
b.1) Lograr a reestruturação imediata ou a extinção de outras responsabilidades pendentes 
no valor de cerca de 39 milhões de Euros;  

b.2) Beneficiar de um período de carência de capital e de juros, por um prazo de seis meses, 
relativamente às suas responsabilidades financeiras remanescentes no valor de cerca de 175 
milhões de Euros;  
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b.3) Vir a negociar, no referido prazo de 6 meses, um plano de redimensionamento e de 
reembolso/remuneração das responsabilidades referidas em b.2), em termos que levem em 
conta a potencial capacidade do Grupo SDCI de geração de cash flow e o conjunto de 
responsabilidades efetivas e contingentes que onera o mesmo Grupo; e  

b.4) Obter a exoneração da grande maioria das garantias e responsabilidades que ainda 
oneram o Grupo SDCI relativamente a obrigações originariamente assumidas pela Soares da 
Costa Construção, SGPS, S.A. e suas participadas, no valor de cerca de 239 milhões de Euros.  

Mais se informou que:  

“Os acordos alcançados com as instituições financeiras credoras do Grupo SDCI, tal como 
referidos na alínea b) acima, tomaram como pressupostos fundamentais, em primeiro lugar, 
o reconhecimento de que, não obstante todos os esforços desenvolvidos, resultaram até 
agora frustradas todas as iniciativas anteriormente tentadas de implementação de uma 
solução sustentável de reestruturação financeira do Grupo SDCI (designadamente as que 
foram divulgadas em 30 de abril e 11 de novembro de 2015) e, em segundo lugar, a 
identificação de uma possível solução de reestruturação alternativa, assente no 
entendimento estabelecido com a Investéder (sociedade cujo capital é, nesta fase, 
integralmente detido pelos Administradores Executivos da SDCI, António Castro Henriques e 
Gonçalo Andrade Santos), nos termos do qual esta Investéder se disponibilizou para adquirir 
os créditos detidos sobre o Grupo SDCI por um conjunto de instituições de crédito e, nesse 
contexto, celebrou com a SDCI um acordo de princípio contemplando o indicado em b.2) e 
b.3) supra.  

Este acordo de princípio estabelecido com a Investéder carece, para a sua produção de 
efeitos, que se verifiquem algumas condições, nomeadamente: (i) a efetiva concretização da 
alienação referida na alínea a) acima; e (ii) a conclusão dos processos de reestruturação de 
passivos e de exoneração de garantias e de responsabilidades referidos em b.1) e b.4), sendo 
expectativa da SDCI que estas condições possam estar verificadas até ao final do primeiro 
semestre de 2017. 

Sublinha-se que os acordos acima referidos surgem na sequência direta dos esforços que 
vêm sendo desenvolvidos desde fevereiro de 2014 no sentido de dotar o Grupo SDCI de uma 
estrutura de ativos e de passivos que possa assumir-se sustentável, conforme anteriormente 
anunciado.  

Assim, desde fevereiro de 2014 até à presente data, sucederam-se as iniciativas 
desenvolvidas pela Administração da SDCI no sentido de, através da alienação de ativos nas 
melhores condições possíveis, ir progressivamente reduzindo as responsabilidades 
financeiras do Grupo SDCI. Nesse contexto, a SDCI foi sucessivamente concretizando diversas 
transações de alienação de ativos, as quais foram sendo prontamente reveladas ao mercado, 
quando a relevância das mesmas transacções justificava essa mesma revelação.  

Foi, assim, em perfeita coerência com a evolução passada, que se mostrou agora necessário 
proceder à alienação dos ativos em concessões rodoviárias, o que implicará uma redução 
substancial do universo de atividades que o Grupo SDCI passará a exercer.  

Neste contexto, com a efetiva concretização das operações acima referidas, o Grupo SDCI 
passará a concentrar a sua atividade nas demais áreas de negócio a que atualmente se 
dedica, privilegiando a gestão e a rentabilização do património imobiliário detido, o que se 
pretende que seja compatibilizado com (i) o acompanhamento e o esforço de mitigação das 
contingências de natureza judicial e fiscal que actualmente oneram o Grupo SDCI e que a 
SDCI tem vindo a tornar públicas, (ii) o continuado acompanhamento da situação da Soares 
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da Costa Construção, SGPS, S.A., atentas as posições de acionista minoritária e de credora 
que a SDCI detém sobre aquela sociedade e (iii) a continuada promoção do processo de 
reestruturação financeira do Grupo SDCI, de forma a dar sequência aos esforços que vêm 
sendo desenvolvidos no sentido de assegurar condições mínimas essenciais à 
sustentabilidade do mesmo.” 

 Em 20 de janeiro de 2017 foi divulgado o Relatório do Conselho de Administração da SDC 
Investimentos, SGPS, S.A., (SDCI) elaborado nos termos do número 1 do artigo 181º do Código 
dos Valores Mobiliários sobre a oportunidade e as condições da Oferta Pública de Aquisição das 
Acções da SDCI, anunciada pela Investéder, Investimentos, S.A., cujo anúncio preliminar foi 
publicado em 23 de dezembro de 2016. 

 Em 25 de janeiro de 2017, a Sociedade informou sobre a síntese de informação divulgada em 
2016; 

 Em 16 de fevereiro de 2017, concretizou-se a alienação, à Globalvia Inversiones, S.A.U., das 
participações detidas pelo grupo nas sociedades que operam no âmbito da Concessão da Beira 
Interior; 

 Em 27 de fevereiro de 2017, concretizou-se a alienação, à Globalvia Inversiones, S.A.U., das 
participações detidas pelo grupo nas sociedades que operam no âmbito da subconcessão da 
Autoestrada Transmontana, concluindo-se, assim, a operação de alienação de participações em 
concessões rodoviárias comunicada em 23 de dezembro de 2016.  

 Em 21 de abril de 2017 a Sociedade informou que a sua participada SDC Concessões, SGPS, S.A. 
chegou a acordo com a Infraventus Renewables Trading, Lda. para lhe alienar as participações 
detidas nas sociedades Soares da Costa Hidroenergia, S.A., Soares da Costa Hidroenergia 1T, Lda., 
Soares da Costa Hidroenergia 4 T, Lda. e Soares da Costa Hidroenergia 8T, Lda., que atuam na 
área de energias renováveis. A alienação insere-se na estratégia delineada e reiteradamente 
assumida de reestruturação do passivo financeiro, sendo feita por um preço simbólico mas, 
transferindo o passivo financeiro, contribuindo em cerca de 6,8 milhões de Euros para a redução 
do passivo bancário consolidado. A transacção terá um impacto negativo nos resultados 
consolidados do grupo estimado em cerca de 300 mil Euros. 
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4. RESULTADOS ECONÓMICO-FINANCEIROS CONSOLIDADOS 

 

Demonstração de Resultados 

Apresentam-se no quadro que segue as principais componentes de formação dos resultados para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e para o período homólogo do ano anterior:  

     

Demonstração dos Resultados 

    (milhares de Euros) 2016 2015* 2015  Var.%  

Atividades Continuadas:         

   Volume de Negócios 2.478,7 6.708,4 6.708,4 -63,1% 

   Variação da produção  -1.831,1 -2.370,7 -2.370,7   

   Outros ganhos operacionais 6.394,0 1.294,0 1.294,0   

Total de rendimentos e ganhos operacionais 7.041,6 5.631,7 5.631,7 25,0% 

   Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas 0,0 590,5 590,5               - 

   Fornecimentos e serviços externos   3.999,4 6.342,4 6.347,4 -36,9% 

   Gastos com o pessoal  1.711,6 1.709,2 1.709,2 0,1% 

   Outras perdas operacionais  1.703,4 1.823,3 1.918,1 -6,6% 

EBITDA -372,7 -4.833,7 -4.933,5 92,3% 

   Amortizações, provisões e ajust. (líq. de reversões)  3.168,8 61.084,5 61.084,5   

Resultado operac. das atividades continuadas (EBIT)  -3.541,5 -65.918,2 -66.018,0   

Ganhos e perdas em associadas e empr. conjuntos 0,0 -8.831,1 2.898,7   

Resultado financeiro -36.414,0 -1.886,9 -3.635,8   

Resultado antes de impostos  -39.955,5 -76.636,2 -66.755,1   

   Imposto sobre o rendimento  5.513,3 3.620,4 3.397,4   

 Resultado líquido das atividades continuadas -45.468,8 -80.256,6 -70.152,6   

 Resultado líquido das atividades descontinuadas 5.850,3 8.831,2 -1.272,9   

 Resultado consolidado do período -39.618,5 -71.425,4 -71.425,4   

    Atribuível ao grupo  -39.576,6 -71.437,1 -71.437,1   

* Valores de 2015 reexpressos 

     

Na análise comparativa verifica-se uma redução dos montantes da generalidade das rubricas 
operacionais, traduzindo a menor amplitude do perímetro de negócios atual do grupo; no resultado 
financeiro pesa fortemente, em 2016, o reflexo do reforço da imparidade no investimento financeiro 
na Soares da Costa Construção no valor de 33,5 milhões de Euros, de caráter não recorrente.  

 

Volume de negócios (VN) 

O volume de vendas e de prestações de serviços do grupo, dado o modo como este está atualmente 
estruturado (e considerando que o VN das participadas mais relevantes das concessões rodoviárias 
não se traduz em idênticas rubricas das contas consolidadas, sendo apenas apreendido o resultado), 
assumiu no exercício de 2016 o valor de 2,5 milhões de Euros (o que representa uma descida global 
de 63,1% em relação a 2015) estando concentrado no segmento imobiliário, conforme se verifica 
pelo quadro que a seguir se apresenta: 
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Distribuição do Volume de Negócios por Áreas de Negócio  

(milhares de Euros)           2016 %           2015* %  Var.% 

      Concessões   148,9 6,0% 544,3 8,1% -72,6% 

      Imobiliário   2.530,6 102,1% 6.372,6 95,0% -60,3% 

      SDC Investimentos e outros   17,7 0,7% 7,1 0,1% 149,8% 

      Eliminações de consolidação   -218,5 -8,8% -215,6 -3,2% 1,3% 

      Totais   2.478,7 100,0% 6.708,4 100,0% -63,1% 

* Contas publicadas de 2015 

 

EBITDA/ EBIT 

O EBITDA de 2016 situou-se em cerca de -0,4 milhões de Euros o que revela uma melhoria face ao 
valor homólogo obtido em 2015 de -4,8 milhões de Euros.  

Com a consideração das amortizações, provisões e ajustamentos de valor, obteve-se o valor de -3,5 
milhões de Euros de resultado operacional (EBIT) das atividades continuadas, face ao valor de -65,9 
milhões de Euros, ocorrido no período homólogo do ano passado que foi fortemente penalizado por 
imparidades do imobiliário e com o desfecho desfavorável do litígio em Israel. 

  
Ganhos e perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos 

Esta rubrica corresponde ao reconhecimento da proporção dos interesses da Sociedade nos 
resultados das entidades conjuntamente controladas, fundamentalmente as do subsegmento das 
concessões rodoviárias. Todavia, em função dos acordos firmados em 2016 para a sua venda, o seu 
resultado surge expresso na demonstração de resultados (em conjunto com o contributo da 
“Intevias” - sociedade consolidada integralmente e que detinha as participações na Scutvias e MRN) 
no resultado líquido das atividades descontinuadas, tendo sido reexpressos os valores de 2015. Deste 
modo, esta rubrica surge em 2016 com um valor nulo, sendo o valor de -8,8 milhões registado da 
demonstração de resultados reexpressa de 2015 correspondente, em exclusivo, à perda verificada no 
projeto Metropolitan Transportation Solutions (Israel). 

 

Resultado financeiro 

O resultado financeiro consolidado registou em 2016 um valor de -36,4 milhões de Euros, o que 
compara com -1,9 milhões de Euros, ao final de 2015. 

O custo líquido de financiamento (juros suportados deduzidos de juros obtidos) melhorou de -4,5 
milhões de Euros (valor reexpresso de 2015) para -2,8 milhões de Euros.  

Já os rendimentos e mais-valias de participações de capital que tiveram em 2015 um contributo 
positivo de 3,2 milhões de Euros beneficiando da venda das participações da Indaqua, não assume 
qualquer valor durante o exercício de 2016.  

Os outros ganhos e perdas financeiros, com apresentação detalhada na nota 31 do Anexo, assumem 
um valor líquido negativo de 33,6 milhões de Euros em 2016, com forte influência do reforço da 
imparidade na participação da Soares da Costa Construção, SGPS, SA (-33,5 milhões de Euros), 
enquanto no ano passado o efeito na demonstração de resultados foi de apenas -0,6 milhões de 
Euros. 
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Resultado das atividades descontinuadas 

O resultado das atividades descontinuadas registado durante 2016, no valor aproximado de 5,9 
milhões de Euros, respeita à apropriação pelo grupo dos resultados das sociedades cuja alienação foi 
acordada e relacionadas com as atividades das concessões rodoviárias. 

Com referência a 2015 esta rubrica apresenta o valor (rexpresso) de 8,8 milhões de Euros, 
correspondente às mesmas participadas e ainda adicionalmente ao resultado da atividade da CPE 
alienada nesse ano.  

 

Resultado consolidado 

Da conjugação dos níveis de resultados acima mencionados e ainda do imposto do exercício de 5,5 
milhões de Euros – em cujo valor pesa o write-off dos ativos por impostos diferidos no valor de 4,5 
milhões de Euros - adveio um resultado consolidado atribuível ao Grupo, no exercício de 2016, de -
39,6 milhões de Euros (-71,4 milhões de Euros no exercício de 2015).  

 

Dívida Consolidada 

A dívida consolidada atinge, no final de 2016, o valor de 190,3 milhões de Euros (incluindo-se a dívida 
à Investéder no valor de 26,8 milhões de Euros registada em “Outras dívidas a terceiros” na 
Demonstração da posição financeira consolidada), o que representa uma expressiva descida face ao 
valor de 267,4 milhões de Euros que se verificava em 31 de dezembro de 2015. Para esta diminuição 
concorreu não só a dívida bancária incluída nos passivos afetos às atividades descontinuadas (62,8 
milhões de Euros), mas também as amortizações de dívida realizadas, nomeadamente por via da 
dação em cumprimento de ativos imobiliários. 

                                                                                                                                                                     (milhares de Euros) 

Evolução da Dívida       31.12.2016      30.06.2016    31.12.2015 

Instituições financeiras 163.532,9 267.036,8 267.376,8 

Investéder 26.764,1 - - 

Total 190.297,1 267.036,8 267.376,8 

 

 

Capitais Próprios 

Os capitais próprios, que eram de -66,2 milhões de Euros em 31 de dezembro de 2015 sofrendo, 
fundamentalmente, o efeito do resultado líquido do exercício, têm o valor de -105,2 milhões de 
Euros, ao final do exercício de 2016.   

Da Demonstração das Alterações no Capital Próprio pode-se extrair a seguinte síntese evolutiva:  
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     Variações no Capital Próprio                                                                                                                                                                                                                                      milhares de Euro                                                                                  

Capital Próprio a 31.12.2015 (a) -66.199,5 

Resultado líquido do exercício   -39.576,6 

Reserva de Conversão Cambial   115,5 

Reservas de Operações de Cobertura   967,9 

Ajustamentos de empresas associadas e conj. controladas   -358,9 

Outras variações   -137,3 

Interesses não controlados pelo grupo   -43,1 

Resultado líquido integral (b) -39.032,4 

Capital Próprio a 31.12.2016 (a)+(b) -105.252,1 

 

Não ocorreram durante o exercício operações relacionadas com o capital social nem o grupo detém 
ou transacionou ações próprias. 
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5. ÁREAS DE NEGÓCIO 

 

CONCESSÕES 

No âmbito das concessões rodoviárias destacam-se a concessão da A23 (autoestrada da Beira 
Interior) de que é concessionária a Scutvias que tem como operadora a MRN e bem assim a 
subconcessão da autoestrada Transmontana, tendo como (sub)concessionária a AEXXI e como 
operadora a Operestradas. 

Conforme já se referiu neste relatório, como acontecimento de maior destaque no ano, enquadrado 
no âmbito do plano estratégico da SDC Investimentos, de garantir a sustentabilidade financeira e a 
reestruturação do passivo, foi o acordo celebrado, em dezembro, com a Globalvia Inversiones, 
S.A.U., sociedade de direito espanhol, precisamente para a alienação das participações detidas nas 
sociedades que intervêm nas concessões rodoviárias já acima referidas: a concessão da Beira Interior 
e a subconcessão da autoestrada Transmontana. Estas transações, na altura, ainda dependentes do 
exercício de direitos de outros acionistas e do consentimento de autoridades externas, vieram a ter 
concretização plena já no decurso do mês de fevereiro de 2017 e, por isso, o resultado das 
alienações não tem ainda tradução direta nas demonstrações financeiras consolidadas do exercício 
de 2017. 

Em função da celebração daqueles acordos de alienação o contributo destas participadas e, bem 
assim da Intevias, surge explicitado na rubrica do “resultado líquido das atividades descontinuadas”. 

No segmento dos parques de estacionamento, realizada em dezembro de 2015 a alienação da 
subsidiária mais importante neste âmbito – a CPE – a atividade em 2016 decorreu através da 
Costaparques e somente durante os dois primeiros meses do ano, com referência à exploração do 
parque de estacionamento Gemini em Oliveira de Azeméis e à exploração dos parcómetros na 
mesma localidade, cujo contrato de exploração terminou, não sendo renovado. No que concerne o 
parque de estacionamento subterrâneo, em que a Sociedade estava investida, desde 2004, na 
qualidade de promitente transmissária do direito de superfície que o município de Oliveira de 
Azeméis concedera à Sociedade de Construções Soares da Costa, SA, não tendo sido realizada, por 
motivos que não lhe são imputáveis, a escritura de transmissão daquele direito, a Costaparques 
decidiu comunicar ao Município que iria deixar de assegurar a sua exploração, o que aconteceu; 
neste âmbito, a Sociedade diligencia o ressarcimento do investimento realizado junto da sociedade 
incumpridora. 

O grupo mantém em atividade o parque de estacionamento do edifício de Santos Pousada, de 
propriedade da Habitop, cuja exploração está subcontratada a terceiro.  

Com referência à Hidroequador Santomense – Exploração de Centrais Hidroeléctricas, Lda, 
sociedade cujo capital é detido na íntegra (direta ou indiretamente) pelo grupo, desde finais de 2015 
e que, por sua vez, detém uma participação de 60% na sociedade Hidroeléctrica STP, Lda., em S. 
Tomé e Príncipe, e que tem por objeto a conceção, estudo, construção e exploração de centrais 
geradoras de energia, gestão de recursos energéticos, projetos eletromecânicos, elétricos e civis, 
sendo que os restantes 40% pertencem à EMAE, a empresa pública de distribuição de energia 
elétrica e de água daquele país africano, importa referir que a sua atividade operacional assumiu 
características residuais, uma vez que a central térmica de Bobo Forro II permaneceu inativa, tal 
como sucede desde meados de 2011. Há, porém que registar o progresso verificado no cumprimento 
pelo Estado dos compromissos assumidos no acordo celebrado em relação à paralisação daquela 
exploração e à venda dos ativos da referida central. Com efeito, em julho de 2016, o Ministério da 
Finanças e Administração Publica de S. Tomé e Príncipe definiu um calendário de pagamento da 
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dívida que vem sendo cumprido com atrasos pontuais (o respetivo saldo estava regularizado em 55% 
no final do exercício e em 85% na data de produção deste Relatório). 

Quanto ao diferendo que vem opondo a participada Hidroelétrica STP ao Ministério das Obras 
Publicas, Infraestruturas, Recursos Naturais e Meio Ambiente de S. Tomé e Príncipe, já referido em 
anteriores relatórios, relativo à revogação do Despacho que concedeu àquela empresa o direito de 
construção e exploração de catorze centrais mini-hídricas, perspetiva-se que seja oportuno, em 
2017, retomar de modo profícuo as conversações tendentes à sua resolução. 

Com referência à SDC Hidroenergia e às suas subsidiárias, realizada ainda em 2015 a alienação da 
SDC Hidroenergia 8C, mantém-se em suspenso o desenvolvimento dos projetos; em 2016, foram  
desenvolvidas diligências no sentido da obtenção de autorização por parte das entidades oficiais 
competentes para a alteração da fonte primária de produção de energia de hídrica para fotovoltaica, 
o que ainda não foi conseguido.  

Entretanto, já posteriormente ao final do exercício e conforme o comunicado divulgado em 21 de 
abril de 2017, a Sociedade através da sua participada SDC Concessões, SGPS, SA chegou a acordo 
com a Infraventus Renewables Trading, Lda. para alienação das participações detidas nas sociedades 
Soares da Costa Hidroenergia, S.A., Soares da Costa Hidroenergia 1T, Lda., Soares da Costa 
Hidroenergia 4 T, Lda. e Soares da Costa Hidroenergia 8T, Lda. A alienação insere-se na estratégia 
delineada e reiteradamente assumida de reestruturação do passivo financeiro, sendo feita por um 
preço simbólico mas, transferindo o passivo financeiro, contribuindo em cerca de 6,8 milhões de 
Euros para a redução do passivo bancário consolidado. A transacção terá um impacto negativo nos 
resultados consolidados do grupo estimado em cerca de 300 mil Euros. 

Importa ainda fazer uma referência à ELOS S.A., sociedade que foi constituída em 2010 no âmbito da 
adjudicação ao consórcio liderado pelo então Grupo Soares da Costa e pela Brisa, do contrato em 
parceria público privada para a construção, financiamento, manutenção e disponibilização do troço 
entre Poceirão e Caia e que faria parte da futura ligação em alta velocidade entre as cidades de 
Lisboa e Madrid. Dada a participação detida (16,3%), esta sociedade não é consolidada, estando o 
investimento realizado registado ao custo de aquisição. No que respeita ao diferendo entre esta 
participada e o Estado Português na sequência do cancelamento do contrato por parte do Estado, o 
Tribunal Arbitral proferiu, em 5 de julho de 2016, o Acórdão que decidiu procedente, quase na 
totalidade, o pedido formulado pela ELOS pelo que se mostram preservados, na essência e em geral, 
os interesses da Demandante, participada do grupo. Todavia, o Estado, a par de outros incidentes 
que não foram atendidos, interpôs acção de anulação da decisão arbitral para os tribunais 
administrativos, a qual ainda está a correr os seus termos.   

 

Principais Indicadores Consolidados da Área de Negócio Concessões 

(milhares de Euros) 2016 2015 * Variação  

Volume de Negócios (VN) 148,9 544,3 -32,5% 

EBITDA 424,6 -3.029,7 - 

Resultados Operacionais (EBIT) 417,8 -12.533,4 - 

Resultados Financeiros  -2.155,0 -943,4 - 

Resultado Consolidado Exercício Atribuível ao Grupo   3.736,9 -12.875,2 - 

* Contas publicadas de 2015 
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IMOBILIÁRIO 

Na área do Imobiliário, no ano de 2016 não se implementaram ou desenvolveram novos relevantes 
projetos de investimento mas ocorreram operações de importante significado para a redução do 
endividamento e a sustentabilidade financeira do grupo. 

Assim, merecem relevância: 

a) A alienação de importantes ativos imobiliários em cumprimento de responsabilidades 
financeiras com instituições bancárias, nomeadamente do edifício do Hotel Star Inn, que era 
da propriedade da Ciagest e, já em 2017, do edifício contíguo, denominado Bloco J, no Porto; 
de frações do edifício de escritórios da Rua Julieta Ferrão, em Lisboa e do denominado 
“Parque Industrial de Rechousa”, em Vila Nova de Gaia; 

b) A locação de cerca de 12.000 m2 nas instalações de Santos Pousada, no Porto, a uma 
entidade controlada por um banco de investimento e de gestão de ativos francês;  

c) A colocação a bom ritmo, com a venda de várias frações, do empreendimento da sociedade 
“Cais da Fontinha”. 

Neste segmento, importa referir a constituição/reforço de imparidades em ativos imobiliários com 
impacto nos resultados operacionais e no resultado consolidado de 2016 em -2,5 milhões de Euros. 
Neste aspeto, o resultado de 2015 foi muito mais fortemente penalizado (-33,9 milhões de Euros). 

 

Principais Indicadores Consolidados Da Área de Negócio Imobiliário 

(milhares de Euros)          2016       2015 * Variação  

Volume de Negócios (VN) 2.530,6 6.372,6 -32,5% 

EBITDA 1.969,5 1.864,9 - 

Resultados Operacionais (EBIT) -990,9 -34.606,0 - 

Resultados Financeiros  -2.451,8 -2.934,5 - 

Resultado Consolidado Exercício Atribuível ao Grupo   -4.569,4 -38.590,9 - 

* Contas publicadas de 2015 

CONSTRUÇÃO  

Conforme já referido, com o aumento de capital ocorrido na Soares das Costa Construção, SGPS, S.A. 
em fevereiro de 2014, totalmente subscrito e realizado por um investidor externo – a GAM Holding – 
e com a alienação da Prince nos Estados Unidos, os interesses da Sociedade na área da construção 
passaram a estar representados através da participação de 33,3% que mantém no capital da Soares 
da Costa Construção, SGPS, S.A. 

A difícil situação económico-financeira desta participada (na qual aliás, não obstante a participação 
detida e os acordos acionistas assinados, a Sociedade não detém influência significativa na gestão) e 
das suas principais subsidiárias conduziu à apresentação por parte delas, no decurso de 2016, de 
Planos Especiais de Revitalização ao abrigo do disposto no Capítulo II (artigos 17-A a 17º-I) do Código 
da Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), que seguem a sua tramitação. 

Em função do exposto, o grupo procedeu ao registo de uma imparidade no investimento financeiro 
no valor de 33,5 milhões de Euros, o que impactou o resultado consolidado (e por arrastamento os 
capitais próprios) em idêntico montante. 
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6. CONTAS INDIVIDUAIS   

 

As contas individuais da SDC Investimentos, SGPS, S.A. também são elaboradas de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IAS/IFRS), tal como adotadas na União Europeia.  

Enquanto sociedade gestora de participações sociais, a SDC Investimentos deixou ainda em 2014 de 
fazer, com caráter de generalidade, a prestação de serviços técnicos de administração e gestão às 
suas subsidiárias, pelo que a sua atividade operacional é limitada pesando os gastos de 
funcionamento nomeadamente os gastos com fornecimentos e serviços externos e gastos com 
pessoal. 

Os resultados financeiros, ainda que revelem um saldo positivo na “balança” dos juros de 1,7 milhões 
de Euros (2,4 milhões de Euros em 2015), foram bastante penalizados pelo registo de imparidades 
nos investimentos financeiros no valor de 85,7 milhões de Euros, resultando no valor de -86,1 
milhões de Euros (-35,1 milhões em 2015). 

Não se verificando, em contrapartida, dividendos e mais-valias relevantes, o resultado líquido do 
exercício revela um prejuízo de -93,3 milhões de Euros (-56,7 milhões de Euros em 2015).  

Na demonstração individual da posição financeira assinalam-se as seguintes alterações mais 
significativas: 

 Uma redução substancial, ao nível do ativo não corrente, nos investimentos financeiros, 
essencialmente determinado pelo registo das imparidades acima referidas; 

 O capital próprio não sofreu qualquer outra alteração para além da que advém do resultado 
líquido do exercício, de -93,3 milhões, situando-se em finais de 2016 em -86,7 milhões de 
Euros. Durante o exercício de 2016 não ocorreram, portanto, operações sobre o capital social 
nem a sociedade negociou ou detém ações próprias; 

 Os empréstimos bancários concedidos diretamente à Sociedade, no somatório entre passivo 
corrente e passivo não corrente, baixaram de 45,9 milhões de Euros em finais de 2015 para 
26,9 milhões de Euros; 

 Em contrapartida regista-se o aumento da rubrica de Outras dívidas a terceiros de 7,6 
milhões para 25,4 milhões de Euros sendo a evolução fundamentalmente determinada pela 
dívida à Investéder (após a celebração de contratos de cessão de créditos entre algumas 
entidades bancárias e esta sociedade);  

 Não se registaram novas emissões ou amortizações dos empréstimos obrigacionistas 
vigentes que têm um valor nominal de 100 milhões de Euros ainda que figurem na 
Demonstração da Posição Financeira Consolidada pelo seu custo amortizado de 99,6 milhões 
de Euros (99,3 milhões de Euros em finais de 2015); 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

 

O número de efetivos ao serviço da Sociedade e das suas participadas sob controlo, ou seja 
consolidadas pelo método integral, em 31 de dezembro de 2016 é de 19 (24 em 2015).  

A Sociedade individualmente dispõe em 31 de dezembro de 2016 de 9 efetivos (10 em 31.12.2015).  

Adicionalmente informa-se: 
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- Dos 19 Colaboradores do grupo considerados, 16 trabalham em Portugal e 3 em S. Tomé e Príncipe; 

- Dos 9 Colaboradores da SDC Investimentos considerados, 7 são membros de órgãos sociais, dos 
quais 3 são membros do C. Fiscal e 2 são administradores não executivos. 

- De onde se conclui que o Grupo tem em Portugal 11 Colaboradores com funções executivas. 

 

8. PRINCIPAIS RISCOS E INCERTEZAS 

 

As sociedades participadas pela SDC Investimentos, SGPS, S.A., que exercem uma atividade mais 
relevante, designadamente em termos de volume de negócio, repartem-se por vários segmentos de 
negócios e por vários espaços geográficos. Desta forma, a SDC Investimentos encontra-se, ainda que 
indiretamente, exposta a diversos riscos que podem ser classificados em:  

 Riscos de Negócio:  

 Riscos operacionais: os que podem afetar a eficácia e a eficiência dos processos 
operativos e prestação dos serviços do grupo, a satisfação dos clientes e a reputação 
das empresas;  

 Riscos de integridade: os relacionados com fraudes internas e externas a que 
possam estar sujeitas as empresas do grupo; 

 Riscos de direção e recursos humanos: riscos vinculados entre outros à gestão, 
direção, liderança, limites de autoridade, deslocalização, inserção local, etc.;  

 Riscos financeiros: designadamente riscos de taxa de câmbio, riscos de taxa de juro, 
riscos de liquidez e risco de crédito; 

  Riscos regulatórios: sendo, em regra atividades reguladas, a sua exposição a ciclos 
políticos é mais acentuada, com reflexo, muitas vezes, nas condições de exercício 
dessa atividade. 

  Riscos de Informação 

 Riscos associados à informação operativa, financeira e de avaliação estratégica; 

 

 Riscos do Meio 

 Riscos associados à concorrência; 

 Riscos associados ao meio político, económico, legal e fiscal; 

 Riscos associados à regulação e mudanças no setor. 

 

Com a alteração operada no universo das participações da Sociedade e a passagem a acionista 
minoritária no negócio da construção, a análise e gestão de risco tem uma focagem diferente, 
assumindo naquele negócio uma intervenção indireta. Tal tipo de intervenção indireta verifica-se 
também em outras áreas de negócio em que a Sociedade detém participações minoritárias. Assim, 
deixou de fazer sentido, nas atuais circunstâncias e dimensão, ter uma Unidade de Auditoria Interna 
e de Gestão de Risco. 
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Por estas razões, alteraram-se os parâmetros de avaliação de risco, mais direcionados para o valor 
dos ativos, quer os vocacionados para alienação, quer os que se posicionam para manutenção, sendo 
essa avaliação feita diretamente pela comissão executiva e, quando julgado conveniente, pelo 
conselho de administração.  

O nível de risco que se adopta tem a ver com a constante atenção ao valor dos ativos que constituem 
o portefólio de participações e a oportunidade da sua alienação num contexto de assegurar a 
sustentabilidade da empresa e possibilitar a reestruturação do seu passivo. Neste quadro ainda, 
assume particular relevo a renegociação dos contratos de maior valor, designadamente, na área de 
concessões e a análise do risco inerente. 

No relatório anual sobre as práticas de governo da sociedade e apoio ao investidor (”Corporate 
Governance“), elaborado nos termos do Regulamento da CMVM nº 1/2010, anexo a este relatório, 
faz-se a descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de 
risco e dá-se conta dos principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco 
implementados na sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira. 

 

9. SDC INVESTIMENTOS NA BOLSA 

 

Representação do Capital 

Nos termos do disposto no artigo 4, nº 3, dos estatutos, o capital social da Sociedade é representado 
por cento e sessenta milhões de ações escriturais, ao portador, sem valor nominal, encontrando-se 
dividido em duas categorias de ações, reciprocamente convertíveis mediante deliberação da 
assembleia geral: a) cento e cinquenta e nove milhões novecentos e noventa e quatro mil 
quatrocentas e oitenta e duas (159.994.482) ações ordinárias; b) cinco mil quinhentas e dezoito 
(5.518) ações preferenciais sem voto, cujos direitos atribuídos consistem num direito ao recebimento 
de um dividendo preferencial e ao reembolso preferencial do respetivo valor nominal na liquidação 
da Sociedade.  

 

Ações Próprias 

A 31.12.2016 a SDC Investimentos, SGPS, SA não detinha nenhuma ação própria, não tendo realizado 
em 2016 qualquer operação de compra ou venda. 

 

Comportamento em Bolsa 

Continuando a tendência registada em 2015 (com uma perda de 76%), a ação da SDC Investimentos 
registou em 2016 uma desvalorização na ordem dos 25%, fechando o ano nos 0,024 Euros, o que 
compara com os 0,032 EUR por acção de 2015. Durante o período de análise, a cotação atingiu o 
máximo de 0,044 Euros por acção e um valor mínimo de 0,009 Euros por ação, no terceiro e segundo 
trimestres do ano, respetivamente. 

Em termos comparativos, o principal índice do mercado português, PSI 20, manteve a tendência de 
desvalorização registada desde o início de 2016, na ordem dos -11,9%. 

Em termos de liquidez o ano de 2016 foi melhor do que o ano anterior, tendo sido transacionadas 
um total de 99 milhões de ações o que compara com quase 91 milhões de ações no ano anterior. 
Foram assim transacionadas 62% do total de ações (57% em 2015) que representaram entre 1,4 e 1,5 
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vezes o free float, em cada um dois anos. O número médio de ações transacionadas por sessão foi de 
399 mil ações versus 361 mil em 2015. Associando os efeitos da subida do número de ações 
transacionadas com a descida de cotação, obtém-se uma redução no valor médio transacionado por 
sessão de 36 mil Euros em 2015 para 10 mil Euros em 2016.  

 

Alguns Indicadores Comportamento da Ação SDC Investimentos 

    2016   2015   

  2016 4T 3T 2T 1T 2015 4T 3T 2T 1T 2014 

Cotação início período (Euro) 0,032 0,021 0,009 0,020 0,032 0,132 0,053 0,141 0,141 0,132 0,330 

Cotação final período (Euro) 0,024 0,024 0,021 0,009 0,020 0,032 0,032 0,053 0,141 0,141 0,132 

Cotação máxima (Euro) 0,044 0,028 0,044 0,021 0,033 0,155 0,060 0,116 0,144 0,155 0,590 

Cotação mínima (Euro) 0,009 0,02 0,009 0,009 0,020 0,031 0,031 0,042 0,111 0,117 0,132 

Ações transacionadas (mil ações) 99.375 25.385 48.757 14.975 10.258 91.057 20.563 23.572 12.127 34.662 176.694 
Valor acumulado ações 
transacionadas (milhões de Euros) 2,4 0,6 1,4 0,2 0,3 9,0 1,0 1,7 1,6 4,7 64,3 
Ações transacionadas por sessão 
(média; mil ações) 399 403 750 238 177 361 321 368 199 559 693 
Valor ações transacionadas por 
sessão (média; mil Euros) 9,8 9,8 20,8 3,2 4,6 35,6 16,2 26,0 25,5 75,8 252,0 

Fonte: Euronext 

 

 

Evolução da Cotação da SDC Investimentos (Euro) e Número de Ações Transacionadas (mil ações) em 2016 

 

Fonte: Euronext 
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Oferta pública de aquisição 

Neste capítulo sobre a Sociedade na Bolsa importa ainda fazer uma referência ao lançamento pela 
Investéder Investimentos, Lda. de uma oferta pública geral e voluntária de aquisição das ações 
representativas do capital social da SDC Investimentos SGPS, S.A.. 

O anúncio preliminar de lançamento dessa oferta pública geral e voluntária de aquisição de ações foi 
tornado público em 23 de dezembro de 2016, anúncio para o qual se remete. 

No entanto, e entre o mais, em conformidade com o referido anúncio, considera-se oportuno 
destacar os seguintes pontos: 

1 - O capital social da oferente é detido em partes iguais, por António Castro Henriques e Gonçalo 
Andrade Santos que são simultaneamente gerentes da Oferente e administradores, com 
responsabilidades executivas, na Sociedade Visada; 

2 - O objeto da oferta é constituído pela totalidade das ações escriturais, ao portador, sem valor 
nominal, representativas do capital da Sociedade; 

3 -A oferta é geral e voluntária, obrigando-se a Oferente, nos termos e condições previstos, a adquirir 
a totalidade das ações objeto da oferta que, até ao termo do respetivo prazo, forem objeto de válida 
aceitação; 

4 -A contrapartida oferecida, a pagar em numerário, é de € 0,027 (dois vírgula vinte e sete cêntimos) 
por cada ação; 

5 - A oferta preliminar estava sujeita, entre outras, à condição da efetiva concretização da venda pela 
Sociedade Visada das participações sociais indiretamente detidas por esta nas sociedades Intevias, 
Scutvias, MRN, Portvias (sociedades que operam no âmbito da Concessão da Beira Interior), Auto-
Estradas XXI Transmontana, Operestradas XXI e Expoestradas XXI (sociedades que operam no âmbito 
da subconcessão da Autoestrada Transmontana), o que à data deste relatório e conforme dele 
consta já ocorreu. 

6 - A eficácia da oferta ficará condicionada à aquisição pela Oferente, no âmbito da oferta, de um 
número de ações representativas de mais de 50% do capital social e dos direitos de voto da 
Sociedade. 

7 – Caso a Oferente venha a atingir ou ultrapassar 90% dos direitos de voto, a Oferente tenciona 
recorrer ao mecanismo da aquisição potestativa previsto no artigo 194º do Código dos Valores 
Mobiliários, o que terá por efeito a imediata exclusão das Ações no Mercado Regulamentado 
Euronext Lisbon. 

Em 20 de janeiro de 2017, o conselho de administração pronunciou-se, nos termos do número 1 do 
artigo 181º do Código dos Valores Mobiliários, sobre a oportunidade e as condições da oferta pública 
tendo sido, na mesma data, publicamente divulgado o respetivo relatório. 

 

10. PERSPETIVAS  

 

Consumada a alienação das participações sociais detidas nas sociedades que operam na área das 
concessões rodoviárias (em concretização da operação divulgada ao mercado em 23 de dezembro de 
2016) e nos negócios de energias renováveis (como divulgado em 21 de abril) a Sociedade e as suas 
participadas passam a concentrar a atividade na área de negócio de imobiliário, no 
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acompanhamento da participação na SDC Construção e na gestão da conclusão da restruturação 
financeira e das contingências fiscais e judiciais remanescentes.   

11. FACTOS SUBSEQUENTES RELEVANTES 

 

Posteriormente à data de referência de encerramento das contas há a assinalar a concretização 
efetiva e formal da alienação das participações sociais e outros investimentos feitos nas Sociedades 
que operam na área das concessões rodoviárias conforme comunicações efetuadas ao mercado em 
16 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2017 já mencionadas, aliás, na secção 3 supra deste relatório, 
bem como a alienação das participações detidas em sociedades que operavam na área das energias 
renováveis, como comunicado em 21 de abril de 2017. 

 

 

12. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 

 

O conselho de administração da sociedade SDC Investimentos, SGPS, S.A., tendo em conta as 
presentes demonstrações financeiras, vem nos termos do disposto na alínea f) do artigo 66º. do 
Código das Sociedades Comerciais, e no respeito pela legislação aplicável quanto à distribuição de 
bens sociais, nomeadamente os artigos 32º e 33º do mesmo diploma, propor aos Senhores 
Acionistas que o resultado líquido individual no valor de -93.255.258 Euros obtido pela sociedade no 
exercício que terminou em 31 de dezembro de 2016, seja transferido para resultados transitados. 

Alerta-se ainda que, resultando das demonstrações financeiras anexas que foi perdido metade do 
capital social (uma vez que os capitais próprios à data de 31 de dezembro de 2016 são negativos), tal 
situação determina a aplicação das disposições previstas nos artigos 35º e 191º do Código das 
Sociedades Comerciais. Neste âmbito, chama-se a atenção ao Senhores Acionistas para a tomada das 
medidas que se julguem convenientes de modo a ultrapassar a situação.  

 

 

13. AUTORIZAÇÕES CONCEDIDAS (artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais) 

Nos termos do disposto no artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que por 
deliberação tomada pelo Conselho de Administração de 20 de setembro de 2016, foi autorizada a 
celebração de um Acordo de Princípio ou de uma Carta de Intenção entre a Sociedade e um veículo a 
constituir, tendo em vista uma solução de reestruturação financeira da Sociedade, sendo que o 
veículo a constituir poderia ter a participação dos administradores da Sociedade, Senhores Dr. 
António Castro Henriques e Dr. Gonçalo Andrade Santos. 

Com efeito, viria a ser constituída a sociedade Investéder, Investimentos Lda., cujos sócios são os 
referidos administradores executivos da Sociedade e com a qual a Sociedade viria a celebrar: (i) uma 
carta de intenção, assinada em 3 de outubro de 2016; (ii) um acordo de princípio, em 13 de 
dezembro de 2016, (iii) um primeiro aditamento ao acordo de princípio, em 23 de dezembro de 2016  
e (iv) um segundo aditamento ao acordo de princípio, em 17 de fevereiro de 2017. 

Foram obtidos pareceres favoráveis do Conselho Fiscal datados de 29 de setembro e de 20 de 
dezembro. 
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14. DECLARAÇÃO SOBRE A CONFORMIDADE DA INFORMAÇÃO FINANCEIRA NOS TERMOS 
DA ALÍNEA C) DO Nº 1 DO ART. 245º do CÓDIGO DOS VALORES MOBILIÁRIOS 

 

Os membros do Conselho de Administração, individualmente, declaram que tanto quanto é do seu 
conhecimento:  

a) As demonstrações financeiras consolidadas, as demonstrações financeiras individuais e os demais 
documentos de prestação de contas foram elaboradas em conformidade com as normas 
contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada, em todos os aspetos 
materialmente relevantes, do ativo e do passivo, da situação financeira e dos resultados consolidado 
e individual da emitente;  

b) O relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, o desempenho e a posição do 
emitente e das empresas incluídas no perímetro da consolidação e contém uma descrição dos 
principais riscos e incertezas com que se defrontam. 

 

 

15. RECONHECIMENTO 

 

O conselho de administração e os seus membros desejam agradecer: 

- Às instituições financeiras e aos seus representantes a confiança manifestada ao longo do 

trabalhoso processo de renegociação dos passivos; 

- Às autoridades de supervisão e regulação o espírito de colaboração demonstrado; 

- Aos parceiros de negócio em empreendimentos conjuntos a lealdade com que foram conduzidas as 

relações; 

- Em geral, aos clientes e fornecedores a constância das relações; 

- Aos colaboradores do quadro e aos assessores e outros colaboradores externos a extraordinária 

dedicação e competência colocadas no exercício das suas funções; 

- Aos membros dos restantes órgãos sociais o apoio sempre prestado. 

 

Lisboa, 27 de abril de 2017 

 

 

O Conselho de Administração,  
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Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro José Manuel Baptista Fino 

 

 

 

António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques 

 

 

 

Pedro Gonçalo de Sotto Mayor de Andrade Santos 
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ANEXOS AO RELATÓRIO DE GESTÃO 

 

1. PARTICIPAÇÕES E TRANSAÇÕES DOS TITULARES DE ÓRGÃOS SOCIAIS E DIRIGENTES  

(de acordo com os artigos 9º. Alínea a) e 14º nº. 7 do Regulamento 5/2008 da CMVM) 

 

Os membros dos órgãos de administração e fiscalização não detinham ações, nem obrigações da 
Sociedade a 31.12.2016, não tendo executado qualquer transação envolvendo ações ou obrigações 
da Sociedade ao longo de 2016. 

 

2. LISTA DOS TITULARES DE PARTICIPAÇÕES QUALIFICADAS 

 

Participações qualificadas a 31.12.2016 

Manuel Fino, SGPS, SA Número de 
Ações 

% Capital 
Social 

% Direitos 
de Voto 

(1)
 

Diretamente  0 0% 0% 

Através da Investifino SGPS. Limited (dominada 
pelo acionista Manuel Fino, SGPS, S.A.) 

89.537.573 55,961% 55,964% 

Total Imputável 89.537.573 55,961% 55,964% 
(1) Considera o efeito de 5.518 ações preferenciais sem voto. 
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3. RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2016 

 

Parte I – Informação sobre Estrutura Acionista, Organização e Governo da Sociedade 

 

A. ESTRUTURA ACIONISTA 

 

I. Estrutura de capital 

 

1. Estrutura de capital (capital social, número de ações, distribuição do capital pelos acionistas, 

etc.), incluindo indicação das ações não admitidas à negociação, diferentes categorias de 

ações inerentes às mesmas e percentagem de capital que cada categoria representa (Art. º 

245. º-A, n. º1, al. a)). 

O capital social da Sociedade é representado por 160.000.000 ações ao portador com valor 

nominal de um Euro, tituladas de forma escritural, das quais 5.518 preferenciais e 159.994.482 

ordinárias. Em conformidade com o disposto no nº. 3 do artigo 342 do Código das Sociedades 

Comerciais as ações preferenciais não gozam atualmente do direito de voto. A totalidade das 

ações da Sociedade está cotada no Euronext Lisboa. 

 

2. Restrições à transmissibilidade das ações, tais como cláusulas de consentimento para 

alienação, ou limitações à titularidade de ações (Art.º 245.º-A, n.º 1, al. b)). 

Não existe qualquer restrição ou limitação à transmissibilidade ou à titularidade das ações. 

Não existem limites ao exercício dos direitos de voto nem desfasamento entre o direito ao 

recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores mobiliários e o direito de voto de 

cada ação ordinária. Não são reconhecidos direitos especiais a qualquer acionista, para além 

dos que derivam da natureza das ações preferenciais, nos termos da Lei. 

 

3. Número de ações próprias, percentagem de capital social correspondente e percentagem de 

direitos de voto a que correspondem as ações próprias (Art.º 245.º-A, n.º1, al. a)). 

A 31.12.2016 a Sociedade não detinha ações próprias.  

 

4. Acordos significativos de que a sociedade seja parte e que entrem em vigor, sejam alterados 

ou cessem em caso de mudança de controlo da sociedade na sequência de uma oferta 

pública de aquisição, bem como os efeitos respectivos, salvo se, pela sua natureza, a 

divulgação dos mesmos for seriamente prejudicial para a sociedade, excepto se a sociedade 

for especificamente obrigada a divulgar essas informações por força de outros imperativos 

legais (Art.º 245.º-A, n.º1, al. j). 
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Não existem acordos, de financiamento ou outros, de que a Sociedade seja parte e que entrem 

em vigor, sejam alterados ou cessem em caso de mudança de controlo da Sociedade, quer na 

sequência de ofertas públicas de aquisição, quer em contexto de emissão de dívida. 

 

5. Regime a que se encontre sujeita a renovação ou revogação de medidas defensivas, em 

particular aquelas que prevejam a limitação do número de votos suscetíveis de detenção ou 

exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação com outros 

acionistas. 

Não existe qualquer norma estatuária que preveja a limitação do número de votos susceptíveis 

de detenção ou de exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação 

com outros acionistas. 

 

6. Acordos parassociais que sejam do conhecimento da sociedade e possam conduzir a 

restrições em matéria de transmissão de valores mobiliários ou de direitos de voto (Art.º 

245.º-A, n.º1, al. g). 

Não se conhece a existência de acordos parassociais. 

 

II. Participações Sociais e Obrigações Detidas 

 

7. Identificação das pessoas singulares ou colectivas que, direta ou indiretamente, são titulares 

de participações qualificadas (Art.º 245.º-A, n.º1, als. c e d)). e art.º 16.º) com indicação 

detalhada da percentagem de capital e de votos imputável e da fonte e causas de 

imputação. 

Participações qualificadas a 31.12.2016: 

Manuel Fino, SGPS, SA Número de 

Ações 

% Capital 

Social 

% Direitos 

de Voto (1) 

Diretamente  0 0% 0% 

Através da Investifino SGPS. Limited 

(dominada pelo acionista Manuel Fino, 

SGPS, SA) 

89.537.573 55,961% 55,964% 

Total Imputável 89.537.573 55,961% 55,964% 

(1) Considera o efeito de 5.518 ações preferenciais sem voto. 

 

8. Identificação sobre o número de ações e obrigações detidas por membros dos órgãos da 

administração e de fiscalização.  
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A 31.12.2016 nenhum membro de órgão social era detentor de acções ou obrigações da 

Sociedade, não tendo executado qualquer transação envolvendo ações ou obrigações da 

Sociedade ao longo de 2016. 

 

9. Poderes especiais do órgão de administração, nomeadamente no que respeita a 

deliberações de aumento do capital (art. 245.º-A, nº 1, al. i), com indicação, quanta a estas, 

data em que lhe foram atribuídos, prazo até ao qual aquela competência pode ser exercida, 

limite quantitativo máxima do aumento de capital social, montante já emitido ao abrigo da 

atribuição de poderes e modo se concretização dos poderes atribuídos. 

O conselho de administração goza dos poderes conferidos pela lei. Adicionalmente, pelos 

estatutos da Sociedade, o conselho de administração está autorizado a deliberar aumentos de 

capital, por entradas em dinheiro, e por uma ou mais vezes, dos atuais 160.000.000,00 Euros 

até 320.000.000,00 Euros, por deliberação do conselho de administração, com parecer 

favorável do conselho fiscal. A última delegação foi conferida em 30.05.2013, mantendo-se 

ainda vigente até 30.05.2018, não tendo ainda sido utilizada. 

 

10. Informação sobre a existência de relações significativas de natureza comercial entre os 

titulares de participações qualificadas e a sociedade. 

Não foram, no ano de 2016, realizados quaisquer negócios e operações significativas, de 

natureza comercial entre a Sociedade e titulares de participações qualificadas. 

 

B. ÓRGÃOS SOCIAIS E COMISSÕES 

 

I. ASSEMBLEIA GERAL 

 

a) Composição da mesa de assembleia geral 

 

11. Identificação e cargo dos membros da mesa da assembleia geral e respectivo mandato (inicio 

e fim). 

A mesa da assembleia geral é composta pelos seguintes elementos: 

 Júlio de Lemos de Castro Caldas (Presidente), eleito em 23.5.2016 terminando o mandato 

em 31.12.2018; e 

 Jorge Manuel de Oliveira Alves (Secretário), eleito em 23.5.2016 terminando o mandato em 

31.12.2018. 
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b) Exercício do direito de voto 

 

12. Eventuais restrições em matéria de direito de voto, tais como limitações ao exercício do voto 

dependente da titularidade de um número ou percentagem de ações, prazos impostos para 

o exercício do direito de voto ou sistemas de destaque de direitos de conteúdo patrimonial 

(art.º 245.º-A, nº 1, al. f). 

Não existe qualquer norma estatuária que preveja a limitação do número de votos susceptíveis 

de detenção ou de exercício por um único acionista de forma individual ou em concertação 

com outros acionistas, inexistindo também sistemas de destaque de direitos de conteúdo 

patrimonial. 

A cada ação corresponde um voto. Nos termos do artigo 8º dos Estatutos, tem direito de voto 

o acionista titular de ações inscritas, em seu nome, em conta de registo de valores mobiliários, 

até às 0 (zero) horas do quinto dia de negociação anterior ao designado para a reunião da 

assembleia geral, comprovando perante a sociedade, até às 17 (dezassete) horas do terceiro 

dia útil anterior ao designado para a reunião, tal inscrição. É admitido o voto por 

correspondência, que pode ser exercido até às 17 horas do dia útil anterior ao da reunião e 

desde que o acionista tenha efetuado aquela inscrição. Não se prevê o voto electrónico, que se 

não justifica tendo em conta, designadamente o número de acionistas inscritos para as 

assembleias gerais que se têm realizado. 

 

13. Indicação da percentagem máxima dos direitos de voto que podem ser exercidos por um 

único acionista ou por acionistas que com aquele se encontrem em alguma das relações nº 1 

do art.º 20.º. 

Não existe qualquer limite de direitos de voto, quando emitidos por um só acionista ou por 

acionistas com ele relacionados. 

 

14. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatuária, só podem ser 

tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e indicação dessas 

maiorias. 

Não existem deliberações da assembleia geral que exijam maioria qualificada dos votos 

emitidos para a sua aprovação, para além das legalmente previstas.  
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II. ADMINISTRAÇÃO E SUPERVISÃO (conselho de administração, conselho de administração 

executivo e conselho geral e de supervisão) 

 

a) Composição 

 

15. Identificação do modelo de governo adoptado 

A Sociedade adotou o modalidade prevista no artigo 278º, nº1 a) e nº3 do Código das 

Sociedades Comerciais, ou seja, dispõe de conselho de administração, conselho fiscal e revisor 

oficial de contas. 

 

16. Regras estatuárias sobre requisitos procedimentais e materiais aplicáveis à nomeação e 

substituição dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho 

de Administração Executivo e do Conselho Geral e de Supervisão (art.º 245.º-A, nº 1, al. h); 

Segundo os estatutos da Sociedade o conselho de administração é composto por um número 

máximo de doze membros, não havendo estipulação de número mínimo, eleitos pela 

assembleia geral por períodos de três anos e reconduzíveis uma ou mais vezes, ficando 

autorizada a eleição de administradores suplentes, nos termos da Lei. Em relação à comissão 

executiva, segundo regra estatutária cabe ao conselho de administração designar o presidente 

da comissão executiva.  

De acordo com as regras estatutárias, a fiscalização dos negócios sociais será exercida nos 

termos da Lei por um conselho fiscal composto por três ou cinco membros efetivos e um ou 

dois suplentes, todos eles eleitos pela assembleia geral por períodos de três anos. A 

assembleia geral que eleger os membros do conselho fiscal indicará o respetivo presidente. O 

conselho fiscal será composto por uma maioria de membros independentes, nos termos legais, 

reconduzíveis por um máximo de dois mandatos, seguidos ou interpolados e dos quais pelo 

menos um terá licenciatura adequada ao exercício das suas funções e conhecimentos em 

auditoria ou contabilidade 

 

17. Composição, consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho de 

administração executivo e do conselho geral de supervisão, com indicação do número 

estatuário mínimo e máximo de membros, duração estatuária do mandato, número de 

membros efectivos, data da primeira designação e data do termo de mandato de cada 

membro. 

Como se referiu no ponto anterior, o conselho de administração tem mandato estatutário de 

três anos, sendo doze o seu número máximo de membros e não havendo imposição de 

número mínimo. 

A 31.12.2016 o conselho de administração era constituído por quatro membros: pelo 

presidente, Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro, eleito pela primeira vez em 

30.5.2013, e pelos vogais, Investifino, Ltd., NIPC MT 20993621 que nomeou para exercer o 
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cargo em nome próprio José Manuel Baptista Fino, eleito pela primeira vez em abril de 2008, 

António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques, com primeira designação em abril 2008, e 

Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos, com primeira designação em outubro de 

2006. O Mandato de todos os membros do conselho de administração termina em 31.12.2018.  

A comissão executiva da Sociedade é constituída pelos seguintes dois membros do conselho 

de administração: António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão 

executiva) e Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos.  

O conselho fiscal é constituído por três elementos: Jorge Bento de Martins Ledo, António 

Manuel Formigal de Arriaga e Ana Maria Celestino Alberto dos Santos, sendo suplente Júlio de 

Jesus Pinto. Todos os membros foram eleitos, em início de mandato, em 23.05.2016, 

terminando o mandato a 31.12.2018. 

 

18. Distinção dos membros executivos e não executivos do conselho de administração e, 

relativamente aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser 

considerados independentes, ou, se aplicável, identificação dos membros independentes do 

conselho geral e de supervisão. 

Dos quatro membros do conselho de administração da Sociedade, dois eram executivos 

(António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques e Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade 

Santos e dois não executivos (Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro e Investifino, Ltd., 

NIPC MT 209 936 21 que nomeou para exercer o cargo em nome próprio José Manuel Baptista 

Fino. De entre os membros não executivos, é considerado independente nos termos do nº 5 

do artigo 414º do Código das Sociedades Comerciais o Presidente do conselho de 

administração Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro.  

 

19. Qualificações profissionais e outros elementos curriculares relevantes de cada um dos 

membros, consoante aplicável, do conselho de Administração, do Conselho Geral e de 

Supervisão e do Conselho de Administração Executivo. 

Breve resumo das qualificações profissionais dos membros do conselho de administração a 

31.12.2016 (incluindo os dois vogais que constituem a comissão executiva):  

 Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro (presidente do conselho de administração): 

Licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra. Entre outras funções, foi presidente da 

BDP – Bolsa de Derivados do Porto e da BVL - Bolsa de Valores de Lisboa e da Euronext 

Lisbon e da Interbolsa, administrador não executivo de Jerónimo Martins, SGPS, SA, da AICEP 

– Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, E.P.E., da Novabase, SGPS, 

SA, e vogal do conselho geral e de supervisão da EDP – Energias de Portugal, S. Atualmente, 

entre outros cargos, é vogal do conselho de administração da CIN, SGPS, SA e da Mystic 

Invest, SGPS, SA. É administrador da SDC Investimentos, SGPS, SA desde 30.5.2013. 

 

 António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão executiva): 

administrador e presidente, desde 2011, da comissão executiva. Desde 2008 e até 2015, foi 
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administrador da Sociedade de Construções Soares da Costa, a cuja comissão executiva 

presidiu entre 2011 e 2015. Entre 1988 e 2008, foi quadro do Banco Comercial Português, 

cujo conselho de administração integrou entre 1995 e 2008. Foi quadro do grupo RAR, entre 

1983 e 1988 e da EPSI, Empresa de Polímeros de Sines, entre 1979 e 1983. Foi assistente 

convidado e professor convidado da Nova SBE entre, respetivamente, 1979 e 1986 e 2008 e 

2010. É licenciado em Economia e tem um mestrado de Gestão pela Université Dauphine, 

Paris e possui um MBA pela Nova SBE. 

 

 Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos (vogal executivo): Licenciado em 

Gestão na Universidade Católica de Lisboa. Frequência do curso de Pós-Graduação 

Imobiliária no ESAI. Foi membro do conselho de administração (com o pelouro financeiro) 

do Grupo Fino e do Grupo FOC. Foi presidente do conselho de administração da 

Autoestradas XXI, Subconcessionária Transmontana, SA de 2014 a 2017 e da SCUTVIAS – 

Autoestradas da Beira Interior, SA de 2011 a 2017. Actualmente é Administrador da SDC 

Investimentos SGPS, S.A. desde outubro de 2006 e membro da comissão executiva desde 

31.1.2008.  

 

 José Manuel Baptista Fino (vogal): Frequência do Northeast London (Business Studies) em 

Londres. Empresário desde 1977, foi promotor de diversas empresas em Portugal, 

destacando-se as actividades nas áreas do retalho, da promoção imobiliária e na actividade 

agro-industrial. Foi membro do Conselho de Administração da CIMPOR - Cimentos de 

Portugal SGPS, S.A. (2004-2012). Exerce funções em Conselhos de Administração em 

grandes empresas cotadas, incluindo os CTT desde 2014 e é administrador da SDC 

Investimentos, SGPS, SA desde abril de 2008.  

 

Breve resumo das qualificações profissionais dos membros do conselho fiscal a 31.12.2016:  

 Jorge Bento Martins Ledo: Licenciado em Economia pela Faculdade de Economia da 

Universidade do Porto. Revisor Oficial de Contas, inscrito na Ordem dos Revisores de 

Contas desde 1988, com o nº 591. Atividade profissional desenvolvida essencialmente em 

firmas internacionais de auditoria, tendo sido Sócio da Deloitte durante 14 anos (de 1991 a 

2005) e da RSM durante 5 anos (de 2006 a 2011). Presentemente, e desde novembro de 

2011, sócio-gerente da Grant Thornton & Associados, SROC, Lda. 

 António Manuel Formigal de Arriaga: licenciado em Economia pela Universidade Católica 

Portuguesa, exerceu diversos cargos de gestão e direção, na área do Marketing e das 

Vendas, em empresas portuguesas e multinacionais de produtos de consumo, 

designadamente, na Beiersdorf Portuguesa, na Euro-Labor (atual Grünenthal Portugal) e na 

BASF, nesta em Lisboa e em Madrid e de Administrador executivo em todas as empresas do 

Grupo Papelaria Fernandes. Entre 2010 e 2013, integrou também, como vogal não 

executivo, o Conselho de Administração da Soares da Costa, SGPS. 

 Ana Maria Celestino Alberto dos Santos: Licenciada em Administração e Gestão de 

Empresas (UCP - 1982), pós-graduada em Estudos Europeus (UCP - 1984), pós-graduada em 
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Altos Estudos Europeus (Colégio da Europa - 1987). É revisora oficial de Contas desde 1995 e 

Consultora autónoma para o investimento desde 2002. 

20. Relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas dos membros, 

consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do 

conselho de administração executivo com acionistas a quem seja imputável participação 

superior a 2% dos direitos de voto. 

O administrador não executivo José Manuel Baptista Fino, que foi nomeado pela Investifino, 

Ltd., para exercer o cargo em nome próprio. 

 

21. Organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de competências entre os vários 

órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da sociedade, incluindo informação sobre 

delegações de competências, em particular no que se refere à delegação da administração 

quotidiana da sociedade. 

O organograma abaixo ilustra este modelo organizativo, identificando os responsáveis pelas 
diversas funções. 

SECRETÁRIO DA SOCIEDADE

Jorge Alves

CONTABILIDADE (1)

FISCALIDADE, 
REPORTE E

NORMATIVO DE

CONSOLIDAÇÃO (1)

SERVIÇOS

ADMINISTRATIVOS E

FINANCEIROS

Susana Rua

RELAÇÕES COM

MERCADO

Antonio Frada

COMISSÃO EXECUTIVA

PRESIDENTE / CEO: António Castro Henriques 

VOGAIS: Gonçalo Andrade Santos

COMISSÃO DE

GOVERNO SOCIETÁRIO

E SUSTENTABILIDADE

(1) Asseguradas por colaboradores externos à SDC Investimentos, SGPS, SA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE: Manuel Fernando de Macedo Alves 
Monteiro

VOGAIS: António Castro Henriques, Gonçalo Andrade 
Santos e Investifino (José Fino)

 

A organização societária da SDC Investimentos está igualmente patente no relatório de gestão, 

com as empresas representadas pelo seu logótipo. Também o mapa que consta no início das 

demonstrações financeiras consolidadas, ilustra a composição do Grupo, com indicação das 

participações (em percentagem) e do método de consolidação aplicado.  
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A gestão efetiva da Sociedade é exercida pela comissão executiva, na qual o conselho de 

administração delegou todos os poderes de gestão da Sociedade, não tendo sido delegadas as 

matérias previstas na lei - alíneas a) a d), f), l) e m) do artigo 406ª do Código das Sociedades 

Comerciais; também não estão delegadas, mantendo-se na competência do conselho a 

definição da estratégia e das políticas gerais da sociedade, bem como decisões que, pelo seu 

montante ou risco, assumam esse cariz e alterações estruturais.  

Os restantes membros (não executivos) do conselho de administração são informados das 

decisões e dos assuntos tratados no seio da comissão executiva, sendo-lhes reportado, nas 

reuniões e através do envio das atas de reuniões da comissão executiva com a respetiva 

agenda, as quais são também enviadas ao presidente do conselho fiscal, o ponto da situação 

da atividade da empresa e, podendo ser submetida ao conselho de administração qualquer 

matéria tratada na comissão executiva. Sem prejuízo da delegação de competências, os 

administradores não executivos acompanharam e fiscalizaram a atividade desenvolvida pela 

comissão executiva, tendo acesso aos assuntos tratados e total abertura para questionar, pedir 

esclarecimentos e escrutinar as decisões tomadas. Por outro lado, foram chamados a 

pronunciar-se e a aprovar os documentos mais relevantes para a vida da Sociedade, tendo 

total acesso às informações que entenderam como necessárias à sua actuação de vigilância, 

acompanhamento e verificação do seguimento das estratégias delineadas. Não se verificaram 

em 2016 quaisquer constrangimentos à atuação dos administradores não executivos.  

 

b) Funcionamento 

 

22. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 

consoante aplicável, do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do 

conselho de administração executivo. 

O conselho de administração e o conselho fiscal têm o respetivo regulamento, que está 

disponível no endereço da sociedade na internet. 

 

23. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade de cada membro, consoante aplicável, 

do conselho de administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de 

administração executivo, às reuniões realizadas. 

O conselho de administração realizou treze reuniões ao longo de 2016, com uma assiduidade 

presencial de 100% de todos os membros.,  

A comissão executiva reuniu vinte e sete vezes ao longo do passado ano, também com uma 

assiduidade de 100% dos membros deste órgão.  

O conselho fiscal realizou seis reuniões em 2016, com uma assiduidade de 100% dos seus 

membros.  
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24. Indicação dos órgãos da sociedade competentes para realizar a avaliação de desempenho 

dos administradores executivos. 

O órgão competente para realizar a avaliação de desempenho dos administradores executivos 

para efeito de remuneração é a comissão de remunerações, constituída por: Júlio de Lemos de 

Castro Caldas (presidente) e Martim Salema de Sande e Castro Fino e João Pessoa e Costa, 

como vogais. A comissão de remunerações, na sua composição atual, não integra 

administradores executivos, nem seus cônjuges, parentes e afins em linha reta até ao terceiro 

grau inclusive, verificando-se assim a independência preconizada. A política de remunerações 

preconizada pela comissão de remunerações é aprovada e escrutinada pelos acionistas em 

assembleia geral, cabendo nas funções do auditor externo a verificação da aplicação do 

sistema remuneratório instituído. A avaliação do desempenho da comissão executiva é 

também da competência da Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade. 

 

25. Critérios pré-determinados para a avaliação de desempenho dos administradores 

executivos. 

O desempenho dos administradores executivos para efeitos de remuneração, é aferido pela 

avaliação livre da comissão de remunerações e da comissão do governo societário e 

sustentabilidade seguindo os critérios que, em cada momento entenda, apenas estando pré-

determinados os critérios fixados pela assembleia geral na determinação da política de 

remunerações. 

 

26. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do conselho de 

administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo, 

com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 

grupo, e outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso 

do exercício. 

Os cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do Grupo, pelos 

membros do conselho de administração (incluindo os membros da comissão executiva) são os 

seguintes: 

 

 Manuel Fernando de Macedo Alves Monteiro (presidente do conselho de administração):  

- vogal do conselho de administração da CIN, SGPS, S.A.; 

- vogal do conselho de administração da Mystic Invest, SGPS, S.A.. 
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 António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques (presidente da comissão executiva):  

- Presidente do conselho de administração da SDC Imobiliária, SGPS, SA; 

- Presidente do conselho de administração da SDC Concessões, SGPS, SA; 

- Director da Soares da Costa América, Inc.;  

- Presidente do conselho de administração da Movex – Produção, Venda e Aluguer 

Módulos Pré-Fabricados, S. A.; 

- Vogal do conselho fiscal da Federação Portuguesa de Bancos Alimentares contra a 

Fome;  

- Presidente do conselho de administração da Monte d’Alva SGPS, S. A. 

- Vogal do conselho de administração da TAEM – Processamento Alimentar SGPS, S. A.;  

- Vogal do conselho de administração da Mercurius Health, S. A.;  

- Vogal do conselho de administração da I.F.M. – Industria de Fibras de Madeira, S. A.;  

- Vogal do conselho de administração da INVESTWOOD – Estudos e Consultoria 

Empresarial, S. A.;  

- Vogal do conselho de administração da VALBOPAN – Fibras de Madeira, S. A.;  

- Vogal do conselho de administração da VIROC PORTUGAL – Industria de Madeira e 

Cimento, S. A. 

- Gerente da Investéder, Investimentos, Lda 

- Gerente da Segmento Primordial, Lda.  

 

 Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos (vogal executivo):  

- vice-presidente do conselho de administração da SDC Concessões, SGPS, SA;  

- membro do conselho de administração da Elos – Ligações de Alta Velocidade, SA e da 

Elos- OM, SA.; 

- gerente da Hidroequador Santomense-Exploração de Centrais Eléctricas, Lda; 

- gerente da Hidroeléctrica STP, Lda. – Sociedade Comercial de Responsabilidade, Lda.; 

- vice-presidente do conselho de administração da SDC  Imobiliária – SGPS, SA; 

- presidente do conselho de administração da Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A.; 

- presidente do conselho de administração da Soarta - Sociedade Imobiliária, S.A.; 

- presidente do conselho de administração da Habitop - Sociedade Imobiliária, S.A.; 

- presidente do conselho de administração da Cais Da Fontinha - Investimentos 

Imobiliários, S.A.;  

- presidente do conselho de administração da Navegaia - Instalações Industriais, S.A.; 
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- gerente da Mercados Novos - Imóveis Comerciais Lda.; 

- diretor da Soares da Costa América, Inc.; 

- gerente da Investéder, Investimentos, Lda. 

 

 José Manuel Baptista Fino (vogal):  

- membro não executivo do conselho de administração dos CTT-Correios de Portugal SA; 

 - membro da comissão de governo societário, avaliação e nomeações dos CTT; 

- membro da comissão de selecção do Banco CTT, S.A.;   

 - presidente do conselho de administração da Ramada Holdings SGPS SA; 

- presidente do conselho de administração da Ramada Energias Renováveis SA; 

- administrador único da Dignatis - Investimentos Imobiliários SA; 

- membro não executivo do conselho de administração da Specialty Minerals, S.A.; 

- sócio-gerente de Nova Algodoeira, Lda.; 

- administrador único da Dorfino Imobiliário, Lda. 

- membro não executivo do conselho de administração da SDC Investimentos SGPS, S.A.  

 

Os cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, pelos 

membros do conselho fiscal são os seguintes:  

 Jorge Bento Martins Ledo: Sócio -gerente da sociedade Grant Thornton & Associados, 

SROC, Lda.; Fiscal Único, em representação da sociedade Grant Thornton & Associados, 

SROC, Lda., nas seguintes entidades: Sócio -gerente da sociedade Grant Thornton & 

Associados, SROC, Lda. Fiscal Único, em representação da sociedade  Grant Thornton & 

Associados, SROC, Lda., nas seguintes entidades: Adger – Soc. Gestora de Participações 

Sociais, SA,  Advanced Cyclone Systems, SA,  Air Olesa – Sistemas e Componentes 

Aeronáuticos, SA,  Basca – Comércio de Objectos de Decoração, Lda., Bianca Europe – 

Sociedade de Têxteis, Lda,  Buscaresposta, SA,  Chaul – Sociedade Imobiliária, SA,  Colorful, 

SA, Conhecimáximo, SA, Descolo, SA, Econotopia – Consultoria e Gestão, SA, Eurogalva – 

Galvanização e Metalomecânica, SA, Fuso – Sociedade Imobiliária, SA, Inon, SGPS, SA,  

Inplas – Indústrias de Plásticos, SA, Investingo, SGPS, SA, J. Pinto Leitão, SA, Lacticoop SGPS, 

Unipessoal, Lda, Lacticoop – UCRL, Lamaf Investimentos, SA, Lingote Alumínios, SA, Lingote 

II SGPS, SA, Martaban – Sociedade Imobiliária, SA, Mold-Tech Portugal –Tratamento e 

Revestimento de Metais, Lda., Mundotêxtil – Indústrias Têxteis, SA, Mundotêxtil II – 

Comércio Têxtil, Lda, P. L. Madeiras e Derivados, SA, Pinferdouros – Agricultura e Turismo, 

SA, Plastaze – Plásticos de Azemeis, SA, Progrow, SA, Prugent Diam Portugal, SA, Quinta de 

Muroz – Produção Agrícola e Animal, SA, S & N Union, SGPS, SA, SDP – Sociedade Angolana 

Distribuidora de Petróleos, SA, Shared Approach, SGPS, SA, Sign – Publicidade e Impressão 

em Grande Formato, SA, Simoldes Plásticos, SA,  Sociedade Agrícola do Roncanito, SA, 
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Sociedade Comercial Santana – Comissões e Representações, SA,  Sociedade Nacional de 

Investimentos Financeiros, SA, Tege – Gestão e Técnica Comercial, SA e Udaipur – 

Sociedade Imobiliária, SA. 

  

 António Manuel Formigal de Arriaga: Gerente da firma Consultimo - Property Advisers, Lda 

e Membro do Conselho Fiscal da SDC - Investimentos, SGPS 

  

 Ana Maria Celestino Alberto dos Santos: Fiscal Único, em representação da SROC - Ana A. 

Santos, C. Sousa Góis & Associado, SROC, LDA nas seguintes entidades: Atlantikamper, 

SA, Birrinvest Investimentos Imobiliarios, SA, Caetano & Filho, SA, Casa do Navio, 

Investimentos Imobiliários, SA, Centro Cerro Emp. Const Civil Obras Publicas, SA, 

Desfilenredo - Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA, Devote Investimentos e 

Consultoria, SA, Gelsitio Comercio de Peixe Marisco Fresco e Congelado, SA, Greengrass 

Projectos e Investimentos Imobiliários, SA, Guinlux Actividades Imobiliárias, SA, Iacobella 

Investimentos Imobiliários, SA, Ingomar Sociedade de Investimentos Imobiliários, SA, Locus 

Soc. de Investimentos Imobiliarios, SA, Lynx Asset Managers Sgps, SA, Lynx Corporate & 

Real Estaste Advisors, SA, Lynx Holding Sgps, SA, Melisauto Mercado Lisbonense de 

Automoveis, SA, Notcasual, SA , Presentesboço - Sociedade De Investimentos Imobiliários, 

SA, Prolucin, SA, Roques Vale do Tejo Comercio De Automoveis, SA, Sena Gest. Soc. Gest. 

de Empreendimentos, SA, Socirural Soc Rural e Agricola, SA, Vesuviana Gest Gestão e 

Consultoria, SA, Vesuviana Investimentos Imobiliarios e Turisticos, SA e Zume Construções, 

SA. 

 

c) Comissões no seio do órgão de administração ou supervisão e administradores delegados 

 

27. Identificação das comissões criadas no seio, consoante aplicável, do conselho de 

administração, do conselho geral e de supervisão e do conselho de administração executivo, 

e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento. 

Para além da comissão executiva, existe a Comissão de Governo Societário e Sustentabilidade. 

O seu regulamento é de uso interno, não estando disponível publicamente. 

 

28. Composição, se aplicável, da comissão executiva e/ou identificação de administrador(es) 

delegado(s). 

A comissão executiva é composta pelos seguintes membros: António Manuel Pereira Caldas 

Castro Henriques (presidente) e Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos (vogal). 

 

29. Indicação das competências de cada uma das comissões criadas e síntese das atividades 

desenvolvidas no exercício das competências. 
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A comissão executiva tem a gestão efetiva da Sociedade. Esta comissão é composta por dois 

vogais do conselho de administração, na qual o conselho de administração delegou todos os 

poderes de gestão da Sociedade, não tendo sido delegadas as matérias previstas na lei - 

alíneas a) a d), f), l) e m) do artigo 406ª do Código das Sociedades Comerciais; também não 

estão delegadas, mantendo-se na competência do conselho a definição da estratégia e das 

políticas gerais da sociedade, bem como decisões que, pelo seu montante ou risco, assumam 

esse cariz e alterações estruturais. A comissão executiva, embora atuando de forma colegial, 

sob a condução do respetivo presidente, acompanha a atividade tendo entre os seus 

membros, uma distribuição de áreas preferenciais de trabalho:  

 António Manuel Pereira Caldas Castro Henriques – representação institucional e relações 

com investidores, área jurídica, comunicação corporativa, reestruturação societária; área 

de negócios de imobiliário 

 Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor de Andrade Santos – serviços administrativos e financeiros, 

fiscalidade e reporte, áreas de negócios de concessões e de energia.; 

Durante o exercício, a comissão executiva focou-se na gestão das participadas onde a 

sociedade tem representação, na continuidade do processo de alienação de activos não 

estratégicos ou necessária para assegurar a sustentabilidade da empresa e na prossecução da 

reestruturação do passivo. 

A comissão de governo societário e de sustentabilidade decorre do compromisso da SDC 

Investimentos em prosseguir a sua atividade de acordo com os mais elevados padrões de 

sustentabilidade económica e ambiental, de adoção de boas práticas de governo societário, de 

forte compromisso com elevados padrões de conduta e de ética empresarial. Esta comissão é 

constituída pelos dois membros (não executivos) do conselho de administração: Manuel 

Fernando de Macedo Alves Monteiro (presidente) e José Manuel Baptista Fino., tendo 

realizado em 2016 duas reuniões, sendo lavradas atas. No exercício, acompanhou os 

desenvolvimentos das regras de boa gestão societária e das alterações legislativas ou 

regulatórias e a adaptação da organização da sociedade e do grupo que lidera à sua nova 

realidade empresarial, após ter deixado de ter controlo na área de construção. 

 

III. Fiscalização (Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria ou Conselho Geral e de Supervisão) 

 

a) Composição 

 

30. Identificação do órgão de fiscalização (Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria ou Conselho 

Geral e de Supervisão) correspondente ao modelo adoptado. 

De acordo com os estatutos da Sociedade, a fiscalização é estruturada na modalidade 

composta por conselho fiscal e revisor oficial de contas ou sociedade revisora oficial de contas. 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

48 

 

31. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, do Conselho 

Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, com indicação do 

número, estatuário mínimo e máximo de membros, duração estatuária do mandato, número 

de membros efetivos, data da primeira designação, e data do termo de mandato de cada 

membro, podendo remeter-se para ponto do relatório onde já conste essa informação por 

força do disposto no número 19. 

O conselho fiscal é constituído por três membros efetivos (um presidente e dois vogais), tal 

como discriminado no número 19, que, de acordo com disposição estatutária, são mandatados 

por períodos de três anos. Ainda segundo disposição estatutária o conselho fiscal deverá ser 

composto por três ou cinco membros efetivos e um ou dois suplentes. Todos os membros do 

atual conselho fiscal exercem o seu mandato até 31.12.2018, tendo sido designados pela 

primeira vez em 23.05.2016, com exceção do presidente Jorge Bento Martins Ledo que foi 

designado pela primeira vez, então como vogal, em 30.05.2013.  

 

32. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão de 

Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras 

que se considerem independentes, nos termos do art.º 414.º, nº 5 do CSC, podendo remeter-

se para o ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no 

número 19. 

Ver número 19, acrescentando-se aqui que todos os membros do Conselho Fiscal se 

consideram independentes.  

 

33. Qualificações profissionais, consoante aplicável, de cada um dos membros do Conselho 

Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou de Comissão para as 

matérias Financeiras e outros elementos curriculares relevantes, podendo remeter-se para o 

ponto do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 21. 

Ver número 19.  

 

b) Funcionamento 

 

34. Existência e local onde podem ser consultados os regulamentos de funcionamento, 

consoante aplicável, do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 

Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, podendo remeter-se para o ponto 

do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 24. 

Ver número 22.  

 

35. Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade às reuniões realizadas, consoante 

aplicável, de cada membro do Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de 
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Supervisão e da Comissão para as Matérias Financeiras, podendo remeter-se para o ponto 

do relatório onde já conste essa informação por força do disposto no número 25. 

Ver número 23.  

 

36. Disponibilidade de cada um dos membros, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da 

Comissão de Auditoria, do Conselho geral e de supervisão ou da Comissão para as matérias 

financeiras, com indicação dos cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro 

e fora do grupo, e outras actividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos 

no decurso do exercício, podendo remeter-se para o ponto do relatório onde já conste essa 

informação por força do disposto no número 26. 

Ver número 26.  

 

c) Competências e funções 

 

37. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 

para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor externo. 

Na contratação de todos os serviços adicionais ao auditor externo é obtido prévio parecer do 

conselho fiscal. 

 

38. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da comissão para as Matérias 

Financeiras. 

Não aplicável. 

 

39. Identificação do revisor oficial de contas e do sócio revisor oficial de contas que o 

representa. 

O revisor oficial de contas efectivo é a Deloitte & Associados, SROC SA, representada por 

António Manuel Martins Amaral, ROC nº 1.130, tendo o revisor suplente Paulo Alexandre 

Rocha Silva Gaspar, ROC nº 1.300. 

 

40. Indicação do número de anos em que o revisor oficial de contas exerce funções 

consecutivamente junto da sociedade e/ou grupo. 

O atual revisor oficial de contas foi eleito em 30.5.2013. 

 

41. Descrição de outros serviços prestados pelo ROC à sociedade. 

A Deloitte & Associados SROC, S.A., auditor externo da SDC Investimentos, SGPS, S.A. em 2016 

não prestou outros serviços à sociedade.  
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42. Identificação do auditor externo designado para os efeitos do art.º 8º e do sócio revisor 

oficial de contas que o representa no cumprimento dessas funções bem como o respectivo 

número de registo na CMVM. 

A Deloitte & Associados SROC, S.A. é o auditor externo designado, sendo representada por 

António Manuel Martins Amaral, ROC nº 1.130, e existindo um revisor suplente, Paulo 

Alexandre Rocha Silva Gaspar, ROC nº 1.300. A sociedade está inscrita na OROC com o número 

43 e registada na CMVM com o número 231. 

 

43. Identificação do número de anos em que o auditor externo e o respectivo sócio revisor 

oficial de contas que o representa no cumprimento dessas funções exercem funções 

consecutivamente junto da sociedade e/ou do grupo. 

O auditor externo e o respectivo sócio revisor oficial de contas iniciaram funções em 2013. 

 

44. Política e periodicidade da rotação do auditor externo e do respectivo sócio revisor oficial de 

contas que o representa no cumprimento dessas funções. 

O auditor externo e o respetivo sócio revisor podem exercer essas funções até três mandatos. 

45. Indicação do órgão responsável pela avaliação do auditor externo e periodicidade com que 

essa avaliação é feita. 

O conselho fiscal avalia anualmente o auditor externo e tem a possibilidade de apresentar 

proposta à assembleia geral para a destituição deste com justa causa. 

 

46. Identificação de trabalhos distintos dos de auditoria, realizados pelo auditor externo para a 

sociedade e/ou para sociedades que com ela se encontrem em relação de domínio, bem 

como indicação dos procedimentos internos para efeitos de aprovação da contratação de 

tais serviços e indicação das razões para a sua contratação. 

No exercício o auditor externo não prestou à sociedade nem às suas subsidiárias, serviços para 

além dos de auditoria.  

 

47. Indicação do montante da remuneração anual paga pela sociedade e/ou por pessoas 

coletivas em relação de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas singulares ou 

coletivas pertencentes à mesma rede e discriminação da percentagem respeitante aos 

seguintes serviços (para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da 

Recomendação da Comissão Europeia nº C (2002) 1873, de 16 de Maio). 
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*Incluindo contas individuais e consolidadas 

**Honorários pela auditoria de 2016 

 

C.  ORGANIZAÇÃO INTERNA 

 

I. Estatutos 

 

48. Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da sociedade (Art.º 245.º-A, n.º 1, al. h). 

A alteração de estatutos está sujeita exclusivamente às regras previstas na lei. 

 

 

II. Comunicação de Irregularidades 

 

49. Meios e política de comunicação de irregularidades ocorridas na sociedade. 

Existe uma política de comunicação de irregularidades, divulgada a todos os colaboradores, 

com indicação a quem devem ser dirigidas (comissão executiva), do tratamento que lhes será 

dado (serviços jurídicos que atuam de forma totalmente independente e autónoma e 

procedem à respetiva averiguação, podendo socorrer-se do apoio de outros serviços e 

propondo as medidas a tomar), garantia de confidencialidade, e divulgação estatística geral e 

anual, das comunicações efetuadas e do seu desfecho. Pode ser facultada a sua consulta por 

acionistas, mediante pedido dirigido à Direção de Relações com Investidores. As comunicações 

podem também ser dirigidas ao conselho fiscal. 

É política da SDC Investimentos, nos seus procedimentos internos e externos, atuar de acordo 

com os padrões éticos e em conformidade com o enquadramento legal e regulamentar. Deve 

 Euros % do total 

Pela Sociedade (*)   

Valor dos serviços de revisão de contas (**) 16.483,48 37.46% 

Valor dos Serviços da garantia de fiabilidade - - 

Valor dos serviços de consultoria fiscal - - 

Valor de outros serviços que não revisão de contas - - 

   

Por entidades que integrem o grupo (*)   

Valor dos serviços de revisão de contas (**) 27.516,52 62,54% 

Valor dos Serviços da garantia de fiabilidade - - 

Valor dos serviços de consultoria fiscal - - 

Valor de outros serviços que não revisão de contas - - 

   

Total 44.000,00 100,0% 
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constituir preocupação de todos os colaboradores a observância daqueles padrões e 

normativos. Assim, as comunicações sobre irregularidades têm o propósito de 

atempadamente pôr termo e prevenir a consumação de irregularidades no seio da Sociedade, 

quer elas sejam técnicas, económicas, comportamentais, legais ou outras. Na definição desta 

política, destaca-se o Código de Conduta Empresarial, que se aplica a todos os gestores e 

colaboradores do Grupo e que está publicado no sítio da empresa na internet. Esta política não 

prejudica nem afasta a comunicação de irregularidades ao conselho fiscal prevista na lei, pelo 

que a este órgão devem ser dirigidas comunicações de irregularidades alegadamente 

praticadas pelo órgão de administração ou por algum dos seus membros; nestes casos, o 

conselho fiscal dará o seguimento que livremente entender. 

 

III. Controlo interno e gestão de riscos 

 

50. Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela auditoria interna e/ou pela implementação 

de sistemas de controlo interno. 

Com a alteração operada no universo das participações da sociedade com a passagem a 

acionista minoritária no negócio da construção, a análise e gestão de risco tem uma focagem 

diferente, assumindo naquele negócio uma intervenção indireta. Tal tipo de intervenção 

indireta verifica-se também em outras áreas de negócio em que a Sociedade detém 

participações minoritárias. Assim, e como já se fundamentou no relatório de governo de 2015, 

deixou de fazer sentido, nas atuais circunstâncias e dimensão, ter uma Unidade de Auditoria 

Interna e de Gestão de Risco. 

Por estas razões, alteraram-se os parâmetros de avaliação de risco, mais direcionados para o 

valor dos ativos, quer os vocacionados para alienação, quer os que se posicionam para 

manutenção, sendo essa avaliação feita diretamente pela comissão executiva e, quando 

julgado conveniente, pelo conselho de administração.  

 

51. Explicitação, ainda que por inclusão de organograma, das relações de dependência 

hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões da sociedade. 

Não aplicável – ver ponto 50.  

 

52. Existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de riscos. 

Para além do órgão de administração, inexistem outras áreas funcionais com competências 

específicas de análise e gestão do risco. Todavia, os serviços de apoio, designadamente, 

jurídicos, fiscalidade e financeiros, têm particular preocupação na análise de riscos 

conexionados com as suas áreas de intervenção. Para além disso, a comissão executiva tem 

contactos com os responsáveis e com departamentos específicos das sociedades onde detém 

participações, mesmo minoritárias, com capacidade para acompanhar e impulsionar sistemas 
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e procedimentos de análise e gestão de risco, quer para uso próprio dessas sociedades, quer 

para a gestão de risco levada a cabo na Sociedade. 

53. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros e jurídicos) a 

que a sociedade se expõe no exercício da atividade. 

Como se referiu já, as sociedades que exercem uma atividade mais relevante, designadamente 

em termos de volumes de negócio, são detidas de forma minoritária pela Sociedade, pelo que 

os riscos a que está exposta incidem de forma indireta ou provêm do contexto económico e 

regulatório que enforma a atividade dessas sociedades. 

Como as participações detidas pela SDC-Investimentos, ainda que de forma minoritária, se 

repartem por vários segmentos de negócios e em vários espaços geográficos, a exposição 

indireta pode ser classificada em: 

(i) Riscos de negócio:  

 Riscos operacionais: os que podem afectar a eficácia e a eficiência dos processos 

operativos e prestação dos serviços, a satisfação dos clientes e a reputação das 

empresas; 

 Riscos de integridade: os relacionados com fraude interna e externa a que possam 

estar sujeitas as empresas do grupo; 

 Riscos de direção e recursos humanos: riscos vinculados entre outros à gestão, 

direção, liderança, limites de autoridade, deslocalização, inserção local, etc.; 

 Riscos financeiros: designadamente riscos de taxa de câmbio, riscos de taxa de juro, 

riscos de liquidez e risco de crédito. 

 Riscos regulatórios: sendo, em regra atividades reguladas, a sua exposição a ciclos 

políticos é mais acentuada, com reflexo, muitas vezes, nas condições de exercício 

dessa atividade. 

(ii) Riscos de informação: 

 Informação operativa, financeira e avaliação estratégica. 

(iii) Riscos do meio: 

 Concorrência; 

 Meio político, económico, legal e fiscal; 

 Regulação e mudanças no setor. 

 

O nível de risco que se adopta tem a ver com a constante atenção ao valor dos activos que 

constituem o portefólio de participações e a oportunidade da sua alienação num contexto de 

assegurar a sustentabilidade da empresa e possibilitar a reestruturação do seu passivo. Neste 

quadro ainda, assumiram particular relevo a renegociação dos contratos de maior valor, 

designadamente na área de concessões, e a análise do risco inerente. 
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54. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, controlo e gestão de 

riscos. 

As diferentes áreas de gestão das sociedades identificam e avaliam os riscos que as suas 

decisões, nas respetivas áreas de intervenção e competência, envolvem e elencam as medidas 

que os possam prevenir ou minimizar. Em função do reporte dessas informações, a comissão 

executiva faz o seu exame crítico e recomenda ou implementa as medidas que entende 

adequadas. Todo o processo está aberto aos contributos de revisão e aperfeiçoamento que 

qualquer estrutura entenda propor e é objeto de reflexão e avaliação periódica envolvendo 

quer os serviços de apoio, quer as áreas operacionais. 

 

55. Principais elementos dos sistemas de controlo interno e de gestão de risco implementados 

na sociedade relativamente ao processo de divulgação de informação financeira (art.º 245º - 

A, nº 1, al. m). 

A informação financeira é divulgada internamente a todos os responsáveis, atendendo à 

respetiva área de atuação a partir dos elementos produzidos pelos serviços e, quando 

aplicável, revistos pelo auditor externo, pelo revisor oficial de contas e pelo conselho fiscal. Em 

cada fase do processo, a informação é revista por vários serviços, desde a contabilidade, os 

serviços financeiros, a unidade de fiscalidade e reporte, por vezes, os serviços jurídicos, em 

ordem a verificar a compatibilidade dos dados, a sua regularidade, existindo sistemas de alerta 

que pretendem assinalar as eventuais anomalias ou desconformidades. 

O auditor externo pode verificar também os sistemas de controlo interno e de remunerações 

e, se for caso disso, reportar ao conselho fiscal as deficiências que, no seu entender, encontre. 

 

IV. Apoio ao Investidor 

 

56. Serviço responsável pelo apoio ao investidor, composição, funções, informação 

disponibilizada por esses serviços e elementos para contacto. 

A Sociedade dispõe de um gabinete de apoio ao investidor, que, através de vários meios 

disponíveis, assegura comunicação com investidores, acionistas, analistas de ações e público 

em geral, reflectindo o investimento feito pela comissão executiva numa política de contacto 

direto e permanente com todos os agentes de mercado, e em particular com os acionistas.  

A divulgação de informação pertinente para o mercado de capitais é enviada eletronicamente 

e diretamente para a extranet da CMVM e para o endereço de internet da Euronext Lisbon. 

Dá-se integral cumprimento ao disposto na lei sobre a publicação de informação (relatório 

anual e contas, convocatórias, avisos de pagamento de juros, etc.) e disponibilização de 

documentos necessários à participação na assembleia geral. 

A página oficial da Sociedade na internet, www.sdcinvestimentos.pt, contém informação 

dirigida ao investidor (submenu “Investidores”), designadamente indicadores económico-

financeiros atualizados, convocatórias de assembleias gerais e deliberações destas, emissões 
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de títulos, pagamentos relativos a dividendos, obrigações ou outros títulos, estatutos, 

relatórios e contas, comunicados de informação privilegiada, etc. 

Para além destas fontes de informação, o gabinete de apoio aos Investidores presta 

informação sobre o comportamento histórico dos títulos da Sociedade, inscrição (direta ou por 

mandatário) para as assembleias gerais e fornecimento dos respetivos documentos de 

preparação, pagamentos de dividendos, cupões ou remição de títulos, fornecimento de 

relatórios anuais e informações semestrais e trimestrais, demonstrações financeiras respetivas 

e divulgação de factos relevantes. A informação, apesar de disponível no endereço de internet 

www.sdcinvestimentos.pt, poderá ainda ser transmitida por correio ou por correio eletrónico 

a quem a solicite. A prestação de informações ou fornecimento de documentos só é prestada 

mediante identificação do requerente, podendo ser ainda solicitado que justifique o seu 

interesse na informação e a qualidade em que o faz. Toda a informação referida está 

disponível em português e em inglês. Os contactos do gabinete de apoio aos Investidores são: 

geral@sdcinvestimentos.pt, telefone, +351 21 013 43 70.  

 

57. Representante para as relações com o mercado. 

Durante 2016 o representante para as relações com o mercado continuou a ser António 

Manuel Sousa Barbosa da Frada. O representante para as relações com o mercado pode ser 

contactado pelo endereço de correio eletrónico: antónio.frada@sdcinvestimentos.pt.  

 

58. Informação sobre a proporção e o prazo de resposta aos pedidos de informação entrados no 

ano ou pendentes de anos anteriores. 

Todos os pedidos de informação são respondidos imediatamente ou, quando se torna 

necessário recolher a informação pretendida, no prazo máximo de dois dias. E de todos os 

pedidos é lavrado e mantido registo, bem como da sequência que mereceram. 

 

V. Sítio de Internet 

 

59. Endereço(s). 

O sítio de internet da Sociedade é o seguinte: www.sdcinvestimentos.pt, estando disponível 

em português e inglês.  

 

60. Local onde se encontram informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede 

e demais elementos mencionados no artigo 171º do Código das Sociedades Comerciais. 

Informação sobre a firma, a qualidade de sociedade aberta, a sede e demais elementos 

mencionados no artigo 171º do Código das Sociedades Comerciais está disponível em:  

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/perfil/quemsomos. 

mailto:antónio.frada@sdcinvestimentos.pt
http://www.sdcinvestimentos.pt/
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/perfil/quemsomos
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61. Local onde se encontram os estatutos e os regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou 

comissões. 

Os estatutos podem ser consultados em: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/documents/estatutos_sdc_investimentos_pt.pdf.  

Os regulamentos de funcionamento do conselho de administração e do conselho fiscal estão 

disponíveis em:  

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/governodasociedade.  

 

62. Local onde se disponibiliza informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais, do 

representante para as relações com o mercado, do gabinete de apoio ao investidor ou 

estrutura equivalente, respectivas funções e meios de acesso. 

Informação sobre a identidade dos titulares dos órgãos sociais e do representante para as 

relações com o mercado pode ser consultada em: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/perfil/osociais.  

Adicionalmente, dados sobre a direção de relações com investidores estão disponíveis nos 

seguintes links: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/descricao e 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/contactos 

 

63. Local onde se disponibilizam os documentos de prestação de contas, que devem estar 

acessíveis pelo menos durante cinco anos, bem como o calendário semestral de eventos 

societários, divulgado no início de cada semestre, incluindo, entre outros, reuniões da 

assembleia geral, divulgação de contas anuais, semestrais e, caso aplicável, trimestrais. 

Os documentos de prestações de contas podem ser consultados em: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/ informacaofinanceira.  

O calendário de eventos societários está disponível em: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/calendario.  

 

64. Local onde são divulgados a convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a 

informação preparatória e subsequente com ela relacionada.  

A convocatória para a reunião da assembleia geral e toda a informação preparatória são 

disponibilizadas no seguinte link: 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/assembleiasgerais.  

 

http://www.sdcinvestimentos.pt/documents/estatutos_sdc_investimentos_pt.pdf
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/governodasociedade
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/perfil/osociais
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/descricao
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/contactos
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/%20informacaofinanceira
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/calendario
http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/investidores/assembleiasgerais
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65. Local onde se disponibiliza o acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das 

assembleias gerais da sociedade, o capital social representado e os resultados das votações, 

com referência aos 3 anos antecedentes. 

O acervo histórico com as deliberações tomadas nas reuniões das assembleias gerais da 

sociedade, o capital social representado e os resultados das votações podem ser consultados 

em:  

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/ investidores/assembleiasgerais.  

 

 

D. REMUNERAÇÕES 

 

I. Competência para a determinação 

 

66. Indicação quanto à competência para a determinação da remuneração dos órgãos sociais, 

dos membros da comissão executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 

sociedade. 

A remuneração dos órgãos sociais e dos membros da comissão executiva é definida pela 

comissão de remunerações. Foi submetido pela comissão de remunerações dos órgãos sociais 

da Sociedade à assembleia geral ordinária de 2016 documento explicativo das orientações da 

política de remunerações e bem assim dos critérios adotados na fixação concreta dos 

montantes atribuídos aos membros dos órgãos sociais. Inexistem colaboradores que possam 

ser catalogados como dirigentes, designadamente para efeitos de atribuição de remuneração 

pela sociedade, para além dos que fazem parte dos seus órgãos sociais. 

 

II. Comissão de remunerações 

 

67. Composição da comissão de remunerações, incluindo identificação das pessoas singulares ou 

coletivas contratadas para lhe prestar apoio e declaração sobre a independência de cada um 

dos membros e assessores. 

A comissão de remunerações é composta pelos seguintes elementos: Júlio de Lemos de Castro 

Caldas (presidente), Martim Salema de Sande e Castro Fino e João Pessoa e Costa (vogais). Não 

foi contratada nenhuma entidade (singular ou coletiva) para lhe prestar apoio. Todos os 

membros são independentes dos membros executivos do conselho de administração.  

 

68. Conhecimentos e experiência dos membros da comissão de remunerações em matéria de 

política de remunerações. 

http://www.sdcinvestimentos.pt/PT/%20investidores/assembleiasgerais
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 Júlio de Lemos de Castro Caldas (presidente): Licenciado em Direito pela Faculdade de 

Direito de Lisboa, Possui uma carreira profissional de 50 anos como advogado em cargos 

governamentais e em funções superiores na ordem dos advogados, tendo sido membro do 

Conselho Distrital da Ordem dos Advogados (1977-1990). Ocupou vários cargos em 

Conselhos de Administração e de Fiscalização em empresas portuguesas, como a OGMA, a EGEO 

e a SISAV, tendo assim experiência sobeja para presidir a comissão de remunerações desta 

Sociedade. 

  Martim Salema de Sande e Castro Fino (vogal): Licenciado em Ciências Políticas pela 

Northeastern University em Boston, EUA. Desde abril de 2007, diretor geral da Workcare – 

Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho. Tem formação e experiência na área de 

recursos humanos, o que lhe confere experiência nas matérias de remunerações. 

  

 João Pessoa e Costa (vogal): Diretor geral do Grupo Imobiliário Fernando Martins. A sua 

experiência em matéria de remunerações advém do exercício de atividade profissional 

dirigente em diversas empresas e organizações e de pertencer à comissão de remunerações 

da Sociedade há vários anos. 

 

III.  Estrutura das remunerações 

 

69. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de fiscalização a que se 

refere o artigo 2º da Lei nº 28/2009, de 19 de Junho.  

Foi submetido em 2016 à assembleia geral um documento, que colheu aprovação, contendo as 

orientações a observar pela comissão de remunerações, as quais estabelecem também os 

princípios gerais no estabelecimento da remuneração dos administradores executivos, 

designadamente na parte relacionada com o desempenho e que se sumariam da forma 

seguinte: 

 

Orientações sobre Política de Remunerações da SDC Investimentos 

A Comissão de Remunerações teve em conta as seguintes orientações e critérios: 

a) A situação de crise muito grave do país com reflexo nos sectores onde a empresa está 

posicionada; 

b) As sérias dificuldades enfrentadas pela Sociedade; 

c) A necessidade de prosseguir uma política remuneratória adequada às realidades daí 

decorrentes, procurando, por isso, gerar uma poupança significativa dos custos incorridos 

com os órgãos sociais; 

d) A necessidade de, ainda assim, não perder de vista as condições praticadas por empresas 

congéneres e de manter a motivação indispensável para o desempenho da difícil missão 

que se impõe, em particular ao Presidente do Conselho de Administração e aos 

administradores executivos; 
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e) As remunerações dos membros da mesa da assembleia geral e do conselho fiscal 

consistirão numa quantia fixa, tendo em conta o histórico da prática da Sociedade, aferido 

também pela prática do mercado. Os membros da fiscalização não auferem qualquer 

remuneração em outras empresas do Grupo; 

f) A remuneração da sociedade revisora oficial de contas segue as disposições legais sobre a 

matéria; 

g) No que respeita aos administradores executivos foram fixadas as condições de 

remunerações, estabelecendo-se a componente fixa, não se prevendo, nas circunstâncias, 

remuneração variável. 

 

70. Informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de forma a permitir o 

alinhamento dos interesses dos membros do órgão de administração com os interesses de 

longo prazo da sociedade, bem como sobre o modo como é baseada na avaliação do 

desempenho e desincentiva a assunção excessiva de riscos. 

Como decorre do ponto anterior, a comissão de remunerações estruturou a remuneração 

tendo em conta a prática histórica da empresa, o grau de responsabilidade e de 

representatividade dos diversos membros, a prática do mercado e a opinião de stakeholders. 

Atendendo às condições económico-financeiras do país e da Sociedade, não foi prevista, na 

conjuntura, componente variável de remuneração aos administradores executivos. Esta não 

atribuição, como ocorreu nos anos anteriores mais recentes, ainda mais se justifica face ao 

novo perímetro societário que a Sociedade detém e que passou a gerir de forma indireta mais 

acentuada. Daí que, também não preexistem critérios que façam variar a remuneração em 

função do desempenho. 

 

71. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração e 

informação sobre eventual impacto da avaliação de desempenho nesta componente. 

Ver ponto 70 anterior. 

 

72. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, com menção do 

período de diferimento. 

Não tendo sido atribuída, pelas razões já expostas, remuneração variável aos administradores 

executivos, esta indicação não se aplica.  

 

73. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em ações bem como sobre a 

manutenção, pelos administradores executivos, dessas ações, sobre eventual celebração de 

contratos relativos a essas ações, designadamente contratos de cobertura (hedging) ou de 

transferência de risco, respetivo limite, e sua relação face ao valor da remuneração total 

anual.  

Não está prevista a atribuição de remuneração variável em ações. 
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74. Critérios em que se baseia a atribuição de remuneração variável em opções e indicação do 

período de diferimento e do preço de exercício.  

Não está prevista a atribuição de remuneração variável em opções. 

 

75. Principais parâmetros e fundamentos de qualquer sistema de prémios anuais e de quaisquer 

outros benefícios não pecuniários.  

Não estão previstos outros prémios ou benefícios não pecuniários. 

 

76. Principais características dos regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada 

para os administradores e data em que foram aprovados em assembleia geral, em termos 

individuais. 

Não existe qualquer regime complementar de pensões ou de reforma antecipada para os 

administradores. 

 

IV. Divulgação das Remunerações 

 

77. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros dos órgãos de administração da sociedade, proveniente da sociedade, 

incluindo remuneração fixa e variável e, relativamente a esta, menção às diferentes 

componentes que lhe deram origem. 

Montante de remuneração auferida pelos membros do conselho de administração (incluindo 

comissão executiva):  

Nome Cargo Remunera-ções 
Variáveis 

Remunera
-ções Fixas 

Total  
2016 

António Sarmento Gomes Mota 
(1)

 
Presidente, Não 
Executivo 

0,00 85.677,64 85.677,64 

António Manuel Pereira Caldas 
Castro Henriques 

Vogal, Executivo  
0,00 216.191,51 216.191,51 

Pedro Gonçalo de Sotto-Mayor 
de Andrade Santos 

Vogal, Executivo 
0,00 301.894,36 301.894,36 

Jorge Domingues Grade Mendes 
(1)

 
Vogal, Executivo 

0,00 0,00 0,00 

Investifino (José Manuel Baptista 
Fino) 

Vogal, Não Executivo 
0,00 56.000,04 56.000,04 

Manuel Fernando de Macedo 
Alves Monteiro 

Vogal/ Presidente, Não 
Executivo 

0,00 93.032,26 93.032,26 

Total 0,00 752.796,81 752.796,81 
(1)

  Estes administradores deixaram de auferir remuneração pela Sociedade após o mês de maio de 2016  

As remunerações dos membros do conselho de administração durante o exercício de 2016 

totalizaram 752.796,81 Euros. Daquele montante, 518.086,87 Euros foram remunerações de 

membros executivos e 234.709,94 Euros de membros não executivos.  
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78. Montantes a qualquer título pagos por outras sociedades em relação de domínio ou de 

grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum. 

Não foi pago por outras sociedades em relação de domínio ou de grupo qualquer montante a 

administradores executivos. 

 

79. Remuneração paga sob a forma de participação nos lucros e/ou de pagamentos de prémios e 

os motivos por que tais prémios e ou participações nos lucros forma concedidos. 

Não está prevista qualquer remuneração sob forma de participação nos lucros ou equivalente. 

 

80. Indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores executivos relativamente à cessação 

das suas funções durante o exercício. 

Não foram pagas, nem são devidas, a qualquer ex-administrador executivo, quaisquer 

indemnizações relativamente à cessação das funções durante o exercício. 

 

81. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e individual, 

pelos membros dos órgãos de fiscalização da sociedade, para efeitos da lei nº 28/2009, de 19 

de Junho. 

As remunerações dos membros do conselho fiscal no ano de 2016 foram as seguintes: 

Nome Cargo 
Remunerações 

Variáveis 
Remunerações 

Fixas 
Total 2016 

.Jorge Bento Martins Ledo  
Vogal, 
Presidente 

0 32.273,39 32.273,39 

António Pereira da Silva Neves 
1)

 Presidente  0 19.808,14 19.808,14 

Carlos Pedro Machado de Sousa 
Góis 

Vogal 0 14.943,32 14.934,32 

Ana Maria Celestino Santos Costa Pereira  Vogal 0 16.972,73 16.972,73 

Total 0,00 100.970,31 100.970,31 
 

1)
 Este membro do conselho fiscal deixou de auferir remuneração pela Sociedade após o mês de maio 

de 2016  

 

82. Indicação da remuneração no ano de referência do presidente da mesa da assembleia geral. 

Foi atribuída ao atual presidente da mesa da assembleia geral durante 2016 uma remuneração 

total de 8.000 Euros.  

 

V. Acordos com implicações remuneratórias 
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83. Limitações contratuais previstas para a compensação a pagar por destituição sem justa causa 

de administrador e sua relação com a componente variável da remuneração. 

Não existe qualquer obrigação contratual relativa à compensação por destituição sem justa 

causa. 

84. Referência à existência e descrição, com indicação dos montantes envolvidos, de acordos 

entre a sociedade e os titulares do órgão de administração e dirigentes, na aceção do nº 3 do 

artigo 248.º -B do Código dos Valores Mobiliários, que prevejam indemnizações em caso de 

demissão, despedimento sem justa causa ou cessação da relação de trabalho na sequência 

de uma mudança de controlo da sociedade. (art. 245.º-A, nº 1, al. I) 

Não existem acordos entre a sociedade e os titulares do órgão de administração ou dirigentes 

que prevejam indemnizações em caso de demissão, despedimento sem justa causa ou 

cessação da relação de trabalho na sequência de uma mudança de controlo da sociedade. 

 

VI. Planos de atribuição de ações ou opções sobre ações (“stock options”) 

 

85. Identificação do plano e dos respetivos destinatários. 

Não vigoraram, durante o exercício, qualquer plano de atribuição de ações ou opção de 

aquisição de ações.   

 

86. Caracterização do plano (condições de atribuição, cláusulas de inalienabilidade de ações, 

critérios relativos ao preço das ações e o preço de exercício das opções, período durante o 

qual as opções podem ser exercidas, caraterísticas das ações ou opções a atribuir, existência 

de incentivos para a aquisição e ou o exercício de opções). 

Não aplicável. 

 

87. Direitos de opção atribuídos para a aquisição de ações (“stock options”) de que sejam 

beneficiários os trabalhadores e colaboradores da empresa. 

Não aplicável. 

 

88. Mecanismo de controlo previstos num eventual sistema de participação dos trabalhadores 

no capital na medida em que os direitos de voto não sejam exercidos diretamente por estes 

(art.º 245º -A, nº 1, al. e )). 

Não aplicável. 
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E. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

 

I. Mecanismos e procedimentos de controlo 

 

89. Mecanismos implementados pela sociedade para efeitos de controlo de transações com 

partes relacionadas (para o efeito remete-se para o conceito resultante da IAS 24). 

As eventuais transações com partes relacionadas são sempre objeto de apreciação e 

aprovação do conselho de administração (sem o voto dos administradores que possam ter 

relação com a transação) e após parecer prévio positivo do conselho fiscal, 

independentemente do seu valor/ montante. 

 

90. Indicação das transações que foram sujeitos a controlo no ano de referência. 

Em 2016 foi celebrado um Acordo de Princípio entre a sociedade e a Investéder- 

Investimentos, Lda, sociedade detida pelos dois administradores executivos, com vista à 

reestruturação financeira do grupo liderado pela sociedade, conforme comunicação ao 

mercado em 23 de Dezembro de 2016. 

A referida Investéder publicou, também em Dezembro de 2016, um anúncio preliminar de 

Oferta publica de Aquisição das ações representativas do capital social da sociedade.  

 

91. Descrição dos procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de fiscalização 

para efeitos da avaliação prévia dos negócios a realizar entre a sociedade e titulares de 

participação qualificada ou entidades que com eles estejam em qualquer relação, nos 

termos do artigo 20.º do Código dos Valores Mobiliários. 

Ver ponto 89. 

 

II. Elementos relativos aos negócios 

 

92. Indicação do local dos documentos de prestação de constas onde está disponível informação 

sobre os negócios com partes relacionadas, de acordo com a IAS 24, ou, alternativamente, 

reprodução dessa informação. 

Está disponível informação sobre os negócios com partes relacionadas nas notas explicativas 

às demonstrações financeiras consolidadas da Sociedade, nota 25.  
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Parte II – Avaliação do Governo Societário 

 

1. Identificação do Código de Governo das Sociedades Adotado 

A Sociedade encontra-se subordinada ao Código do Governo das Sociedades, emitido pela CMVM e 

disponível em www.cmvm.pt. 

 

2. Análise de Cumprimento do Código de Governo das Sociedades Adotado 

 

 

Recomendação 
Grau de 

Cumprimento 
Detalhe 

    

I. VOTAÇÃO E CONTROLO DA SOCIEDADE   

    

 I.1 As sociedades devem incentivar os seus acionistas a participar 
e a votar nas assembleias gerais, designadamente não fixando um 
número excessivamente elevado de ações necessárias para ter 
direito a um voto e implementando os meios indispensáveis ao 
exercício do direito de voto por correspondência e por via 
eletrónica. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 2, 5, 12 e 
13 da Parte I 

 I.2. As sociedades não devem adotar mecanismos que dificultem a 
tomada de deliberações pelos seus acionistas, designadamente 
fixando um quórum deliberativo superior ao previsto por lei. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 12 a 14 
da Parte I 

 I.3. As sociedades não devem estabelecer mecanismos que 
tenham por efeito provocar o desfasamento entre o direito ao 
recebimento de dividendos ou à subscrição de novos valores 
mobiliários e o direito de voto de cada ação ordinária, salvo se 
devidamente fundamentados em função dos interesses de longo 
prazo dos acionistas. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 2 da 
Parte I 

 I.4. Os estatutos das sociedades que prevejam a limitação do 
número de votos que podem ser detidos ou exercidos por um 
único acionista, de forma individual ou em concertação com 
outros acionistas, devem prever igualmente que, pelo menos de 
cinco em cinco anos, será sujeita a deliberação pela assembleia 
geral a alteração ou a manutenção dessa disposição estatutária – 
sem requisitos de quórum agravado relativamente ao legal – e 
que, nessa deliberação, se contam todos os votos emitidos sem 
que aquela limitação funcione. 

Não aplicável - 

 I.5. Não devem ser adotadas medidas que tenham por efeito exigir 
pagamentos ou a assunção de encargos pela sociedade em caso 
de transição de controlo ou de mudança da composição do órgão 
de administração e que se afigurem suscetíveis de prejudicar a 
livre transmissibilidade das ações e a livre apreciação pelos 
acionistas do desempenho dos titulares do órgão de 
administração. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 4 da 
Parte I 
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II. SUPERVISÃO, ADMINISTRAÇÃOE FISCALIZAÇÃO   

    

 II.1. SUPERVISÃO E ADMINISTRAÇÃO   

    

 II.1.1. Dentro dos limites estabelecidos por lei, e salvo por força da 
reduzida dimensão da sociedade, o conselho de administração 
deve delegar a administração quotidiana da sociedade, devendo 
as competências delegadas ser identificadas no relatório anual 
sobre o Governo da Sociedade. 

Recomendação 
adotada 

Pontos 21, 28 e 
29 da Parte I 

 II.1.2. O Conselho de Administração deve assegurar que a 
sociedade atua de forma consentânea com os seus objetivos, não 
devendo delegar a sua competência, designadamente, no que 
respeita a: i) definir a estratégia e as políticas gerais da sociedade; 
ii) definir a estrutura empresarial do grupo; iii) decisões que 
devam ser consideradas estratégicas devido ao seu montante, 
risco ou às suas caraterísticas especiais. 

Recomendação  
adotada 

Ponto 29 da 
Parte I 

 II.1.3. O Conselho Geral e de Supervisão, além do exercício das 
competências de fiscalização que lhes estão cometidas, deve 
assumir plenas responsabilidades ao nível do governo da 
sociedade, pelo que, através de previsão estatutária ou mediante 
via equivalente, deve ser consagrada a obrigatoriedade de este 
órgão se pronunciar sobre a estratégia e as principais políticas da 
sociedade, a definição da estrutura empresarial do grupo e as 
decisões que devam ser consideradas estratégicas devido ao seu 
montante ou risco. Este órgão deverá ainda avaliar o cumprimento 
do plano estratégico e a execução das principais políticas da 
sociedade. 

Não aplicável - 

 II.1.4. Salvo por força da reduzida dimensão da sociedade, o 
Conselho de Administração e o Conselho Geral e de Supervisão, 
consoante o modelo adotado, devem criar as comissões que se 
mostrem necessárias para: 
a) Assegurar uma competente e independente avaliação do 
desempenho dos administradores executivos e do seu próprio 
desempenho global, bem assim como das diversas comissões 
existentes; 
b) Refletir sobre sistema estrutura e as práticas de governo 
adotado, verificar a sua eficácia e propor aos órgãos competentes 
as medidas a executar tendo em vista a sua melhoria. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 24, 27, 
29 da Parte I 

 II.1.5. O Conselho de Administração ou o Conselho Geral e de 
Supervisão, consoante o modelo aplicável, devem fixar objetivos 
em matéria de assunção de riscos e criar sistemas para o seu 
controlo, com vista a garantir que os riscos efetivamente 
incorridos são consistentes com aqueles objetivos. 

Recomendação 
adotada  

Ponto 50 a 52 e 
54 da Parte I 

 II.1.6. O Conselho de Administração deve incluir um número de 
membros não executivos que garanta efetiva capacidade de 
acompanhamento, supervisão e avaliação da atividade dos 
restantes membros do órgão de administração. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 16 e 18 
da Parte I 
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 II.1.7. Entre os administradores não executivos deve contar-se 
uma proporção adequada de independentes, tendo em conta o 
modelo de governação adotado, a dimensão da sociedade e a sua 
estrutura acionista e o respetivo free float. 
A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão 
e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da 
legislação vigente, e quanto aos demais membros do Conselho de 
Administração considera-se independente a pessoa que não esteja 
associada a qualquer grupo de interesses específicos na sociedade 
nem se encontre em alguma circunstância suscetível de afetar a 
sua isenção de análise ou de decisão, nomeadamente em virtude 
de: 
a. Ter sido colaborador da sociedade ou de sociedade que com ela 
se encontre em relação de domínio ou de grupo nos últimos três 
anos; 
b. Ter, nos últimos três anos, prestado serviços ou estabelecido 
relação comercial significativa com a sociedade ou com sociedade 
que com esta se encontre em relação de domínio ou de grupo, 
seja de forma direta ou enquanto sócio, administrador, gerente ou 
dirigente de pessoa coletiva; 
c. Ser beneficiário de remuneração paga pela sociedade ou por 
sociedade que com ela se encontre em relação de domínio ou de 
grupo além da remuneração decorrente do exercício das funções 
de administrador; 
d. Viver em união de facto ou ser cônjuge, parente ou afim na 
linha reta e até ao 3.º grau, inclusive, na linha colateral, de 
administradores ou de pessoas singulares titulares direta ou 
indiretamente de participação qualificada; 
e. Ser titular de participação qualificada ou representante de um 
acionista titular de participações qualificadas. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 18 a 20 
da Parte I 

 II.1.8. Os administradores que exerçam funções executivas, 
quando solicitados por outros membros dos órgãos sociais, devem 
prestar, em tempo útil e de forma adequada ao pedido, as 
informações por aqueles requeridas. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 21 da 
Parte I 

 II.1.9. O presidente do órgão de administração executivo ou da 
comissão executiva deve remeter, conforme aplicável, ao 
Presidente do Conselho de Administração, ao Presidente do 
Conselho Fiscal, ao Presidente da Comissão de Auditoria, ao 
Presidente do Conselho Geral e de Supervisão e ao Presidente da 
Comissão para as Matérias Financeiras, as convocatórias e as atas 
das respetivas reuniões. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 21 da 
Parte I 

 II.1.10. Caso o presidente do órgão de administração exerça 
funções executivas, este órgão deverá indicar, de entre os seus 
membros, um administrador independente que assegure a 
coordenação dos trabalhos dos demais membros não executivos e 
as condições para que estes possam decidir de forma 
independente e informada ou encontrar outro mecanismo 
equivalente que assegure aquela coordenação. 

Não aplicável - 

    

 II.2. FISCALIZAÇÃO   
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 II.2.1. Consoante o modelo aplicável, o presidente do Conselho 
Fiscal, da Comissão de Auditoria ou da Comissão para as Matérias 
Financeiras deve ser independente, de acordo com o critério legal 
aplicável, e possuir as competências adequadas ao exercício das 
respetivas funções. 

Recomendação 
adotada 

Pontos 16 e 19 
da Parte I 

 II.2.2. O órgão de fiscalização deve ser o interlocutor principal do 
auditor externo e o primeiro destinatário dos respetivos relatórios, 
competindo-lhe, designadamente, propor a respetiva 
remuneração e zelar para que sejam asseguradas, dentro da 
empresa, as condições adequadas à prestação dos serviços. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 3.2 da 
Parte II 

 II.2.3. O órgão de fiscalização deve avaliar anualmente o auditor 
externo e propor ao órgão competente a sua destituição ou a 
resolução do contrato de prestação dos seus serviços sempre que 
se verifique justa causa para o efeito. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 45 da 
Parte I 

 II.2.4. O órgão de fiscalização deve avaliar o funcionamento dos 
sistemas de controlo interno e de gestão de riscos e propor os 
ajustamentos que se mostrem necessários. 

Recomendação 
não adotada 

Ponto 51 da 
Parte I 

 II.2.5. A Comissão de Auditoria, o Conselho Geral e de Supervisão 
e o Conselho Fiscal devem pronunciar-se sobre os planos de 
trabalho e os recursos afetos aos serviços de auditoria interna e 
aos serviços que velem pelo cumprimento das normas aplicadas à 
sociedade (serviços de compliance), e devem ser destinatários dos 
relatórios realizados por estes serviços pelo menos quando 
estejam em causa matérias relacionadas com a prestação de 
contas a identificação ou a resolução de conflitos de interesses e a 
deteção de potenciais ilegalidades. 

Recomendação 
não adotada 

Ponto 51 da 
Parte I 

    

 II.3. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÕES   

    

 II.3.1. Todos os membros da Comissão de Remunerações ou 
equivalente devem ser independentes relativamente aos 
membros executivos do órgão de administração e incluir pelo 
menos um membro com conhecimentos e experiência em 
matérias de política de remuneração. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 67 e 68 
da Parte I 

 II.3.2. Não deve ser contratada para apoiar a Comissão de 
Remunerações no desempenho das suas funções qualquer pessoa 
singular ou coletiva que preste ou tenha prestado, nos últimos três 
anos, serviços a qualquer estrutura na dependência do órgão de 
administração, ao próprio órgão de administração da sociedade ou 
que tenha relação atual com a sociedade ou com consultora da 
sociedade. Esta recomendação é aplicável igualmente a qualquer 
pessoa singular ou coletiva que com aquelas se encontre 
relacionada por contrato de trabalho ou prestação de serviços. 

Recomendaçao 
adotada 

Ponto 67 da 
Parte I 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

68 

 

 II.3.3. A declaração sobre a política de remunerações dos órgãos 
de administração e fiscalização a que se refere o artigo 2.º da Lei 
n.º 28/ 2009, de 19 de junho, deverá conter, adicionalmente: 
a) Identificação e explicitação dos critérios para a determinação da 
remuneração a atribuir aos membros dos órgãos sociais; 
b) Informação quanto ao montante máximo potencial, em termos 
individuais, e ao montante máximo potencial, em termos 
agregados, a pagar aos membros dos órgãos sociais, e 
identificação das circunstâncias em que esses montantes máximos 
podem ser devidos; 
c) Informação quanto à exigibilidade ou inexigibilidade de 
pagamentos relativos à destituição ou cessação de funções de 
administradores. 

Recomendação 
adotada 

Pontos 69 e 70 
da Parte I 

 II.3.4. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à 
aprovação de planos de atribuição de ações, e/ou de opções de 
aquisição de ações ou com base nas variações do preço das ações, 
a membros dos órgãos sociais. A proposta deve conter todos os 
elementos necessários para uma avaliação correta do plano. 

Não aplicável - 

 II.3.5. Deve ser submetida à Assembleia Geral a proposta relativa à 
aprovação de qualquer sistema de benefícios de reforma 
estabelecidos a favor dos membros dos órgãos sociais. A proposta 
deve conter todos os elementos necessários para uma avaliação 
correta do sistema. 

Não aplicável - 

 

III. REMUNERAÇÕES   

    

 III.1. A remuneração dos membros executivos do órgão de 
administração deve basear-se no desempenho efetivo e 
desincentivar a assunção excessiva de riscos. 

Não aplicável Ponto 69, 70 e 
79 da Parte I 

 III.2. A remuneração dos membros não executivos do órgão de 
administração e a remuneração dos membros do órgão de 
fiscalização não deve incluir nenhuma componente cujo valor 
dependa do desempenho da sociedade ou do seu valor. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 69 e 79 
da Parte I 

 III.3. A componente variável da remuneração deve ser 
globalmente razoável em relação à componente fixa da 
remuneração, e devem ser fixados limites máximos para todas as 
componentes. 

Não aplicável Ponto 70 da 
Parte I 

 III.4. Uma parte significativa da remuneração variável deve ser 
diferida por um período não inferior a três anos, e o direito ao seu 
recebimento deve ficar dependente da continuação do 
desempenho positivo da sociedade ao longo desse período. 

Não aplicável Ponto 70 da 
Parte I 

 III.5. Os membros do órgão de administração não devem celebrar 
contratos, quer com a sociedade, quer com terceiros, que tenham 
por efeito mitigar o risco inerente à variabilidade da remuneração 
que lhes for fixada pela sociedade. 

Não aplicável - 

 III.6. Até ao termo do seu mandato devem os administradores 
executivos manter as ações da sociedade a que tenham acedido 
por força de esquemas de remuneração variável, até ao limite de 
duas vezes o valor da 
remuneração total anual, com exceção daquelas que necessitem 
ser alienadas com vista ao pagamento de impostos resultantes do 
benefício dessas mesmas ações. 

Não aplicável - 
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 III.7. Quando a remuneração variável compreender a atribuição 
de opções, o início do período de exercício deve ser diferido por 
um prazo não inferior a três anos. 

Não aplicável - 

 III.8. Quando a destituição de administrador não decorra de 
violação grave dos seus deveres nem da sua inaptidão para o 
exercício normal das respetivas funções mas, ainda assim, seja 
reconduzível a um inadequado desempenho, deverá a sociedade 
encontrar-se dotada dos instrumentos jurídicos adequados e 
necessários para que qualquer indemnização ou compensação, 
além da legalmente devida, não seja exigível. 

Não aplicável Pontos 70 e 84 
da Parte I 

    

IV. AUDITORIA   

    

 IV.1. O auditor externo deve, no âmbito das suas competências, 
verificar a aplicação das políticas e sistemas de remunerações dos 
órgãos sociais, a eficácia e o funcionamento dos mecanismos de 
controlo interno e reportar quaisquer deficiências ao órgão de 
fiscalização da sociedade. 

Recomendação 
adotada 

Ponto3.2 da –
Parte II 

 IV.2. A sociedade ou quaisquer entidades que com ela 
mantenham uma relação de domínio não devem contratar ao 
auditor externo, nem a quaisquer entidades que com ele se 
encontrem em relação de grupo ou que integrem a mesma rede, 
serviços diversos dos serviços de auditoria. Havendo razões para a 
contratação de tais serviços – que devem ser aprovados pelo 
órgão de fiscalização e explicitadas no seu Relatório Anual sobre o 
Governo da Sociedade – eles não devem assumir um relevo 
superior a 30% do valor total dos serviços prestados à sociedade. 

Recomendação 
adotada  

Ponto 41 da 
Parte I 

  IV.3. As sociedades devem promover a rotação do auditor ao fim 
de dois ou três mandatos, conforme sejam respetivamente de 
quatro ou três anos. A sua manutenção além deste período 
deverá ser fundamentada num parecer específico do órgão de 
fiscalização que pondere expressamente as condições de 
independência do auditor e as vantagens e os custos da sua 
substituição. 

Recomendação 
adotada 

Pontos 43 e 44 
da Parte I 

    

V. CONFLITOS DE INTERESSES E TRANSAÇÕES COM PARTES 
RELACIONADAS 

  

    

 V.1. Os negócios da sociedade com acionistas titulares de 
participação qualificada, ou com entidades que com eles estejam 
em qualquer relação, nos termos do art. 20.º do Código dos 
Valores Mobiliários, devem ser realizados em condições normais 
de mercado. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 89 da 
Parte I 

 V.2. O órgão de supervisão ou de fiscalização deve estabelecer os 
procedimentos e critérios necessários para a definição do nível 
relevante de significância dos negócios com acionistas titulares de 
participação qualificada – ou com entidades que com eles estejam 
em qualquer uma das relações previstas no n.º 1 do art. 20.º do 
Código dos Valores Mobiliários –, ficando a realização de negócios 
de relevância significativa dependente de parecer prévio daquele 
órgão. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 89 da 
Parte I 
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VI. INFORMAÇÃO   

    

 VI.1. As sociedades devem proporcionar, através do seu sítio na 
Internet, em português e inglês, acesso a informações que 
permitam o conhecimento sobre a sua evolução e a sua realidade 
atual em termos económicos, financeiros e de governo. 

Recomendação 
adotada 

Pontos 59 a 65 
da Parte I 

 VI.2. As sociedades devem assegurar a existência de um gabinete 
de apoio ao investidor e de contacto permanente com o mercado, 
que responda às solicitações dos investidores em tempo útil, 
devendo ser mantido um registo dos pedidos apresentados e do 
tratamento que lhe foi dado. 

Recomendação 
adotada 

Ponto 56, 57 e 
58 da Parte I 

 

3. Outras Informações 

 

3.1 Avaliação global sobre o grau de adoção de grupos de recomendações entre si relacionadas 

pelo seu tema 

Genericamente as recomendações são cumpridas. 

 

3.2 Explicação das divergências entre as recomendações da CMVM e as recomendações que a 

Sociedade não cumpre ou que entende não serem aplicáveis  

A matéria sobre a qual se expressa não adoção e que se repercute em inaplicável em algumas 

recomendações tem a ver com a consideração de remuneração variável para os administradores 

executivos. Essa não consideração não decorre, no entanto, de divergência sobre a bondade da 

recomendação mas releva tão só de, nas atuais circunstâncias do país, do setor onde a atividade do 

Grupo se enquadra e da situação específica do Grupo, se entender que a atribuição de remuneração 

variável seria inadequada, conforme se explicita na parte I deste relatório. 

De igual modo, e como se explica na Parte I, a actual dimensão da sociedade e o facto de parte 

relevante das suas participações serem minoritárias, deixou de fazer sentido ter uma unidade própria 

de auditoria interna e de gestão de risco. Por isso, a recomendação pertinente foi classificada como 

não adoptada, sendo outras com ela conexionadas referidas como não aplicáveis.   

Relativamente à recomendação II.2.2 esclarecemos que o conselho fiscal tem relacionamento direto 

com os serviços da empresa e com o auditor externo e intervém ativamente na contratação deste. 

Entende-se, todavia, que, havendo dupla fiscalização, a do conselho fiscal e R.O.C. e a do auditor, é 

mais adequado que sejam independentes entre si. O conselho fiscal pode, no entanto, avaliar a 

remuneração e a actuação do auditor externo, bem como se tem as condições adequadas ao 

exercício da sua atividade e, se o entender, propor a sua destituição, recebendo dele os respetivos 

relatórios. Refira-se, por fim, que a fiscalização é submetida à apreciação da assembleia geral. 

Cumpre ainda acrescentar que o auditor externo não tem limitação de âmbito, competindo-lhe, 

entre o mais, a verificação do cumprimento dos procedimentos instituídos, propor a sua alteração ou 

revogação ou a criação de novos procedimentos, bem como a observância do cumprimento das 

políticas remuneratórias.  
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2. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS E NOTAS 
EXPLICATIVAS 

 
DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015

 

(Valores em unidades de Euro)

NÃO CORRENTE

  Ativos intangíveis 6 551 000 6 551 000

8 6 551 000 6 551 000

Ativos fixos tangíveis:

Terrenos e edifícios 9 26 183 730 29 498 125

Equipamento básico 9 14 466 186 345

Outros ativos fixos tangíveis 9 132 620 233 417

26 330 816 29 917 887

Propriedades de investimento 11 4 066 698 13 390 214

Empresas associadas e conjuntamente controladas: 

Investimentos financeiros 5 49 172 73 297 508

Empréstimos 5 e 7 27 500 21 922 911

76 672 95 220 419

Outros investimentos financeiros 7 e 12 3 409 936 3 452 949

Outros ativos financeiros 7 e 13 5 000 000 38 500 000                

Ativos por impostos diferidos 32 0 4 994 455

Outros ativos não correntes 7 e 16 7 866 000 7 866 000                  

                    Total do ativo não corrente 53 301 122 199 892 924

CORRENTE

Inventários 14 15 831 222 19 131 362

Dívidas de terceiros:

Clientes 7 e 15 5 774 917 7 912 630

Estado e outros entes públicos 22 283 715 584 046

Outras dívidas de terceiros 7 e 15 9 849 131 25 423 803

15 907 763 33 920 479

Outros ativos financeiros 7 e 16 0 2 084 400                  

Outros ativos correntes 16 1 255 130 346 947

Caixa e seus equivalentes 7 e 17 7 224 253 2 251 153

                    Total do ativo corrente 40 218 368 57 734 341

Ativos afetos a atividades descontinuadas e ativos não 

correntes detidos para venda
3 114 450 965 -                             

                    Total do ativo 207 970 455 257 627 265

         O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

A T I V O Notas 31.12.201531.12.2016
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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA CONSOLIDADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
 

 

(Valores em unidades de Euro)

CAPITAL PRÓPRIO

   Capital social 18 160.000.000 160.000.000

   Ajustamentos de partes capital em filiais, associadas e entidades

           conjuntamente controladas
9.117.271 (16.905.890)         

   Reservas e resultados transitados relacionados com atividades continuadas 18 (198.889.681) (137.798.426)

   Reservas de conversão e justo valor atividades descontinuadas e associados a 

ativos não correntes detidos para venda
3 (35.781.871) - 

   Resultado líquido do período (39.576.641) (71.437.128)

                      Capital próprio atribuível ao Grupo (105.130.922) (66.141.444)

   Interesses não controlados pelo Grupo (101.168) (58.077)

                      Total do capital próprio (105.232.090) (66.199.521)

PASSIVO

NÃO CORRENTE

  Provisões 24 14.771.737 15.866.726

  Empréstimos:

Empréstimos obrigacionistas 7 e 19 0 79.263.505            

Empréstimos bancários 7 e 19 14.035.872 116.442.572

14.035.872 195.706.077

  Instrumentos financeiros derivados 7 e 20 0 3.809.543              

                    Total do passivo não corrente 28.807.609 215.382.346

CORRENTE

  Empréstimos:

Empréstimos obrigacionistas 7 e 19 99.637.890 20.000.000            

Empréstimos bancários 7 e 19 49.619.695 51.410.342

149.257.585 71.410.342

  Dívidas a terceiros:

Fornecedores 7 e 21 11.222.579 12.714.646

Fornecedores de investimento 7 , 10 e 21 398.395 420.710

Adiantamentos de clientes 7 e 21 113.643 137.850

Estado e outros entes públicos 22 213.493 378.993

Outras dívidas a terceiros 7 e 21 42.663.876 12.503.142

54.611.986 26.155.341

  Outros passivos correntes 23 9.256.150 10.878.757

                    Total do passivo corrente 213.125.721 108.444.440

Passivos afetos a atividades descontinuadas e passivos associados a ativos não 

correntes detidos para venda
3 71.269.215 -                         

                    Total do passivo 313.202.545 323.826.786

                   Total do capital próprio e passivo 207.970.455 257.627.265

         O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Notas 31.12.2016 31.12.2015
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS CONSOLIDADOS SEPARADA PARA OS EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

 

 
 

(Valores em unidades de Euro)

Atividades continuadas:

Vendas e prestações de serviços (Volume de negócios) 26 2.478.716 6.708.431 6.708.431

Variação nos inventários da produção 14 (1.831.065) (2.370.732) (2.370.732)

Outros ganhos operacionais 27 6.393.988 1.294.026 1.294.026

 Rendimentos e ganhos operacionais 7.041.639 5.631.725 5.631.725

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 14 0 (590.514) (590.514)

Fornecimentos e serviços externos 29 (3.999.382) (6.342.415) (6.347.376)

Gastos com o pessoal 28 (1.711.618) (1.709.239) (1.709.239)

Gastos de depreciação e de amortização e perdas por imparidade 8, 9 e 11 (1.687.291) (32.694.288) (32.694.288)

Provisões e ajustamentos de valor 24 (1.481.476) (28.390.250) (28.390.250)

Outras perdas operacionais 27 (1.703.360) (1.823.262) (1.918.097)

 Gastos e perdas operacionais (10.583.127) (71.549.967) (71.649.764)

 Resultado operacional das atividades continuadas (3.541.488) (65.918.242) (66.018.039)

 Ganhos em associadas e em empreendimentos conjuntos 30 0 - 11.846.615

 Perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos 24 e 30 0 (8.831.054) (8.947.921)

 Ganhos e perdas em associadas e empreendimentos conjuntos 0 (8.831.054) 2.898.694

 Juros e rendimentos similares obtidos 31 695.841 1.515.136 3.888.872

 Juros e gastos similares  suportados 31 (3.520.457) (6.053.365) (10.127.332)

 Custo líquido do financiamento (2.824.616) (4.538.229) (6.238.460)

 Rendimentos e mais valias de participações de capital 31 0 3.233.061 3.233.061

 Outros ganhos financeiros 31 3.955.065 6.770.649 6.770.649

 Outras perdas financeiras 31 (37.544.452) (7.352.412) (7.401.023)

 Outros ganhos e perdas financeiros (33.589.387) 2.651.298 2.602.687

 Resultado financeiro 31 (36.414.003) (1.886.931) (3.635.773)

 Resultado antes de impostos (39.955.491) (76.636.227) (66.755.117)

 Impostos sobre o rendimento 32 (5.513.338) (3.620.355) (3.397.434)

 Resultado líquido das atividades continuadas (45.468.829) (80.256.583) (70.152.551)

 Resultado líquido das atividades descontinuadas 3 5.850.313 8.831.181 (1.272.850)

 Resultado consolidado do período (39.618.516) (71.425.402) (71.425.402)

    Atribuível ao Grupo 33 (39.576.641) (71.437.128) (71.437.128)

    Atribuível a interesses não controlados pelo Grupo (41.875) 11.726 11.726

 Resultado por ação das actividades continuadas:

    Básico 33 (0,284) (0,502) (0,439)

    Diluído 33 (0,284) (0,502) (0,439)

 Resultado por ação:

    Básico 33 (0,248) (0,446) (0,446)

    Diluído 33 (0,248) (0,446) (0,446)

         O Contabilista Certificado O Conselho de Administração

31.12.2015 

publicado
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Notas

31.12.2015 

reexpresso
31.12.2016
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO CONSOLIDADO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

 

 

(Valores em unidades de Euro)

 Resultado consolidado líquido do período (39.618.516) (71.425.402)

 Outros rendimentos integrais:

 Diferenças cambiais decorrentes da transposição de demonstrações 

 financeiras expressas em moeda estrangeira 114.266 (3.280.688)

 Reservas de conversão cambial e de operações de cobertura

 associadas a unidades descontinuadas e detidas para venda 553.676 4.311.592

 Variação no justo valor de instrumentos  financeiros derivados - 1.043.836

 Variação nos impostos diferidos de instrumentos financeiros derivados - (1.019.209)

 Ajustamentos de investimentos financeiros em equivalência patrimonial 55.305 7.882.736

 Outras variações (137.300) -

 Total Rendimento Consolidado Integral (39.032.570) (62.487.135)

 Atribuível:

 a interesses não controlados pelo Grupo (43.091) 11.726

 ao Grupo (38.989.479) (62.498.861)

         O Responsável Técnico O Conselho de Administração

Notas 31.12.2016 31.12.2015
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 

 
 

(Valores em unidades de Euro)

Rubrica Notas Capital social

Reservas e 

resultados 

transitados

Reserva de 

conversão 

cambial

Reservas de 

operações de 

cobertura

Ajustamentos em capital 

de empresas associadas e 

conjuntamente 

controladas

Outros

Resultado 

líquido do 

exercício

Capital próprio 

atribuível aos 

acionistas da 

empresa mãe

Interesses não 

controlados pelo 

Grupo 

Total dos 

capitais 

próprios

Saldo a 1.1.2016 160.000.000 (127.963.263) (6.068.033) (3.809.544) (16.905.890) 42.414 (71.437.128) (66.141.444) (58.077) (66.199.521)

Aplicação do resultado líquido exercício anterior - (71.437.128) - - - - 71.437.128 - - -

Transferências - 6.600.560 - - (6.558.146) (42.414) - - - -

Rendimento consolidado integral - (137.300) 115.482 967.868 (358.888) - (39.576.641) (38.989.479) (43.091) (39.032.570)

Saldo a 31.12.2016 160.000.000 (192.937.131) (5.952.551) (2.841.676) (23.822.924) - (39.576.641) (105.130.923) (101.168) (105.232.090)

(Valores em unidades de Euro)

Rubrica Notas Capital social

Reservas e 

resultados 

transitados

Reserva de 

conversão 

cambial

Reservas de 

operações de 

cobertura

Ajustamentos em capital 

de empresas associadas e 

conjuntamente 

controladas

Outros

Resultado 

líquido do 

exercício

Capital próprio 

atribuível aos 

acionistas da 

empresa mãe

Interesses não 

controlados pelo 

Grupo 

Total dos 

capitais 

próprios

Saldo a 1.1.2015 160.000.000 (114.653.445) (2.787.345) (8.145.763) (28.086.548) 42.414 (14.857.635) (8.488.322) (958.324) (9.446.646)

Aplicação do resultado líquido exercício anterior - (14.857.635) - - - - 14.857.635 - - - 

Variação de perímetro - - - - 5.734.258 - - 5.734.258 - 5.734.258 

Variação na % de interesse detida sobre subsidiárias - (888.519) - - - - - (888.519) 888.521 2 

Outros - 2.436.336 - - (2.436.336) - - - - - 

Rendimento consolidado integral - - (3.280.688) 4.336.219 7.882.736 - (71.437.128) (62.498.861) 11.726 (62.487.135)

Saldo a 31.12.2015 160.000.000 (127.963.263) (6.068.033) (3.809.544) (16.905.890) 42.414 (71.437.128) (66.141.444) (58.077) (66.199.521)
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
DE 2016 E DE 2015  

 

 
  

(Valores em unidades de Euro)

31.12.2016  31.12.2015 - reexpresso  31.12.2015 - publicado  

  Atividades operacionais:

Recebimentos de clientes 2.418.961 2.564.040 2.564.040

Pagamentos a fornecedores (3.333.175) (1.828.320) (1.879.796)

Pagamentos ao pessoal (1.694.661) (1.670.901) (1.670.901)

(2.608.875) (935.181) (986.657)

Pagamento /recebimento do imposto s/o rendimento 420.140 (6.404.812) (6.404.812)

Outros recebimentos/pagamentos relativos à actividade operacional 1.999.614 (4.550.240) (4.583.885)

2.419.754 (10.955.052) (10.988.697)

Fluxos das actividades operacionais (189.121) (11.890.234) (11.975.354)

  Atividades de investimento:

  Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 6.500.000 32.411.746 32.411.746

Empréstimos concedidos - - 7.893.451

Propriedades de investimento - 100.000 100.000

Juros e ganhos similares - 1.935.221              7.359.951              

Dividendos 20.418.927 26.918.927 - 34.446.967 2.683.562 50.448.710

 Pagamentos respeitantes a:

Outros ativos financeiros - (2.084.400) (2.084.400)

Ativos fixos tangíveis - - (56.615)                (2.141.015) (56.615)                (2.141.015)

Fluxos das actividades de investimento 26.918.927 32.305.952 48.307.695

  Atividades de financiamento:

  Recebimentos provenientes de:

Empréstimos obtidos - 14.961.348 14.961.348

Juros obtidos - - - 14.961.348 - 14.961.348

  Pagamentos respeitantes a:

Empréstimos obtidos (8.435.581) (34.119.484) (36.816.559)

Amortização de contratos de locação financeira (7.785) (58.860) (58.860)

Juros e gastos similares (2.051.714) (1.377.789) (11.926.141)

Dividendos -                         (10.495.080) -                         (35.556.133) -                         (48.801.560)

Fluxos das actividades de financiamento (10.495.080) (20.594.785) (33.840.212)

   Variação de caixa e seus equivalentes 16.234.726 (179.067) 2.492.129

   Efeito das diferenças de câmbio 12 (191.297) (191.297)

   Efeito das alterações de participação - 58 58

   Caixa e seus equivalentes no início do período 1.841.449 657.027 657.027

   Efeito das atividades em descontinuação (11.385.818) (391.444)              (1.116.352)          

   Caixa e seus equivalentes no fim do período 6.690.369 725.097 1.841.449

         O Responsável Técnico O Conselho de Administração
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADOS 

Aquisições, subscrições, aumentos de capital e alterações em participações sociais 

 Recebimento por caixa e seus equivalentes, da quantia equivalente a 6.500.000 euros 
referente ao acordo à alienação da participação do Grupo SDC nas sociedades que operam na 
Concessão da Autoestrada da Beira Interior e na Subconcessão da Autoestrada Transmontana. 
 

 
 

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes 

 

 

Outras Operações 

Recebimento por caixa e seus equivalentes, de dividendos no montante 20.418.927 Euros 

pagos pelas sociedades “MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A.” (3.520.950 Euros), 

“SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A.” (16.240.935 Euros) e “Portvias - Portagem de 

Vias, S.A.” (656.757 Euros). 

 

  

 

Fluxos atividades de investimento 31.12.2015 31.12.2014

Recebimentos provenientes de investimentos financeiros e a empréstimos concedidos:

- pela alienação da participação na sociedade "Indáqua - Indústria e Gestão de Águas, SA” -                     29.411.736            

- pela alienação da participação na sociedade "Operadora Estradas de Zambeze” e "Estradas de Zambeze" -                     3.000.000              

- pela alienação da participação na sociedade "C.P.E. - Companhia de Parques de Estacionamento, S.A." -                     10                            

- de suprimentos concedidos à sociedade "Scutvias - Autoestradas da Beira Interior, S.A." -                     7.893.451              

- adiantamento pela alienação da participação nas "Concessões da Autoestrada da Beira Interior e na 

Subconcessão da Autoestrada Transmontana"
6.500.000          -                         

6.500.000          40.305.197            

31.12.2016 31.12.2015

Numerário 5.385 2.917

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 7.218.868 2.248.236

7.224.253 2.251.153

Descobertos bancários (Nota 19) (533.884) (409.704)

6.690.369 1.841.450

Caixa e seus equivalente na demonstração da posição financeira

Caixa e seus equivalente na demonstração de fluxos de caixa
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SDC – INVESTIMENTOS, SGPS, SA 

Contas consolidadas – 31 dezembro 2016 

Perímetro e métodos de consolidação 
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POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 

 

1.  NOTA INTRODUTÓRIA 
 

A sociedade atualmente denominada SDC - INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (“Empresa”) foi constituída 

em 2 de junho de 1944, sob a denominação de “Soares da Costa, Lda.”, sociedade comercial por 

quotas, tendo sido transformada em sociedade anónima por escritura notarial em 1 de maio de 1968 

e assumido a denominação social de “Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.”. O objeto 

social consistia na “ Exploração da indústria de construção civil e obras públicas, atividades conexas e 

acessória s e a aquisição e disposição de imóveis”. 

 

Em 30 de dezembro de 2002 após um processo de reorganização do Grupo, a Empresa assumiu a 

denominação de Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A. e alterou o objeto social para “Gestão de 

participações sociais como forma indireta do exercício de atividades económicas”, passando a 

desenvolver a sua atividade essencialmente nas áreas de construção, imobiliária e das concessões de 

infra estruturas (transportes, parques de estacionamento, água e energia). 

 

Em 12 de fevereiro de 2014, é concluída a operação de capitalização da área de negócio da 

construção, anunciada ao mercado em 13 de agosto de 2013 e em 26 de novembro de 2013, nos 

termos constantes dos comunicados publicados nessas datas, e realizado o aumento de capital da 

subsidiária Soares da Costa Construção SGPS, S.A., no montante de 70 milhões de euros, por parte do 

investidor GAM Holdings. Nessa data, inicia-se a vigência da Parceria Estratégica e do Acordo 

Acionista entre a SDC- INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (ex Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.) e a GAM 

Holdings,S.A.. O interesse do GRUPO SDC - INVESTIMENTOS na entidade Soares da Costa Construção 

SGPS, S.A. (33,33%) é reconhecido como um investimento financeiro mensurado ao seu justo valor 

na data desta operação, que corresponde ao preço de exercício das opções de venda por parte da 

Empresa e de compra por parte da GAM Holdings (Nota 13). 

 

Por deliberação da Assembleia Geral Ordinária de Acionistas de 27 de maio de 2014, a denominação 

social da Empresa é alterada para SDC- INVESTIMENTOS, SGPS, S.A.. 

 

A atual estrutura de participações da Empresa pode ser representada pelo diagrama anexo, 

constituindo tal estrutura o denominado “GRUPO SDC - INVESTIMENTOS”. 

 

A relação completa das empresas incluídas na consolidação e dos métodos de consolidação aplicados 

constam nas notas seguintes. 

 

As ações da Empresa estão cotadas na Euronext Lisbon. 

 

Os valores monetários referidos nas notas são apresentados em unidades de Euro, salvo indicação 

em contrário. 
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2.  PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 
 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras 

consolidadas são as seguintes: 

 

2.1. BASES DE APRESENTAÇÃO 

 

As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da continuidade das 

operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das empresas incluídas na consolidação, em 

algumas situações mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em 

Portugal e, noutros países, ajustados no processo de consolidação, de modo a que as demonstrações 

financeiras consolidadas estejam em conformidade com as Normas Internacionais de Relato 

Financeiro tal como adotadas na União Europeia, em vigor para os exercícios económicos iniciados 

em 1 de Janeiro de 2016. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS” – International Financial Reporting Standards) emitidas 

pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), as Normas Internacionais de Contabilidade 

(“IAS”) emitidas pelo International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respectivas 

interpretações – IFRIC e SIC, emitidas, respetivamente, pelo International Financial Reporting 

Interpretation Committee (“IFRIC”) e pelo Standing Interpretation Committee (“SIC”), que tenham 

sido adotadas pela União Europeia. De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações 

serão designadas genericamente por “IAS/IFRS”. 

 

O Conselho de Administração procedeu à avaliação da capacidade da Empresa, suas subsidiárias, 

empreendimentos conjuntos e associadas operarem em continuidade, tendo por base toda a 

informação relevante, factos e circunstâncias, de natureza financeira, comercial ou outra, incluindo 

acontecimentos subsequentes à data de referência das demonstrações financeiras, disponível sobre 

o futuro. Em resultado da avaliação efetuada, o Conselho de Administração considerou adequado o 

uso do pressuposto da continuidade das operações na preparação das demonstrações financeiras. 

Tal conclusão baseia-se na concretização em Fevereiro de 2017 da alienação das empresas 

participadas detidas pela SDC Concessões SGPS, S.A., transação que permitiu a conclusão do 

processo negocial com as instituições financeiras credoras do Grupo com a intervenção e 

colaboração da entidade relacionada Investéder, Investimentos Lda. (Nota 35). 

 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram utilizadas estimativas que afetam as 

quantias reportadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de rendimentos e 

gastos durante o período de reporte. Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de 

Administração foram efetuadas com base no melhor conhecimento existente à data de aprovação 

das demonstrações financeiras dos eventos e transações em curso. 

 

O Conselho de Administração da Empresa entende que as demonstrações consolidadas anexas e as 

notas que se seguem asseguram uma adequada apresentação da informação financeira consolidada. 
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Adicionalmente, para efeitos de relato financeiro, a mensuração do justo valor é categorizada em 

Nível 1, 2 e 3, de acordo com o grau em que os pressupostos utilizados são observáveis e a sua 

significância ao nível da valorização a justo valor utilizado na mensuração de ativos/passivos ou na 

divulgação dos mesmos. 

 

Nível 1 – Justo valor é determinado com base em preços de mercado ativo para idênticos 

ativos/passivos; 

 

Nível 2 – O justo valor é determinado com base em outros dados que não sejam os preços de 

mercado identificados no Nível 1, mas que possam ser observáveis no mercado; e 

 

Nível 3 – O justo valor é determinado com base em modelos de avaliação cujos principais 

pressupostos não são observáveis no mercado. 
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(i) Adoção de normas e interpretações novas, emendadas ou revistas 

 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adoptadas (“endorsed”) pela União 

Europeia têm aplicação obrigatória pela primeira vez no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016: 

 

Norma / Interpretação
Aplicável nos exercícios iniciados 

em ou após
Observações

Emenda à IAS 19 – Benefícios dos 

empregados – Contribuições de 

empregados

01-fev-15
Clarifica em que circunstâncias as contribuições dos empregados para planos de benefícios 

pós-emprego constituem uma redução do custo com benefícios de curto prazo.

Melhoramentos das normas 

internacionais de relato financeiro 

(ciclo 2010-2012)

01-fev-15

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: IFRS 2 – 

Pagamentos com base em ações: definição de vesting condition ; IFRS 3 – Concentração de 

atividades empresariais: contabilização de pagamentos contingentes; IFRS 8 – Segmentos 

operacionais: divulgações relacionadas com o julgamento aplicado em relação à agregação de 

segmentos e clarificação sobre a necessidade de reconciliação do total de ativos por 

segmento com o valor de ativos nas demonstrações financeiras; IAS 16 – Ativos fixos 

tangíveis e IAS 38 – Ativos intangíveis: necessidade de reavaliação proporcional de 

amortizações acumuladas no caso de reavaliação de ativos fixos; e IAS 24 – Divulgações de 

partes relacionadas: define que uma entidade que preste serviços de gestão à Empresa ou à 

sua empresa-mãe é considerada uma parte relacionada; e IFRS 13 – Justo valor: clarificações 

relativas à mensuração de contas a receber ou a pagar de curto prazo

Melhoramentos das normas 

internacionais de relato financeiro 

(ciclo 2012-2014)

01-jan-16

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos relacionados com: IFRS 5 – 

Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontinuadas: introduz 

orientações de como proceder no caso de alterações quanto ao método expectável de 

realização (venda ou distribuição aos acionistas); IFRS 7 – Instrumentos financeiros: 

divulgações: clarifica os impactos de contratos de acompanhamento de ativos no âmbito das 

divulgações associadas a envolvimento continuado de ativos desreconhecidos, e isenta as 

demonstrações financeiras intercalares das divulgações exigidas relativamente a 

compensação de ativos e passivos financeiros; IAS 19 – Benefícios dos empregados: define 

que a taxa a utilizar para efeitos de desconto de benefícios definidos deverá ser determinada 

com referência às obrigações de alta qualidade de empresas que tenham sido emitidas na 

moeda em que os benefícios serão liquidados; e IAS 34 – Relato financeiro intercalar: 

clarificação sobre os procedimentos a adotar quando a informação está disponível em outros 

documentos emitidos em conjunto com as demonstrações financeiras intercalares.

Emenda à IFRS 11 – Acordos conjuntos 

– Contabilização de aquisições de 

interesses em acordos conjuntos

01-jan-16

Esta emenda está relacionada com a aquisição de interesses em operações conjuntas. 

Estabelece a obrigatoriedade de aplicação da IFRS 3 quando a operação conjunta adquirida 

constituir uma atividade empresarial de acordo com a IFRS 3. Quando a operação conjunta 

em questão não constituir uma atividade empresarial, deverá a transação ser registada como 

uma aquisição de ativos. Esta alteração tem aplicação prospetiva para novas aquisições de 

interesses.

Emenda à norma IAS 1 – Apresentação 

de demonstrações financeiras – 

“Disclosure Iniciative”

01-jan-16

Esta emenda vem clarificar alguns aspetos relacionados com a iniciativa de divulgações, 

designadamente: (i) a entidade não deverá dificultar a inteligibilidade das demonstrações 

financeiras através da agregação de itens materiais com itens imateriais ou através da 

agregação de itens materiais com naturezas distintas; (ii) as divulgações especificamente 

requeridas pelas IFRS apenas têm de ser dadas se a informação em causa for material; (iii) as 

linhas das demonstrações financeiras especificadas pela IAS 1 podem ser agregadas ou 

desagregadas, conforme tal for mais relevante para os objetivos do relato financeiro; (iv) a 

parte do outro rendimento integral resultante da aplicação do método da equivalência 

patrimonial em associadas e acordos conjuntos deve ser apresentada separadamente dos 

restantes elementos do outro rendimento integral segregando igualmente os itens que 

poderão vir a ser reclassificados para resultados dos que não serão reclassificados; (v) a 

estrutura das notas deve ser flexível, devendo estas respeitar a seguinte ordem: 

    ·   uma declaração de cumprimento com as IFRS na primeira secção das notas; 

    ·   uma descrição das políticas contabilísticas relevantes na segunda secção; 

    ·   informação de suporte aos itens da face das demonstrações financeiras na terceira 

secção; e 

    ·   outra informação na quarta secção.

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos 

tangíveis e IAS 38 – Ativos intangíveis – 

Métodos de depreciação aceitáveis

01-jan-16

Esta emenda estabelece a presunção (que pode ser refutada) de que o rédito não é uma base 

apropriada para amortizar um ativo intangível e proíbe o uso do rédito como base de 

amortização de ativos fixos tangíveis. A presunção estabelecida para amortização de ativos 

intangíveis só poderá ser refutada quanto o ativo intangível é expresso em função do 

rendimento gerado ou quando a utilização dos benefícios económicos está altamente 

correlacionada com a receita gerada.

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos 

tangíveis e IAS 41 – Agricultura – 

Plantas de produção

01-jan-16

Esta emenda vem excluir as plantas que produzem frutos ou outros componentes destinados 

a colheita e/ou remoção do âmbito de aplicação da IAS 41, passando as mesmas a estar 

abrangidas pela IAS 16.

Emenda à IAS 27 – Aplicação do 

método de equivalência patrimonial 

nas demonstrações financeiras 

separadas

01-jan-16

Esta emenda vem introduzir a possibilidade de mensuração dos interesses em subsidiárias, 

acordos conjuntos e associadas em demonstrações financeiras separadas pelo método da 

equivalência patrimonial, para além dos métodos de mensuração atualmente existentes. 

Esta alteração aplica-se retrospetivamente

Emendas à IFRS 10 – Demonstrações 

financeiras consolidadas, IFRS 12 - 

Divulgações sobre participações 

noutras entidades e IAS 28 – 

Investimentos em associadas e 

entidades conjuntamente controladas

01-jan-16
Estas emendas contemplam a clarificação de diversos aspetos relacionados com a aplicação 

da exceção de consolidação por parte de entidades de investimento.
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O efeito nas demonstrações financeiras do Grupo do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, 

decorrente da adoção das normas, interpretações, emendas e revisões acima referidas, não foi 

significativo. 

 

(ii)  Normas, interpretações, emendas e revisões que irão entrar em vigor em exercícios futuros 
 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios 

económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas 

(“endorsed”) pela União Europeia: 

 

 

O Grupo não procedeu à aplicação antecipada de qualquer uma destas normas nas demonstrações 

financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 em virtude da sua aplicação não ser 

obrigatória. Não são esperados impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da 

adoção das mesmas. 

 

(iii)  Normas e interpretações novas, emendadas ou revistas não adotadas 
 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios 

económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas 

(“endorsed”) pela União Europeia: 

 

Norma / Interpretação
Aplicável nos exercícios iniciados em ou 

após
Observações

IFRS 9 – Instrumentos financeiros 

(2009) e emendas posteriores
01-jan-18

Esta norma insere-se no projeto de revisão da IAS 39 e 

estabelece os novos requisitos relativamente à classificação e 

mensuração de ativos e passivos financeiros, à metodologia 

de cálculo de imparidade e para a aplicação das regras de 

contabilidade de cobertura. 

IFRS 15 – Rédito de contratos com 

clientes
01-jan-18

Esta norma vem introduzir uma estrutura de reconhecimento 

do rédito baseada em princípios e assente num modelo a 

aplicar a todos os contratos celebrados com clientes, 

substituindo as normas IAS 18 – Rédito, IAS 11 – Contratos de 

construção; IFRIC 13 – Programas de fidelização; IFRIC 15 – 

Acordos para a construção de imóveis; IFRIC 18 – 

Transferências de Ativos Provenientes de Clientes e SIC 31 – 

Rédito - Transações de troca direta envolvendo serviços de 

publicidade. 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

86 

 

 

Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram 

adotadas pelo Grupo no exercício findo em 31 de Dezembro de 2016. Não são estimados impactos 

significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da adoção das mesmas.  

Norma / Interpretação Observações

IFRS 14 – Ativos regulados

Esta norma vem estabelecer os requisitos de relato, por parte de 

entidades que adotem pela primeira vez as IFRS aplicáveis a ativos 

regulados.

IFRS 16 – Locações 

Esta norma vem introduzir os princípios de reconhecimento e mensuração 

de locações, substituindo a IAS 17 – Locações. A norma define um único 

modelo de contabilização de contratos de locação que resulta no 

reconhecimento pelo locatário de ativos e passivos para todos os 

contratos de locação, exceto para as locações com um período inferior a 

12 meses ou para as locações que incidam sobre ativos de valor reduzido. 

Os locadores continuarão a classificar as locações entre operacionais ou 

financeiras, sendo que A IFRS 16 não implicará alterações substanciais 

para tais entidades face ao definido na IAS 17.

Emendas à IFRS 10 – Demonstrações financeiras 

consolidadas e IAS 28 – Investimentos em 

associadas e empreendimentos conjuntos 

Estas emendas vêm eliminar um conflito existente entre as referidas 

normas, relacionado com a venda ou com a contribuição de ativos entre o 

investidor e a associada ou entre o investidor e o empreendimento 

conjunto.

Emendas à IAS 12 – Imposto sobre o rendimento
Estas emendas vêm clarificar as condições de reconhecimento e 

mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas não realizadas.

Emendas à IAS 7 – Demonstração de fluxos de 

caixa

Estas emendas vêm introduzir divulgações adicionais relacionadas com os 

fluxos de caixa de atividades de financiamento.

Emendas à IFRS 15 – Rédito de contratos com 

clientes

Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma com vista a 

eliminar a possibilidade de surgirem interpretações divergentes de vários 

tópicos.

Emendas à IFRS 2 – Pagamentos com base em 

ações

Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma 

relacionadas com: (i) o registo de transações de pagamentos com base em 

ações que são liquidadas com caixa; (ii) o registo de modificações em 

transações de pagamentos com base em ações (de liquidadas em caixa 

para liquidadas com instrumentos de capital próprio); (iii) a classificação 

de transações com caraterísticas de liquidação compensada.

Emendas à IFRS 4 – Contratos de seguro
Estas emendas proporcionam orientações sobre a aplicação da IFRS 4 em 

conjunto com a IFRS 9.

Emendas à IAS 40 – Propriedades de investimento

Estas emendas clarificam que a mudança de classificação de ou para 

propriedade de investimento apenas deve ser feita quando existem 

evidências de uma alteração no uso do ativo.

Melhoramentos das normas internacionais de 

relato financeiro (ciclo 2014-2016)

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos 

relacionados com: IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas 

internacionais de relato financeiro: elimina algumas isenções de curto 

prazo; IFRS 12 – Divulgação de interesses noutras entidades: clarifica o 

âmbito da norma quanto à sua aplicação a interesses classificados como 

detidos para venda ou detidos para distribuição ao abrigo da IFRS 5; IAS 28 

– Investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos: introduz 

clarificações sobre a mensuração a justo valor por resultados de 

investimentos em associadas ou joint ventures detidos por sociedades de 

capital de risco ou por fundos de investimento.

IFRIC 22 – Transações em moeda estrangeira e 

adiantamentos

Esta interpretação vem estabelecer a data do reconhecimento inicial do 

adiantamento ou do rendimento diferido como a data da transação para 

efeitos da determinação da taxa de câmbio do reconhecimento do rédito.
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2.2. PRINCÍPIOS DE CONSOLIDAÇÃO 

 

São os seguintes os métodos de consolidação adotados pelo Grupo: 

 

a) Empresas do Grupo – Método de consolidação integral 
As Empresas em que o Grupo detém controlo, isto é, em que cumulativamente preenche as 

seguintes condições: i) tem poder sobre a participada; ii) está exposta a, ou tem direito sobre, 

resultados variáveis por via do seu relacionamento com a participada; e iii) tem capacidade de utilizar 

o seu poder sobre a participada para afectar o montante dos seus resultados, foram incluídas nas 

demonstrações financeiras consolidadas anexas pelo método de consolidação integral. O controlo é 

reavaliado sempre que se verifiquem factos e circunstâncias que indiquem a ocorrência de alterações 

em uma ou mais das condições de controlo referidas. O capital próprio e o resultado líquido destas 

empresas correspondente à participação de terceiros nas mesmas, são apresentados separadamente 

na demonstração da posição financeira consolidada e na demonstração dos resultados consolidada, 

na rubrica “Interesses não controlados pelo Grupo”. As empresas do Grupo incluídas nas 

demonstrações financeiras consolidadas encontram-se detalhadas na Nota 4. 

Os ativos e passivos de cada empresa do Grupo são identificados ao seu justo valor na data de 

aquisição ou assunção de controlo, podendo tal mensuração ser concluída no prazo de doze meses 

após a data de aquisição. Qualquer excesso do preço de aquisição acrescido do justo valor de 

eventuais interesses previamente detidos e do valor dos interesses sem controlo face ao justo valor 

dos ativos e passivos líquidos identificáveis adquiridos é reconhecido como Goodwill (Nota 2.2.c)). 

Caso o diferencial entre o preço de aquisição acrescido do justo valor de eventuais interesses 

previamente detidos e do valor dos interesses sem controlo e o justo valor de ativos e passivos 

líquidos identificáveis adquiridos seja negativo, o mesmo é reconhecido como rendimento do 

exercício após reconfirmação do justo valor atribuído aos ativos líquidos. O Grupo optará numa base 

casuística, pelo cálculo do valor dos interesses não controlados pelo Grupo, (i) de acordo com a sua 

proporção no justo valor dos ativos, passivos e passivos contingentes adquiridos, ou (ii) de acordo 

com o justo valor dos interesses dos mesmos. 

Os resultados das filiais adquiridas ou vendidas durante o exercício estão incluídos nas 

demonstrações dos resultados desde a data de tomada de controlo ou até à data da cedência de 

controlo. 

Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos às demonstrações financeiras das filiais para 

adequar as suas políticas contabilísticas às usadas pelo Grupo. As transações, os saldos e os 

dividendos distribuídos entre empresas do Grupo são eliminados no processo de consolidação. As 

mais-valias e menos-valias decorrentes da alienação de empresas participadas, efetuadas dentro do 

Grupo, são igualmente anuladas. 
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b) Investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e empresas associadas 
Os investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos são investimentos em entidades 

objeto de acordo conjunto por todos ou por parte dos seus detentores, tendo as partes que detêm o 

controlo conjunto do acordo direitos sobre os ativos líquidos da entidade. O controlo conjunto é 

obtido por disposição contratual e existe apenas quando as decisões associadas têm que ser tomadas 

por unanimidade das partes que partilham controlo. 

Nas situações em que o investimento ou o interesse financeiro e o contrato celebrado entre as 

partes permite que a entidade detenha controlo conjunto direto sobre os direitos de detenção do 

ativo ou obrigações inerentes aos passivos relacionados com esse acordo, considera-se que tal 

acordo conjunto não corresponde a um empreendimento conjunto mas sim a uma operação 

conjuntamente controlada. Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o Grupo não detinha operações 

conjuntamente controladas. 

Os investimentos financeiros em empresas associadas são investimentos em que o Grupo exerce 

uma influência significativa. A influência significativa (presumida quando os direitos de voto são 

iguais ou superiores a 20%) é o poder de participar nas decisões de política financeira e operacional 

da entidade, sem todavia exercer controlo ou controlo conjunto dessas políticas. 

Os investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e em empresas associadas são 

registados pelo método da equivalência patrimonial. 

De acordo com o método da equivalência patrimonial, as participações financeiras são registadas 

pelo seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à participação do Grupo no 

rendimento integral (incluindo o resultado líquido do exercício) dos empreendimentos conjuntos e 

das associadas, por contrapartida de outro rendimento integral do Grupo ou de ganhos ou perdas do 

exercício conforme aplicável, e pelos dividendos recebidos. 

As diferenças entre o preço de aquisição e o justo valor dos ativos e passivos identificáveis dos 

empreendimentos conjuntos e das associadas na data de aquisição, se positivas são reconhecidas 

como Goodwill e mantidas no valor de investimento financeiro em empresas controladas 

conjuntamente e associadas (Nota 2.2.c)). Se essas diferenças forem negativas são registadas como 

rendimento do exercício na rubrica “Ganhos ou perdas em associadas e em empreendimentos 

conjuntos”, após reconfirmação do justo valor atribuído. 

É feita uma avaliação dos investimentos em associadas e empreendimentos conjuntos quando 

existem indícios de que o ativo possa estar em imparidade, sendo registadas como gastos as perdas 

por imparidade que se demonstrem existir. Quando as perdas por imparidade reconhecidas em 

exercícios anteriores deixam de existir são objeto de reversão. 

Quando a proporção do Grupo nos prejuízos acumulados da associada e empreendimentos 

conjuntos excede o valor pelo qual o investimento se encontra registado, o investimento é reportado 

por valor nulo, exceto quando o Grupo tenha assumido compromissos para com a participada. 

Os ganhos não realizados em transações, que não relativos a atividades empresariais, com 

empreendimentos conjuntos e associadas são eliminados proporcionalmente ao interesse do Grupo 
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nas referidas entidades por contrapartida do investimento nessa mesma entidade. As perdas não 

realizadas são similarmente eliminadas, mas somente até ao ponto em que a perda não evidencie 

que o ativo transferido esteja em situação de imparidade 

Os investimentos financeiros em empreendimentos conjuntos e associadas encontram-se detalhados 

na Nota 5. 

 

c) “Goodwill”  
As diferenças entre o custo de aquisição dos investimentos em empresas do Grupo, entidades 

conjuntamente controladas e associadas, acrescido do valor dos interesses não controlados pelo 

Grupo (no caso de filiais), do justo valor de eventuais interesses detidos previamente à data da 

concentração e o saldo líquido entre os justos valores dos ativos, passivos e passivos contingentes 

identificáveis dessas empresas à data da concentração de atividades empresariais, quando positivas, 

são registadas na rubrica de “Goodwill” ou mantidas na rubrica “Investimentos em empresas 

associadas” (Nota 4).  

As diferenças entre o custo de aquisição dos investimentos em empresas do Grupo, entidades 

conjuntamente controladas e associadas acrescido do valor dos interesses não controlados pelo 

Grupo (no caso de filiais), sediadas no estrangeiro e o justo valor dos ativos e passivos identificáveis 

dessas empresas à data da sua aquisição, encontram-se registadas na moeda funcional dessas 

empresas, sendo convertidas para a moeda funcional e de reporte do Grupo (Euro) à taxa de câmbio 

em vigor na data da demonstração da posição financeira. As diferenças cambiais geradas nessa 

conversão são registadas no Capital Próprio na rubrica “Reservas de conversão cambial”. 

O valor dos pagamentos contingentes futuros, que existam, é reconhecido como passivo no 

momento da concentração empresarial de acordo com o seu justo valor, sendo que qualquer 

alteração ao valor reconhecido inicialmente é registada em contrapartida do valor de Goodwill, mas 

apenas se ocorrer dentro do período de remensuração (12 meses após a data de aquisição) e se 

estiver relacionada com eventos anteriores à data de aquisição, caso contrário deverá ser registada 

por contrapartida de resultados. 

Transações de compra de interesses em entidades já controladas e transações de venda de 

interesses em entidades sem que tal resulte em perda de controlo são tratadas como transações 

entre detentores de capital afetando apenas as rubricas de capital próprio sem que exista impacto 

em Goodwill ou em resultados. 

No momento em que uma transação de venda gerar uma perda de controlo, deverão ser 

desreconhecidos os ativos e passivos da entidade, e qualquer interesse retido na entidade alienada 

deverá ser mensurado ao justo valor, e a eventual perda ou ganho apurada com a alienação é 

registada em resultados. 

O “goodwill” não é amortizado, sendo testado, anualmente ou sempre que se considera necessário, 

para verificar se existem perdas por imparidade. Qualquer perda por imparidade é registada 

imediatamente na demonstração dos resultados do exercício, não podendo ser posteriormente 
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revertida. A quantia recuperável é apurada com base em planos de negócio utilizados pela gestão do 

Grupo ou por relatórios de avaliação elaborados por entidades independentes, nomeadamente no 

que respeita a ativos imobiliários. 

O Goodwill, se negativo, é reconhecido como rendimento na data de aquisição, após reconfirmação 

do justo valor dos ativos, passivos e passivos contingentes identificáveis. 

 

d) Conversão de demonstrações financeiras de entidades estrangeiras 
São tratadas como entidades estrangeiras as entidades que operando no estrangeiro têm autonomia 

organizacional, económica e financeira. 

Os ativos e passivos das demonstrações financeiras de entidades estrangeiras são convertidos para 

euros utilizando as taxas de câmbio existente à data da demonstração da posição financeira e os 

gastos e rendimentos e fluxos de caixa dessas empresas são convertidos para euros utilizando a taxa 

de câmbio média verificada no exercício. A diferença cambial resultante é registada no capital 

próprio na rubrica “Reservas de conversão cambial”, incluída na rubrica “Reservas e resultados 

transitados”. 

O “goodwill” e ajustamentos de justo valor resultantes da aquisição de entidades estrangeiras são 

tratados como ativos e passivos dessa entidade e transpostos para euros de acordo com a taxa de 

câmbio, à data da demonstração da posição financeira. 

Sempre que uma entidade estrangeira é alienada (total ou parcialmente), a quota-parte da diferença 

cambial acumulada é reconhecida na demonstração dos resultados como um ganho ou perda da 

alienação, no caso de existir perda de controlo, ou transferida para interesses não controlados pelo 

Grupo no caso de não haver perda de controlo. 

As cotações utilizadas para conversão em euros das contas das empresas do Grupo, entidades 

conjuntamente controladas e associadas estrangeiras foram as seguintes: 

 

 

  

Câmbio em Câmbio médio Câmbio em Câmbio médio

31.12.2016 em 31.12.2016 31.12.2015 em 31.12.2015

Dólar Americano EUR/USD 1,0541 1,1068 1,0887 1,1046

Dobra de S. Tomé e Príncipe EUR/STD 24.500 24.500 24.500 24.500

Kuanza de Angola EUR/AOA 175,69 179,59 147,59 133,46

Shekel Israel EUR/ILS 4,0477 4,2489 4,2542 4,2976
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2.3. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 
 

As propriedades de investimento compreendem, essencialmente, terrenos e edifícios detidos para 
obter rendas, ou valorização do capital, ou ambos, e não para uso na produção ou fornecimento de 
bens ou serviços ou para fins administrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios. 
As propriedades de investimento estão registadas pelo custo de aquisição, deduzido das 

amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. À data da transposição das demonstrações 

financeiras para o quadro referencial IAS/IFRS (1 de Janeiro de 2004) as propriedades de 

investimento materialmente relevantes foram ajustadas de forma a refletir o seu justo valor à data 

da conversão (“deemed-cost”).  

Os gastos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização nomeadamente, 

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades (IMI – Imposto Municipal Sobre 

Imóveis), são reconhecidos como um gasto na demonstração dos resultados consolidada do exercício 

a que se referem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios 

económicos adicionais futuros, são capitalizadas na rubrica “Propriedades de investimento”. 

O método de depreciação utilizado nas propriedades de investimento é o método das quotas 

constantes considerando como taxa de amortização a correspondente a uma vida útil que varia entre 

50 e 100 anos, e a sua aplicação inicia-se após os bens estarem em condições de serem utilizados. As 

perdas por imparidade no valor de realização das propriedades de investimento são registadas no 

ano em que se estimam. 

 

2.4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS  
 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2004, data da transição para IAS/IFRS, 

encontram-se registados ao “deemed cost”, deduzido de depreciações e perdas por imparidade. O 

“deemed cost” foi determinado como segue: 

- Terrenos e edifícios – valor de mercado a 1 de Janeiro de 2004 determinado por avaliação 
independente - J. Curvelo, Lda.. 

- Equipamento básico – valor de mercado a 1 de Janeiro de 2004, determinado através de uma 
avaliação interna dos bens numa ótica de uso, corroborada por uma avaliação externa efetuada 
por entidade independente – J. Curvelo, Lda..  

- Restantes elementos – custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os 
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal deduzidos das amortizações e das 
perdas por imparidade acumuladas. 

Os bens adquiridos após 1 de Janeiro de 2004 encontram-se registados ao seu custo de aquisição 

deduzido de depreciações acumuladas e perdas por imparidade acumuladas. 

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes em conformidade com o período 

de vida útil estimado para cada grupo de bens, após os bens estarem em condições de serem 

utilizados e são imputadas numa base sistemática durante a sua vida útil que é determinada tendo 

em conta a utilização esperada do ativo pelo Grupo, do desgaste natural esperado, da sujeição a uma 
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previsível obsolescência técnica e do valor residual atribuível ao bem. O valor residual atribuível ao 

bem é determinado com base na estimativa do valor recuperável no final da sua vida útil. 

As perdas por imparidade detetadas no valor de realização dos ativos fixos tangíveis, são registadas 

no ano em que se estimam, por contrapartida da rubrica "Gastos de depreciação e de amortização e 

perdas por imparidade" da demonstração consolidada dos resultados. 

 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada (em 

anos): 

 

 

As despesas com reparação e manutenção dos ativos fixos tangíveis são consideradas como gastos 

no exercício em que ocorrem. 

Os ativos fixos tangíveis em curso, os quais representam ativos fixos ainda em fase de 

construção/promoção, encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, deduzido de 

eventuais perdas por imparidade. Estes ativos fixos são amortizados a partir do momento em que os 

ativos subjacentes estejam concluídos ou disponíveis para uso. 

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas pela 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas na demonstração dos resultados, como “outros ganhos operacionais” ou “outras perdas 

operacionais”. 

 

2.5. ATIVOS INTANGÍVEIS 
 

Os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, deduzido das 

amortizações acumuladas e perdas por imparidade. Os ativos intangíveis só são reconhecidos se for 

provável que deles advenham benefícios económicos futuros para o Grupo, sejam controláveis pelo 

Grupo e se possa medir razoavelmente o seu valor. 

As amortizações do exercício dos ativos intangíveis são registadas na demonstração dos resultados 

na rubrica “Gastos de depreciação e de amortização e perdas por imparidade”, e iniciam-se a partir 

do momento em que o ativo se encontra disponível para uso. O método de amortização utilizado nos 

ativos intangíveis com vida útil finita é o método das quotas constantes, tendo-se considerado para 

estes ativos um período de vida útil compreendido entre 3 e 5 anos, com exceção dos encargos com 

Vida Útil

Edifícios 8 - 100

Equipamento bás ico 2 - 20

Outros  ativos  tangíveis 3 - 10
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contratos de concessão que são amortizados pelo método das quotas constantes e por duodécimos, 

durante o período da concessão.  

A Nota 2.21. é relativa a acordos de concessão de serviços. 

 

2.6. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 

O Grupo classifica os instrumentos financeiros nas categorias apresentadas e reconciliadas com a 

demonstração da posição financeira consolidada conforme identificado na Nota 7. 

 

a) Investimentos Financeiros 

Os investimentos financeiros classificam-se em: (i) Investimentos detidos até ao vencimento, (ii) 

investimentos financeiros mensurados ao justo valor através de resultados, (iii) e em investimentos 

disponíveis para venda. 

Os investimentos detidos até ao vencimento são classificados como Investimentos não correntes, 

exceto se o seu vencimento for inferior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, 

sendo registados nesta rubrica os investimentos com maturidade definida para os quais o Grupo tem 

intenção e capacidade de os manter até essa data. 

Os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados incluem os investimentos detidos 

para negociação que o Grupo adquire tendo em vista a sua alienação num curto período de tempo, 

sendo classificados na demonstração da posição financeira consolidada como Investimentos 

correntes. 

O Grupo classifica como investimentos disponíveis para venda os que não são enquadráveis como 

investimentos mensurados ao justo valor através de resultados nem como investimentos detidos até 

à maturidade. Estes ativos são classificados como ativos não correntes, exceto se houver intenção de 

os alienar num período inferior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira. 

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos 

respetivos contratos de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira. 

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é, usualmente, o justo 

valor do preço pago, incluindo despesas de transação, excetuando os investimentos mensurados ao 

justo valor através de resultados, em que os investimentos são inicialmente reconhecidos ao justo 

valor e os custos de transação são reconhecidos na demonstração dos resultados. 

Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados a justo valor através de resultados e os 

investimentos disponíveis para venda são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu 

valor de mercado à data da demonstração da posição financeira, sem qualquer dedução relativa a 

custos de transação que possam vir a ocorrer até à sua venda. Os investimentos disponíveis para 
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venda que não sejam cotados e para os quais não seja possível estimar com fiabilidade o seu justo 

valor, são mantidos ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos disponíveis 

para venda são registados no capital próprio, na rubrica de “Reservas” até o investimento ser 

vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do investimento se situe 

abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por imparidade, momento em 

que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos resultados. Um declínio 

significativo ou prolongado no justo valor de um investimento num instrumento de capital próprio 

abaixo do seu custo também constitui prova objetiva de imparidade. 

No caso de investimentos em partes de capital classificados como disponíveis para venda considera-

se que um investimento se encontra em imparidade quando ocorre um declínio significativo ou 

prolongado do seu justo valor abaixo do seu custo de aquisição. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos mensurados 

ao justo valor através de resultados são registados na demonstração consolidada dos resultados do 

exercício. 

Os investimentos detidos até ao vencimento são registados ao custo amortizado através da taxa de 

juro efetiva, líquido de amortizações de capital e juros recebidos. 

 

b) Empréstimos e contas a receber 

Os empréstimos concedidos e contas a receber não correntes são registados ao custo amortizado 

utilizando o método da taxa de juro efetiva e deduzidos de eventuais perdas por imparidade. 

Os rendimentos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, exceto para os 

valores a receber de muito curto prazo cujos valores a reconhecer seriam imateriais.  

Estes investimentos financeiros surgem quando o Grupo fornece dinheiro, bens ou serviços 

diretamente a um devedor sem intenção de negociar a dívida.  

Os empréstimos e contas a receber são classificados como ativos correntes, exceto nos casos em que 

a maturidade é superior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, os quais se 

classificam como não correntes. Estes ativos financeiros estão incluídos nas classes identificadas na 

Nota 7. 

 

c) Dívidas de terceiros 

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal deduzido de eventuais perdas por 

imparidade, reconhecidas na rubrica de “ajustamentos de valor” em contas a receber, para que as 

mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.  
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Estas rubricas não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. 

 

d) Classificação do capital próprio ou passivo 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a 

substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.  

Os instrumentos de capital próprio evidenciam um interesse residual nos ativos do Grupo após 

dedução dos passivos e são registados pelo valor recebido, líquido de custos suportados com a sua 

emissão. 

 

e) Empréstimos 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de comissões com a 

emissão desses empréstimos. Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro 

efetiva e contabilizados nas rubricas de “Gastos e perdas financeiras” da demonstração consolidada 

dos resultados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios, conforme política definida 

na Nota 2.9. A parcela do juro efetivo relativa a comissões com a emissão de empréstimos é 

adicionada ao valor contabilístico do empréstimo caso não seja liquidada durante o exercício. 

 

Sempre que as condições contratuais dos empréstimos contraídos se alteram substancialmente das 

acordadas inicialmente, é contabilizada a extinção do passivo financeiro original e reconhecido novo 

passivo financeiro.  É considerada uma alteração substancial se o valor presente descontado dos 

fluxos de caixa, de acordo com os novos termos, incluindo comissões pagas líquidas de quaisquer 

comissões recebidas, e descontados utilizando para o efeito a taxa de juro efetiva original for pelo 

menos 10% diferente do valor presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo 

financeiro original. 

 

Os financiamentos sobre a forma de papel comercial são classificados como não correntes, quando 

têm garantias de colocação por um período superior a um ano e é intenção do Grupo manter a 

utilização desta forma de financiamento por um período superior a um ano. 

 

f) Dívidas a terceiros 
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As dívidas a terceiros encontram-se registadas pelo seu valor nominal. Usualmente estas dívidas a 

terceiros não vencem juros, mas considera-se imaterial o efeito do desconto. 

 

g) Instrumentos financeiros derivados 

O Grupo recorre à contratação de instrumentos financeiros derivados com o objetivo de efetuar 

cobertura de riscos financeiros a que se encontra exposto, em particular as decorrentes nas 

variações de taxa de juro, não sendo utilizados instrumentos derivados com o objetivo de 

negociação. 

Os instrumentos financeiros derivados são mensurados pelo respetivo justo valor. O método de 

reconhecimento depende da natureza e objetivo da contratação. 

 

Contabilidade de cobertura 

A possibilidade de designação de um instrumento financeiro derivado como sendo um instrumento 

de cobertura obedece às disposições do IAS 39, nomeadamente quanto à respetiva documentação e 

efetividade.  

Os critérios utilizados pelo Grupo para classificar os instrumentos derivados como instrumentos de 

cobertura de fluxos de caixa são os seguintes: 

- Espera-se que a cobertura seja altamente eficaz ao conseguir a compensação de alterações nos 

fluxos de caixa atribuíveis ao risco coberto; 

- A eficácia da cobertura pode ser fiavelmente mensurada; 

- Existe adequada documentação sobre a transação a ser coberta no início da cobertura; 

- A transação objeto da cobertura é altamente provável. 

As variações no justo valor dos instrumentos financeiros designados como cobertura de “justo valor” 

são reconhecidas como resultado financeiro do período bem como as alterações no justo valor do 

ativo ou passivo sujeito aquele risco. 

Os instrumentos financeiros de cobertura são inicialmente registados pelo seu custo, se algum, e que 

corresponde ao seu justo valor, e subsequentemente reavaliados ao seu justo valor. As variações no 

justo valor dos instrumentos derivados designados como cobertura de “cash flow” são reconhecidas 

em “Reservas de operações de cobertura” na sua componente efetiva e, em resultados financeiros 

na sua componente não efetiva. Os valores registados em “Reservas de operações de cobertura” são 

transferidos para resultados financeiros no período em que o item coberto tem igualmente efeito em 

resultados. 
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A contabilidade de cobertura é descontinuada quando o instrumento de cobertura atinge a 

maturidade, o mesmo é vendido ou exercido ou quando a relação de cobertura deixa de cumprir os 

requisitos exigidos no IAS 39. Nas situações em que o instrumento derivado deixe de ser qualificado 

como instrumento de cobertura, as diferenças de justo valor acumuladas e diferidas em capital 

próprio na rubrica “Reservas de operações de cobertura” são transferidas para resultados do 

exercício, ou adicionadas ao valor contabilístico do ativo a que as transações objeto de cobertura 

deram origem ou mantêm-se em capital no caso de se tratar de uma cobertura sobre uma transação 

altamente provável e cuja ocorrência é igualmente provável. As reavaliações subsequentes são 

registadas diretamente nas rubricas da demonstração consolidada dos resultados. 

 

Instrumentos de negociação 

Relativamente aos instrumentos derivados que, embora contratados com o objetivo de efetuar 

cobertura económica, não cumprem todas as disposições da IAS 39 (Instrumentos Financeiros: 

Reconhecimento e Mensuração) no que respeita à possibilidade de qualificação para contabilização 

como de cobertura, são inicialmente registados pelo seu custo, que corresponde ao seu justo valor, 

se algum, e posteriormente reavaliados ao seu justo valor cujas respetivas variações são registadas 

na demonstração dos resultados do período em que ocorrem. 

Durante o exercício não foram realizadas reclassificações de instrumentos financeiros. 
 
i) Ações Próprias 

 
As ações próprias são contabilizadas pelo seu valor de aquisição como um abatimento ao capital 
próprio. Os ganhos ou perdas inerentes à alienação das ações próprias são registadas na rubrica 
“Reservas e resultados transitados”. 
 
j) Caixa e seus equivalentes 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria de curto prazo, vencíveis a 
menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de 
alteração de valor. 
Para efeitos da demonstração consolidada dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de 
caixa compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Empréstimos 
bancários”, na demonstração da posição financeira consolidada.  
Todos os montantes incluídos nesta rubrica são passíveis de ser realizados no curto prazo não 
existindo penhoras ou garantias prestadas sobre estes ativos. 
 
 
2.7. LOCAÇÕES 
 

Os contratos de locação são classificados como:  
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- de locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e 
vantagens inerentes à posse;  

- de locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os 
riscos e vantagens inerentes à posse. 

A análise de transferência de riscos e benefícios inerentes à posse do ativo toma em consideração 

diversos fatores, nomeadamente, se a posse está ou não contratualmente condicionada a assumir a 

propriedade do bem, o valor de pagamentos mínimos a efetuar ao abrigo do contrato, a natureza do 

ativo sob locação e a duração do contrato tendo em consideração a possibilidade de renovação nas 

situações em que tal renovação é considerada provável. 

A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da 

forma do contrato. 

 

2.7.1 Locações em que o grupo age como locatário 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as 

correspondentes responsabilidades, são contabilizados pelo método financeiro, reconhecendo o 

ativo fixo, as amortizações acumuladas correspondentes e as dívidas pendentes de liquidação de 

acordo com o plano financeiro contratual ao justo valor ou se inferior ao valor presente dos 

pagamentos mínimos a efetuar até ao final do contrato.  

As depreciações destes ativos, calculadas em conformidade com o descrito em 2.4. supra, são 

registadas em depreciações do exercício. 

A parcela de capital incluída nas rendas pagas é registada como redução daquelas responsabilidades 

e os juros incluídos nessas rendas são registados como gastos financeiros do exercício a que 

respeitam.  

Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como custo na 

demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação na rubrica “Fornecimentos e 

serviços externos”. 

Eventuais incentivos à locação, recebidos, são registados como passivo e reconhecidos linearmente 

ao longo do período do contrato. De igual forma valores a compensar com rendas futuras são 

reconhecidos como ativo e revertidos ao longo do período de locação. 

 

2.7.2 Locações em que o grupo age como locador 

Nas locações em que o Grupo age como locador ao abrigo de contratos de locação operacional, o 
valor dos bens afetos são mantidos na demonstração da posição financeira e os proveitos são 
reconhecidos de forma linear durante o período do contrato de locação. 
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2.7.3 Tratamento contabilístico de operações se “Sale and Leaseback” 

O tratamento contabilístico das Operações de Sale and Leaseback depende da substância da 
transação por aplicação dos princípios explicitados anteriormente sobre contratos de locação. No 
caso de venda de ativos seguidos da celebração de contratos de locação operacional, é reconhecido 
o proveito associado ao justo valor do ativo alienado deduzido do valor contabilístico do ativo 
locado. Nas situações em que os ativos são vendidos por um montante superior ao seu justo valor ou 
quando o Grupo recebe um preço superior como compensação por despesas a incorrer que 
tradicionalmente são da responsabilidade do proprietário, tais montantes são diferidos pelo período 
de locação. 
 

2.8. INVENTÁRIOS 
 

As mercadorias, as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao menor do custo de 

aquisição ou do valor realizável líquido. O método de custeio utilizado pelo Grupo é o custo médio 

ponderado. O valor registado em mercadorias corresponde fundamentalmente a projetos 

imobiliários destinados a venda. 

Os produtos acabados e semiacabados, os subprodutos e os produtos e trabalhos em curso são 

valorizados ao menor do custo de produção ou do valor realizável líquido. Os custos de produção 

incluem o custo da matéria-prima incorporada, mão-de-obra direta e gastos gerais de fabrico. O 

método de custeio é o custo médio. A rubrica de Produtos Acabados inclui fundamentalmente o 

valor de imóveis para venda no curso normal da atividade. 

O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda normal deduzido dos custos para terminar 

a produção e dos gastos de comercialização. 

As diferenças entre o custo e o respetivo valor de realização dos inventários, no caso de este ser 

inferior ao custo, são registadas como gastos operacionais em “Provisões e ajustamentos de valor”. 

 

2.9. ENCARGOS FINANCEIROS COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 
 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como 
gasto de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 
Nos termos da IAS 23, os encargos financeiros com empréstimos obtidos diretamente relacionados 
com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos, ou associados às concessões de 
autoestradas ou a projetos imobiliários classificados em inventários, são capitalizados, fazendo parte 
do custo do ativo. A capitalização destes encargos começa após o início da preparação das atividades 
de construção ou desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início de utilização, o final da 
produção ou construção do ativo, ou quando o projeto em causa se encontra suspenso. Quaisquer 
rendimentos financeiros gerados por empréstimos obtidos, diretamente relacionados com um 
investimento específico, são deduzidos aos encargos financeiros elegíveis para capitalização. 
Durante o exercício de 2013 foi interrompida a capitalização dos encargos financeiros que vinha a ser 

efetuada em projetos que atualmente se encontram suspensos, ligados às concessões das mini 
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hídricas em Portugal e em São Tomé e Príncipe, não se tendo procedido à capitalização de encargos 

financeiros a partir desse ano. 

Em 31 de dezembro de 2015 e 2016, o montante líquido capitalizado é residual.  

 

2.10. PROVISÕES 
 

As provisões são reconhecidas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 

resultante dum evento passado e é provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída 

de recursos e que o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são 

revistas na data de cada demonstração da posição financeira e são ajustadas de modo a refletir a 

melhor estimativa a essa data. 

 

As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas pelo Grupo sempre que exista um 

plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes 

envolvidas. 

 

2.11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 
 

O imposto sobre o rendimento do exercício é calculado com base nos resultados tributáveis das 

empresas incluídas na consolidação e considera a tributação diferida. 

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis (os quais 

diferem dos resultados contabilísticos) das empresas incluídas na consolidação de acordo com as 

regras fiscais em vigor no local da sede de cada empresa do Grupo. 

Os impostos diferidos, calculados com base no método de responsabilidade de demonstração da 

posição financeira, refletem as diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para 

efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas 

de tributação que se esperam estar em vigor à data da reversão das diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis 
de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar, ou nas situações em que existam diferenças 
temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua 
reversão. Na data de cada demonstração da posição financeira é efetuada uma reapreciação das 
diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de reconhecer 
ativos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem preenchido as condições 
para o seu registo e/ou para reduzir o seu montante, em função da expectativa atual da sua 
recuperação futura. 
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Os impostos diferidos são registados como perda ou ganho do exercício, exceto se resultarem de 

transações ou eventos reconhecidos em rubricas de capital próprio, situação em que o imposto 

diferido é também registado nessas mesmas rubricas. 

 

2.12. APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 
 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data da demonstração da posição 

financeira são apresentados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes. 

 

2.13. RECONHECIMENTO DE GASTOS E RENDIMENTOS 
 

a) Empreendimentos imobiliários 

Os custos relevantes com os empreendimentos imobiliários são apurados tendo em conta os custos 

diretos de construção, assim como todos os custos associados à elaboração de projetos e 

licenciamento das obras. Os custos imputáveis ao financiamento, à supervisão e à fiscalização do 

empreendimento são também adicionados ao custo dos empreendimentos imobiliários, desde que 

estes se encontrem em curso.  

Considera-se, para efeito de capitalização de encargos financeiros e encargos com a supervisão e 

fiscalização do empreendimento, que o mesmo está em curso se aguardar decisão das autoridades 

envolvidas ou se se encontrar em construção. Caso o empreendimento não se encontre nestas fases, 

o mesmo é considerado parado e as capitalizações acima referidas são suspensas. 

Os rendimentos e gastos relativos à promoção imobiliária são diferidos na demonstração da posição 

financeira até que a respetiva execução esteja total ou substancialmente terminada. 

O reconhecimento das vendas de empreendimentos imobiliários é efetuado no momento em que 

legalmente ocorre a transferência de propriedade ou, excecionalmente, quando a posse ou riscos 

inerentes ao imóvel são transmitidas ao promitente-comprador e se considera a venda irreversível. 

 

b) Restantes atividades 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito 
reconhecido está deduzido do montante de devoluções, descontos e outros abatimentos e não inclui 
IVA e outros impostos liquidados relacionados com a venda. Os rendimentos relativos a vendas e 
prestações de serviços em geral são reconhecidos com a sua realização ou com referência à fase de 
acabamento da transação à data de relato, desde que todas as seguintes condições estejam 
satisfeitas: 
- o montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade; 
- é provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para o Grupo; 
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- os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 
- a fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.  
Os proveitos financeiros relacionados com a mora no pagamento por parte dos clientes são 
reconhecidos quando há significativa evidência da sua cobrabilidade. 
O rédito de juros é reconhecido utilizando o método da taxa de juro efetiva, desde que seja provável 
que benefícios económicos fluam para o Grupo e o seu montante possa ser mensurado com 
fiabilidade. 
O rédito proveniente de dividendos é reconhecido quando for estabelecido o direito do Grupo a 
receber o correspondente montante. 
 

c) Especializações dos exercícios 

As empresas do Grupo registam os seus rendimentos e gastos de acordo com o princípio da 
especialização dos exercícios pelo qual os rendimentos e gastos são reconhecidos à medida que são 
gerados independentemente do momento em que são recebidos ou pagos. As diferenças entre os 
montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos gerados são registadas nas 
rubricas “Outros ativos correntes” ou “Outros passivos correntes”, consoante a natureza da 
diferença. 
 

2.14. SALDOS E TRANSAÇÕES EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 
 

As transações são registadas nas demonstrações financeiras individuais das filiais na moeda funcional 

da filial. As transações em outras divisas que não a moeda funcional da filial, são registadas às taxas 

em vigor na data da transação. 

Em cada data da demonstração da posição financeira, todos os ativos e passivos monetários 

expressos em moeda estrangeira nas demonstrações financeiras das filiais são convertidos para a 

moeda funcional da filial utilizando as taxas de câmbio vigentes naquela data. Ativos e passivos não 

monetários denominados em moeda estrangeira e registados ao justo valor são convertidos para a 

moeda funcional de cada filial, utilizando para o efeito a taxa de câmbio em vigor na data em que o 

justo valor foi determinado. 

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de 

câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, dos pagamentos ou à 

data da demonstração da posição financeira, são registadas como “Outros ganhos e perdas 

financeiros” na demonstração consolidada dos resultados do exercício, exceto as relativas a valores 

não monetários, cujas variações de justo valor, são registadas diretamente em capital próprio. 

 

2.15. IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO CORRENTES, EXCETO GOODWILL  
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São efetuados testes de imparidade sempre que seja identificado um evento ou alteração nas 

circunstâncias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado possa não ser 

recuperado. 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, 

é reconhecida uma perda por imparidade, registada na demonstração dos resultados. 

A quantia recuperável, é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda 

líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação ao alcance das partes 

envolvidas deduzido dos gastos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, 

individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o ativo 

pertence.  

A reversão de perdas por imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando 

existem indícios de que as perdas por imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. Esta 

análise é efetuada sempre que existam indícios que a perda por imparidade anteriormente 

reconhecida tenha revertido. A reversão das perdas por imparidade é reconhecida na demonstração 

dos resultados como resultados operacionais.  

Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria 

reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse 

registado em exercícios anteriores. 

 

2.16. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 
 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo 

divulgados no anexo às demonstrações financeiras exceto se a possibilidade de existir um exfluxo de 

recursos for remota, caso em que não são objeto de divulgação. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas, sendo 

divulgados nas notas explicativas quando é provável a existência de um influxo económico futuro. 

 

2.17. EVENTOS SUBSEQUENTES 
 

Os eventos ocorridos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem 

informação adicional sobre condições que existiam à data da demonstração da posição financeira 

são refletidos nas demonstrações financeiras consolidadas. Os eventos ocorridos após a data da 

demonstração da posição financeira que proporcionem informação sobre condições que ocorram 
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após a data da demonstração da posição financeira, se materiais, são divulgados nas demonstrações 

financeiras consolidadas. 

 

2.18. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 
 

Em cada exercício são identificados os segmentos de negócio e segmentos geográficos aplicáveis ao 

Grupo. Informação detalhada é incluída na Nota 6. 

 

2.19. SUBSÍDIOS GOVERNAMENTAIS OU DE OUTRAS ENTIDADES PÚBLICAS 
 

Os subsídios governamentais são reconhecidos de acordo com o seu justo valor quando existe uma 

garantia razoável que irão ser recebidos e que o Grupo irá cumprir com as condições exigidas para a 

sua concessão. 

Os subsídios à exploração, nomeadamente para formação de colaboradores, são reconhecidos na 

demonstração dos resultados de acordo com os gastos incorridos. 

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos, são incluídos na rubrica 

“Outros passivos não correntes” e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas 

constantes, durante o período estimado de vida útil dos ativos adquiridos. 

 

2.20. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 
 

Os ativos não correntes e o conjunto de ativos e passivos a alienar com estes relacionados são 

classificados como detidos para venda se é expectável que a sua quantia escriturada venha a ser 

recuperada através de uma venda e não através do seu uso continuado. Considera-se que esta 

condição se verifica apenas quando a venda é altamente provável e o ativo não corrente está 

disponível para venda imediata nas suas condições presentes. Adicionalmente, devem estar em 

curso atos que permitam concluir ser expetável que a venda se venha a realizar no prazo de 12 

meses após a data de classificação nesta rubrica.  

 

Quando a Empresa está comprometida com um plano de venda de uma subsidiária que envolva a 

perda de controlo sobre a mesma, todos os ativos e passivos dessa subsidiária são classificados como 

detidos para venda, desde que se cumpram os requisitos referidos no parágrafo anterior, ainda que a 

Empresa retenha algum interesse minoritário na subsidiária após a venda. 
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Os ativos não correntes e os grupos para alienação classificados como detidos para venda são 

mensurados ao menor de entre a sua quantia escriturada antes da classificação e o seu justo valor 

menos os custos para vender. 

 

2.21. ACORDOS DE CONCESSÃO DE SERVIÇOS 
 
Relativamente aos acordos de concessão de serviços, a IFRIC 12 determina como os operadores de 
serviços de concessão devem aplicar as regras de reconhecimento e mensuração por parte do 
operador privado na prestação de serviços de construção de infraestruturas e de operação no âmbito 
da assinatura dos contratos de concessão. Esta interpretação foi emitida pela IASB em Novembro de 
2008 e adotada pela União Europeia em Março de 2009, com aplicação obrigatória para exercícios 
iniciados em/ou após 1 Janeiro de 2010.  
Esta interpretação aplica-se a algumas atividades desenvolvidas por subsidiárias e empreendimentos 
conjuntamente controlados do Grupo SDC Investimentos.  
 
As concessões (exploração de infra estruturas rodoviárias) exploradas pelas entidades 
conjuntamente controladas Auto-Estradas XXI, S.A. e Scutvias-Autoestradas da Beira Interior, S.A. são 
enquadradas no modelo do ativo financeiro, dado que os contratos de concessão destas empresas 
preveem que a mesma tem o direito incondicional a receber dinheiro (remuneração por 
disponibilidade) como contrapartida dos serviços de construção da infraestrutura para a prestação 
do serviço público, o qual não está dependente do volume de utilização da infraestrutura por parte 
dos utentes (volume de tráfego) mas antes da sua disponibilidade. Neste caso são aplicadas as 
seguintes políticas contabilísticas: 
- O rédito e os custos relativos ao serviço de construção são tratados de acordo com a IAS 11-

contratos de construção. Desta forma, todos os encargos incorridos com a construção da 
infraestrutura explorada são registados como gastos na demonstração dos resultados do período 
a que respeitam. A retribuição a receber como contrapartida dos serviços de construção 
prestados é registada como rendimento no exercício a que respeita de acordo com o método da 
percentagem de acabamento, calculada pelo rácio entre os custos de construção incorridos face 
aos custos totais de construção estimados incorrer, por contrapartida do registo de um ativo 
financeiro, sob a forma de uma conta a receber do concedente, classificada na rubrica “Outros 
devedores”; 

- O rédito e os custos relativos ao serviço de exploração e conservação são tratados de acordo 
com a IAS 18-rédito; 

- As obrigações contratuais de manter ou repor a infraestrutura em determinados níveis de 
capacidade para a prestação do serviço público são registadas de acordo com a IAS 37-provisões, 
passivos contingentes e ativos contingentes; 

- Anualmente é efetuada a atualização financeira do passivo acima referido resultante do registo 
das obrigações contratuais de manter ou repor a infraestrutura em determinados níveis de 
capacidade para a prestação do serviço público, por contrapartida de um gasto financeiro; 

- Anualmente é efetuada a atualização financeira do ativo financeiro acima referido (conta a 
receber do concedente), por contrapartida de um rendimento financeiro; 

- Os montantes das portagens recebidas pela Empresa, na medida em que, de acordo com o 
contrato de concessão, não constituem rendimento da Empresa, funcionando esta como um 
agente cobrador em nome do Concedente, são registados como uma conta a pagar ao 
Concedente. 
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No caso da subsidiária Costaparques (exploração de parques de estacionamento), os contratos de 
concessão detidos enquadram-se no modelo do ativo intangível, aplicando-se as seguintes políticas 
contabilísticas: 
- O rédito e os gastos relativos ao serviço de construção são tratados de acordo com a IAS 11 – 

Contratos de construção. Desta forma, todos os encargos incorridos com a construção da 
infraestrutura explorada são registados como gastos na demonstração dos resultados do período 
a que respeitam. A retribuição a receber como contrapartida dos serviços de construção 
prestados é registada como rendimento no exercício a que respeita, de acordo com o método da 
percentagem de acabamento, calculado pelo rácio entre os custos de construção incorridos face 
aos custos totais de construção estimados, por contrapartida do registo de um ativo intangível; 

- O ativo intangível é amortizado a partir do momento em que está disponível para uso e numa 
base sistemática ao longo da concessão, utilizando o método da linha reta ou o método da 
unidade de produção, conforme mais apropriado; 

- O rédito e os outros proveitos relativos ao serviço de exploração e conservação são tratados de 
acordo com a IAS 18 – Rédito; 

- Os encargos incorridos anualmente com a exploração e conservação das infraestruturas são 
registados como encargos no exercício a que respeitam; 

- As obrigações contratuais de manter ou repor a infraestrutura em determinados níveis de 
capacidade para a prestação do serviço público (nomeadamente grandes reparações) são 
registadas de acordo com a IAS 37 – Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes; 

- Os custos de empréstimos obtidos que sejam atribuíveis ao acordo (contrato de concessão) são 
capitalizados durante a fase de construção do mesmo, em conformidade com a IAS 23 - Custos 
de Empréstimos Obtidos; 

- Todos os custos relacionados com o acordo e que dele não possam ser dissociados devem ser 
adicionados ao ativo intangível ao seu justo valor. 
 

2.22. JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS 
 
Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados julgamentos e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como 

as quantias relatadas de rendimentos e gastos do exercício. 

As estimativas contabilísticas mais significativas refletidas nas demonstrações financeiras 

consolidadas incluem:  

- Vidas úteis dos ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de investimento;  
-  Análises de imparidade de ativos fixos tangíveis e intangíveis e propriedades de 

investimento; 
-  Registo de ajustamentos aos valores do ativo, provisões e análise de passivos contingentes; 
-  Determinação do justo valor dos instrumentos financeiros derivados; 
-  Recuperabilidade de ativos por impostos diferidos. 
As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação 

das demonstrações financeiras consolidadas e com base no melhor conhecimento e na experiência 

de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos 

subsequentes que, não sendo previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As 

alterações a essas estimativas, que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras 

consolidadas, serão corrigidas em resultados de forma prospetiva, conforme disposto pelo IAS 8.  
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As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros incluídos na preparação das 

demonstrações financeiras consolidadas são descritos nas correspondentes notas anexas. 

 

2.23. RESERVAS LEGAIS, OUTRAS RESERVAS E RESULTADOS TRANSITADOS 
 
Reserva legal:  

A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem que 

ser destinado ao reforço da Reserva legal até que esta represente pelo menos 20% do capital social. 

Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, mas pode ser utilizada para absorver 

prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no capital.  

 

Reservas de cobertura:  

As reservas de cobertura refletem as variações de justo valor dos instrumentos derivados de 

cobertura de “cash flow” que se consideram eficazes (Nota 2.6.g), sendo que a mesma não é passível 

de ser distribuída ou ser utilizada para absorver prejuízos. 

 

Reservas de conversão:  

A rubrica de reservas de conversão corresponde ao efeito da conversão de demonstrações 

financeiras de entidades com moeda funcional distinta do Euro, conforme referido na Nota 2.2.d). 

 

2.24. GESTÃO DE CAPITAIS INVESTIDOS 
 
A gestão do Capital levada a cabo pelo Grupo visa assegurar a continuidade das operações do Grupo, 
procurando maximizar a criação de valor para os acionistas. Assim, os capitais do Grupo 
compreendem os capitais próprios atribuíveis aos acionistas (compostos pelo capital social que se 
encontra totalmente subscrito e realizado, reservas de capital acumuladas, reservas por reavaliação 
de ativos, reservas por conversão cambial, diferenças de consolidação e resultados de anos 
anteriores não distribuídos aos acionistas), o endividamento e os montantes disponíveis em caixa e 
seus equivalentes. 
 
2.25. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 
 

É prestada informação relevante sobre a gestão que o Grupo efetua dos riscos financeiros no 
capítulo 8 do Relatório de Gestão do exercício de 2016 bem como na Nota 35 deste documento. 
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3.  OPERAÇÕES DESCONTINUADAS 
 

Em 11 de Abril de 2016 foi celebrado um acordo para a alienação das participações nas sociedades 

Intevias, Scutvias e Portvias, bem como na AEXXI, Operestradas e Exproestradas, cuja transação ficou 

pendente da verificação de algumas condições suspensivas, nomeadamente no que respeitava a 

autorizações de prorrogação de reembolso do financiamento da empresa alienada. Em 22 de 

Dezembro de 2016 foi assinado novo acordo, tornando quase certa a transação, se bem que faltavam 

a verificação de algumas cláusulas suspensivas. Deste modo a atividade desta sociedade foi 

considerada como unidade operacional descontinuada a partir daquela data. Os referidos acordos, 

contemplam a alienação dos investimentos das entidades conjuntamente controladas e que se 

encontram registadas pelo método de equivalência patrimonial, pertencentes aos grupos Auto-

estradas XXI, S.A. e SCUTVIAS, SA, pelo que a empresa classificou estes ativos, e os respetivos 

passivos nas Demonstrações Financeiras Consolidadas na rubrica “Ativos afetos a atividades 

descontinuadas e ativos não correntes detidos para venda” e “Passivos afetos a atividades 

descontinuadas e passivos associados a ativos não correntes detidos para venda”. 

O detalhe das operações descontinuadas na demonstração consolidada dos resultados pode ser 

resumido como segue: 
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O detalhe das operações descontinuadas na demonstração consolidada dos fluxos de caixa pode ser 

resumida como segue: 

 

 

(Valores em unidades de Euro)

 Vendas e prestações de serviços (Volume de negócios) - - 6.708.431 6.708.431

 Variação nos inventários da produção - - (2.370.732) (2.370.732)

 Outros ganhos operacionais - - 1.294.026 1.294.026

 Rendimentos e ganhos operacionais 0 0 5.631.725 5.631.725

 Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas - - (590.514) (590.514)

 Fornecimentos e serviços externos (2.823) (4.961) (6.342.415) (6.347.376)

 Gastos com o pessoal - - (1.709.239) (1.709.239)

 Gastos de depreciação e de amortização e perdas por imparidade - - (32.694.288) (32.694.288)

 Provisões e ajustamentos de valor - - (28.390.250) (28.390.250)

 Outras perdas operacionais (47.830) (94.835) (1.823.262) (1.918.097)

 Gastos e perdas operacionais (50.654) (99.797) (71.549.967) (71.649.762)

 Resultado operacional (50.654) (99.797) (65.918.242) (66.018.039)

 Ganhos em associadas e em empreendimentos conjuntos 8.917.631 11.846.615                      0 11.846.615               

 Perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos (737.054) (116.867)                         (8.831.054) (8.947.921)

 Ganhos e perdas em associadas e empreendimentos conjuntos 8.180.577 11.729.748 (8.831.054) 2.898.694

 Juros e rendimentos similares obtidos 67.358 2.373.736 1.515.136 3.888.872

 Juros e gastos similares  suportados (2.543.517) (4.073.967) (6.053.365) (10.127.332)

 Custo líquido do financiamento (2.476.160) (1.700.231) (4.538.229) (6.238.460)

 Rendimentos e mais valias de participações de capital - -                                    3.233.061 3.233.061

 Outros ganhos financeiros - -                                    6.770.649 6.770.649

 Outras perdas financeiras - (48.611)                           (7.352.412) (7.401.023)

 Outros ganhos e perdas financeiros 0 (48.611) 2.651.298 2.602.687

 Resultado financeiro (2.476.160) (1.748.842) (1.886.931) (3.635.773)

 Resultado antes de impostos 5.653.764 9.881.110 (76.636.227) (66.755.118)

 Impostos sobre o rendimento 196.549 222.921 (3.620.355) (3.397.434)

5.850.313                         10.104.031                      (80.256.583)            (70.152.552)            

 Resultado líquido das atividades descontinuadas (10.104.031)                   8.831.181                 (1.272.850)              

Resultado do Período 5.850.313 0 (71.425.402) (71.425.402)

Resultado do Período 5.850.313 0 (71.425.402) (71.425.402)

31.12.2015 

Publicado
RENDIMENTOS E GASTOS DAS ACTIVIDADES

31.12.2016 

Unidades 

descontinuadas

31.12.2015 

Unidades 

descontinuadas

31.12.2015 

Unidades 

continuadas

Fluxos de caixa líquidos das actividades operacionais (34.230)                          (11.890.234)                  (11.975.354)                  

Fluxos de caixa líquidos das actividades de investimento 19.761.925                     32.305.952                     48.307.695                     

Fluxos de caixa líquidos das actividades de financiamento (8.367.871)                    (20.594.785)                  (33.840.212)                  

Fluxos de caixa líquido 11.359.823 (179.067) 2.492.129

31.12.2016 

Unidade 

descontinuada

31.12.2015 

Unidades 

continuadas

31.12.2015 

Publicado
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O detalhe das operações descontinuadas na posição financeira consolidada pode ser resumida como 

segue: 

 

 

 

4.  EMPRESAS E ENTIDADES DO GRUPO INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 
 

As empresas e entidades do grupo incluídas na consolidação pelo método integral, suas sedes sociais 
e proporção do capital detido em 31 de dezembro de 2016 e 2015, são as seguintes: 

Empresas associadas e conjuntamente controladas:

Investimentos financeiros 75.326.044 -

Empréstimos 19.341.883 68.477.584

Total de ativos não correntes 94.667.927 68.477.584

Dívidas de terceiros e outros ativos correntes 8.397.220 23.504.922

Caixa e seus equivalentes 11.385.818 11.385.818

Total de ativos correntes 19.783.038 34.890.739

Total do ativo 114.450.965 103.368.323

Reservas de operações de cobertura e interesses não controlados pelo Grupo (35.781.870) 8.723.730

Provisões 1.140.965 -

Empréstimos 42.435.130 62.750.443

Total de passivos não correntes 43.576.095 62.750.443

Empréstimos 20.315.313 -

Dívidas a terceiros 3.106.002 1.067.708

Instrumentos financeiros derivados 22 2.841.676 3.809.543

Outros passivos correntes 1.430.129 667.870

Total de passivos correntes 27.693.120 5.545.121

Total do Passivo 71.269.215 68.295.564

Total de Capitais Próprios e Passivos 35.487.346 77.019.294

Ativos, passivos e reservas de justo valor líquidos 78.963.619 26.349.028

31.12.201531.12.2016
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Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 não ocorreram alterações nas empresas 
integradas no perímetro de consolidação pelo método integral. 
 
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015 ocorreram as seguintes alterações nas 
empresas integradas no perímetro de consolidação pelo método integral: 
 

 Conclusão do processo de venda, em 3 de dezembro de 2015, da sociedade C.P.E. – 
Companhia de Parques de Estacionamento, S.A.; 

 Alienação da totalidade de participação na sociedade Soares da Costa Hidroenergia 8C, Lda. 
 

 

Direta Indireta Total Direta Indireta Total

SDC - Investimentos, S.G.P.S., S.A. Rua Julieta Ferrão n.º 12, 12º andar, 1649 - 039 Lisboa Empresa Mãe - - Empresa Mãe - -

Soares da Costa América, Inc.
6205 Blue Laggon Drive, Suite 310 - Miami - Florida - 

33126 U.S.A.
100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00%

Porto Construction Group, LLC
6205 Blue Laggon Drive, Suite 310 - Miami - Florida - 

33126 U.S.A.
- 60,00% 60,00% - 60,00% 60,00%

Soares da Costa Construction Services, LLC
6205 Blue Laggon Drive, Suite 310 - Miami - Florida - 

33126 U.S.A.
- 80,00% 80,00% - 80,00% 80,00%

Soares da Costa CS, LLC
6205 Blue Laggon Drive, Suite 310 - Miami - Florida - 

33126 U.S.A.
- 80,00% 80,00% - 80,00% 80,00%

Soares da Costa Contractor, LLC
6205 Blue Laggon Drive, Suite 310 - Miami - Florida - 

33126 U.S.A.
- 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Construção 1

Soares da Costa Construção SGPS, S.A.
Rua Daciano Baptista Marques, 245, Lake Towers - 

Edifício D - Piso 3, 4400 - 617 Vila Nova de Gaia
33,33% - 33,33% 33,33% - 33,33%

Imobiliária

SDC IMOBILIÁRIA, SGPS, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto 100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00%

CIAGEST - Imobiliária e Gestão, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Mercados Novos - Imóveis Comerciais, Lda. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Soarta - Sociedade Imobiliária , S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Habitop - Sociedade Imobiliária, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Cais da Fontinha - Investimentos Imobiliários, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Navegaia - Instalações Industriais, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Soarta - Sociedade Imobiliária , Lda.
Estrada Farol das Lagostas, Município da Sambizanga, C. 

do N´Golakiluange - Luanda
- 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Imosede, Lda.
Rua do Karipande, 61 - 53, Edifício Corib - Maianga - 

Luanda
- 98,00% 98,00% - 98,00% 98,00%

Costa Sul Sociedade de Promoção Imobiliária, Lda.
Rua do Karipande, 61 - 53, Edifício Corib - Maianga - 

Luanda
- 98,00% 98,00% - 98,00% 98,00%

IMOSDC - Investimentos, Lda.
Rua do Karipande, 61 - 53, Edifício Corib - Maianga - 

Luanda
- 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Talatona Imobiliária, Lda   
Rua do Karipande, 61 - 53, Edifício Corib - Maianga - 

Luanda
- 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Concessões

SDC - CONCESSÕES, SGPS, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto 100,00% - 100,00% 100,00% - 100,00%

Soares da Costa Concesiones - Costa Rica, S.A.
100 Est., 200 Sul, 50 Oest - H. de La Mujer - San José - 

Costa Rica
- 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Costaparques - Estacionamentos, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Intevias - Serviços e Gestão, S.A. 2 Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Hidroequador Santomense - Exploração de Centrais Hidroeléctricas, Lda. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Hidroeléctrica STP, Limitada Avenida Água Grande, São Tomé - S. Tomé e Príncipe - 60,00% 60,00% - 60,00% 60,00%

Soares da Costa Hidroenergia, S.A. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Soares da Costa Hidroenergia 1T, Lda. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Soares da Costa Hidroenergia 4T, Lda. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

Soares da Costa Hidroenergia 8T, Lda. Rua de Santos Pousada, 220 – 4000 - 478 Porto - 100,00% 100,00% - 100,00% 100,00%

1 Unidade operacional descontinuada no exercício de 2013. Investimento financeiro mensurado ao seu justo valor, na data de perda de controlo;
2 Unidade operacional descontinuada no 4º trimestre de 2016.

Denominação social Sede
31.12.2015

Percentagem do capital detido

31.12.2016

Percentagem do capital detido
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5.  EMPRESAS ASSOCIADAS E ENTIDADES CONJUNTAMENTE CONTROLADAS INCLUÍDAS NA 
CONSOLIDAÇÃO PELO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  
 

As empresas associadas e entidades conjuntamente controladas incluídas na consolidação pelo 

método de equivalência patrimonial, suas sedes sociais e proporção do capital detido, em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015, são as seguintes: 

 

 

A 23 de dezembro de 2016, a SDC – Investimentos, SGPS, S.A. informou que a sua participada SDC – 

Concessões, SGPS, S.A., celebrou um acordo com a sociedade Globalvia Inversiones, S.A.U. para lhe 

alienar a participação de 46,00% detidas no capital social das sociedades “Auto-Estradas XXI – 

Subconcessionária, S.A.” e “Operestradas XXI, S.A.”, a participação de 49,9996% no capital social da 

sociedade “Exproestradas XXI – AE Transmontana, S.A. e a participação de 100% do capital social da 

sociedade “Intevias - Serviços e Gestão, S.A.”. No âmbito da mesma transação foi também celebrado 

acordo com a mesma entidade para a alienação a totalidade das participações detidas, direta ou 

indiretamente, nas participadas da Intevias (SCUTVIAS – Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN – 

Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. e Portvias – Portagem de Vias, S.A.) que representam, 

33,33% dos seus capitais sociais. O preço global destas alienações é 65,55 milhões de Euros, sendo 

pagos na data das respetivas transmissões, as quais, a data de 31 de dezembro de 2016, estavam 

ainda dependentes de autorizações ou consentimentos de entidades externas às partes. Como 

consequência desta comunicação, o Conselho de Administração considerou como altamente 

provável que esta participação fosse alienada no prazo de 12 meses, pelo que estes investimentos 

foram classificados, em 31 de dezembro de 2016, na linha de atividades descontinuadas e ativos não 

correntes detidos para venda. 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor das 

empresas incluídas pelo método da equivalência patrimonial, foi o seguinte: 

Denominação social

Direta Indireta Total Direta Indireta Total

Imobiliária

Self-Energy Angola, Lda Angola - 49,00% 49,00% - 49,00% 49,00%

Concessões

empresas e entidades conjuntamente controladas:

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. (1) Portugal - 33,33% 33,33% - 33,33% 33,33%

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. (1) Portugal - 33,33% 33,33% - 33,33% 33,33%

Portvias - Portagem de Vias, S.A. (1) Portugal - 33,33% 33,33% - 33,33% 33,33%

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária, S.A. (1) Portugal - 46,00% 46,00% - 46,00% 46,00%

OPERESTRADAS XXI, S.A. (1) Portugal - 46,00% 46,00% - 46,00% 46,00%

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. (1) Portugal - 49,9996% 49,9996% - 49,9996% 49,9996%

empresas associadas:

Metropolitan Transportation Solutions, Ltd. Israel - 20,00% 20,00% - 20,00% 20,00%

GAYAEXPLOR - Construção e Exploração de Parques de Estacionamento, Lda. Portugal - 25,00% 25,00% - 25,00% 25,00%

(1) Unidade operacional classificada como ativo detido para venda em 2016

País

31.12.2015

Percentagem do capital detido

31.12.2016

Percentagem do capital detido
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A rubrica "Efeito em reservas" reflete a variação dos instrumentos financeiros derivados das 

entidades conjuntamente controladas Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. e 

Scutvias - Autoestradas da Beira Interior, S.A.. 

Uma vez que os capitais próprios da participada Auto-Estradas XXI - Subconcessionária 

Transmontana, S.A. são negativos e o investimento financeiro tem valor nulo, o Grupo apropria a sua 

quota-parte diretamente na rubrica de “Empréstimos”. 

O saldo da rubrica "Dividendos distribuídos" reflete os dividendos distribuídos pelas entidades 

conjuntamente controladas Scutvias – Autoestradas da Beira Interior, S.A., MRN - Manutenção de 

Rodovias Nacionais, S.A., Portvias - Portagem de Vias, S.A. e OPERESTRADAS XXI S.A.. 

A rubrica “Transferências”, em 31 de dezembro de 2016, reflete a passagem para ativo não corrente 

detido para venda das participações financeiras das entidades Auto-Estradas XXI - Subconcessionária 

Transmontana, S.A , OPERESTRADAS XXI S.A, Exproestradas XXI, SA,  Scutvias - Autoestradas da Beira 

Interior, S.A, MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. e Portvias - Portagem de Vias, S.A.. 

A rúbrica “outros efeitos” inclui movimentos de natureza distinta, nomeadamente, impacto de 

atualizações cambiais, entre outros. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o valor das participações em empresas incluídas pelo método da 

equivalência patrimonial é detalhado como segue: 

 

Saldo inicial 73.297.508 21.922.911 70.414.793 28.360.734

Reembolso de empréstimos concedidos - - - (7.893.451)

Efeitos em resultado do exercício 8.917.631 (689.109) 8.545.953 (5.530.392)

Efeito em reservas 1.502.580 (1.864.419) 896.716 6.986.020

Dividendos distribuídos (8.336.672) - (6.553.880) -

Transferências (75.326.044) (19.341.883) - -

Outros efeitos (5.831) - (6.074) -

Saldo final 49.172 27.500 73.297.508 21.922.911

31.12.2015

Empresa Investimento Empréstimos

31.12.2016

Investimento Empréstimos
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Encontra-se registado a valor nulo, o investimento financeiro na associada GAYAEXPLOR, Lda.. De 

acordo com as últimas demonstrações financeiras disponíveis (31 de dezembro de 2013), o 

montante, que excede o valor do investimento, na proporção do Grupo nos prejuízos acumulados 

desta associada, é de 59.504 euros. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o valor das participações classificadas como 

atividades descontinuadas e ativos não correntes detidos para venda, é como segue: 

 

Relativamente à empresa conjuntamente controlada Exproestradas XXI, S.A., cujo investimento 

financeiro é nulo, foi constituída uma provisão na parte que excede o valor do investimento. Dado 

que a mesma também vai ser alvo de alienação, o valor da provisão encontra-se refletido na rubrica 

“Passivos afetos a atividades descontinuadas e passivos associados a ativos não correntes detidos 

para venda”. 

O montante de investimento financeiro relativo à Scutvias - Autoestradas da Beira Interior, S.A. inclui 

goodwill no montante de 28.128.844 euros.  

 

Concessões

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, SA - - 66.205.419                -

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, SA - - 2.272.167                   -

Portvias - Portagem de Vias, SA - - 676.146                      -

Auto-Estradas XXI - Subconc. Transmontana, SA - - - 21.895.411                

OPERESTRADAS XXI, SA - - 4.097.411                   -

EXPROESTRADAS XXI, SA - - - -

Metropolitan Transportation Solutions, Ltd. 10.004 - 13.165                         -

GAYAEXPLOR - Const. Expl. Parques  Estacion., Lda. - 27.500                         - 27.500                         

Imobiliária

Self Energy Angola, Lda. 39.168 - 33.200 -

Total 49.172 27.500 73.297.508 21.922.911

31.12.201531.12.2016

Empresa Investimento EmpréstimosInvestimento Empréstimos

31.12.2016

ATIVIDADES DESCONTINUADAS E ATIVOS NÃO 

CORRENTES DETIDOS PARA VENDA
Investimentos Empréstimos Total

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, SA 68.852.444 - 68.852.444 

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, SA 2.342.161 - 2.342.161 

Portvias - Portagem de Vias, SA 450.244 - 450.244 

Auto-Estradas XXI - Subconc. Transmontana, SA - 19.341.883 19.341.883 

OPERESTRADAS XXI, SA 3.681.195 - 3.681.195 

EXPROESTRADAS XXI, SA - - - 

75.326.044 19.341.883 94.667.927 
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Em 31 de dezembro de 2016, o valor recuperável do investimento financeiro incluindo goodwill 

registado nas Demonstrações Financeiras, foi determinado a partir do preço de venda acordado para 

esta participada. 

À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, a demonstração da posição financeira das empresas 

integradas no perímetro de consolidação pelo método da equivalência patrimonial são, 

respetivamente, resumidas como segue: 

 

 

 

 

Outras contas a receber 258.934.443 - 532.472.586 - -

Outros ativos não correntes 3.085.363 83.919 98 25.611.113 233.404 -

Total do ativo não corrente 262.019.806 83.919 98 558.083.699 233.404 -

Caixa e seus equivalentes 99.073.200 6.746.262 3.647.418 31.539.397 2.800.403 706.101

Outros ativos correntes 95.538.936 1.990.870 2.354.646 13.328.614 12.015.769 4.081.451

Total do ativo corrente 194.612.136 8.737.131 6.002.063 44.868.011 14.816.172 4.787.552

Total do ativo 456.631.941 8.821.051 6.002.161 602.951.710 15.049.576 4.787.552

Empréstimos obtidos 240.804.478 - - 352.058.756 28.903 -

Outros passivos não correntes 14.771.811 - - 283.691.142 285.395 -

Total do passivo não corrente 255.576.289 - - 635.749.898 314.298 -

Empréstimos obtidos 58.946.095 - 6.824.631 41.797 550.000

Outros passivos correntes 19.939.717 1.794.567 4.649.398 3.744.610 6.690.882 6.484.482

Total do passivo corrente 78.885.812 1.794.567 4.649.398 10.569.240 6.732.678 7.034.482

Total do capital próprio 122.169.840 7.026.484 1.352.763 (43.367.428) 8.002.599 (2.246.930)

                   Total do capital próprio e passivo 456.631.941 8.821.051 6.002.161 602.951.710 15.049.576 4.787.552

Operestradas 

XXI

Exproestradas 

XXI
31 de dezembro de 2016 Scutvias MRN Portvias

Auto-estradas 

XXI

Outras contas a receber 347.491.876 - - 708.997.560 - -

Outros ativos não correntes 5.228.490 101.822 686 24.434.411 372.749 -

Total do ativo não corrente 352.720.366 101.822 686 733.431.971 372.749 -

Caixa e seus equivalentes 98.469.724 78.968 1.697.521 12.816.323 1.795.402 725.721

Outros ativos correntes 124.575.974 12.218.502 3.921.308 22.658.656 10.761.577 4.500.416

Total do ativo corrente 223.045.698 12.297.469 5.618.829 35.474.979 12.556.979 5.226.137

Total do ativo 575.766.064 12.399.291 5.619.515 768.906.950 12.929.728 5.226.137

Empréstimos obtidos 294.746.039 - - 506.602.698 70.441 -

Outros passivos não correntes 21.662.001 - - 264.984.897 163.183 -

Total do passivo não corrente 316.408.040 - - 771.587.595 233.624 -

Empréstimos obtidos 59.491.188 3.768.170 - 29.458.756 49.172 550.000

Outros passivos correntes 85.522.759 1.798.786 3.589.046 5.676.878 3.739.517 6.827.179

Total do passivo corrente 145.013.947 5.566.956 3.589.046 35.135.634 3.788.689 7.377.179

Total do capital próprio 114.344.077 6.832.336 2.030.469 (37.816.279) 8.907.415 (2.151.042)

                   Total do capital próprio e passivo 575.766.064 12.399.292 5.619.515 768.906.950 12.929.728 5.226.137

Exproestradas 

XXI
31 de dezembro de 2015 Scutvias MRN Portvias

Auto-estradas 

XXI

Operestradas 

XXI
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À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, a demonstração dos resultados das empresas integradas 

no perímetro de consolidação pelo método da equivalência patrimonial são, respetivamente, 

resumidas como segue: 

 

 

 

6. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 

 
A atividade de cada um dos segmentos operacionais utilizados pelos órgãos de gestão do Grupo 

encontra-se analisada com mais detalhe no Relatório de Gestão, capítulo 5. 

 

Partindo da informação financeira consolidada de cada uma das áreas de negócio, apresenta-se a 

seguinte discriminação dos resultados e dos ativos e passivos por segmentos a 31 de dezembro de 

2016 e de 2015: 

Rendimentos operacionais 31.950.965 14.423.544 9.045.843 5.980.020 6.930.698 257.146

Amortizações (282.569) (50.916) (588) (195.039)

Outros gastos operacionais (20.791.166) (5.216.015) (7.398.759) (8.439.142) (4.103.122) (343.640)

Resultados operacionais 10.877.230 9.156.613 1.646.496 (2.459.122) 2.632.537 (86.494)

Rendimentos e ganhos financeiros 33.478.570 36 637 38.554.540 143.453 0

Gastos e perdas financeiros (23.215.186) - (37.579.871) (3.457) (9.638)

Resultados financeiros 10.263.384 36 637 974.669 139.996 (9.638)

Imposto sobre o exercício (5.323.435) (2.190.165) (354.371) (13.612) (833.063) 244

Resultado líquido do exercício 15.817.179 6.966.484 1.292.763 (1.498.065) 1.939.470 (95.888)

Outro rendimento integral do exercício 4.350.683 4.053.085

Total do rendimento integral do exercício 20.167.862 6.966.484 1.292.763 2.555.020 1.939.470 (95.888)

Operestradas 

XXI

Exproestradas 

XXI
31 de dezembro de 2016 Scutvias MRN Portvias

Auto-estradas 

XXI

Rendimentos operacionais 30.096.298 14.576.722 9.665.294 5.561.478 7.765.658 341.474

Amortizações (246.513) (51.223) (588) - (210.965) -

Outros gastos operacionais (20.461.830) (5.625.100) (7.130.285) (6.370.072) (4.027.720) (524.268)

Resultados operacionais 9.387.955 8.900.398 2.534.421 (808.594) 3.526.973 (182.794)

Rendimentos e ganhos financeiros 39.218.622 26.849 4.533 39.425.755 147.568 37

Gastos e perdas financeiros (31.265.761) (1.363) (1.068) (36.814.288) (4.494) (9.916)

Resultados financeiros 7.952.861 25.486 3.465 2.611.467 143.074 (9.879)

Imposto sobre o exercício (4.349.134) (2.153.548) (567.418) (405.646) (825.761) -

Resultado líquido do exercício 12.991.682 6.772.336 1.970.468 1.397.227 2.844.286 (192.673)

Outro rendimento integral do exercício 5.862.017 - - 15.187.002 - -

Total do rendimento integral do exercício 18.853.699 6.772.336 1.970.468 16.584.229 2.844.286 (192.673)

Exproestradas 

XXI
31 de dezembro de 2015 Scutvias MRN Portvias

Auto-estradas 

XXI

Operestradas 

XXI
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(Valores em unidades de Euro)

Imobiliário Concessões
Grupo SDC e 

Outras
Eliminações

Consolidado 

31.12.2016

Réditos:

Vendas externas 2.320.230          148.899             9.587                       -                         2.478.716                 

Vendas intersegmentais 210.360              -                     8.146                       (218.506)              -                            

Réditos Totais 2.530.590          148.899             17.733                    (218.506)              2.478.716

Resultado segmentado (990.927)           417.756             (2.968.317)           -                         (3.541.488)

Gastos da empresa não imputados -                     -                     -                         -                         -

Resultado operacional das actividades 

continuadas
(990.927)           417.756             (2.968.317)           -                         (3.541.488)             

Gastos de juros (1.024.847)       (3.613.322)      (3.137.252)           4.254.964              (3.520.457)

Proveitos de juros 71.307                675.530             4.051.494              (4.102.490)           695.841 

 Ganhos e perdas em associadas e 

empreendimentos conjuntos
-                     -                     -                         

- 

Outros ganhos e perdas financeiros (1.498.234)       (5.228)               (32.085.925)         -                         (33.589.387)

Impostos s/ lucros (1.126.686)       370.220             (4.756.872)           -                         (5.513.338)

 Resultado líquido das atividades continuadas (4.569.387)       (2.155.044)      (38.896.872)         152.474                  (45.468.829)           

Resultado líquido das atividades descontinuadas -                     5.850.313          -                         -                         5.850.313                 

Interesses não controlados pelo Grupo -                     (41.628)            (247)                       -                         (41.875)                   

Resultado líquido atribuível ao grupo (4.569.387)       3.736.897          (38.896.625)         152.474                  (39.576.641)           

Outras Informações:

Ativos do segmento 84.485.135        160.408.914     173.951.932          (210.875.526)      207.970.455

   Ativos totais consolidados 84.485.135 160.408.914 173.951.932 (210.875.526) 207.970.455

Passivos do segmento 58.779.668        247.813.385     241.855.389          (235.245.897)      313.202.545

   Passivos totais consolidados 58.779.668 247.813.385 241.855.389 (235.245.897) 313.202.545

Gastos de depreciação e de amortização e perdas 

por imparidade 
(1.478.944)       (6.866)               (201.481)               -                         (1.687.291)

Provisões e ajustamentos de valor (2.047.250)       -                     -                         -                         (2.047.250)

Reversão de ajustamentos 565.774              -                     -                         -                         565.774 

Aquisições de activos fixos 3.870 - 3.687 -                         7.557 

tangíveis e intangíveis no período -                     -                     -                         -                         - 
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(Valores em unidades de Euro)

Imobiliário Concessões
Grupo SDC e 

Outras
Eliminações

Consolidado 

31.12.2015

reexpresso 
(1)

Réditos:

Vendas externas 6.157.306          544.299             6.826                          -                         6.708.431

Vendas intersegmentais 214.948              -                     303                              (215.251)              -                             

Réditos Totais 6.372.254          544.299             7.129                          (215.251)              6.708.431

Resultado segmentado (34.606.046)     (12.433.651)    (19.324.858)            446.313                  (65.918.242)            

Gastos da empresa não imputados -                     -                     -                             -                         -                             

Resultado operacional das actividades continuadas (34.606.046)     (12.433.651)    (19.324.858)            446.313                  (65.918.242)            

Gastos de juros (2.550.436) (7.093.515) (5.070.266) 8.660.852 (6.053.365)              

Proveitos de juros 1.192.277 2.413.819 6.603.704 (8.694.664) 1.515.136                  

Ganhos e perdas em associadas e empreendimentos conjuntos -                     (8.831.054) -                             -                         (8.831.054)              

Outros ganhos e perdas financeiros (1.576.296)       2.586.434          1.641.622                  (462)                       2.651.298                  

Impostos s/ lucros (1.050.340)       389.736             (2.959.751)               -                         (3.620.355)              

Resultado líquido das atividades continuadas (38.590.841)     (22.968.232)    (19.109.549)            412.039                  (80.256.583)            

Resultado líquido das atividades descontinuadas 8.831.181                  

Interesses não controlados pelo Grupo 83                         11.022                621                              -                         11.726                        

Resultado líquido atribuível ao grupo (38.590.924)     (22.979.254)    (19.110.170)            412.039                  (71.437.127)            

Outras Informações:

Ativos do segmento 78.526.828 155.725.468 63.258.579 (39.883.610) 257.627.265 

   Ativos totais consolidados 78.526.828 155.725.468 63.258.579 (39.883.610) 257.627.265 

Passivos do segmento 37.176.581        137.134.832     200.140.379             (50.625.006)        323.826.786

   Passivos totais consolidados 37.176.581 137.134.832 200.140.379 (50.625.006)        323.826.786

Gastos de depreciação e de amortização e perdas por imparidade 31.824.275        504.074             365.939                      -                         32.694.288

Provisões e ajustamentos de valor 4.646.624          8.999.626          14.744.000                -                         28.390.250

Reversão de ajustamentos -                     -                     -                             -                         -                             

Aquisições de activos fixos

tangíveis e intangíveis no período 1.396                   1.143 -                             -                         2.539

(1) Diferencial consolidado 31-12-2016 reexpresso refere-se ao segmento das concessões (rodoviárias)
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- Os ativos líquidos e investimentos em ativos tangíveis e intangíveis distribuem-se, a 31 de 
dezembro de 2016 e 2015, por mercados geográficos, como segue: 
 

 
 

 
 
 
7. CLASSES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
Os instrumentos financeiros, de acordo com as políticas contabilísticas descritas na Nota 2.6, foram 
classificados como segue: 
 

Portugal Angola E.U.A. Outros
Total 

31.12.2016

Ativos líquidos:

     - Ativos intangíveis 6.551.000 - - - 6.551.000                  

     - Ativos fixos tangíveis 25.300.684 - 1.028.410 1.722 26.330.816               

     - Propriedades de investimento 4.066.698 - - - 4.066.698                  

     - Empresas associadas, conjuntamente controladas e

        outros investimentos financeiros
3.038.886 39.454 - 408.268 3.486.608                  

     - Outros ativos financeiros 5.000.000 - - - 5.000.000                  

     - Inventários 15.831.222 - - - 15.831.222               

     - Dívidas de terceiros 8.987.703 2.763.936 3.880.084 276.040 15.907.763               

     - Disponibilidades 6.723.284 490.229 8.570 2.170 7.224.253                  

     - Ativos por impostos diferidos - - - - -                             

     - Ativos afetos a atividades descontinuadas e ativos 

não corrente detidos para venda
114.450.965 - - - 114.450.965             

     - Outros activos correntes e não correntes 8.154.057 3.410 73 963.590 9.121.130                  

Totais 198.104.499 3.297.029 4.917.137 1.651.790 207.970.455

 
Portugal Angola E.U.A. Outros

Total 

31.12.2015

Ativos líquidos:

     - Ativos intangíveis 6 551 000 - - - 6 551 000 

     - Ativos fixos tangíveis 28 665 074 - 1 098 824 153 989 29 917 887 

     - Propriedades de investimento 13 390 214 - - - 13 390 214 

     - Empresas associadas, conjuntamente controladas e

        outros investimentos financeiros
98 218 363 33 572 - 421 433 98 673 368 

     - Outros ativos financeiros 38 500 000 - - - 38 500 000 

     - Inventários 18 809 778 321 584 - - 19 131 362 

     - Dívidas de terceiros 24 256 324 3 465 300 3 759 878 2 438 977 33 920 479 

     - Disponibilidades 1 661 559 583 560 1 749 4 285 2 251 153 

     - Ativos por impostos diferidos 4 987 397 - - 7 058 4 994 455 

     - Ativos não correntes detidos para venda - - - - - 

     - Outros activos correntes e não correntes 10 293 217 4 059 71 - 10 297 347                

Totais 245 332 926           4 408 075                4 860 522                3 025 742                257 627 265              
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31.12.2016

Ativos não correntes

Empréstimos a empresas associadas e conjuntamente controladas 5 27.500 - 27.500

Outros investimentos financeiros 12 2.778.086 631.850 3.409.936

Outros ativos financeiros 13 - 5.000.000 5.000.000

Outros ativos não correntes 16 7.866.000 - 7.866.000

10.671.586 5.631.850 16.303.436

Ativos correntes

Clientes 15 5.774.917 - 5.774.917

Outras dívidas de terceiros 15 9.849.131 - 9.849.131

Caixa e seus equivalentes 17 7.224.253 - 7.224.253

22.848.301 - 22.848.301

33.519.887 5.631.850 39.151.737

31.12.2015

Ativos não correntes

Empréstimos a empresas associadas e conjuntamente controladas 5 21.922.911 - 21.922.911

Outros investimentos financeiros 12 2.768.217 684.732 3.452.949

Outros ativos financeiros 13 - 38.500.000 38.500.000

Outros ativos não correntes 16 7.866.000 - 7.866.000

32.557.128 39.184.732 71.741.860

Ativos correntes

Clientes 15 7.912.630 - 7.912.630

Outras dívidas de terceiros 15 25.423.803 - 25.423.803

Outros ativos financeiros 16 2.084.400 - 2.084.400

Caixa e seus equivalentes 17 2.251.153 - 2.251.153

37.671.986 - 37.671.986

70.229.114 39.184.732 109.413.846

Ativos financeiros Notas

Empréstimos 

e contas a 

receber

Disponíveis 

para venda
Total
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Instrumentos Financeiros reconhecidos a justo valor 

 
Em 2013 o Grupo SDC Investimentos aplicou pela primeira vez a IFRS 13 – Mensuração ao Justo 
Valor. Esta norma requer que o justo valor seja divulgado de acordo com a hierarquia de justo valor 
em que se encontra: 
- Nível 1: o justo valor é determinado com base em preços de mercado ativo para idênticos ativos 

e passivos; 
- Nível 2: o justo valor é determinado com base em outros dados que não sejam os preços de 

mercado identificados no nível 1, mas que sejam possíveis de ser observáveis; e 

31.12.2016

Passivos não correntes

Empréstimos bancários 19 - 14.035.872 14.035.872

- 14.035.872 14.035.872

Passivos correntes

Empréstimos obrigacionistas 19 - 99.637.890 99.637.890

Empréstimos bancários 19 - 49.619.695 49.619.695

Fornecedores 21 - 11.222.579 11.222.579

Fornecedores de investimento 21 - 398.395 398.395

Adiantamentos de clientes 21 - 113.643 113.643

Outros dívidas a terceiros 21 - 42.663.876 42.663.876

Instrumentos financeiros derivados 20 - - -

- 203.656.077 203.656.077

- 217.691.949 217.691.949

31.12.2015

Passivos não correntes

Empréstimos obrigacionistas 19 - 79.263.505 79.263.505

Empréstimos bancários 19 - 116.442.572 116.442.572

Instrumentos financeiros derivados 20 3.809.543 - 3.809.543

3.809.543 195.706.077 199.515.620

Passivos correntes

Empréstimos obrigacionistas 19 - 20.000.000 20.000.000

Empréstimos bancários 19 - 51.410.342 51.410.342

Fornecedores 21 - 12.714.646 12.714.646

Fornecedores de investimento 21 - 420.710 420.710

Adiantamentos de clientes 21 - 137.850 137.850

Outros dívidas a terceiros 21 - 12.503.142 12.503.142

- 97.186.690 97.186.690

3.809.543 292.892.767 296.702.310

Passivos financeiros Derivados

Passivos 

financeiros 

registados pelo 

custo amortizado

Total Notas
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- Nível 3: o justo valor é determinado com base em modelos de avaliação, cujos principais inputs 
não são observáveis no mercado. 

 

 
 
8. ATIVOS INTANGÍVEIS 

 
Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor dos 
ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o 
seguinte: 
 

Ativos financeiros mensurados a justo valor

Outros ativos financeiros 13 5.000.000 38.500.000

5.000.000 38.500.000

Passivos financeiros mensurados a justo valor

Instrumentos financeiros derivados não corrente 20 - 3.809.543

Instrumentos financeiros derivados correntes 20 - -

- 3.809.543

Notas 31.12.2015      

Nível 2

31.12.2016      

Nível 2
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Saldo inicial 1.1.2016 2.486.370 8.920.709 11.407.079 

Alienações (19.919) - (19.919)

Efeito de conv. Cambial - (1.095)                                  (1.095)

Saldo final a 31.12.2016 2.466.451 8.919.614 11.386.065 

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 1.1.2016 346.087 17.709 363.796 

Alienações (3.585) - (3.585)

Efeito de conv. Cambial - (1.095) (1.095)

Saldo final 31.12.2016 342.502 16.614 359.116 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2016 2.140.283 2.352.000 4.492.283 

Alienações (16.333) - (16.333)

Saldo final 31.12.2016 2.123.950 2.352.000 4.475.950 

Total 2.466.451 2.368.614 4.835.065 

Total Liquido 0 6.551.000 6.551.000 

Ativos intangíveis

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis
Total

Ativos intangíveis

Ativo Bruto

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis
Total
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O valor em ativos intangíveis respeita essencialmente a Acordos de Concessão de Serviços Públicos 

(IFRIC12). 

Os efeitos considerados na coluna “Atividades descontinuadas” no exercício de 2015 correspondem 

aos impactos da participação financeira na C.P.E. – Parques de Estacionamento, S.A.. 

Em virtude dos projetos de desenvolvimento das mini-hídricas (em Portugal e S. Tomé e Príncipe) se 
encontrarem com graus de desenvolvimento residuais, o Grupo interrompeu, em 2013, a 
capitalização dos encargos financeiros com os empréstimos contraídos para financiar a aquisição e 
construção daquelas concessões, tendo procedido ao “abate” do montante capitalizado nos anos 
anteriores, no valor de 1.978.174 euros. No final do exercício de 2014, foram registadas perdas por 
imparidade sobre o valor da licença de exploração, no montante de 2.352.000 euros. 
 
As perdas por imparidade acumuladas bem como as registadas nos exercícios de 2016 e 2015 
detalham-se do seguinte modo: 
 

Saldo inicial 1.1.2015 58 106 315 9 826 853 67 933 168 

Variação de perímetro - (641 000) (641 000)

Atividades descontinuadas (55 619 945) (271 263)                              (55 891 208)

Efeito de conv. Cambial - 6 119                                      6 119 

Saldo final a 31.12.2015 2 486 370 8 920 709 11 407 079 

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 1.1.2015 13 565 043 11 021 13 576 064 

Atividades descontinuadas (13 229 475) - (13 229 475)

Amortizações do exercício 10 519 - 10 519 

Efeito de conv. Cambial - 6 688 6 688 

Saldo final 31.12.2015 346 087 17 709 363 796 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2015 14 656 000 2 505 948 17 161 948 

Perdas por imparidade do exercício 431 283 - 431 283 

Atividades descontinuadas (12 947 000) (153 948) (13 100 948)

Saldo final 31.12.2015 2 140 283 2 352 000 4 492 283 

Total 2 486 370 2 369 709 4 856 079 

Total Liquido 0 6 551 000 6 551 000 

Total

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis

Ativos intangíveis

Ativo Bruto
Total

Ativos intangíveis

Amortizações e perdas por imparidade acumuladas

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis
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A informação relativa aos valores líquidos dos ativos intangíveis por segmento de relato primário, à 

data de 31 de dezembro de 2016 e de 2015, pode ser analisada como segue: 

 

 

 
À data de 31 de dezembro de 2016 não existem compromissos contratuais para a aquisição de ativos 
intangíveis nem foram reconhecidas despesas de investigação e desenvolvimento como um gasto no 
período. 
 
Parques de Estacionamento 

O Grupo SDC - Investimentos detinha a 31 de dezembro de 2015, um parque de estacionamento em 
regime de concessão no território nacional através da subsidiária Costaparques – Estacionamentos, 
S.A.. Até à alienação da participação na subsidiária CPE – Companhia de Parques de Estacionamento, 
S.A. manteve a exploração de um conjunto mais alargado de parques. A principal informação 
respeitante aos contratos de concessão e os valores contabilísticos afetos ao mesmo, como segue: 
 

 
 

No exercício de 2016 a empresa acordou o encerramento da exploração do referido parque por o 

mesmo não se apresentar rentável. 

 

Recursos hídricos energia hidroeléctrica 1T - 818.000 - 818.000 

Recursos hídricos energia hidroeléctrica 4T - 1.534.000 - 1.534.000 

Parque Estacionamento Gemini (16.333) 2.123.950 431.283 2.140.283 

Total (16.333) 4.475.950 431.283 4.492.283 

31.12.2015

Acumuladas
Perdas por imparidade

31.12.2016 

Exercício

31.12.2016

Acumuladas

31.12.2015

Exercício

Concessões - 6.551.000 6.551.000 

Grupo SDC e outras - - - 

Total - 6.551.000 6.551.000 

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis

Total a

31.12.2016

Concessões - 6 551 000 6 551 000 

Grupo SDC e outras - - - 

Total - 6 551 000 6 551 000 

Acordos de 

concessão de 

serviços

Outros ativos 

intangíveis

Total a

31.12.2015

Parque Gemini Oliveira de Azeméis 12-12-2006 50 anos 2.466.451 (342.502) (2.123.950) - - 

Total 2.466.451 (342.502) (2.123.950) - - 

Amortizações 

Acumuladas

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Valor liquido

31.12.2016

Valor liquido

31.12.2015
Concessão Local

Data inicio da 

concessão

Duração sem 

prorrogações
Valor Bruto
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Concessões de energia (mini-hídricas) 

O Grupo SDC Investimentos, através da sua subsidiária SDC Hidroenergia, S.A. desenvolve uma 
atividade de construção e exploração de centrais hidroelétricas. Em Dezembro de 2010, O Grupo 
celebrou quatro contratos de implementação de aproveitamento hidroelétrico para um prazo de 45 
anos, dois no Rio Zêzere, um em Abrantes e outro em Castro D’Aire, totalizando uma potência a 
instalar de cerca de 28 MW, para um investimento total de cerca de 44 milhões de Euros, como 
segue: 

 Lote 1T – Rio Zêzere 

 Lote 4T – Cascata do Zêzere (Minas + Carregal) 

 Lote 8T – Abrantes 
 
Em virtude das carências de financiamento para um cabal desenvolvimento daqueles projetos, os 
mesmos têm evoluído muito lentamente, encontrando-se atualmente em fase de elaboração de 
estudos e de obtenção de licenças. Os montantes capitalizados como ativos intangíveis 
compreendem essencialmente a contrapartida paga ao Estado Português pelas referidas concessões. 
 
A informação respeitante a estes contratos de concessão e os valores contabilísticos afetos aos 
mesmos é como segue: 
 

 
 
 
9. ATIVO FIXO TANGÍVEL 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor dos 

ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, 

foi o seguinte: 

Recursos hídricos energia hidroeléctrica 1T Rio Zêzere 45 2.001.000 - 818.000 1.183.000 1.183.000

Recursos hídricos energia hidroeléctrica 4T Cascata do Zêzere 45 3.401.000 - 1.534.000 1.867.000 1.867.000

Recursos hídricos energia hidroeléctrica 8T Rio Tejo - Abrantes 45 3.501.000 - - 3.501.000 3.501.000

Total 8.903.000 - 2.352.000 6.551.000 6.551.000 

Concessão Local

Perdas por 

imparidade 

acumuladas

Valor liquido

31.12.2016

Valor liquido

31.12.2015

Duração sem 

porrogações
Valor Bruto

Amortizações 

Acumuladas
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Saldo Inicial a 1.1.2016 86.932.401 2.760.879 3.203.192 4.838.521 97.734.993 

Aquisições - 3.870 3.687 - 7.557 

Efeito da conversão cambial 134.965 - 1.103 - 136.068 

Variação de perímetro - - - - - 

Alienações (928.719) (1.799.074) (207.050) - (2.934.843)

Regularizações - - - (4.838.521) (4.838.521)

Saldo Final a 31.12.2016 86.138.647 965.675 3.000.932 - 90.105.254 

Amortizações acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2016 17.610.057 2.574.534 2.956.819 - 23.141.410 

Amortizações do exercício 245.159 23.585 52.253 - 320.997 

Efeito da conversão cambial - - 20 - 20 

Alienações (95.799) (1.646.910) (142.801) - (1.885.510)

Saldo Final a 31.12.2016 17.759.417 951.209 2.866.291 - 21.576.917 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2016 39.824.219 - 12.956 4.838.521 44.675.696 

Imparidade do exercício 2.704.122 - - - 2.704.122 

Reversões de perdas por imparidade (332.841) - (10.935) - (343.776)

Regularizações - - - (4.838.521) (4.838.521)

Saldo Final a 31.12.2016 42.195.500 - 2.021 - 42.197.521 

Total 59.954.917 951.209 2.868.312 - 63.774.438 

Total Liquido 26.183.730 14.466 132.620 - 26.330.816 

Total
Ativos Fixos Tangíveis

Ativo Bruto

Terrenos e 

edifícios

Equipamento 

básico

Outros ativos 

fixos tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 

curso

Total

Ativos Fixos Tangíveis

Amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas

Terrenos e 

edifícios

Equipamento 

básico

Outros ativos 

fixos tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 

curso
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As alienações de ativos fixos do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 incluem (i) a dação em 

pagamento do 15º piso do edifício da Delegação de Lisboa pelo montante de cerca de 450.000 Euros, 

originando uma menos-valia de aproximadamente 450.000 Euros, para pagamento de parte do 

financiamento junto do Millennium BCP; (ii) alienação do equipamento da subsidiária Hidroequador 

Santomente ao Estado de S. Tomé. 

 

Em 31 de Dezembro de 2016, o Grupo procedeu ao desreconhecimento dos ativos em curso afetos a 

entidade do grupo Hidroeléctrica STP, Limitada através da utilização da imparidade que estava 

constituído pelo mesmo montante, estando este montante refletido na linha “regularizações”. 

 

Saldo Inicial a 1.1.2015 105 550 231 5 648 638 3 988 242 4 838 521 120 025 632 

Aquisições - 1 071 1 468 - 2 539 

Efeito da conversão cambial 493 794 4 632 (7 789) - 490 637 

Atividades descontinuadas (19 111 624) (2 893 462) (583 556) - (22 588 642)

Alienações - - (195 173) - (195 173)

Saldo Final a 31.12.2015 86 932 401 2 760 879 3 203 192 4 838 521 97 734 993 

Amortizações acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2015 23 188 696 4 661 795 3 563 683 - 31 414 174 

Amortizações do exercício 665 252 64 627 45 268 - 775 147 

Efeito da conversão cambial - - 28 - 28 

Atividades descontinuadas (6 243 891) (2 151 888) (547 219) - (8 942 998)

Alienações - - (104 941) - (104 941)

Saldo Final a 31.12.2015 17 610 057 2 574 534 2 956 819 - 23 141 410 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2015 16 893 799 - - 4 838 521 21 732 320 

Imparidade do exercício 25 166 417 - 12 956 - 25 179 373 

Efeito da conversão cambial 297 003 - - - 297 003 

Atividades descontinuadas (2 533 000) - - - (2 533 000)

Saldo Final a 31.12.2015 39 824 219 - 12 956 4 838 521 44 675 696 

Total 57 434 276 2 574 534 2 969 775 4 838 521 67 817 106 

Total Liquido 29 498 125 186 345 233 417 - 29 917 887 

Total

Ativos Fixos Tangíveis

Ativo Bruto

Terrenos e 

edifícios

Equipamento 

básico

Outros ativos 

fixos tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 
Total

Ativos Fixos Tangíveis

Amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas

Terrenos e 

edifícios

Equipamento 

básico

Outros ativos 

fixos tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 

curso
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Adicionalmente, no exercício de 2016, em resultado de novas avaliações efetuadas no exercício por 

um avaliador independente externo, utilizando o método do rendimento, considerando os contratos 

de arrendamento em vigor, bem como o referencial de valor de venda em resultado de 

contratos/acordos assinados no início de 2017 foram efetuados reforços de perdas por imparidade 

em alguns imóveis e reverões em outros. 

 

Em 31 de Dezembro de 2015, para além dos impactos decorrentes da subsidiária CPE – Companhia 

de Parques de Estacionamento, S.A., unidade operacional descontinuada e alienada no exercício, no 

exercício de 2015 há uma redução do valor global da rubrica “ativos fixos tangíveis” em resultado do 

reconhecimento de perdas por imparidade sobre ativos imobiliários.  

 
No exercício de 2015, as perdas por imparidade registadas nos ativos imobiliários, em “Terrenos e 

edifícios”, no montante de 25.179.373 euros, foram suportadas em avaliações, realizadas utilizando 

o método do rendimento e, para o efeito, yields compreendidas entre 6,25% e 12,5%, estando o 

justo valor do imóvel na categoria de “Nível 3”, de acordo com a classificação dada pelo IFRS 13. 

 
As perdas por imparidade acumuladas bem como as registadas nos exercícios de 2016 e 2015 

detalham-se do seguinte modo: 

 

 

 
A 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os seguintes ativos encontravam-se hipotecados, garantindo 

passivos do Grupo: 

 

Edifício Galeria Central (321.431) 4.421.528 4.742.959 4.742.959 

Edifício Cinemas - 2.329.682 - 2.329.682 

Edíficio Senhora do Porto - Parque estacionamento - 11.293.299 1.840.916 11.293.299 

Estaleiro S. Félix da Marinha - 3.008.946 2.973.097 3.008.946 

Delegação de Lisboa - Julieta Ferrão 390.856 3.361.768 2.802.664 2.970.912 

Centro Comercial (Pisos 1,2,3 e 4) 2.113.266 14.556.699 12.443.433 12.443.433 

Imoveis Hidroeléctrica STP, Limitada - - - 4.838.521 

Outros 177.655 3.225.600 376.305 3.047.945 

Total 2.360.346 42.197.522 25.179.373 44.675.696 

31.12.2015

Acumuladas
Perdas por imparidade

31.12.2016

Exercício

31.12.2016

Acumuladas

31.12.2015

Exercício
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A informação relativa aos valores líquidos dos ativos fixos tangíveis por segmento de relato primário, 

à data de 31 de dezembro de 2016 e de 2015, pode ser analisada como segue: 

 

 

 

 

À data de 31 de Dezembro de 2016 não existem compromissos contratuais materialmente relevantes 

para a aquisição de ativos fixos tangíveis.  

 
  

Segmento imobiliário

Edifício Galeria Central 9.600.000 9.600.000 

Edifício Cinemas 677.500 677.500 

Edíficio Senhora do Porto - Parque estacionamento 196.615 196.615 

Terreno Santa Luzia Lote 9 126.168 658.473 

Estaleiro S. Félix da Marinha 2.042.055 2.050.000 

Parque de Estacionamento Oporto Center 504.271 504.271 

Edífico Santos Pousada 64.084 75.361 

Total 13.210.693 13.762.219 

31.12.2015Ativos Tangíveis dados em hipoteca 31.12.2016

Imobiliário 25.153.598 14.466 127.372 25.295.435 

Concessões 1.722 - 2.386 4.108 

Grupo SDC e outras 1.028.411 - 2.862 1.031.272 

Total 26.183.730 14.466 132.620 26.330.816 

Total a

31.12.2016

Terrenos e 

edificios

Equipamento 

Básico

Outros Ativos 

tangíveis

Imobiliário 28 413 834 7 392 228 163 28 649 389 

Concessões 1 870 178 953 3 682 184 505 

Grupo SDC e outras 1 082 421 - 1 572 1 083 993 

Total 29 498 125 186 345 233 417 29 917 887 

Terrenos e 

edificios

Equipamento 

Básico

Total a

31.12.2015

Outros Ativos 

tangíveis
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10. INFORMAÇÃO SOBRE OS BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA E OPERACIONAL 

 
Locação Financeira 

 

O Grupo SDC – Investimentos possui ativos fixos tangíveis incluídos na demonstração da posição 

financeira em regime de locação financeira, os quais se encontram denominados em euros. À data de 

31 de Dezembro de 2016 e 2015 o valor contabilístico desses bens é como segue: 

 

 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 a Empresa concluiu o acordo com o Estado de S. 

Tomé onde se inclui a alienação deste ativo, tendo, no entanto, mantido a responsabilidade 

associada ao financiamento obtido para a compra deste ativo. 

 

A responsabilidade do Grupo por estes contratos é como segue: 

 

 

 

A reconciliação entre o total dos futuros pagamentos mínimos das locações financeiras à data da 

demonstração da posição financeira e o seu valor presente, por períodos, é como segue: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Locação financeira Ativo bruto Amort acum. Ativo líquido Ativo bruto Amort acum. Ativo líquido

 Equipamento básico 0 0 0 1.490.646 1.338.603 152.043

Total 0 0 0 1.490.646 1.338.603 152.043

31.12.2016 31.12.2015

Corrente 239.449                         260.368

Não corrente -                                - 
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Os contratos de locação financeira vencem juros a taxa de mercado e têm períodos de vida útil 

definidos. Não existem à data de 31 de Dezembro de 2016 e de 2015 rendas contingentes nem 

restrições respeitantes a dividendos (ou qualquer dívida adicional) associados aos contratos de 

locação financeira em vigor. 

Adicionalmente, o Grupo realizou em anos anteriores duas operações de lease-back imobiliário cujo 

passivo se encontra apresentado na demonstração da posição financeira consolidada como 

“Empréstimos bancários”. À data de 31 de Dezembro de 2016, o passivo corrente e o passivo não 

corrente associados a estes contratos ascende a 1.885.575 Euros e 11.502.564 Euros, respetivamente 

(Nota 19). 

As principais condições associadas aos contratos de lease-back imobiliário são as seguintes: 

 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

-                                260.368

239.449                         -                             

239.449                         260.368                      

Atualização / Juros -                                -                             

239.449                         260.368                      

239.449                         260.368                      

-                                -                             

Corrente (Nota 21)

Não Corrente (Nota 21)

2017

Pagamentos mínimos da locação financeira

2016

Valor presente dos pagamentos

mínimos da locação financeira

Contrato Contrato de locação financeira Imobiliário nº 450003696

Data do contrato 28 de dezembro de 2005; aditamento de 12 de Outrubro de 2016

Locador Banco Comercial Português, S.A.

Locatário Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A.

Objeto Aquisição com financiamento de benfeitorias de imóveis alienados

pela HABITOP - Sociedade Imobiliária S.A. e pela Ciagest - 

Imobiliária e Gestão, S.A.

Valor do financiamento Valor total financiado: 17.352.500 Euros

Valor residual 295 050 Euros

Prazo 25 de novembro de 2034

Número de rendas 46 rendas, antecipadas

Periodicidade Semestral

Taxa de juro Euribor a 6 meses + 1,5%
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Em 30 de dezembro de 2016 foi realizada dação em pagamento parcial associada ao financiamento 

(contrato 450007448) pela cedência do 15º piso do edifício da delegação de Lisboa, tendo 

igualmente ficado acordado com o banco a regularização da parte remanescente no exercício de 

2017, através da dação em pagamento dos demais pisos do mesmo imóvel. 

 

Locação Operacional 

 

Durante o exercício de 2016 e 2015 foram reconhecidos gastos de 69.580 e 91.667 euros, 

respetivamente, relativos a rendas de contratos de locação operacional. 

As rendas de contratos de locação operacional (rendas fixas) mantidos pelo Grupo em 31 de 

Dezembro de 2015 e 2014, essencialmente relativas a contratos de locação operacional de viaturas, 

apresentam os seguintes vencimentos: 

 

 

 

Não existem rendas contingentes significativas, nem restrições impostas por estes acordos de 

locação, designadamente no que se refere a dividendos ou dívida adicional. No termo dos contratos, 

existe opção de compra ao justo valor. 

 

 

Contrato Contrato de locação financeira Imobiliário nº 450007448

Data do contrato 29 de fevereiro de 2008; aditamento de 16 de dezembro de 2015

Locador Banco Comercial Português, S.A.

Locatário Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A.

Objeto Fracções de prédio urbano sito na Rua Alvaro Pais, Rua Sousa Lopes

e Rua Julieta Ferrão, Lisboa

Valor do financiamento Valor total financiado: 3.000.000 Euros

Taxa de juro Euribor a 6 meses + 1,5%

Vencimentos 31.12.2016 31.12.2015

2016 0 69.580

2017 57.213 53.490

2018 52.405 53.490                                      

2019 50.080 51.166                                      

Total 159.698 227.726
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11. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor das 

propriedades de investimento, foi o seguinte: 

 

 

 

Saldo inicial 1.1.2016 35.190.344 35.190.344 

Alienação (28.160.653) (28.160.653)

Saldo final a 31.12.2016 7.029.691 7.029.691 

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 1.1.2016 13.167.551 13.167.551 

Amortizações do exercício 203.506 203.506 

Alienação (12.839.657) (12.839.657)

Saldo final 31.12.2016 531.399 531.399 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2016 8.632.579 8.632.579 

Perdas por imparidade do exercício 41.759 41.759 

Reversões imparidade do exercício (1.239.316) (1.239.316)

Alienação (5.003.428) (5.003.428)

Saldo final 31.12.2016 2.431.594 2.431.594 

Total 2.962.993 2.962.993 

Total Liquido 4.066.698 4.066.698 

Propriedades de 

investimento

Total

Propriedades de 

investimento
Total
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As alienações registadas no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 correspondem na realidade 

a dações em pagamento efetuadas pelo Grupo para a regularização de financiamento obtidos. Em 

resultado do contrato assinado em 30 de novembro com o Banco Popular, foi realizada dação em 

cumprimento para pagamento de responsabilidades no montante de aproximadamente 17.000.000 

Euros, tendo sido entregues os imóveis do Parque Industrial de Rechousa e do Hotel Star Inn, o que 

resultou num ganho para o Grupo de aproximadamente 3.600.000 Euros. No exercício foi ainda 

realizada dação em pagamento de um financiamento de aproximadamente 400.000 Euros junto do 

Banif, pela entrega de 4 apartamentos em Santos Pousada, cujo valor contabilístico era próximo da 

dívida regularizada. 

 

No exercício de 2015 foram alienadas 15 frações do projeto imobiliário da Talatona em Luanda, 

Angola, correspondendo à totalidade das frações que se encontravam arrendadas e, como tal, 

registadas na rubrica de “propriedades de investimento”, tendo gerado uma mais-valia de 

aproximadamente 262.000 euros registada na rubrica  “outros ganhos operacionais” (Nota 27).  

 

Saldo inicial 1.1.2015 42 023 234 42 023 234 

Alienações (6 832 238) (6 832 238)

Regularizações (652) (652)

Saldo final a 31.12.2015 35 190 344 35 190 344 

Amortizações acumuladas

Saldo inicial 1.1.2015 12 908 633 12 908 633 

Amortizações do exercício 533 396 533 396 

Alienações (274 479) (274 479)

Saldo final 31.12.2015 13 167 551 13 167 551 

Perdas por imparidade acumuladas

Saldo Inicial a 1.1.2015 2 868 010 2 868 010 

Perdas por imparidade do exercício 5 764 569 5 764 569 

Saldo final 31.12.2015 8 632 579 8 632 579 

Total 21 800 130 21 800 130 

Total Liquido 13 390 214 13 390 214 

Amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas
Propriedades de 

investimento
Total

Valores Brutos
Propriedades de 

investimento
Total
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O justo valor de cada propriedade de investimento foi determinado através de avaliações realizadas 

utilizando o método do rendimento, estando o justo valor do imóvel na categoria de “Nível 3”, de 

acordo com a classificação dada pelo IFRS 13. 

 

O detalhe de justo valor apurado e de yield / indicador de mercado utilizado na avaliação de cada 

uma das propriedades de investimento em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é conforme se segue: 

 

 

  

 

 

Conjunto imobiliário - Campo 24 de Agosto:

     Terminal rodoviário 1.211.200 1.211.200 Método do rendimento

     Rua Santos Pousada, 318 208.286 197.300 Método comparativo

Empreendimento Cais da Fontinha 491.020 555.112 Método comparativo

Conjunto imobiliário - Rua Nossa Senhora do Porto:

     Edifício de escritórios e Parque de estacionamento 1.203.808 1.203.808 Método do rendimento

Apartamentos (Empreendimento Troia Resort) 412.835 412.835 Método comparativo

Outros 539.549 n.a.

Total 4.066.698 3.580.254 

Propriedades de investimento

31-12-2016

Montante 

registado
Justo Valor Método

Conjunto imobiliário - Campo 24 de Agosto:

     Terminal rodoviário 640 500 2 562 000 Método do rendimento

     Rua Santos Pousada, 318 607 342 748 000 Método comparativo

Empreendimento Cais da Fontinha 498 772 511 942 Método comparativo

Parque Industrial da Rechousa 7 500 000 7 500 000 Método do rendimento

Conjunto imobiliário - Rua Nossa Senhora do Porto:

     Edifício de escritórios e Parque de estacionamento 1 081 328 1 081 328 Método do rendimento

     Hotel Star Inn 2 200 000 2 200 000 Método do rendimento

Apartamentos (Empreendimento Troia Resort) 457 894 452 760 Método comparativo

Outros 404 379 n.a.

Total 13 390 214 15 056 030 

Propriedades de investimento
Montante 

registado
Justo Valor Método

31-12-2015
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Para a determinação do valor de mercado pelo método do rendimento foram consideradas yields 

entre 8% e 9,5%, consoante o tipo de ativo. 

 

No decurso do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 foram reconhecidos em 

resultados os seguintes rendimentos e gastos relacionados com propriedades de investimento: 

 

 

As perdas por imparidade acumuladas em propriedades de investimento mensuradas ao custo são 

como segue: 

 

 

 

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as seguintes propriedades de investimento encontravam-se 

hipotecadas, garantindo passivos do Grupo: 

 

Conjunto imobiliário - Campo 24 de Agosto:

     Terminal rodoviário - 9.801 (580.501) - - - 

     Rua Santos Pousada, 318 131.630 9.325 - 48.000 9.371 102.768 

Empreendimento Cais da Fontinha 31.651 7.752 - 40.376 3.862 - 

Parque Industrial da Rechousa - - - 414.861 227.558 3.070.890 

Conjunto imobiliário - Rua Nossa Senhora do Porto:

     Edifício de escritórios e Parque de estacionamento 5.808 8.563 (129.522) 20.576 14.889 365.687 

     Hotel Star Inn 89.484 - - 185.742 207.207 2.225.224 

Apartamentos (Empreendimento Troia Resort) 143.052 3.300 41.759 68.875 3.590 - 

Outros 136.458 164.765 (529.293) 25.166 66.919 - 

Total 538.082 203.506 (1.197.557) 803.596 533.396 5.764.569 

31-12-2015

Propriedades de investimento
Rendimentos de 

rendas

Amortizações do 

exercício

Perdas por 

imparidade

Rendimentos de 

rendas

Amortizações 

do exercício

Perdas por 

imparidade

31-12-2016

Conjunto imobiliário - Campo 24 de Agosto:

     Terminal rodoviário (580.501) 1.376.041 - 1.956.542 

     Rua Santos Pousada, 318 - 129.603 102.768 180.173 

Empreendimento Cais da Fontinha - 46.948 - 46.948 

Parque Industrial da Rechousa - - 3.070.890 3.070.890 

Conjunto imobiliário - Rua Nossa Senhora do Porto: - 

     Edifício de escritórios e Parque de estacionamento (129.522) 639.711 365.687 400.930 

     Hotel Star Inn - - 2.225.224 2.225.224 

Apartamentos (Empreendimento Troia Resort) 41.759 115.471 - 73.712 

Outros (529.293) 123.820 - 678.160 

Total (1.197.557) 2.431.594 5.764.569 8.632.579 

31.12.2015

Acumuladas
Perdas por imparidade

31.12.2016

Exercício

31.12.2016

Acumuladas

31.12.2015

Exercício
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Não existem à data de demonstração da posição financeira obrigações contratuais para comprar, 

construir ou desenvolver propriedades de investimento ou para reparação, manutenção ou 

aumentos das mesmas. 

 

12. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os movimentos ocorridos na rubrica “outros investimentos 

financeiros” detalham-se do seguinte modo: 

 

 

 

Segmento imobiliário

Edifício Senhora da Hora - Bloco J 544.993 1.081.328 

Edifício Senhora da Hora - Parque Estacionamento (4/236 a vos) 3.385 3.385 

Edífico Hotel Star Inn - 2.200.000 

Edifício Troia 412.835 457.894 

Edíficio Santa Luzia 126.168 127.423 

Empreendimento Cais da Fontinha 491.020 498.772 

Edifício terminal rodoviário 1.211.200 640.500 

Edíficio Santos Pousada 144.203 525.849 

Edifício Parque Industrial da Rechousa - 7.500.000 

Total 2.933.805 13.035.150 

Propriedades Investimento dados em hipoteca 31.12.2016 31.12.2015

Variação de Efeito de Transfer. Saldo Final

perímetro conv. cambial  e Abates 31.12.2016

Ativos financeiros disponíveis para venda 849.733 -                            -                           -                            (87)                            (54.000)                    795.646

Fundo compensação do trabalho 0 -                            1.205                         -                            -                            -                            1.205

Empréstimos concedidos e contas a receber 2.933.216 -                            13.034                      -                            -                            (3.165)                      2.943.085

Perdas por imparidade (330.000) -                            -                           -                            -                            -                            (330.000)

Total 3.452.949 0 14.239                      -                            (87)                            (57.165) 3.409.936

Outros  investimentos financeiros Saldo Inicial Aumentos Alienações
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O valor registado na coluna de “Alienações” respeita à alienação da totalidade da participação na 

Indáqua Feira, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015. 

 

O montante registado na rubrica “Perdas por imparidade” respeita ao investimento financeiro 

(partes de capital e empréstimos) na sociedade Montinho Monchique. 

 

À data de 31 de Dezembro de 2016 e 2015 a decomposição do saldo registado na rubrica “Outros 

investimentos financeiros” é como segue: 

 

 

 

Variação de Efeito de Transfer. Saldo Final

perímetro conv. cambial  e Abates 31.12.2015

Ativos financeiros disponíveis para venda 874.673 -                            -                           (24.939)                   -                            -                            849.733

Empréstimos concedidos e contas a receber 2.933.217 -                            -                           -                            -                            -                            2.933.216

Perdas por imparidade (330.000) -                            -                           -                            -                            -                            (330.000)

Total 3.477.890 -                            -                           (24.939) -                            -                            3.452.949

Outros  investimentos financeiros Saldo Inicial Aumentos Alienações

Ativos financeiros disponíveis para venda 631.850 684.732

Empréstimos concedidos e contas a receber 2.778.086 2.768.217

Total 3.409.936 3.452.949

31.12.2016 31.12.2015
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Os ativos financeiros disponíveis para venda respeitam a participações que não consubstanciam valor 

significativo e não têm mercado regulamentado. Dada a dificuldade de mensurar o justo valor com 

fiabilidade, o Grupo SDC Investimentos regista estes investimentos pelo seu custo de aquisição.  

 

13. OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 

 

O saldo de 5.000.000 euros em “Outros ativos financeiros” corresponde ao justo valor do 

investimento na Soares da Costa Construção SGPS, S.A. (33,33%), valorizado na data de perda de 

controlo desta subsidiária ao justo valor da opção existente. 

Em 12 de fevereiro de 2014, foi concluída a operação de capitalização da área de negócio da 

construção, anunciada ao mercado em 13 de agosto e em 26 de novembro de 2013, nos termos 

constantes dos comunicados publicados nessas datas, e realizado o aumento de capital da subsidiária 

Soares da Costa Construção SGPS, S.A., no montante de 70 milhões de euros, por parte do investidor 

GAM Holdings, S.A..  

Ativos financeiros disponíveis para venda

Autopistas del Valle 17,00% 408.268 408.268

FICE + Fundação da Juventude - 62.349 62.349

Gameinvest 1,54% - 54.000

Sanibritas 7,41% 64.844 64.844

Areias - 249 249

Adrave - 4.988 4.988

Elos 16,30% 81.510 81.510

Elos - OM 16,30% 8.152 8.152

TESC - Produtos Tecnológicos, Lda 1,00% 285 372

Fundo Compensação do Trabalho - 1.205 0

631.850 684.732

Empréstimos concedidos e contas a receber

Elos 16,30% 2.778.086 2.765.052

Gameinvest 1,54% - 3.165

2.778.086 2.768.217

3.409.936 3.452.949

% 

participação
31.12.2016 31.12.2015



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

141 

 

Nessa data, iniciou-se a vigência da Parceria Estratégica e do Acordo Acionista entre a SDC- 

INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. (ex Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.) e a GAM Holdings,S.A..  

O Acordo Acionista tem uma vigência de 6 anos. A partir do 5º ano de vigência do Acordo, a SDC- 

INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. pode exercer o direito potestativo de venda da sua participação ao 

Investidor, que, em contrapartida, tem o direito de adquirir potestativamente essa participação, a 

partir da mesma data, pelo preço de 38,5 Milhões de euros. A Empresa até à data do efetivo 

exercício da opção tem direito a receber dividendos na proporção do investimento detido de 33%. 

Uma vez que o Grupo não se encontra exposto aos riscos e benefícios desta participação como 

consequência das opções existentes nem tem influência significativa, registou esta participação 

financeira ao seu justo valor na data da perda de controlo desta subsidiária. 

Durante o exercício de 2016, em resultado do Plano Especial de Revitalização (PER) no qual se 

encontra grande parte das empresas do Grupo Construção e em resultado da análise de 

recuperabilidade junto do outro acionista, sem prejuízo do seu direito no âmbito do acordo de 

parceira estratégica, do acordo acionista celebrado com a GAM Holding, o Grupo optou por registar 

uma perda por imparidade sobre o ativo no valor de 33.500.000 Euros. Deste modo, em 31 de 

dezembro de 2016, o valor contabilístico do ascende a 5.000.000 Euros (Nota 21).  

 

14. DISCRIMINAÇÃO DOS INVENTÁRIOS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica de Inventários detalha-se do seguinte modo: 

 

 

 

Durante o exercício de 2016, o Grupo não detinha projetos em desenvolvimento, pelo que não foram 

capitalizados encargos financeiros, como parte integrante do custo destes ativos. 

 

Em 31 de Dezembro de 2016, o reforço verificado nos ajustamentos de valor está relacionado com o 

reforço de imparidade no projeto de Troia (Lote de terreno e apartamentos) em função de avaliação 

e referencial de mercado atualizado no exercício. Há ainda o registo de imparidade para o imóvel 

detido em Angola. Durante o período foram efetuadas reversões de ajustamento de valor fruto das 

Inventários 31.12.2016 31.12.2015

  Produtos acabados e intermédios 9.536.597 11.408.019 

  Mercadorias 14.841.403 14.841.528 

  Ajustamentos de valor (Nota 24) (8.546.778) (7.118.185)

Total 15.831.222 19.131.362 
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alienações ocorridas dos apartamentos detidos pela entidade Cais da Fontinha - Investimentos 

Imobiliários, S.A. 

 

Em 31 de Dezembro de 2015, o reforço verificado nos ajustamentos de valor está basicamente 

relacionado com o montante de aproximadamente 2.983.000 euros registados para fazer face a 

imparidades nos ativos sitos na Rua Nossa Senhora do Porto e na zona das Antas, igualmente no 

Porto, como consequência de uma avaliação efetuada a estes ativos em 2015.  

 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 as rubricas de “Produtos Acabados e Intermédios” e 

“Mercadorias” detalham-se da seguinte forma: 

 

  

 

A 31 de Dezembro de 2016 e 2015 os seguintes inventários encontravam-se a garantir passivos do 

grupo: 

 

Inventários dados em hipoteca 31.12.2016 31.12.2015

Segmento imobiliário

        Mercadorias

Troiaresort 8.650.573 8.650.573 

Faro (loja e armazém) 237.500 237.500

Terrenos de Gondomar 264.110                         264.110                      

Oporto Center (lugares de garagem) 163.667 178.648

9.315.850 9.330.831

        Produtos acabados e intermédios

Senhora do Porto - Bloco J 1.569.963 1.305.317

Empreendimento Cais da Fontinha 1.688.444 3.205.850

Terreno das Antas 2.500.000 2.500.000

Alvor Quinta de Marachique (loja e lugar de garagem) 69.000 69.000

Cooperativa Prelada (lugares de garagem) 21.333 21.333

Oporto Center (lugares de garagem) 13.318 13.318

5.862.058 7.114.818

Total 15.177.908 16.445.649
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O custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas reconhecido nos exercícios findos em 

31 de Dezembro de 2016 e 2015 é detalhado conforme se segue: 

 

 

 

A variação dos inventários da produção dos exercícios findos 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é 

detalhada conforme se segue: 

 

Inventários dados em hipoteca 31.12.2016 31.12.2015

Segmento imobiliário

        Mercadorias

Troiaresort 8.650.573 8.650.573 

Faro (loja e armazém) 237.500 237.500

Terrenos de Gondomar 264.110                         264.110                      

Oporto Center (lugares de garagem) 163.667 178.648

9.315.850 9.330.831

        Produtos acabados e intermédios

Senhora do Porto - Bloco J 1.569.963 1.305.317

Casas de Gaia 1.688.444 3.205.850

Terreno das Antas 2.500.000 2.500.000

Alvor Quinta de Marachique (loja e lugar de garagem) 69.000 69.000

Cooperativa Prelada (lugares de garagem) 21.333 21.333

Oporto Center (lugares de garagem) 13.318 13.318

5.862.058 7.114.818

Total 15.177.908 16.445.649

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 31.12.2016 31.12.2015

Saldo inicial 14.841.528 15.432.042                

Regularizações (125) -

Saldo final (14.841.403) (14.841.528)

Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas 0 590.514
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15. DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

 

A 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de dívidas de terceiros, corrente e não corrente, era 

como segue: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016, a rubrica “Outros devedores” incluí os seguintes montantes: 

   1.500.238 Euros, a receber da associada MTS, para o qual foi constituída uma perda 
por imparidade para a totalidade do valor em 2015; 

   5.251.438 Euros, relativos a conta a receber da entidade Investéder – Investimentos, 
LDA relativos a cedência de créditos sobre diversas empresas do Grupo realizada no período 
pela empresa Mercados Novos. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica “Outros devedores” incluí os seguintes montantes: 

  1.752.000 Euros, relativo a valores a receber da subsidiária Energia Própria no 
exercício e assumidos por aquela no âmbito do processo de venda; 

Variação da Produção 31.12.2016 31.12.2015

Saldo inicial 11.408.019 13.976.521                

Regularizações - -

Variação cambial (40.357) (197.770)

Saldo final (9.536.597) (11.408.019)

Variação da Produção 1.831.065 2.370.732

Dívidas de terceiros 31.12.2016 31.12.2015

Clientes c/c 14.655.945 17.093.181

Clientes de cobrança duvidosa 2.129.048 2.361.312

Ajustamentos de valor (Nota 24) (11.010.076) (11.541.863)

Clientes 5.774.917 7.912.630

Empresas associadas e conjuntamente controladas 1.711.585 21.619.543 

Adiantamentos a fornecedores/fornecedores investimento 371.681 358.549 

Outros devedores 12.328.493 7.445.949 

Ajustamentos de valor (Nota 24) (4.562.628) (4.000.238)

Outras dívidas de terceiros - corrente 9.849.131 25.423.803 
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   1.500.238 Euros, a receber da associada MTS, para o qual foi constituída no exercício 
uma perda por imparidade para a totalidade do valor (Nota 24); e 

  Lucros atribuídos por empreendimentos conjuntamente controlados, a receber das 
participadas Scutvias, S.A. (14.690.754 euros), MRN, S.A. (1.263.939 euros) e Operestradas 
XXI (462.107 euros), por dividendos aprovados para distribuição, tanto no exercício como 
nos exercícios anteriores, em assembleia geral de acionistas, mas que se encontram ainda 
por receber.  

 

A exposição do Grupo ao risco de crédito decorre das contas a receber resultantes da normal 

atividade comercial do Grupo, sendo a exposição máxima ao risco de crédito o valor nominal das 

contas a receber.  

 

Os quadros seguintes evidenciam, por empresa consolidada e escalões de antiguidade, os saldos de 

clientes C/C relevados contabilisticamente à data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, 

respetivamente: 

 

 

  

0 a 180 dias
181 a 360 

dias

361 a 540 

dias

541 a 720 

dias

+de 720 

dias

Total 

31.12.2016

Segmento Imobiliário

CIAGEST - Imobiliária e Gestão, SA 684 677              -                     -                     -                     -                     684 677              

Talatona Imobiliária, Lda -                     -                     -                     -                     330 300 330 300              

SOARTA - soc. Imobiliária, SA -                     14 540                -                     -                     7 432                  21 972                

Cais da Fontinha - Invest. Imobiliários, SA -                     1 017                  -                     -                     -                     1 017                  

HABITOP - Soc. Imobiliária, SA 11 105                -                     -                     1 318                  -                     12 423                

Segmento Concessões

SDC - Concessões, SGPS, Sa -                     645 048              151 995              -                     -                     797 043              

Soares da Costa Conseciones - Costa Rica, SA -                     -                     -                     -                     90 156                90 156                

COSTAPARQUES . Estacionamentos, SA -                     -                     -                     68 184                -                     68 184                

Hidro1T 6 234                  -                     -                     -                     -                     6 234                  

Hidro4T 54 000                -                     -                     -                     -                     54 000                

Hidro8T 6 734                  -                     -                     -                     -                     6 734                  

Grupo SDC - Investimento e Outras

Soares da Costa Construction Services, LLC -                     -                     -                     -                     3 658 350          3 658 350          

Soares da Costa Contractor, INC -                     -                     -                     -                     15 503                15 503                

SDC - Investimentos, SGPS, SA 6 197 -                     -                     -                     10 804                17 001                

Porto construction Group, LLC -                     -                     -                     -                     11 322                11 322                

Total 768 947 660 605 151 995 69 502 4 123 867 5 774 917

Descrição da Empresa
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A conta a receber no montante de 3.542.084 euros relacionada com a Soares da Costa Contrution 

Services, LLC. está relacionada com um conjunto de clientes, que reclamaram judicialmente o não 

pagamento destas dívidas, cujo processo finalizou em 2014 a favor da empresa. Para fazer face à 

realização deste montante, e como consequência de decisão do tribunal, a empresa tem uma 

transfer bond no montante de 3,8 milhões de dólares, para fazer face à cobrança deste montante e 

despesas legais com o processo. 

A conta a receber no montante 2.094.744 euros em 31 de dezembro de 2015 da Hidroequador 

Santomense está relacionada com uma dívida do Ministério de Recursos Naturais (entidade pública 

do Estado de São Tomé e Príncipe), relacionada com produção de energia elétrica. Para a produção 

desta energia, que era vendida àquela entidade, era adquirido combustível à Enco - Empresa 

Nacional de Combustíveis e Óleos (entidade pública do Estado de São Tomé e Príncipe) cujo passivo, 

em 31 de dezembro de 2015, ascendia em 2.314.641 euros, registados na rubrica de fornecedores. 

Durante o exercício de 2016 foi finalizado o acordo com o Estado de S. Tomé e Príncipe tendo sido 

efetuada a compensação da conta a receber e a conta a pagar em cumprimento do acordo. Este 

acordo prevê adicionalmente a venda do equipamento detido por esta subsidiária e uma faturação 

adicional em resultado de gastos adicionais de produção. Dado que o Estado de São Tomé e Príncipe 

está a cumprir com o plano de pagamentos do acordo, e o Grupo entende que o valor do previsto no 

acordo é totalmente recuperável, efetuou o registo do proveito no ano, no montante de 836.886 

Euros (Nota 27). 

 

0 a 180 dias
181 a 360 

dias

361 a 540 

dias

541 a 720 

dias

+de 720 

dias

Total 

31.12.2015

Segmento Imobiliário

CIAGEST - Imobiliária e Gestão, SA 30 175                984 809              -                     -                     -                     1 014 984          

Talatona Imobiliária, Lda -                     -                     -                     -                     880 003 880 003              

Mercados Novos - Imóveis Comerciais, Lda -                     14 122                19 571                19 532                -                     53 225                

IMOSDC - Investimentos, Lda -                     -                     -                     -                     -                     -                     

SOARTA - soc. Imobiliária, SA 4 250                  4 890                  -                     -                     7 432                  16 572                

Cais da Fontinha - Invest. Imobiliários, SA -                     1 339                  -                     -                     -                     1 339                  

HABITOP - Soc. Imobiliária, SA 2 460                  246                      1 318                  -                     -                     4 024                  

Segmento Concessões

SDC - Concessões, SGPS, Sa 150 405              1 590                  -                     -                     -                     151 995              

Hidroequador Santomense - Exp. De Centrias Hid -                     -                     -                     -                     2 094 744          2 094 744          

Soares da Costa Conseciones - Costa Rica, SA -                     -                     -                     -                     87 260                87 260                

COSTAPARQUES . Estacionamentos, SA 15 954                7 312                  -                     -                     -                     23 266                

Grupo SDC - Investimento e Outras

Soares da Costa Construction Services, LLC -                     -                     -                     -                     3 542 084          3 542 084          

Soares da Costa Contractor, INC -                     -                     -                     -                     15 011                15 011                

SDC - Investimentos, SGPS, SA 2 341 4 016                  -                     -                     10 804                17 161                

Porto construction Group, LLC -                     -                     -                     -                     10 962                10 962                

Total 205 585 1 018 324 20 889 19 532 6 648 300 7 912 630

Descrição da Empresa
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16. DISCRIMINAÇÃO DOS OUTROS ATIVOS NÃO CORRENTES E CORRENTES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de Outros ativos, correntes e não correntes, era como 

segue: 

 

 

O valor de 7.866.000 euros, na rubrica “Outros ativos não correntes”, a 31 de dezembro de 2016 e 

2015, respeita a depósitos a prazo que se destinam a caucionar o aporte de “Capital Contingente”, 

no âmbito do “Acordo de Subscrição e Realização de Capital da concessão da autoestrada 

Transmontana”.  

 

A rubrica “acréscimos de rendimento” inclui, em 31 de dezembro de 2016, 963.589 Euros relativo a 

especialização do proveitos resultante do acordo com o Estado de São Tomé e Príncipe (Nota 15). 

 

O valor de 2.084.400 euros, registado na rubrica “Outros ativos financeiros”, a 31 de dezembro de 

2015, respeita a depósitos a prazo constituídos para garantia do bom e pontual cumprimento das 

obrigações da SDC Concessões S.G.P.S., S.A. junto do Banco Comercial Português.  

 

17. DISCRIMINAÇÃO CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de “Caixa e seus equivalentes” era o seguinte: 

 

 

Outros ativos correntes e não correntes 31.12.2016 31.12.2015

Depósito a prazo caucionado 7.866.000 7.866.000

Outros ativos não correntes 7.866.000 7.866.000

Depósito a prazo caucionado 0 2.084.400                    

Outros ativos financeiros correntes 0 2.084.400                    

Acréscimos de rendimento 1.002.478 31.037

Gastos a reconhecer 252.652 315.910

Outros ativos correntes 1.255.130 346.947
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Os saldos credores de contas correntes com instituições financeiras, descobertos bancários, estão 

incluídos na demonstração da posição financeira na rubrica de “Empréstimos bancários” (Nota 19). 

 

18. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E RESERVAS 

 

O capital social da SDC- INVESTIMENTOS, SGPS, S.A. é de 160.000.000 de euros, representado por: 

a)     Cento e cinquenta e nove milhões novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e 
oitenta e duas (159.994.482) ações ordinárias; 
 

b)     Cinco mil quinhentas e dezoito (5.518) ações preferenciais sem voto, cujos direitos 
atribuídos consistem num direito ao recebimento de um dividendo preferencial e ao 
reembolso preferencial do respetivo valor de emissão na liquidação da sociedade. 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, não ocorreram movimentos com 

ações próprias.  

 

A reserva de conversão cambial reflete as variações cambiais ocorridas na transposição das 

demonstrações financeiras de filiais em moeda diferente do Euro e não são passíveis de ser 

distribuídas ou de ser utilizadas para absorver prejuízos. 

 

Algumas participadas do Grupo contrataram instrumentos financeiros de cobertura. As alterações 

verificadas no justo valor destes instrumentos financeiros, bem como os impostos diferidos conexos, 

são reconhecidas diretamente na rubrica de “Reservas e resultados transitados”. A variação, entre 31 

de dezembro de 2016 e 2015, do justo valor dos instrumentos financeiros derivados e dos respetivos 

impostos diferidos discrimina-se como segue:  

 

31.12.2016 31.12.2015

Numerário 5.385 2.917

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis 7.218.868 2.248.236

7.224.253 2.251.153

Descobertos bancários (Nota 19) (533.884) (409.704)

6.690.369 1.841.450

Caixa e seus equivalente na demonstração da posição financeira

Caixa e seus equivalente na demonstração de fluxos de caixa
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Intevias - Serviços e Gestão, SA 967.867 - 967.867 

CPE - Companhia de Parques de Estacionamento, SA - - - 

967.867 - 967.867 

Instrumentos 

financeiros 

derivados

Impostos 

diferidos

Total variação 

em 2016

Intevias - Serviços e Gestão, SA 1 043 836 (1 019 209) 24 627 

CPE - Companhia de Parques de Estacionamento, SA 5 563 345 (1 251 753) 4 311 592 

6 607 181 (2 270 962) 4 336 219 

Instrumentos 

financeiros 

derivados

Impostos 

diferidos

Total variação 

em 2015
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19. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os empréstimos obtidos pelo Grupo detalham-se do seguinte 

modo: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016, são as seguintes, as principais caraterísticas dos empréstimos bancários 

contratados pelo Grupo: 

 

Holding e outras 

Empréstimos bancários 

- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Caixa Geral de 
Depósitos no montante de 1.250 milhares de Euros (1.250 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira 
prestação vencia-se em maio de 2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 
de dezembro de 2016, o plano de pagamentos encontra-se suspenso em resultado das 

31.12.2016 31.12.2015

Empréstimos bancários

Imobiliária 4.411.057 13.731.788 7.895.092 11.806.364

Concessões 14.061.477 0 18.819.182 76.450.265

Grupo SDC e Outras 22.775.420 304.084 12.591.711 28.185.943

41.247.954 14.035.872 39.305.985 116.442.572

Empréstimos obrigacionistas

Grupo SDC e Outras 99.637.890        0 20.000.000        79.263.505

99.637.890 0 20.000.000 79.263.505

Papel comercial

Grupo SDC e Outras 7.837.857           -                               11.694.653        -                               

7.837.857 -                               11.694.653 -                               

Descobertos bancários

Concessões 469.358              -                               232.942              -                               

Grupo SDC e Outras 64.526                 -                               176.762              -                               

533.884 -                               409.704 -                               

Total 149.257.585 14.035.872 71.410.342 195.706.077

Corrente Não CorrenteCorrente Não Corrente
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negociações em curso para a reestruturação do passivo, não estando a ser pagos juros nem 
foi amortizada a 1ª prestação de capital. 

- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Caixa Geral de 
Depósitos no montante de 14.000 milhares de Euros (14.000 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira 
prestação vencia-se em Maio de 2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 
de dezembro de 2016, o plano de pagamentos encontra-se suspenso em resultado das 
negociações em curso para a reestruturação do passivo, não estando a ser pagos juros nem 
foi amortizada a 1ª prestação de capital. 

- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e pela Sociedade de 
Construções Soares da Costa S.A. junto do Banco Comercial Português e Caixa Geral de 
Depósitos, no montante atual de 1.002 milhares de Euros (1.002 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira 
prestação vencia-se em Maio de 2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants das cláusulas do acordo financeiro. 
Adicionalmente o financiamento tem como garantia as hipotecas das Garagens Sª Luzia e 
Cinemas da Rua Santos Pousada da empresa Ciagest – Imobiliária e Gestão S.A. e, também, 
a solidariedade das empresas Soares da Costa Construção SGPS, S.A. e Sociedade de 
Construções Soares da Costa, S.A.. À data de 31 de dezembro de 2016, o plano de 
pagamentos encontra-se suspenso em resultado das negociações em curso para a 
reestruturação do passivo, não estando a ser pagos juros nem foi amortizada a 1ª prestação 
de capital. 

- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e pela Sociedade de 
Construções Soares da Costa, S.A. junto de Abanca, sucursal em Portugal, no montante 
atual de 194 milhares de Euros (194 milhares de Euros a dezembro de 2015). Este 
empréstimo tem como garantia as hipotecas dos imóveis da Habitop – Sociedade 
Imobiliária S.A. e Ciagest – Imobiliária e Gestão, S.A.. À data de 31 de dezembro de 2016, o 
montante em dívida encontra-se na totalidade vencido. 

- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto do Banco Comercial 
Português no montante atual de 2.852 milhares de Euros (2.852 milhares de Euros a 
dezembro de 2015). À data de 31 de dezembro de 2016, o montante em dívida encontra-se 
na totalidade vencido.   

- Posição contratual cedida à SDC Investimentos, SGPS, SA em 2014, no âmbito da alienação 
da subsidiária Energia Própria, SA. junto do Banco Comercial Português no montante atual 
de 122 milhares de Euros (250 milhares de Euros a dezembro 2015), cujo reembolso será 
realizado em 12 prestações, com termo em novembro de 2021. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 
de dezembro de 2016, o plano de pagamentos encontra-se suspenso em resultado das 
negociações em curso para a reestruturação do passivo, não estando a ser pagos juros nem 
foi amortizada a 1ª prestação de capital. 

- Posição contratual cedida à SDC Investimentos, SGPS, SA em 2014, no âmbito da alienação 
da subsidiária Energia Própria, SA junto do Banco Santander Totta no montante atual de 
156 milhares de Euros (179 milhares de Euros a dezembro 2015).  
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- Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Lisgarante no 
montante atual de 194 milhares de Euros (194 milhares de Euros a dezembro 2015). À data 
de 31 de dezembro de 2016, o montante em dívida encontra-se na totalidade vencido.   

- Empréstimo contratado pela Soares da Costa América, Inc. junto do BANIF Banco de 
Investimento no montante atual de 2.938 milhares de Dólares (4.183 milhares de Dólares a 
31 de dezembro de 2015), com reembolsos em 12 prestações semestrais, com termo em 
novembro de 2021. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants das 
cláusulas do acordo financeiro.  

- Empréstimo contratado pela Soares da Costa América, Inc. junto do BESI, BCP e CGD no 
montante atual de 1.319 milhares de Dólares (1.387 milhares de Dólares a 31 de dezembro 
de 2015). Este financiamento tem como garantia o aval das empresas SDC – Investimentos 
SGPS S.A. e Soares da Costa Construção, SGPS, S.A..  

 

Empréstimos obrigacionistas 

- Empréstimo obrigacionista contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. no montante 
atual de 20.000 milhares de Euros (20.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), 
cujo reembolso deveria ter ocorrido em maio de 2016. O contrato deste empréstimo tem 
associados os covenants “Cross Default” e “Pari Passu”. À data de 31 de dezembro de 2016, 
o montante em dívida encontra-se na totalidade vencido. 

- Empréstimo obrigacionista contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. no montante 
atual de 80.000 milhares de Euros (80.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), 
cujo reembolso ocorrerá em dezembro de 2017. O contrato deste empréstimo tem 
associados os covenants “Cross Default” e “Pari Passu”.  

Papel Comercial 

- A SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e a Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. têm 
contratado com um sindicato bancário a colocação e tomada firme de emissões de Papel 
Comercial até ao limite de 7.838 milhares de Euros (11.845 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), ao abrigo de um contrato programa válido até novembro de 2021. Em 
31 de dezembro de 2016 esta colocação estava titulada na SDC – Investimentos, SGPS, SA, 
sendo a Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. solidariamente responsável pelo 
cumprimento das obrigações decorrentes deste financiamento. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants “Cross Default”, “Negative Pledge” e “Pari 
Passu”. Adicionalmente o financiamento tem como garantias a participação de 40% do 
capital da Somafel, S.A.. A redução no montante máximo e da emissão deve-se ao facto de 
em 2016 diversas das entidades intervenientes no processo terem negociado a 
regularização daquela dívida, pelo montante abaixo do par, estando este crédito na posse 
da empresa Investéder.  

 

Área Imobiliária 

Empréstimos bancários 
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- Empréstimo contratado pela Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A. junto do Banco Comercial 
Português no montante atual de 1.657 milhares de Euros (2.074 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira 
prestação vencia-se em Maio de 2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants das cláusulas do acordo financeiro. 
Financiamento que será integralmente pago no exercício de 2017 pela dação em 
pagamento dos andares do Edifício da Delegação de Lisboa. 

- Empréstimo contratado pela Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A. junto do Banco Comercial 
Português no montante atual de 11.731 milhares de Euros (11.674 milhares de Euros a 31 
de dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado, de acordo com novo contrato 
assinado em 2016, em 202 prestações (as 10 primeiras semestrais e as restantes mensais), 
em que a primeira prestação vencia-se em Maio de 2016, com termo em novembro de 
2034.  

- Empréstimo contratado pela Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A. junto de Abanca, sucursal 
em Portugal no montante atual de 3.385 milhares de Euros (3.385 milhares de Euros a 31 
de dezembro de 2015), com termo em junho de 2020. À data de 31 de dezembro de 2016, 
o montante em dívida encontra-se totalmente vencido em resultado de prestações em 
atraso. Este financiamento tem como garantia hipoteca sobre imóveis das empresas 
Ciagest - Imobiliária e Gestão S.A. e Habitop Sociedade Imobiliária S.A. e ainda a 
consignação dos rendimentos dos imóveis financiados.  

- Empréstimo contratado pela Ciagest - Imobiliária e Gestão, S.A. junto de Abanca, sucursal 
em Portugal no montante atual de 589 milhares de Euros (589 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso estava previsto para 2015, sendo atualmente objeto 
de negociação entre a Empresa e o banco financiador. Este financiamento tem como 
garantia hipoteca sobre imóveis das empresas Ciagest - Imobiliária e Gestão S.A. e Habitop 
Sociedade Imobiliária S.A. e ainda a consignação dos rendimentos dos imóveis financiados.  

- Empréstimo contratado por Cais da Fontinha Investimentos Imobiliária, S.A. junto de 
Abanca, sucursal em Portugal, no montante atual de 781 milhares de Euros (1.980 milhares 
de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo reembolso estava previsto para 2015, sendo 
atualmente objeto de negociação entre a Empresa e o banco financiador. Este 
financiamento tem como garantia o empreendimento Cais da Fontinha e ainda uma 
livrança avalizada pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A.. 

 
Área Concessões 

Empréstimos bancários 

- Empréstimo contratado pela SDC - Concessões, SGPS, S.A. junto do Banco Comercial 
Português, no montante atual de 7.866 milhares de Euros (7.866 milhares de Euros a 31 de 
dezembro de 2015), cujo reembolso será realizado em junho de 2017. O contrato deste 
empréstimo tem associados os covenants “Ownership Clause”, “Cross Default”, “Negative 
Pledge” e “Pari Passu”. Adicionalmente o financiamento tem como garantia uma livrança 
avalizada pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e também um penhor de 2º grau sobre 
depósito a prazo constituído no Deutsche Bank.  
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- Empréstimo contratado pela SDC - Concessões, SGPS, S.A. junto do Banco Comercial 
Português no montante de 852 milhares de Euros, cujo reembolso estava programado 
numa prestação única, em fevereiro de 2016. À data de 31 de dezembro de 2016, o 
montante em dívida encontra-se na totalidade vencido. 

- Empréstimo contratado pela Soares da Costa Hidroenergia 1T, Lda. e pela Soares da Costa 
Hidroenergia 4T, Lda. junto da Caixa Banco de Investimentos no montante atual de 5.000 
milhares de Euros (5.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo reembolso 
estava previsto para 2015, sendo atualmente objeto de negociação entre a Empresa e o 
banco financiador. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants “Cross 
Default”, “Negative Pledge” e “Pari Passu”. Adicionalmente o financiamento tem como 
garantia penhor das participações Soares da Costa Hidroenergia 1T, 4T e 8T e o aval da SDC 
- Investimentos, SGPS S.A. e SDC - CONCESSÕES, SGPS, S.A..  

- Empréstimo contratado pela Soares da Costa Hidroenergia, S.A., junto da Caixa Banco de 
Investimentos no montante atual de 457 milhares de Euros (457 milhares de Euros, 
contratado em 2015), cujo reembolso estava previsto para 2015, sendo atualmente objeto 
de negociação entre a Empresa e o banco financiador. Este financiamento tem como 
garantia uma carta conforto da SDC - Investimentos, SGPS, S.A.. 

 

O Grupo está num processo de negociação com as entidades bancárias para a renegociação da dívida 

das entidades do Grupo. Tendo em conta o processo em causa, os financiamentos estão registados 

nas contas com base no plano de amortização subjacente até que o processo de negociação termine.  

 

Como já referido, a SDC Investimentos, SGPS, S.A. e a Investéder, Investimentos Financeiros, Lda., 

colaboraram tendo em vista a concretização da reestruturação financeira do Grupo SDCI. Esta 

colaboração foi formalizada em quatro documentos, nos termos seguintes: (i) uma carta de intenção 

assinada em 3 de Outubro de 2016; (ii) um acordo de princípio celebrado em 13 de Dezembro de 

2016, (iii) um primeiro aditamento ao acordo de princípio celebrado em 23 de Dezembro de 2016  e 

(iv) um segundo aditamento ao acordo de princípio celebrado em 17 de Fevereiro de 2017. 

 

Nesse contexto, importa notar que, perante o insucesso de todas as anteriores tentativas de 

reestruturação financeira do Grupo SDCI através de um processo negocial que envolvesse, 

simultaneamente, todas as instituições financeiras detentoras de créditos sobre aquele Grupo, a 

opção da SDCI e da Investéder recaiu, desta vez, no desenvolvimento de processos individuais com 

cada uma das mesmas instituições de crédito.  

 

Essa opção exigiu, assim, o desenvolvimento, em simultâneo, de processos negociais que conduziram 

a acordos com 16 instituições, entretanto executados, e de que, em termos sumários, resultou que:  

- Em momento anterior à concretização dos mesmos o Grupo mantinha responsabilidades com as 

instituições de crédito num montante que ascendia a cerca de 284.500.000 Euros, por 
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financiamentos e garantias financeiras prestadas, tendo ainda responsabilidades contingentes 

relativas a obrigações da SDC Construção e suas participadas no montante global de cerca de  

253.200.000 Euros. 

- À data do presente relatório, após execução dos acordos e concretização das operações neles 

previstas, a situação é a seguinte: 

(i) As responsabilidades contingentes do Grupo SDCI por obrigações da SDC Construção e 

suas participadas ficaram reduzidas a: 

a. 12.500.000,00 USD de uma garantia bancária emitida pelo BCP e confirmada pelo J. 

P. Morgan (embora se antecipe que este montante venha a ser substancialmente 

reduzido a curto prazo); 

b. 7.500.000,00 Euros perante o Banco Popular; e 

c. 1.868.193,05 Euros perante o BBVA. 

(ii) O passivo financeiro líquido do Grupo SDCI perante instituições de crédito ficou reduzido 

a 17.446.526 Euros nos termos seguintes: 

a. Perante o BCP: 13.364.915 Euros 

b. Perante o Banco Santander: 144.217 Euros 

c. Perante o Haitong Bank: 425.217 Euros 

d. Perante o Abanca: 3.511.677 Euros 

(iii) A dívida das sociedades do Grupo SDCI à Investéder ascende a EUR 130.663.915  

(iv) Encontra-se atualmente em curso o prazo de 6 meses previsto no acordo de princípio 

para que a SDCI e a Investéder possam definir por acordo as condições de reestruturação 

definitiva dos créditos em causa, prosseguindo o objectivo de alcançar uma solução de 

redimensionamento e/ou de definição de condições de remuneração e de reembolso 

dos mesmos créditos que se mostrem compatíveis com a futura capacidade financeira do 

Grupo SDCI para gerar cash flow . 

 

O valor nominal dos empréstimos registados na demonstração da posição financeira consolidada à 

data de 31 de dezembro de 2016 e 2015 tem as seguintes maturidades, respetivamente: 
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Os empréstimos do Grupo, à data de 31 de dezembro de 2016, venciam juros às seguintes taxas: 

 

 

 

Em geral os empréstimos bancários vencem juros a taxas variáveis de mercado encontrando-se 

assim, o Grupo, exposto ao efeito das alterações nas taxas de juro de mercado. 

 

2017 41.977.435 100.000.000                        7.837.857                            533.884                                150.349.176

2018 990.869 -                                       -                                       -                                       990.869

2019 1.206.776 -                                       -                                       -                                       1.206.776

2020 1.085.143 -                                       -                                       -                                       1.085.143

2021 1.085.143 -                                       -                                       -                                       1.085.143

2022 1.085.143 -                                       -                                       -                                       1.085.143

Após - 2022 8.582.799 -                                       -                                       -                                       8.582.799

   Total 56.013.306 100.000.000 7.837.857 533.884 164.385.048

Total a 31.12.2016Maturidades
Empréstimos 

bancários

Empréstimos 

obrigacionistas
Papel Comercial

Descobertos 

bancários

2016 39 569 854 20 000 000 11 694 653 409 704                                71 674 211

2017 26 589 238 80 000 000 -                                       -                                       106 589 238

2018 16 133 628 -                                       -                                       -                                       16 133 628

2019 13 213 043 -                                       -                                       -                                       13 213 043

2020 12 852 782 -                                       -                                       -                                       12 852 782

2021 14 243 376 -                                       -                                       -                                       14 243 376

Após - 2021 34 433 788 -                                       -                                       -                                       34 433 788

   Total 157 035 709 100 000 000 11 694 653 409 704 269 140 066

Total a 31.12.2015Maturidades
Empréstimos 

bancários

Empréstimos 

obrigacionistas

Descobertos 

bancários
Papel Comercial

Natureza Mínimo Máximo

Empréstimos bancários 1,500% Euribor 12M + 5,25%

Empréstimo obrigacionista Euribor 6M + 0,875% Euribor 6M + 0,95%

Emissão de papel comercial Euribor 1M + 5,25% Euribor 1M + 5,25%
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Tendo como base o nível de financiamento líquido a 31 de dezembro de 2016, os financiamentos 

incluídos no acordo quadro assinado a 11 de Novembro de 2015 bem como as taxas de juro 

estabelecidas no mesmo, é convicção do Conselho de Administração que uma variação na taxa de 

juro indexante produziria um impacto residual nas demonstrações financeiras consolidadas do 

Grupo. 

Em 31 de Dezembro de 2016 as linhas de financiamento encontram-se utilizadas pelo Grupo na sua 

totalidade, não havendo linhas de crédito disponíveis. 

 

20. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVADOS 

 

Os instrumentos financeiros derivados são detidos na totalidade pela subsidiária Intevias classificada 

como atividade descontinuada e respeitam a swaps de taxas de juro destinados a cobrir o risco de 

taxa de juro de empréstimos.  

Esta Empresa tem contratado os seguintes instrumentos de cobertura de taxa de juro:  

 

 

 

À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015 estes instrumentos foram designados como de cobertura 

uma vez que cumpriam com os requisitos formais estabelecidos no IAS 39 relacionados com a 

documentação da relação e efetividade de cobertura do instrumento derivado, pelo que as variações 

no seu justo valor se encontram registadas na rubrica de “Reservas de operações de cobertura” no 

Capital Próprio. 

Tipo de instrumento financeiro: Derivado

Descrição do derivado: Coberura de taxa de juro

Banco: BPI

Moeda: Euro

Data do contrato: 04-12-2008

Data de início: 04-12-2008

Data de vencimento: 15-07-2023

Periodicidade: anual

Swap: 3,45

Montante total coberto em 31-12-2015: 36.232.144 euros, amortizável

Referência: Euribor a 12 meses

Intevias - Serviços e Gestão, SA
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O justo valor destes instrumentos financeiros foi efetuado pelas respetivas contrapartes, que são 

entidades idóneas e independentes, através da adoção de modelos de avaliação apropriados. Estes 

baseiam-se no método dos cash-flows descontados utilizando inputs observáveis no mercado, 

cotados no mercado interbancário, sendo que neste apuramento se entrou em consideração com o 

risco de crédito das entidades em causa.  

 

Em 31 de dezembro de 2016, o valor de “Instrumentos financeiros derivados” afeto a atividades 

descontinuadas é como se segue: 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2015, o montante dos “Instrumentos financeiros derivados” registados pelo 

Grupo tem a seguinte decomposição: 

 

 

 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 foram reconhecidos na rubrica “Juros e gastos 

similares suportados” aproximadamente 1.400.000 euros (1.800.000 euros em 31 de Dezembro de 

2015) de juros especializados que resultam do diferencial entre a taxa de juro fixa coberta e o 

indexante base trocado 

 

21. DISCRIMINAÇÃO DE DÍVIDAS A TERCEIROS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as rubricas relativas a dívidas a terceiros têm a seguinte 

decomposição: 

Intevias - Serviços e Gestão, SA 2.841.676

Total 2.841.676

Instrumentos financeiros derivados 31.12.2016

Intevias - Serviços e Gestão, SA 3.809.543

Total 3.809.543

Instrumentos financeiros derivados 31.12.2015
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A pagar

Menos de Entre 3 e Mais de

3 meses 6 meses 6 meses

Segmento Imobiliário 3.876.355             3.876.355 -                        -                        

Segmento Concessões 1.871.199             1.871.199             -                        -                        

Grupo SDC - Investimento e Outras 5.475.025             5.475.025 -                        -                        

Fornecedores 11.222.579 11.222.579 -                        -                        

Locação financeira (Nota 10) 239.449                 239.449                 -                        -                        

Outros fornecedores de investimento 158.946                 158.946 -                        -                        

Fornecedores de investimento 398.395 398.395 -                        -                        

Adiantamentos de clientes 113.643                 113.643 -                        -                        

Empresas associadas e conjuntamente controladas 77                            77                            -                        -                        

Outros acionistas (sócios) 30.685                   30.685 -                        -                        

Outros credores 42.633.114           42.633.114 -                        -                        

Outras dívidas a terceiros - corrente 42.663.876 42.663.876 -                        -                        

Dívidas a terceiros 31.12.2016

A pagar

Menos de Entre 3 e Mais de

3 meses 6 meses 6 meses

Segmento Imobiliário 3 924 841              3 924 841 -                        -                        

Segmento Concessões 3 961 339              3 961 339              -                        -                        

Grupo SDC - Investimento e Outras 4 828 466              4 828 466 -                        -                        

Fornecedores 12 714 646 12 714 646 -                        -                        

Locação financeira (Nota 10) 260 368                 260 368                 -                        -                        

Outros fornecedores de investimento 160 342                 160 342 -                        -                        

Fornecedores de investimento 420 710 420 710 -                        -                        

Adiantamentos de clientes 137 850                 137 850 -                        -                        

Empresas associadas e conjuntamente controladas 3 099 315              3 099 315              -                        -                        

Outros acionistas (sócios) 30 022                    30 022 -                        -                        

Outros credores 9 373 805              9 373 805 -                        -                        

Outras dívidas a terceiros - corrente 12 503 142 12 503 142 -                        -                        

31.12.2015Dívidas a terceiros
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A rúbrica “outros credores” corrente inclui, em 31 de dezembro de 2016 e 2015:  

- Um montante de 5 milhões de euros devido à GAM Holdings S.A. por antecipação de dividendos, a 

reembolsar aquando do recebimento de próximos dividendos ou por acerto no preço de exercício de 

put option (Nota 13); 

- Um montante de aproximadamente 3 milhões de euros (3 milhões de euros em 31 de dezembro de 

2015) para fazer face a montante a pagar em resultado de desfecho desfavorável de um processo 

judicial na subsidiária americana SC Contractor, decisão da qual o grupo recorreu;  

- 6,5 milhões de euros relativo a um adiamento realizado pela  Globalvia Inversiones, S.A.U. no 

âmbito do acordo de alienação da subsidiária Intevias - Serviços e Gestão, S.A.; 

- 26,8 milhões de euros a pagar à Investéder – Investimentos, SA, entidade que adquiriu parte dos 

passivos bancários do Grupo (tando direta como indiretamente) detendo agora esses créditos.  

 

22. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS 

 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos, à data de 31 de dezembro de 2016 e 2015, é 

como segue: 

 

 

  

31.12.2016 31.12.2015

Valores devedores:

Imposto sobre o rendimento do exercício 42.049 514.914

Imposto sobre o valor acrescentado 195.597 68.919

Outros 46.069                           213                                 

Total 283.715 584.046

Valores credores:

Imposto sobre o rendimento do exercício 104.521                         57.908                           

Imposto sobre o valor acrescentado 8.463 129.427

Contribuições para a segurança social 37.458 60.059

Outros 63.050 131.599

Total 213.493 378.993
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23. DISCRIMINAÇÃO DOS OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o detalhe de “Outros passivos correntes” é como segue: 

 

  

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tinham a seguinte decomposição: 

 

  

 

24. DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO NO PERÍODO DAS PERDAS POR IMPARIDADE E DAS 

PROVISÕES 

 

O movimento ocorrido nas perdas por imparidade acumuladas nos exercícios de 2016 e 2015 é como 

segue: 

 

Outros passivos correntes 31.12.2016 31.12.2015

Acéscimos de gastos 9.079.607 10.839.422

Rendimentos a reconhecer 176.543 39.335

Total 9.256.150 10.878.757

31.12.2016 31.12.2015

Acréscimos de gastos

Remunerações a liquidar 224.152 207.195

Imposto municipal sobre imóveis 171.227 178.158

Juros a liquidar 8.000.360 9.116.331

Outros acréscimos de gastos 683.868 1.337.738

9.079.607 10.839.422

Rendimentos a reconhecer

Rendas antecipadas 174.902 35.230

Outros rendimentos a reconhecer 1.641 4.105

176.543 39.335



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

162 

 

 

 

 

 

Em 31 de Dezembro de 2016, o reforço verificado nos ajustamentos de valor está relacionado com o 

reforço de imparidade no projeto de Troia (Lote de terreno e apartamentos) em função de avaliação 

e referencial de mercado atualizado no exercício. Há ainda o registo de imparidade para o imóvel 

detido em Angola. Durante o período foram efetuadas reversões de ajustamento de valor fruto das 

alienações ocorridas dos apartamentos detidos pela entidade Cais da Fontinha - Investimentos 

Imobiliários, S.A. 

 

No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram registadas perdas por imparidade 

com saldos a receber no montante de, aproximadamente, 8.996.000 Euros, relacionados com o 

desfecho desfavorável do litígio do metro de Telavive. 

 

O movimento ocorrido nas provisões e a sua decomposição por naturezas nos exercícios findos a 31 

de Dezembro de 2016 e 2015 é como segue: 

 

Ajustamentos de valor

Clientes cobrança duvidosa 11.541.863 - - 52.092 - - (562.390) (21.490) 11.010.076 

Outros devedores 4.000.238 - - - - - 562.390 - 4.562.628 

Contas a receber 15.542.102 - - 52.092 - - - (21.490) 15.572.704 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - - 

Produtos acabados e intermédios 3.683.984 - - 270.152 (312.869) - - (791) 3.640.475 

Mercadorias 3.434.202 - - 1.725.006 (252.905) - - - 4.906.303 

Inventários 7.118.185 - - 1.995.158 (565.774) - - (791) 8.546.778 

Total de Ajustamentos de Valor 22.660.286 - - 2.047.250 (565.774) - - (22.281) 24.119.482 

Reversão Transferência
Efeito da 

conversão cambial
Saldo finalRegularizaçãoPerdas por imparidade acumuladas Notas Saldo inicial

Atividades 

descontinuadas

Variação de 

perímetro
Reforço

Ajustamentos de valor

Clientes cobrança duvidosa 2.357.228 - - 9.171.548 - - - 13.087 11.541.863 

Outros devedores 2.512.349 - - 1.500.238 (12.349) - - - 4.000.238 

Contas a receber 4.869.577 - - 10.671.787 (12.349) - - 13.087 15.542.102 

Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - - - - - - - - - 

Produtos acabados e intermédios 700.749 - - 3.012.480 (29.245) - - - 3.683.984 

Mercadorias 3.434.202 - - - - - - - 3.434.202 

Inventários 4.134.951 - - 3.012.480 (29.245) - - - 7.118.185 

Total de Ajustamentos de Valor 9.004.528 - - 13.684.266 (41.594) - - 13.087 22.660.286 

Transferência
Efeito da 

conversão cambial
Saldo finalPerdas por imparidade acumuladas Notas Saldo inicial

Atividades 

descontinuadas
Regularização

Variação de 

perímetro
Reforço Reversão
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O saldo de provisões da rubrica “Empresas associadas e entidades conjuntamente controladas”, na 

coluna “Aplicação do MEP”, respeita à entidade conjuntamente controlada Exproestradas XXI, S.A.. 

Tal como referido na nota 3, esta empresa encontra-se em processo de alienação e descontinuada no 

exercício.  

 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 foi decido desfavoravelmente ao Grupo o 

diferendo entre a MTS – Metropolitan Transportation Solutions, Ltd. (participada do Grupo) e o 

Estado de Israel relativamente ao projeto de construção do “Metro de Telavive”. Como consequência 

desta decisão o grupo SDC assumiu um conjunto de custos e responsabilidades no montante de 

32.527.340 euros, registadas nas seguintes rubricas da demonstração de resultados: 

Provisões para outros riscos e encargos (Nota 24)  14.744.000 

Ajustamentos para clientes (Nota 24)  7.452.048 

Ajustamentos para outras divida de terceiros (Nota 24)  1.500.238 

Perdas em associadas (Nota 30)  8.831.054 

 

A provisão para outros riscos e encargos destina-se a fazer face a responsabilidade para com 

terceiros, nomeadamente Soares da Costa Construção, S.A. decorrentes da decisão desfavorável ao 

Grupo 

 

O detalhe das perdas por imparidade e provisões, existentes à data de 31 de dezembro de 2016 e 

2015, por segmento de relato primário, é como segue, respetivamente: 

Pensões e outros encargos c/pessoal 26.753 - - - - - - 984 27.737 

Empresas associadas e entidades 

conjuntamente controldas
1.095.973 (1.140.965) - - - 44.992 - - - 

Outras provisões 14.744.000 - - - - - - - 14.744.000 

Total de Provisões 15.866.726 (1.140.965) - - - 44.992 - 984 14.771.737 

Reversão Utilização
Efeito da 

conversão cambial
Saldo final

Aplicação do 

MEP
Perdas por imparidade acumuladas Notas Saldo inicial

Atividades 

descontinuadas

Variação de 

perímetro
Reforço

Pensões e outros encargos c/pessoal 20 735 - - 3 578 - - - 2 440 26 753 

Empresas associadas e entidades 

conjuntamente controldas
979 106 - - - - 116 867 - - 1 095 973 

Outras provisões - - - 14 744 000 - - - - 14 744 000 

Total de Provisões 999 841 - - 14 747 578 - 116 867 - 2 440 15 866 726 

Perdas por imparidade acumuladas Saldo inicial
Atividades 

descontinuadas

Variação de 

perímetro
Reforço Reversão Utilização

Efeito da 

conversão cambial
Saldo final

Aplicação do 

MEP
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica “provisões e ajustamentos de valor” apresenta o 

seguinte detalhe: 

 

 

Imobiliário Concessões Grupo SDC e Saldo Final

Outras 31.12.2016

  Produtos acabados e intermédios 3.640.475                          -                                        -                                     3.640.475

  Mercadorias 4.906.303                          -                                        -                                     4.906.303

Inventários 8.546.778 -                                        -                                     8.546.778

  Clientes cobrança duvidosa 2.927.682                          7.495.808                             586.586                              11.010.077

Clientes 2.927.682 7.495.808                             586.586 11.010.077

  Outros devedores 3.062.390                          1.500.238                             -                                     4.562.628

Outras dívidas de terceiros 3.062.390 1.500.238                             -                                     4.562.628

Total de perdas por imparidade 14.536.851 8.996.047                             586.586 24.119.483

  Pensões e outros encargos com pessoal -                                     27.737                                   - 27.737

  Empresas assoc. e entidades conjuntamente controladas -                                     -                                        - 0

  Outras Provisões -                                     -                                        14.744.000 14.744.000

Provisões para riscos e encargos -                                     27.737                                   14.744.000                        14.771.737                       

Saldo Final

31.12.2015

  Produtos acabados e intermédios 3 683 984 - - 3 683 984 

  Mercadorias 3 434 202 - - 3 434 202 

Inventários 7 118 186 - - 7 118 186 

  Clientes cobrança duvidosa 3 478 108 7 495 808 567 947 11 541 863 

Clientes 3 478 108 7 495 808 567 947 11 541 863 

  Outros devedores 2 500 000 1 500 238 - 4 000 238 

Outras dívidas de terceiros 2 500 000 1 500 238 - 4 000 238 

Total de perdas por imparidade 13 096 294 8 996 047 567 947 22 660 287 

  Pensões e outros encargos com pessoal - 26 753 - 26 753 

  Empresas assoc. e entidades conjuntamente controladas - 1 095 973 - 1 095 973 

  Outras Provisões - - 14 744 000 14 744 000 

Provisões para riscos e encargos - 1 122 726 14 744 000 15 866 726 

Imobiliário Concessões
Grupo SDC e

Outras
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25. PARTES RELACIONADAS 

 

Os saldos e transações entre as empresas do grupo que integram o perímetro de consolidação e que 

são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas pelo método integral são eliminados no 

processo de consolidação, não sendo alvo de divulgação na presente nota.  

 

Os saldos e transações entre o Grupo SDC - Investimentos e as empresas associadas e entidades 

conjuntamente controladas, consolidadas por equivalência patrimonial, não são eliminados e 

encontram-se discriminados nos quadros abaixo. 

 

 

 

 

Ajustamentos de valor

Reforços do exercício 2.047.250 13.684.266 

Reversões do exercício (565.774) (41.594)

Provisões do exercício

Reforços do exercício - 14.747.578 

Reversões do exercício - - 

1.481.476 28.390.250

Provisões e ajustamentos de valor 31.12.2016 31.12.2015

Saldos em 31.12.2016 Clientes
Outras dívidas de  

terceiros

Empréstimos a 

empresas 

associadas e 

conjuntamente 

controladas

Empréstimos de 

empresas 

associadas e 

conjuntamente 

controladas

empresas e entidades conjuntamente controladas:

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. -                                       2.564.041                            -                                       -                                       

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. -                                       73                                           -                                       -                                       

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. 320                                        3.648.656                            19.341.882                          -                                       

OPERESTRADAS XXI S.A. -                                       2.123.420                            -                                       3.085.380                            

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. -                                       -                                       -                                       17.499                                  

Relativo a atividades descontinuadas 320                                        8.336.190                            19.341.882                          3.102.879                            

empresas associadas:

GAYAEXPLOR - Construção e Expl. de Parques de Estacionamento, Lda -                                       -                                       27.500                                  -                                       

Metropolitan Transportation Solutions Ltd. (1) 7.495.808                            1.500.238                            -                                       4                                             

Self Energy Engineering & Innovation S.A. 54.057                                  126                                        -                                       -                                       

Total 7.549.866 1.500.364 27.500 4

(1) Encontra-se registadas perdas por imparidade sobre a totalidade da conta a receber desta associada
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Saldos em 31.12.2015 Clientes
Outras dívidas de  

terceiros

Empréstimos a 

empresas 

associadas e 

conjuntamente 

controladas

Empréstimos de 

empresas 

associadas e 

conjuntamente 

controladas

empresas e entidades conjuntamente controladas:

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. 29 232                                   14 690 945                           -                                       1                                             

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. -                                       1 264 015                             -                                       1                                             

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. 320                                        3 137 952                             21 895 411                           -                                       

OPERESTRADAS XXI S.A. -                                       815 046                                -                                       3 081 810                             

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. -                                       -                                       -                                       17 499                                   

empresas associadas:

Indáqua - Indústria de gestão de Águas, S.A. -                                       -                                       -                                       -                                       

Indáqua Feira - Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A. -                                       -                                       -                                       -                                       

GAYAEXPLOR - Construção e Expl. de Parques de Estacionamento, Lda -                                       -                                       27 500                                   -                                       

Metropolitan Transportation Solutions Ltd. (1) 7 452 948                             1 500 238                             -                                       4                                             

Self Energy Engineering & Innovation S.A. 10 537                                   126                                        -                                       -                                       

Total 7 493 037 21 408 323 21 922 911 3 099 315

(1) Durante o exercício de 2015 foram registadas perdas por imparidade sobre a totalidade das contas a receber desta associada

Transações em 31.12.2016

Rendimentos e 

ganhos 

operacionais

Gastos e perdas 

operacionais

Ganhos e perdas 

financeiros

empresas e entidades conjuntamente controladas:

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. 45.000                             -                                  -                                  

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. -                                  -                                  -                                  

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. -                                  2.360                                -                                  

OPERESTRADAS XXI S.A. -                                  -                                  -                                  

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. -                                  -                                  -                                  

Estradas do Zambeze, S.A. -                                  -                                  -                                  

Relativo a atividades descontinuadas 45.000                             2.360                                -                                  

empresas associadas:

GAYAEXPLOR - Construção e Expl. de Parques de Estacionamento, Lda -                                  -                                  -                                  

Metropolitan Transportation Solutions Ltd. (1) -                                  -                                  -                                  

Self Energy Moçambique S.A. -                                  -                                  -                                  

Total 45.000 2.360 0
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Os termos ou condições praticados entre o Grupo SDC – Investimentos e as partes relacionadas são 

substancialmente idênticos aos termos que normalmente seriam contratados entre entidades 

independentes em operações comparáveis. 

 

Os saldos e transações entre o Grupo SDC - INVESTIMENTOS e as empresas participadas da Soares da 

Costa Construção, SGPS, S.A., encontram-se discriminados no quadro seguinte: 

 

 

 

Transações em 31.12.2015

Rendimentos e 

ganhos 

operacionais

Gastos e perdas 

operacionais

Ganhos e perdas 

financeiros

empresas e entidades conjuntamente controladas:

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. 57 600                              -                                  1 305 564                        

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. -                                  -                                  -                                  

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. 152 751                           23 766                              641 568                           

OPERESTRADAS XXI S.A. 146 667                           -                                  (35 115)                          

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. -                                  -                                  -                                  

Estradas do Zambeze, S.A. -                                  -                                  -                                  

empresas associadas:

Indáqua - Indústria de gestão de Águas, S.A. -                                  -                                  -                                  

Indáqua Feira - Indústria de Águas de Santa Maria da Feira, S.A. -                                  -                                  -                                  

GAYAEXPLOR - Construção e Expl. de Parques de Estacionamento, Lda -                                  -                                  -                                  

Metropolitan Transportation Solutions Ltd. (1) -                                  -                                  (10 000)                          

Self Energy Engineering & Innovation S.A. 2 399                                -                                  -                                  

Total 359 417 23 766 1 902 017

Saldos em 31.12.2016 Clientes
Outros 

devedores
Fornecedores Outros credores

Soc. Construções Soares da Costa, SA 930.081                      1.512.753                   3.436.567                      9.723                              

Soares  da Costa Serviços Partilhados, S.A. 134.461                      -                              117.900                         -                                 

CLEAR - Instalações Electromecânicas, S.A. 48.617                         -                              29.589                            -                                 

Soares da Costa Moçambique, SARL 6.761                           -                              -                                 -                                 

SDC Construções SGPS, SA 185                               347.475                      1.069.044                      -                                 

Clear Angola - Instalações Electromecânicas, Lda. 6                                   28.175                         299.164                         

Soares da Costa S. Tomé e Principe - Construções, Lda -                              -                              -                                 -                                 

Estádio de Coimbra, SC/Abrantina, ACE -                              -                              5.424                              -                                 

Total 1.120.111                   1.888.403                   4.957.688                      9.723                              
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Saldos em 31.12.2015 Clientes
Outros 

devedores
Fornecedores Outros credores

Soc. Construções Soares da Costa, SA 2 345 501                   965 348                       3 501 711                      9 725                              

Soares  da Costa Serviços Partilhados, S.A. 134 461                       -                              115 176                          -                                 

CLEAR - Instalações Electromecânicas, S.A. 48 617                         -                              65 716                            -                                 

Soares da Costa Moçambique, SARL 6 761                           -                              -                                 -                                 

SDC Construções SGPS, SA 185                               344 473                       749 848                          -                                 

Soares da Costa S. Tomé e Principe - Construções, Lda -                              -                              -                                 64                                    

Estádio de Coimbra, SC/Abrantina, ACE -                              -                              5 424                              -                                 

Clear Angola - Instalações Electromecânicas, Lda. 6                                   33 539                         -                                 -                                 

SDC Construcciones Centro Americanas, SA -                              -                              -                                 513 262                          

Total 2 535 531                   1 343 360                   4 437 876                      523 051                          

Transações em 31.12.2016

Rendimentos e 

ganhos 

operacionais

Gastos e 

perdas 

operacionais

Ganhos e 

perdas 

financeiros

Soc. Construções Soares da Costa, SA 5.808 57.034 - 

Soares  da Costa Serviços Partilhados, S.A. - 3.288 -                                 

CLEAR - Instalações Electromecânicas, S.A. - - - 

SDC Construções SGPS, SA - 319.195 6.109 

Soares da Costa Moçambique, SARL -                              -                              -                                 

CAET XXI - Construções, ACE -                              -                              -                                 

Clear Angola - Instalações Electromecânicas, Lda. -                              -                              -                                 

Soares da Costa S. Tomé e Principe - Construções, Lda 8.275 -                              -                                 

Total 14.082 379.518 6.109 

Transações em 31.12.2015

Rendimentos e 

ganhos 

operacionais

Gastos e 

perdas 

operacionais

Ganhos e 

perdas 

financeiros

Soc. Construções Soares da Costa, SA 1 048 535 565 742 (416 251)                      

Soares  da Costa Serviços Partilhados, S.A. 382 298 189 376 -                                 

CLEAR - Instalações Electromecânicas, S.A. 109 234 45 614 -                                 

SDC Construções SGPS, SA (923)                           974 057 (393 493)                      

Soares da Costa Moçambique, SARL -                              -                              -                                 

CAET XXI - Construções, ACE -                              -                              -                                 

Clear Angola - Instalações Electromecânicas, Lda. -                              -                              -                                 

Soares da Costa S. Tomé e Principe - Construções, Lda -                              -                              -                                 

Total 1 539 144 1 774 789 (809 745)                      
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São os seguintes os saldos entre o Grupo SDC - INVESTIMENTOS e outras partes relacionadas: 

 

 

 

 

 

As remunerações dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e pessoas chave de 

gestão do Grupo SDC - Investimentos, a 31 de Dezembro de 2016 e 2015, são apresentados como 

segue: 

 

 

 

Saldos em 31.12.2016

Empréstimos 

concedidos e 

contas a receber

Outras dívidas 

de  terceiros
Outros credores

GAM Holdings, S.A. -                                  -                                  5.000.000                       

Elos - Ligações de Alta velocidade, S.A. 2.778.086                       211.220                           -                                  

Inevestéder - Investimentos, SA -                                  5.251.438                       26.799.260                     

Total 2.778.086 5.462.658 31.799.260

Saldos em 31.12.2015

Empréstimos 

concedidos e 

contas a receber

Outras dívidas 

de  terceiros
Outros credores

GAM Holdings, S.A. -                                  -                                  5 000 000                        

Elos - Ligações de Alta velocidade, S.A. 2 765 052 211 220                           -                                  

Gameinvest 3 165 -                                  -                                  

Total 2 768 217 211 220 5 000 000

Remuneração 

fixa

Remuneração 

variável
Total 31.12.2016

Administradores executivos 518.087                           -                                  518.087                           

Administradores não executivos 234.710                           -                                  234.710                           

Conselho Fiscal 100.970                           -                                  100.970                           

Pessoas chave de gestão -                                  -                                  -                                  

Total 853.767 -                                  853.767
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À data de 31 de Dezembro de 2016 e 2015, as sociedades Manuel Fino, SGPS, S.A. e PARINAMA – 

Participações e Investimentos, SGPS, S.A. detêm a participação qualificada de 59,66% e 6,74%, 

respetivamente, do capital da sociedade SDC - Investimentos, SGPS, S.A. pelo que se apresentam os 

saldos e transações à data de 31 de Dezembro de 2016 e 2015: 

 

 

 

 

 

 

Remuneração 

fixa

Remuneração 

variável
Total 31.12.2015

Administradores executivos 518.226                           -                                  518.226                           

Administradores não executivos 285.667                           -                                  285.667                           

Conselho Fiscal 96.950                             -                                  96.950                             

Pessoas chave de gestão -                                  -                                  -                                  

Total 900.843 -                                  900.843

Saldos em 31.12.2016 Fornecedores

Predifino - Sociedade Imobiliária S.A. 1.144                                

Total 1.144

Saldos em 31.12.2015 Fornecedores

Predifino - Sociedade Imobiliária S.A. 1 193                                

Total 1 193

Transações em 31.12.2016

Fornecimentos e 

serviços 

externos

Predifino - Sociedade Imobiliária S.A. 2.709                                

Total 2.709
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26. Vendas e prestações de serviços 

Em 31 de Dezembro de 2016 e 2015, o volume de negócios do Grupo detalha-se do seguinte modo: 

 

As “Vendas” do exercício findo em 31 de Dezembro de 2016 correspondem a vendas de frações do 

Cais da Fontinha. 

As “Vendas” do exercício findo em 31 de Dezembro de 2015 correspondem essencialmente a vendas 

de frações do empreendimento imobiliário de Talatona e do Cais da Fontinha (casas de Gaia). 

As “Prestações de serviços” das concessões correspondem ao rédito obtido pela empresa nas 

explorações de parques de estacionamento. As “Prestações de serviços” e “Rendimentos 

suplementares” do segmento imobiliário respeitam essencialmente a rendas obtidas no 

arrendamento de imóveis. 

 

Transações em 31.12.2015

Fornecimentos e 

serviços 

externos

Predifino - Sociedade Imobiliária S.A. 2.142                                

Total 2.142

 Vendas e prestações de serviços 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

31.12.2015

publicado

Vendas

Segmento Imobiliário 1.456.000                    3.251.144                    3.251.144                    

Segmento Concessões -                               -                               -                               

Grupo SDC - Investimento e Outras -                               -                               -                               

1.456.000 3.251.144 3.251.144

Prestações de serviços

Segmento Imobiliário 864.230                        2.429.918                    2.429.918                    

Segmento Concessões 103.905                        538.066                        538.066                        

Grupo SDC - Investimento e Outras 9.581                            4.462                            4.462                            

977.716 2.972.446 2.972.446

Rendimentos suplementares

Segmento Imobiliário -                               476.244                        476.244                        

Segmento Concessões -                               6.233                            6.233                            

Grupo SDC - Investimento e Outras 45.000                          2.364                            2.364                            

45.000 484.841 484.841

Total 2.478.716 6.708.431 6.708.431
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27. DISCRIMINAÇÃO DOS OUTROS GANHOS E OUTRAS PERDAS OPERACIONAIS 

 

A decomposição da rubrica “Outros ganhos operacionais” nos períodos findos a 31 de dezembro de 

2016 e 2015 é como segue: 

 

 

O “ganho em ativos fixos tangíveis”, em 31 de dezembro de 2016, inclui um ganho de 

aproximadamente 840.000 Euros resultante do acordo com o Estado de São Tomé e Príncipe (Nota 

15) 

 

O valor da rubrica “ganhos em propriedades de investimento”, em 31 de dezembro de 2016, 

corresponde a ganho obtido na dação em cumprimento dos imóveis Estaleiro de S. Félix e Hotel Star 

Inn (Nota 11) 

 

Em 31 de dezembro de 2016 de 2016, os “outros rendimentos e ganhos operacionais” incluem um 

montante de 720.000 Euros relativos a indemnizações em resultado de processos judiciais 

favoráveis. 

 

Em 31 de dezembro de 2015, a rubrica “ganhos em propriedades de investimento” corresponde à 

mais-valia gerada na alienação de frações no empreendimento de Talatona que se encontravam 

arrendadas. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Outras perdas operacionais” detalha-se como segue: 

 

Outros ganhos operacionais 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

31.12.2015

publicado

Ganhos em ativos fixos tangíveis 937.236 -                               -                               

Ganhos em propriedades de investimento 3.581.262 261.896                        261.896                        

Restituição de impostos e excesso de estimativa 313.047 188.167                        188.167                        

Outros rendimentos e ganhos operacionais 1.562.444 843.963 843.963

Total 6.393.988 1.294.026 1.294.026
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As “perdas em ativos fixos tangíveis” resultam de menos-valia na dação em pagamento do 15º piso 

do edifício da Delegação de Lisboa (Nota 9). 

 

28. GASTOS COM O PESSOAL   

A rubrica de “Gastos com o pessoal” nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é 

detalhada conforme se segue: 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o número de pessoal ao serviço das empresas do Grupo 

incluídas na consolidação pelo método integral, era de 19 e 24, respetivamente. 

 

29. DECOMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

Os gastos com fornecimentos e serviços externos, a 31 de dezembro de 2016 e 2015, apresentam a 

seguinte decomposição: 

 

Outras perdas operacionais 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

31.12.2015

publicado

Impostos 365.146                      475.862                      532.443                      

Dívidas incobráveis -                              54.050                         54.050                         

Perdas em ativos fixos tangíveis 477.203                      32.903                         32.903                         

Multas 98.506                         247.301                      268.070                      

Penalidades contratuais sofridas -                              29                                 29                                 

Outros gastos e perdas operacionais 762.505                      1.013.116                   1.030.602                   

Total 1.703.360 1.823.262 1.918.097

Gastos com o pessoal 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

31.12.2015

publicado

Remunerações de Orgãos Sociais 1.103.021 1.039.166 1.039.166 

Remunerações de pessoal 282.372 311.419 311.419 

Indeminizações 8.228 8.000 8.000 

Encargos sobre remunerações 317.871 347.279 347.279 

Outros gastos com pessoal 126 3.375 3.375 

Total 1.711.618 1.709.239 1.709.239 
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Em 31 de dezembro de 2016 a rubrica “serviços bancários” inclui essencialmente gastos incorridos 

pelas empresas SDC Investimentos e SDC Concessões com gastos com garantias.  

 

Em 31 de dezembro de 2015 a rubrica “trabalhos especializados” incluir essencialmente fees de 

assessoria nos processos de alienação de participações e nos processos de reestruturação de 

passivos financeiros do Grupo. 

 

30. GANHOS E PERDAS EM EMPRESAS ASSOCIADAS E ENTIDADES CONJUNTAMENTE 

CONTROLADAS 

Os ganhos e perdas em empresas associadas e conjuntamente controladas nos períodos findos em 

31 de dezembro de 2015 podem ser analisados como segue:  

 

 

Fornecimentos e serviços externos 31.12.2016
31.12.2015 

reexpresso

31.12.2015 

publicado

Subcontratos - 14.385 14.385 

Trabalhos especializados 1.351.800 3.872.381 3.875.062 

Vigilância e segurança 82.654 92.310 92.310 

Honorários 733.672 577.286 577.286 

Conservação e reparação 162.622 126.955 126.955 

Contensioso e notariado 17.213 327.167 327.247 

Eletricidade 176.601 195.008 195.008 

Combustíveis, lubrificantes e outros fluídos 28.447 31.740 31.740 

Água 13.802 28.413 28.413 

Deslocações e estadas 38.556 64.621 64.621 

Rendas e alugueres 190.925 133.010 133.010 

Comunicação 48.260 53.415 53.415 

Seguros 79.482 84.453 84.453 

Limpeza, higiene e conforto 13.854 69.216 69.216 

Serviços Bancários 755.633 347.915 347.975 

Outros fornecimentos e serviços externos 305.862 324.140 326.280 

3.999.382 6.342.415 6.347.376
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Os ganhos e perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos incluídos na rubrica “Resultado 

líquido das atividades descontinuadas” são como se segue: 

 

 

 

31. DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

Os resultados financeiros dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 apresentam a 

seguinte decomposição: 

31.12.2015

reexpresso

Perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. - 116.867

Metropolitan Transportation Solutions, Ltd. (Nota 24) 8.831.054 8.831.054

Total 8.831.054 8.947.921

Ganhos em associadas e em empreendimentos conjuntos

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. - 2.255.187

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. - 4.326.230

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. - 3.300.661

OPERESTRADAS XXI S.A. - 1.308.372

Portvias - Portagem de Vias, S.A - 656.165

Total 0 11.846.615

Ganhos e perdas em associadas e empreendimentos conjuntos (8.831.054) 2.898.694

31.12.2015

publicado

Perdas em associadas e em empreendimentos conjuntos

Exproestradas XXI - AE Transmontana, S.A. 47.944

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. 689.109

Total 737.054 

Ganhos em associadas e em empreendimentos conjuntos

MRN - Manutenção de Rodovias Nacionais, S.A. 2.322.161

SCUTVIAS - Autoestradas da Beira Interior, S.A. 5.272.393

Auto-Estradas XXI - Subconcessionária Transmontana, S.A. -

OPERESTRADAS XXI S.A. 892.156

Portvias - Portagem de Vias, S.A 430.921

Total 8.917.631

Ganhos e perdas em associadas e empreendimentos conjuntos 8.180.578

31.12.2016
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Em 31 de dezembro de 2016, os “Outros rendimentos e ganhos financeiros” incluem um ganho no 

montante de 615.635 Euros correspondente à exoneração de parte do passivo no âmbito dos 

acordos de regularização da dívida. 

 

A rubrica “Rendimentos e mais-valias de participações de capital” apresenta a seguinte 

decomposição: 

  

Gastos e Perdas
31.12.2015

reexpresso

Juros suportados em empréstimos, derivados de cobertura e descobertos bancários 2.532.779 4.950.118 9.024.085

Juros suportados em empréstimos obrigacionistas 973.754 1.021.846 1.021.846

Juros suportados em contratos de locação financeira 6.883                              3.863                              3.863                              

Outros juros suportados 7.041 77.538 77.538

Juros suportados 3.520.457 6.053.365 10.127.332

Diferenças de câmbio desfavoráveis 3.762.515 5.534.452 5.534.452

Descontos de pronto pagamento concedidos -                                -                                -                                

Perdas em outros ativos financeiros 33.500.000                   -                                -                                

Perdas em investimentos financeiros 57.165                           -                                -                                

Gastos com fianças 0 757.695 757.695

Gastos com serviços bancários 1.225 966.288 966.523

Outros gastos e perdas financeiros 223.547 93.977 142.353

Outras perdas financeiras 37.544.452 7.352.412 7.401.023

(1) 41.064.909 13.405.777 17.528.355

Rendimentos e Ganhos

Juros suportados em depósitos bancários 120.031 133.588 135.329

Outros juros obtidos 575.810 1.381.548 3.753.543

Juros obtidos 695.841 1.515.136 3.888.872

Rendimentos e perdas em participações de capital 0 3.233.061 3.233.061

Diferenças de câmbio favoráveis 3.334.168 6.770.649 6.770.649

Outros rendimentos e ganhos financeiros 620.897 - -

Outros ganhos financeiros 3.955.065 6.770.649 6.770.649

(2) 4.650.906 11.518.846 13.892.582

Resultados financeiros (2)-(1) (36.414.003) (1.886.931) (3.635.773)

31.12.2016

31.12.2016

31.12.2015

publicado

31.12.2015

publicado

31.12.2015

reexpresso
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32. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO E IMPOSTOS DIFERIDOS  

A SDC-Investimentos, SGPS, S.A. e as suas subsidiárias nacionais detidas direta ou indiretamente em 

mais de 75% são tributadas em Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, segundo o 

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS). 

 

Para as empresas não abrangidas pelo RETGS, o imposto corrente é calculado com base nos 

respetivos resultados tributáveis, de acordo com as regras e regimes fiscais aplicáveis no território da 

sede de cada empresa. 

 

A taxa nominal de IRC para 2016 é de 21%, exceto para os primeiros 15.000 euros de matéria 

coletável de sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica 

de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média 

empresa a que se aplica a taxa de 17%. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2007 os municípios passaram a poder deliberar uma derrama anual até ao 

limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC o que eleva, portanto, a 

taxa nominal de imposto para 22,5%. 

 

Com a publicação da Lei nº 12 – A/2010, de 30 de junho, que introduziu designadamente alterações 

ao Código do IRC, foi introduzida a derrama estadual. Para 2016 a derrama estadual, nos termos do 

disposto no artigo 87º-A do Código, incide sobre os sujeitos passivos que apurem um lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC superior a 1,5 milhões de euros. As taxas da derrama estadual são de 3% 

sobre o lucro tributável de mais de 1,5 milhões de euros até 7,5 milhões de euros, de 5% sobre o 

lucro tributável de mais de 7,5 milhões de euros até 35 milhões de euros e 7% sobre valores 

superiores a 35 milhões de euros. 

 

Rendimentos e Gastos de Participações de Capital

Alienação INDÁQUA - Indústria e Gestão de Águas, S.A.  0 3.661.065 3.661.065

Alienação Soares da Costa Hidroenergia 8C, Lda. (Nota 4) 0 -428.004 -428.004

0 3.233.061 3.233.061

31.12.2015

publicado
31.12.2016

31.12.2015

reexpresso
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De acordo com a legislação em vigor em Portugal, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 

correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a 

segurança social), exceto quando tenham ocorrido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 

benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, 

conforme as circunstâncias, os prazos podem ser prolongados ou suspensos. Assim, as declarações 

fiscais respeitantes aos exercícios de 2013 a 2016 poderão ser ainda objeto de revisão.  

 

O Conselho de Administração entende que eventuais correções não deverão ter um efeito 

significativo nas demonstrações financeiras consolidadas. 

 

O imposto sobre o rendimento registado nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

decompõe-se do seguinte modo: 

 

 

 

A reconciliação do resultado antes de imposto para os períodos findos em 31 de Dezembro de 2016 e 

de 2015, é como segue, respetivamente: 

 

 

 

Imposto sobre o rendimento 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

Imposto corrente 518.883 291.698 68.777 

Imposto diferido 4.994.455 3.328.657 3.328.657 

Total 5.513.338 3.620.355 3.397.434 

31.12.2015

publicado

Taxa Base Fiscal Imposto

Taxa e imposto nominal sobre o rendimento (em vigor em Portugal) 22,50% (39.955.491) (8.989.985)

Derrama estadual e Tributação autónoma 199.828 

Empresas com resultado negativo que não calculam impostos diferidos 3.850.682 866.403 

Reversão de ativos por impostos diferidos (extinção de reporte de prejuízos) 21.206.069 4.453.274 

Outros custos não dedutíveis para efeitos fiscais 36.441.840 8.199.414 

Diferença entre mais/menos-valia fiscal e contabilística 3.486.238 784.403 

Taxa e imposto efetivo sobre o rendimento -13,80% 5.513.338 

31.12.2016
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Os ativos por impostos diferidos e os passivos por impostos diferidos apresentados na demonstração 

da posição financeira consolidada têm as seguintes naturezas das situações que lhes dão origem: 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o Grupo não tem qualquer passivo por imposto diferido 

registado nas Demonstrações Financeiras. 

 

Taxa

Taxa e imposto nominal sobre o rendimento (em vigor em Portugal) 22,50% (66 755 118) (15 019 902)

Derrama estadual e Tributação autónoma 66 476 

Empresas com resultado negativo que não calculam impostos diferidos 2 793 962 628 641 

Reversão de ativos por impostos diferidos (extinção de reporte de prejuízos) 13 768 737 2 891 435 

Resultados em associadas em equivalência patrimonial (2 898 694) (652 206)

Outros custos não dedutíveis para efeitos fiscais 60 647 063 13 645 589 

Mais valias na alienação de participações financeiras e outros 

     benefícios fiscais (3 233 061) (727 439)

Efeito de taxas de imposto diferenciadas e outros ajustamentos 2 564 840 

Taxa e imposto efetivo sobre o rendimento -5,09% 3 397 434 

31.12.2015 

Base Fiscal
Imposto

Ativos por impostos diferidos 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

Prejuízos fiscais reportáveis - 4.990.039 4.990.039 

Outros - 4.416 4.416 

Total - 4.994.455 4.994.455 

31.12.2015

publicado
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Em 31 de dezembro de 2016, a taxa de imposto a utilizar nas empresas em Portugal, para o 

apuramento dos impostos diferidos ativos relativos a prejuízos fiscais é de 21%. No caso de 

diferenças temporárias positivas ou negativas com origem em empresas portuguesas a taxa a utilizar 

é de 22,5%, acrescida da taxa da derrama estadual nas empresas que se perspetiva o pagamento da 

mesma nos períodos de reversão esperada dos impostos diferidos associados. Para as empresas ou 

sucursais localizadas noutros países foram utilizadas as respetivas taxas aplicáveis em cada jurisdição. 

 

Movimentos de impostos diferidos

Saldo inicial 4.994.455 0

     Efeitos na demonstração dos resultados:

           Resultados em Imposto sobre o rendimento

Prejuízos fiscais reportáveis (4.990.039)                  -                             

Provisões não aceites fiscalmente (4.416)                          -                             

Outros -                                -                             

           Outros impactos na demonstração dos resultados

     Efeitos em capitais próprios:

Justo valor de instrumentos financeiros derivados - -                             

Total 0 0

Passivos por 

impostos 

diferidos 

31.12.2016

Ativos por 

impostos 

diferidos 

31.12.2016

Movimentos de impostos diferidos

Saldo inicial 18 766 235 4 816 182

Efeitos na demonstração dos resultados:

Resultados em Imposto sobre o rendimento

Prejuízos fiscais reportáveis (1 840 438) - 

Diferença valorização de ativos fixos (1 967 427) (4 131 680)

Diferença valorização de propriedades de investimento (2 677 416) - 

Perdas por imparidade em ativos intangíveis (865 454) - 

Perdas por imparidade em inventários (231 264) (472 980)

Mais Valias com Tributação Diferida - (211 522)

Outros (562 840) - 

Efeitos em capitais próprios:

Justo valor de instrumentos financeiros derivados (2 270 962) -                             

Atividades descontinuadas (3 355 979) -                             

Total 4 994 455 - 

Passivos por 

impostos 

diferidos 

31.12.2015

Ativos por 

impostos 

diferidos 

31.12.2015
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Os prejuízos fiscais reportáveis que deram origem ao reconhecimento de ativos por impostos 

diferidos, a 31 de dezembro de 2015, discriminam-se do seguinte modo: 

 

 

 

Em 31 de dezembro de 2016 a empresa não tem qualquer montante de ativos por impostos diferidos 

registados nas contas. No entanto, a empresa tem ainda disponíveis prejuízos fiscais que podem dar 

origem a crédito de imposto. Os prejuízos fiscais reportáveis que podem dar origem a crédito de 

imposto, discriminam-se do seguinte modo: 

 

 

 

De acordo com a legislação aplicável estes prejuízos apenas poderão ser utilizados se as respetivas 

empresas gerarem resultado fiscal positivo.  

 

Em 31 de Dezembro de 2016, foram avaliados os impostos diferidos a reconhecer, resultantes de 

prejuízos fiscais. Os ativos por impostos diferidos foram registados na medida em que seja provável 

País

Portugal 2015 2027 5 363 288

2014 2026 4 340 760

2013 2018 5 544 673

2012 2017 8 308 334

23 557 055 4 990 039

Total 4 990 039

Ano de 

Origem

Ano limite de 

utilização
Prejuízos fiscais

31.12.2015

Ativos por 

impostos 

diferidos

País

Portugal 2015 2027 5.363.288 1.206.740

2014 2026 4.340.760 976.671

2013 2018 5.544.673 1.247.551

2012 2017 8.308.334 1.869.375

23.557.055 4.946.982

Total 4.946.982

31.12.2016

Ano de 

Origem

Ano limite de 

utilização
Prejuízos fiscais

Crédito de 

imposto
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que ocorram lucros tributáveis no futuro e que possam ser utilizados para recuperar as perdas fiscais 

ou diferenças temporárias dedutíveis.  

 

33. RESULTADOS POR AÇÃO 

O capital da empresa é representado por 159.994.482 ações ordinárias e 5.518 ações preferenciais 

sem voto, sem valor nominal. 

 

Estas ações preferenciais sem direito de voto conferem ao seu titular o direito a um dividendo 

prioritário nas condições previstas no ponto 2.7 do respetivo prospeto de emissão e admissão à 

cotação, não inferior a 5% do respetivo valor de emissão, nos termos do disposto no nº. 2º do artº. 

341 do CSC. 

 

 

A sociedade não tem instrumentos de dívida convertíveis em ações, pelo que o resultado básico é 

igual ao resultado diluído. 

 

34. GARANTIAS PRESTADAS  

O detalhe das garantias bancárias prestadas pelo Grupo a terceiros, à data de 31 de Dezembro de 

2016 e 2015, é como segue: 

 

Resultados por ação 31.12.2016
31.12.2015

reexpresso

31.12.2015

publicado

Resultados das operações continuadas, líquido de interesses não controlados pelo Grupo (45.426.954)              (80.268.309)                   (70.164.278)              

Resultados das operações descontinuadas, líquido de interesses não controlados pelo Grupo 5.850.313                    8.831.181                         (1.272.850)                 

Resultados consolidado do exercício - atribuível ao Grupo (39.576.641)              (71.437.127)                   (71.437.128)              

Número de ações preferenciais 5.518                            5.518                                 5.518                            

Número total de ações ordinárias 159.994.482               159.994.482                    159.994.482               

Resultado atribuídos às ações preferenciais 276 276 276

Resultado por ação das operações continuadas

Básico (0,2839) (0,5017) (0,4385)

Diluído (0,2839) (0,5017) (0,4385)

Resultado por ação

Básico (0,2474) (0,4465) (0,4465)

Diluído (0,2474) (0,4465) (0,4465)
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As fianças prestadas a favor de subsidiárias correspondem essencialmente a garantias prestadas no 

âmbito de financiamentos bancários contraídos pelas empresas participadas em que o Grupo atua 

como fiador ou avalista (Nota 19).  

 

 

 

Garantias bancárias prestadas a terceiros 14.413.349            229.570                         456.967                            15.099.886

Shekel de Israel
Saldo Final

31.12.2016
Euros

Dólar 

Americano

Shekel Saldo Final

de Israel 31.12.2015

Garantias bancárias prestadas a terceiros 14 413 349             222 274                          433 770                            15 069 393

Euros
Dólar 

Americano

Confort Letter Soc. Construções SDC, SA 7.687.450 7.687.450 

Confort Letter Soc. Construções SDC, SA 7.594.233 7.594.233 

Confort Letter Clear Angola 9.498.839 9.498.839 

Total 24.780.522 24.780.522 

Aval SDC Investimentos 18.941.220 18.941.220 

Aval Soc. Construções SDC, SA 81.880.071 81.880.071 

Aval Clear Portugal 4.020.000 4.020.000 

Aval Soc. Construções SDC, SA 80.538.784 107.838.360 

Total 185.380.075 212.679.651 

Euros

31.12.2016

Euros

31.12.2015
Entidade

Garantias no âmbito de Contratos de Concessão 13.395.349 13.395.349

Garantias bancárias prestadas a Instituições Financeiras 1.247.570 1.240.274

Outras garantias 456.967 433.770

Total 15.099.886 15.069.393

Garantias bancárias prestadas a terceiros 31.12.2016 31.12.2015
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35. RISCOS FINANCEIROS  

Risco cambial  

Este risco advém principalmente da presença internacional do Grupo SDC Investimentos. O exercício 

da atividade por parte de algumas das empresas do Grupo em mercados externos expõe o Grupo aos 

efeitos derivados de alterações na paridade das moedas relativamente ao euro. A política de gestão 

de risco de taxa de câmbio seguida pelo Grupo tem como objetivo último diminuir ao máximo a 

sensibilidade dos resultados do grupo a flutuações cambiais. O Grupo procura tanto quanto possível, 

equilibrar os ativos com responsabilidades na mesma divisa.  

 

Risco de crédito 

Este risco está associado às contas a receber decorrentes do normal desenvolvimento das atividades 

do grupo. As situações de risco de crédito apuradas à data de cada demonstração da posição 

financeira são identificadas pelas áreas competentes. Em função da antiguidade do crédito, perfil de 

risco do cliente, experiência recolhida e demais circunstâncias é aferida a necessidade de registo de 

imparidades.  

Em 31 de Dezembro de 2016 é convicção do Conselho de Administração que os ajustamentos de 

contas a receber estimados se encontram adequadamente relevados nas demonstrações financeiras.  

As contas a receber para as quais não foram registados ajustamentos por se considerar que as 

mesmas são realizáveis, são como segue: 

 

 

 

Vencimento
Clientes C/C

(Nota 15)

Clientes Títulos 

a Receber

Total         

31.12.2016

0 a 180 dias 768 947 -                                768 947

181 a 360 dias 660 605 -                                660 605

361 a 540 dias 151 995 -                                151 995

541 a 720 dias 69 502 -                                69 502

+ de 720 dias 4 123 867 -                                4 123 867

Total 5 774 917 -                                5 774 917
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Risco de Liquidez  

A política de gestão do risco de liquidez visa assegurar, a cada momento, que o perfil de vencimentos 

da dívida se adequa à capacidade do Grupo de gerar fluxos de caixa para o seu pagamento. A gestão 

do risco de liquidez passa, portanto, por gerir os desajustamentos entre as necessidades de fundos 

(por gastos operativos e financeiros, investimentos e vencimento de dívidas), com as fontes de fluxos 

de receita (recebimentos de clientes, desinvestimentos, compromissos de financiamento por 

entidades financeiras). Em paralelo, o Grupo toma medidas de gestão que previnem a ocorrência 

deste risco mediante uma adequada e atempada gestão de tesouraria. Para gerir o risco de liquidez o 

Grupo mantém um equilíbrio entre o prazo e a flexibilidade do endividamento contratado através do 

uso de financiamentos escalonados que encaixem com as necessidades de fundos.  

Como já referido, a SDC Investimentos, SGPS, S.A. e a Investéder, Investimentos Financeiros, Lda., 

colaboraram tendo em vista a concretização da reestruturação financeira do Grupo SDCI. Esta 

colaboração foi formalizada em quatro documentos, nos termos seguintes: (i) uma carta de intenção 

assinada em 3 de Outubro de 2016; (ii) um acordo de princípio celebrado em 13 de Dezembro de 

2016, (iii) um primeiro aditamento ao acordo de princípio celebrado em 23 de Dezembro de 2016  e 

(iv) um segundo aditamento ao acordo de princípio celebrado em 17 de Fevereiro de 2017. 

Nesse contexto, importa notar que, perante o insucesso de todas as anteriores tentativas de 

reestruturação financeira do Grupo SDCI através de um processo negocial que envolvesse, 

simultaneamente, todas as instituições financeiras detentoras de créditos sobre aquele Grupo, a 

opção da SDCI e da Investéder recaiu, desta vez, no desenvolvimento de processos individuais com 

cada uma das mesmas instituições de crédito.  

Essa opção exigiu, assim, o desenvolvimento, em simultâneo, de processos negociais que conduziram 

a acordos com 16 instituições, entretanto executados, e de que, em termos sumários, resultou que:  

Em momento anterior à concretização dos mesmos o Grupo mantinha responsabilidades com as 

instituições de crédito num montante que ascendia a cerca de 284.500.000 Euros, por 

financiamentos e garantias financeiras prestadas, tendo ainda responsabilidades contingentes 

relativas a obrigações da SDC Construção e suas participadas no montante global de cerca de  

253.200.000 Euros. 

Vencimento
Clientes C/C

(Nota 15)

Clientes Títulos 

a Receber

Total         

31.12.2015

0 a 180 dias 768 947 -                                768 947

181 a 360 dias 660 605 -                                660 605

361 a 540 dias 151 995 -                                151 995

541 a 720 dias 69 502 -                                69 502

+ de 720 dias 4 123 867 -                                4 123 867

Total 5 774 917 -                                5 774 917
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- À data do presente relatório, após execução dos acordos e concretização das operações neles 

previstas, a situação é a seguinte: 

(i) As responsabilidades contingentes do Grupo SDCI por obrigações da SDC Construção e 

suas participadas ficaram reduzidas a: 

a. 12.500.000,00 USD de uma garantia bancária emitida pelo BCP e confirmada pelo J. 

P. Morgan (embora se antecipe que este montante venha a ser substancialmente 

reduzido a curto prazo); 

b. 7.500.000,00 Euros perante o Banco Popular; e 

c. 1.868.193,05 Euros perante o BBVA. 

(ii) O passivo financeiro líquido do Grupo SDCI perante instituições de crédito ficou reduzido 

a 17.446.526 Euros nos termos seguintes: 

a. Perante o BCP: 13.364.915 Euros 

b. Perante o Banco Santander: 144.217 Euros 

c. Perante o Haitong Bank: 425.217 Euros 

d. Perante o Abanca: 3.511.677 Euros 

(iii) A dívida das sociedades do Grupo SDCI à Investéder ascende a EUR 130.663.915  

(iv) Encontra-se atualmente em curso o prazo de 6 meses previsto no acordo de princípio 

para que a SDCI e a Investéder possam definir por acordo as condições de reestruturação 

definitiva dos créditos em causa, prosseguindo o objectivo de alcançar uma solução de 

redimensionamento e/ou de definição de condições de remuneração e de reembolso 

dos mesmos créditos que se mostrem compatíveis com a futura capacidade financeira do 

Grupo SDCI para gerar cash flow . 

 

A maturidade dos passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 é como segue: 
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Está em curso um processo de restruturação dos financiamentos das instituições bancárias da SDC 

Investimentos que consolidarão o total de capital e encargos vencidos até á data em condições 

favoráveis, e que reforçarão a sustentabilidade da vida financeira do grupo, conforme referido na 

nota 19. 

 

36. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

Posteriormente à data de referência de encerramento das contas há a assinalar a concretização 

efetiva e formal da alienação das participações sociais e outros investimentos feitos nas Sociedades 

que operam na área das concessões rodoviárias conforme comunicações efetuadas ao mercado em 

16 de fevereiro e 27 de fevereiro de 2017, bem como a alienação das participações detidas em 

sociedades que operavam na área das energias renováveis, como comunicado em 21 de Abril de 

2017. 

 

37. CONTINGÊNCIAS 

Maturidades Empréstimos Fornecedores
Fornecedores de 

investimento

Credores por 

locações 

financeiras

Adiantamentos 

de clientes
Outros credores

Total em 

31.12.2016

2017 149.257.585 11.222.579               158.946                           239.449                     113.643                       42.663.876                     203.656.077

2018 990.869 -                             -                                  -                            -                               -                                  990.869

2019 1.206.776 -                             -                                  -                            -                               -                                  1.206.776

2020 1.085.143 -                             -                                  -                            -                               -                                  1.085.143

2021 1.085.143 -                             -                                  -                            -                               -                                  1.085.143

2022 1.085.143 -                             -                                  -                            -                               -                                  1.085.143

Após - 2022 8.582.799 -                             -                                  -                            -                               -                                  8.582.799

Total 163.293.456 11.222.579 158.946 239.449 113.643 42.663.876 217.691.949

Maturidades Empréstimos Fornecedores
Fornecedores de 

investimento

Credores por 

locações 

financeiras

Adiantamentos 

de clientes
Outros credores

Outros passivos e 

instrumentos 

financeiros 

derivados

Total em 

31.12.2015

2016 71 410 342 12 714 646                160 342                           260 368                     137 850                        12 503 142                      10 878 757                       108 065 447

2017 105 636 860 -                             -                                  -                            -                               -                                  1 164 103                         106 800 963

2018 15 926 235 -                             -                                  -                            -                               -                                  374 820                             16 301 055

2019 13 014 606 -                             -                                  -                            -                               -                                  193 299                             13 207 905

2020 12 663 794 -                             -                                  -                            -                               -                                  167 072                             12 830 866

2021 14 064 357 -                             -                                  -                            -                               -                                  181 521                             14 245 878

Após - 2021 34 400 225 -                             -                                  -                            -                               -                                  1 728 728                         36 128 953

Total 267 116 419 12 714 646 160 342 260 368 137 850 12 503 142 14 688 300 307 581 067
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Linha Vermelha Metro de Tel Aviv, Israel: 

Na execução do Contrato de Concessão instalou-se, em 2010, um litígio entre o concedente (o Estado 

de Israel) e a Metropolitan Transportation Solutions (MTS), sociedade concessionária em que o 

Grupo SDC Investimentos detém uma participação de 20%, tal como oportunamente comunicado ao 

mercado. 

Após a assinatura do referido contrato, que ocorreu em maio de 2007, e conforme nele previsto, 

decorreram, em paralelo, as atividades conducentes ao “Financial Close” e as de desenvolvimento 

antecipado de trabalhos de projeto. As atividades conducentes ao “Financial Close” foram 

perturbadas pela ocorrência da crise financeira mundial que determinou a necessidade de 

modificações a algumas estipulações contratuais. Essas modificações vinham sendo objeto de 

aturadas e prolongadas negociações entre a concessionária e o concedente, com acompanhamento 

das entidades financiadoras. 

No decorrer do 3º trimestre de 2010, a MTS foi, entretanto, confrontada com a posição do 

concedente de proceder à resolução do contrato, por alegado incumprimento da concessionária, 

salvo se esta, aceitasse um conjunto de contrapartidas ao concedente e outras condições. 

A concessionária, e os seus acionistas, decidiram rejeitar aquela posição do concedente e, bem 

assim, as condições, por este, exigidas - que tornariam o projeto inviável - e remeter o diferendo para 

decisão por Tribunal Arbitral, constituído no Estado de Israel, desencadeando as formalidades nesse 

sentido. 

O Tribunal Arbitral proferiu decisão em que deu razão ao Estado de Israel remetendo para acordo 

das partes eventuais indemnizações. Essas negociações estão na fase final, não havendo reclamações 

suplementares e acordando-se uma partilha dos custos processuais. Por este facto, os investimentos 

feitos no projecto são considerados irrecuperáveis, tendo sido ajustados todos os ativos e registadas 

as responsabilidades de correntes da decisão (Nota 24). 

 

 Contrato de Concessão do Troço TGV Poceirão-Caia da ligação de alta velocidade entre Lisboa e 

Madrid da participada “Elos – Ligações de Alta Velocidade, S.A.”: 

 

O Tribunal de Contas recusou a 21 de março de 2012, o visto prévio ao contrato de concessão, 

conduzindo ao cancelamento do projeto.  

Na sequência, a empresa iniciou o processo de desvinculação de colaboradores, de desativação do 

seu escritório e de revogação de todos os contratos firmados para a prossecução do contrato de 

concessão. 
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Também na sequência da recusa do visto prévio a empresa iniciou a preparação de um pedido de 

pagamento do Estado relativo aos custos incorridos com a concessão o qual foi enviado ao Estado 

em 30 de julho de 2012, reclamando o valor de 159,4 milhões de Euros, à data. 

Não tendo o Estado Português respondido ao pedido de pagamento apresentado, a ELOS iniciou a 

preparação de uma ação em Tribunal Arbitral. 

No que concerne aos contratos de financiamento, foi assinado em junho de 2012 um acordo (Partial 

Assignment Agreement) entre a Empresa, o Banco Europeu de Investimento (BEI), e o sindicato 

bancário constituído pela Caixa Geral de Depósitos, Banco Comercial Português e Banco Espírito 

Santo, mediante o qual foram transferidas para os Bancos Comerciais as duas facilidades de crédito 

contratadas com o BEI, efetuadas através da cessão de posição contratual do BEI para o sindicato 

bancário. As facilidades cedidas foram a (Part A Loan) no montante de 300.000.000 Euros, ainda por 

utilizar e a facilidade de 300.000.000 Euros (Part B Loan), com um valor de utilização, à data, de 

90.761.574 Euros. 

Estes valores não têm impacto nas contas consolidadas da empresa dado que a participação 

financeira está valorizada ao custo de aquisição. 

No segundo semestre do ano de 2012 foi, entretanto, expressa pelo Estado Português, a intenção de 

aproveitar as condições do pacote financeiro do projeto, incluindo os contratos de swap de taxa de 

juro, pelo que os restantes contratos foram mantidos pela empresa, tendo sido, a 22 de janeiro de 

2013, efetuada a cessão da posição contratual da empresa, em todas as facilidades de crédito não 

utilizadas e contratos de swap, à Parpública.  

Em 25 de abril de 2013 foi enviada ao Estado Português a petição inicial e nomeação do Árbitro da 

ELOS para constituição do Tribunal Arbitral. O Estado Português já enviou a sua contestação e o 

processo de arbitragem tem seguido o seu normal desenvolvimento.  

Em 5 de julho de 2016, o Tribunal Arbitral proferiu o Acórdão que decidiu procedente, quase na 

totalidade, o pedido formulado pela ELOS pelo que se mostram preservados, na essência e em geral, 

os interesses da Demandante, participada do grupo. Todavia, o Estado, a par de outros incidentes 

que não foram atendidos, interpôs acção de anulação da decisão arbitral para os tribunais 

administrativos, a qual ainda está a correr os seus termos.   

Os ativos consolidados expostos a este risco (participação financeira detida na ELOS e empréstimos 

de tesouraria concedidos) são de, aproximadamente, 3,1 milhões de Euros, sendo que as verbas 

reivindicadas no âmbito do referido litígio ultrapassam este envolvimento. Em virtude de ser 

convicção do conselho de administração da Empresa, suportada nos seus assessores legais, que do 

desfecho deste litígio não resultarão impactos materialmente relevantes nas demonstrações 

financeiras consolidadas anexas, não foi reconhecida qualquer provisão. 
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Processos fiscais: 

1) Tal como amplamente divulgado, no ano de 2002 o então denominado Grupo Soares da Costa foi 

sujeito a um profundo processo de reestruturação e reorganização que passou, de entre o mais, pela 

criação de uma Holding e de quatro sub-holdings, uma por cada grande área de negócios: 

Construção, Imobiliária, Concessões e Indústria. 

Estas sub-holdings foram constituídas com o seu capital a ser realizado em espécie pela holding 

mediante a transferência a valor de mercado do portfólio de participações sociais anteriormente 

detidas de cada um desses segmentos para a respetiva sociedade gestora, sendo geradas neste 

processo mais e menos valias com relevância fiscal. 

A Administração Fiscal, em 2005, na sequência de exame à escrita à sociedade SDC - Investimentos, 

SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.) notificou a empresa de uma liquidação de IRC, no 

valor de 17.136.692 Euros, essencialmente determinada pela desconsideração como gastos fiscais de 

um conjunto de menos-valias geradas no citado processo empresarial (sendo certo que considera 

como rendimentos as mais-valias também geradas no mesmo processo). Conforme oportunamente 

comunicado ao mercado (facto relevante de 10 de novembro de 2005) esta sociedade, bem como os 

consultores externos que acompanharam e intervieram no processo discordam e rejeitam 

frontalmente aquele entendimento, tendo sido a liquidação em causa impugnada judicialmente, com 

exceção do valor de 381.752 Euros de que já se procedeu ao pagamento. 

O respetivo processo de execução fiscal encontra-se suspenso mediante a prestação de garantia 

(penhor de ações de empresa da área imobiliária). O valor atual do processo com juros e encargos 

ascende a 23,948 milhões de Euros. 

No âmbito deste processo de impugnação judicial, foi a Impugnante notificada, no passado dia 29 de 

março de 2016, da Sentença do tribunal de primeira instância – o Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto – que julgou a mesma parcialmente procedente apenas na parte relativa à correcção referente 

às regularizações de existências nos armazéns de Angola, no montante de € 162.485,91. No mais, foi 

a acção julgada improcedente. 

 

A Sociedade apresentou recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Norte. 

 

2) Em julho de 2012, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, 

S.A.), sociedade dominante de um grupo de sociedades sujeitas a IRC pelo Regime Especial de 

Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), foi notificada da liquidação de IRC do exercício de 

2008 em resultado da inspeção feita à empresa e a algumas das suas participadas. Desta liquidação 

resultou a exigibilidade do pagamento de 2,164 milhões de Euros por força das correções 

introduzidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), fundamentalmente em matéria de 

dedutibilidade de encargos financeiros das sociedades gestoras de participações sociais e de preços 
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de transferência. A sociedade discorda do entendimento da AT e procedeu à impugnação judicial da 

liquidação. 

Paralelamente, em processo de revisão oficiosa, a sociedade obteve, em junho de 2014, decisão da 

AT que deferiu a sua pretensão em matérias relacionadas com a derrama municipal dos grupos de 

sociedades e com tributações autónomas, no valor de 403 mil Euros, passando a liquidação para 

1.760 mil Euros. A AT afetou ainda a este processo como pagamento parcial um crédito fiscal da 

sociedade pelo que o processo de execução fiscal tem atualmente um valor que, com juros e 

encargos, ascende a 1,474 milhões de Euros. 

A Sociedade prestou garantia através da constituição de hipoteca de imóveis, encontrando-se o 

respetivo processo de execução fiscal suspenso nos termos do disposto no Código de Procedimento 

e de Processo Tributário. 

 

3) Em junho de 2013, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, 

S.A.), sociedade dominante de um grupo de sociedades sujeita a tributação em IRC pelo RETGS, foi 

notificada da liquidação de IRC do exercício de 2009 em resultado da inspeção feita à empresa e a 

algumas das suas participadas. Desta liquidação resulta a exigibilidade do pagamento de 1,391 

milhões de Euros, com data limite de pagamento voluntário de 2013-08-12, por força das correções 

introduzidas pela AT, fundamentalmente em matéria de dedutibilidade de encargos financeiros das 

SGPS. A sociedade discorda do entendimento da AT e procedeu à impugnação judicial da liquidação.  

Paralelamente, na sequência de processos de revisão oficiosa, a sociedade obteve da AT decisões 

favoráveis  em matérias relacionadas com a derrama municipal dos grupos de 

sociedades,  tributações autónomas e crédito de imposto por dupla tributação internacional; 

considerando estas decisões e ainda a aplicação de créditos no processo, este mantém-se 

atualmente pelo valor, incluindo juros e encargos, de 969 mil Euros. 

A Sociedade prestou garantia através da constituição de hipoteca de imóveis pelo que o respetivo 

processo de execução fiscal se encontra suspenso nos termos do disposto no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário.  

 

4) Em outubro de 2014, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS, SA, sociedade dominante de um 

grupo de sociedades sujeita a IRC pelo RETGS, foi notificada da liquidação de IRC do exercício de 

2010, em resultado da inspeção feita à empresa e a algumas das suas participadas. Na sequência da 

decisão do Tribunal Arbitral do CAAD, de 5 de janeiro de 2016, proferida no processo nº. 269/2016-T 

de julgar procedente o pedido de declaração de ilegalidade da respetiva liquidação, o processo de 

execução fiscal já foi anulado e distratadas as garantias prestadas (hipoteca de imóveis). 

 

5) Também com respeito ao processo do IRC de 2011 o Tribunal Arbitral (CAAD) por decisão de 6 de 

maio de 2016 julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade da liquidação adicional de IRC 
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referente a 2011 e, decidiu anular a liquidação impugnada incluindo a relativa aos juros 

compensatórios nela integrada. Na sequência desta decisão foi já o respetivo processo de execução 

fiscal anulado e distratadas as garantias prestadas (hipoteca de imóveis). 

 

6) A subsidiária “Costaparques – Estacionamentos, S.A.” é por sua vez executada num processo por 

correções feitas pela Administração Fiscal ao valor tributável de Imposto sobre a Transmissão de 

Imóveis e de Imposto de Selo relativamente a um contrato promessa de transmissão do direito de 

superfície do parque de estacionamento de Oliveira de Azeméis no valor de 123 mil Euros. A 

empresa impugnou considerando que não foi tomado em conta o valor da segunda avaliação que 

deveria ter prevalecido sobre o da avaliação original.  

A sentença de 1ª Instância foi-nos desfavorável tendo sido apresentado recurso. O processo está 

suspenso pela prestação de uma garantia bancária. O valor atual do processo por regularizar ascende 

a 139 mil Euros. 

 

É expectativa do Conselho de Administração e dos seus assessores legais e fiscais que as 

impugnações judiciais e recursos acima referidos obterão procedência, razão pela qual não foram 

constituídas provisões. 

 

38. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS, ESTIMATIVAS E ERROS 

 

Durante o exercício de 2016, não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às 

consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2015 nem foram 

registados erros materiais relativos a exercícios anteriores.  

 

39. APROVAÇÃO DE CONTAS PARA EMISSÃO 

 
Em reunião de 27 de abril de 2017 o Conselho de Administração aprovou emitir as presentes 
demonstrações financeiras. 
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3. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E NOTAS 
EXPLICATIVAS 

 
 

 

  

NÃO CORRENTE

 Ativos  fixos  tangíveis :

    Equipamento bás ico 6 2.862                          -                                

    Equipamento Adminis trativo 6 -                             247

2.862 247

 Investimentos  financeiros :

   Participações  de capita l  em subs idárias 5,7,8 32.450.560                 70.148.351

   Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 4, 5,7,8 21.259.501                 70.758.296

   Outros  investimentos  financeiros 5,7,8 132.431                      189.596

53.842.492 141.096.244

 Outros  ativos  financeiros 5 336                             215

 Ativos  por impostos  di feridos 25 -                             4.947.007

                    Total do ativo não corrente 53.845.689 146.043.713

CORRENTE

 Dívidas  de terceiros :

    Cl ientes 4,5,10,19 318.921                      352.723

    Adiantamentos  a  fornecedores 5,19 1.509                          961                                 

    Es tado e outros  entes  públ icos 10,19 69.757                        397.357                          

    Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas 4,5,10,19 57.021.367                 51.387.613                     

    Outras  dívidas  de terceiros 4,5,10,19 394.620                      1.877.768                       

57.806.174 54.016.422

 Outros  ativos  correntes 11 370.428                      18.527

 Caixa  e seus  equiva lentes 5 e 12 11.525                        37.337

                    Total do ativo corrente 58.188.127 54.072.285

                    Total do ativo 112.033.816 200.115.998

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

A T I V O Notas 31.12.2016 31.12.2015
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CAPITAL PRÓPRIO

 Capita l  rea l i zado 13,26 160.000.000          160.000.000

    Reservas  lega is 13,26 7.295.256              7.295.256

    Outras  reservas 13,26 2.630.474              2.630.474

    Resultados  trans i tados 13,26 (163.354.233)       (106.688.942)

 Resultado l íquido do exercício 13,26 (93.255.258)         (56.665.292)

                      Total do capital próprio (86.683.761) 6.571.496

PASSIVO

NÃO CORRENTE

  Provisões 23 14.744.096            14.744.096

 Financiamentos  obtidos :

    Empréstimos  por obrigações 5,15 -                       79.263.505

    Empréstimos  bancários 5,15 -                       24.545.503

-                       103.809.008

                    Total do passivo não corrente 14.744.096 118.553.104

CORRENTE

   Empréstimos  por obrigações 5,15 99.637.890            20.000.000

   Empréstimos  bancários 5,15 26.943.122            21.343.588

126.581.012 41.343.588

  Dívidas  a  terceiros :

   Fornecedores 5 1.556.974              1.434.211

   Es tado e outros  entes  públ icos 16 147.655                 136.369

   Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas 4,5,16 24.468.752            19.061.095

   Outros  dívidas  a  terceiros 4,5,16 25.405.518            7.571.249

51.578.899 28.202.924

 Outros  pass ivos  correntes 17 5.813.570              5.444.886

                    Total do passivo corrente 183.973.481 74.991.398

                    Total do passivo 198.717.577 193.544.502

                   Total do capital próprio e passivo 112.033.816 200.115.998

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM

31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 31 DE DEZEMBRO DE 2015

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO Notas 31.12.2016 31.12.2015
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 Vendas  e prestações  de serviços  19 17.732                      4.765                             

    Outros  rendimentos  e ganhos 20 1.290.150                 187.573                         

Rendimentos e ganhos operacionais 1.307.883 192.338

 Fornecimentos  e serviços  externos 22 (933.707)                 (1.217.916)                   

 Gastos  com o pessoal 21 (1.197.253)              (1.197.894)                   

 Gastos  de depreciação e de amortização e perdas  de imparidade 6 (1.072)                     (641)                             

 Provisões  e a justamentos  de va lor 10,18,23 (1.493.384)              (16.085.829)

 Outros  gastos  e perdas  operacionais :

    Impostos 20 (68.876)                   (102.502)                      

    Outros  gastos  e perdas 20 (504.872)                 (198.545)                      

Gastos e perdas operacionais (4.199.165) (18.803.327)

 Resultado operacional das actividades continuadas (2.891.282) (18.610.989)

    Juros  e rendimentos  s imi lares  obtidos 24 4.041.226                 6.592.415

    Juros  e gastos  s imi lares  suportados 24 (2.303.364)              (4.212.620)

 Custo líquido do financiamento 1.737.862 2.379.795

    Outros  ganhos  financeiros 24 945.808                    944.384

    Outras  perdas  financeiras 24 (88.370.503)            (38.418.731)

 Outros ganhos e perdas financeiros (87.424.695) (37.474.347)

 Resultado financeiro 24 (85.686.833) (35.094.552)

 Resultado antes de impostos 25 (88.578.115) (53.705.541)

 Imposto sobre o rendimento do exercício 25 (4.677.143)              (2.959.751)

Resultado líquido do exercício 26 (93.255.258) (56.665.292)

 Resultado por ação:

    Bás ico 26 (0,583) (0,354)

    Di luído 26 (0,583) (0,354)

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS  SEPARADA PARA OS

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS Notas 31.12.2016 31.12.2015
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(Valores  em unidades  de Euro)

 Resultado Líquido do exercício 26 (93.255.258) (56.665.292)

 Total Rendimento Integral (93.255.258) (56.665.292)

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DO RENDIMENTO INTEGRAL 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Notas 31.12.2016 31.12.2015
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(Valores  em unidades  de Euro)

Rubrica Notas
Capital 

realizado

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

exercício

Total dos 

capitais 

próprios

Saldo a  1/Jan/2016 13 160.000.000         7.295.256             2.630.474             (106.688.942)      (56.665.292) 6.571.496          

Apl icação do resultado l íquido 13 (56.665.292)        56.665.292    -                    

Rendimento integra l 13 (93.255.258) (93.255.258)      

Sa ldo a  31/Dez/2016 13 160.000.000         7.295.256             2.630.474 (163.354.233) (93.255.258) (86.683.761)      

Rubrica Notas
Capital 

realizado

Reservas 

legais

Outras 

reservas

Resultados 

transitados

Resultado 

líquido do 

exercício

Total dos 

capitais 

próprios

Saldo a  1/Jan/2015 13 160.000.000         7.295.256             2.630.474             (64.948.958)        (41.739.984) 63.236.788        

Apl icação do resultado l íquido 13 (41.739.984)        41.739.984    -                    

Rendimento integra l 13 (56.665.292) (56.665.292)      

Sa ldo a  31/Dez/2015 13 160.000.000         7.295.256             2.630.474 (106.688.942) (56.665.292) 6.571.496          

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015
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  Atividades  operacionais :

Recebimentos  de cl ientes 1.671             17.020               

Pagamentos  a  fornecedores (11.485)        (724.263)          

Pagamentos  ao pessoal -               (198.035)          

(9.814) (905.278)

Pagamento /recebimento do imposto s/o rendimento 423.155 (6.412.156)

Outros  recebimentos/pagamentos  relativos  à  atividade operacional 162.230 2.023.241

585.385 (4.388.915)

Fluxos das atividades operacionais 575.571 (5.294.193)

  Atividades  de investimento:

  Recebimentos  provenientes  de:

Empréstimos  concedidos  "Empresas  do Grupo" -               30.865.741

-                    30.865.741

 Pagamentos  respeitantes  a :

Empréstimos  concedidos  "Empresas  do Grupo" -               6.502.538

-                    6.502.538

Fluxos das atividades de investimento -                    24.363.204

  Atividades  de financiamento:

  Recebimentos  provenientes  de:

Empréstimos  obtidos 178.796         24.809.402        

Juros  obtidos 1.110.107      1.767.974          

1.288.903           26.577.377         

  Pagamentos  respeitantes  a :

Empréstimos  obtidos (1.201.828)   (43.113.372)     

Amortização de contratos  de locação financeira -               (92)                   

Juros  e gastos  s imi lares (576.209)      (1.231.685)       

(1.778.037)        (44.345.149)      

Fluxos das atividades de financiamento (489.134)           (17.767.772)

   Variação de ca ixa  e seus  equiva lentes 86.437                1.301.239           

   Efei to das  di ferenças  de câmbio (14)                    (51)                    

   Ca ixa  e seus  equiva lentes  no início do exercício 12 (139.425)           (1.440.613)        

   Ca ixa  e seus  equiva lentes  no fim do exercício 12 (53.002)             (139.425)           

O Contabi l i s ta  Certi ficado O Conselho de Adminis tração

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Notas 31.12.2016 31.12.2015  
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

 

Discriminação dos componentes de caixa e seus equivalentes 

 

 

Numerário 461 228

Depós itos  bancários  imediatamente mobi l i záveis 11.064 33.008

Depós itos  a  prazo -                      4.100

Descobertos  bancários (64.526) (176.762)

Caixa e seus equivalentes na demonstração de fluxos de caixa (53.002) (139.425)

Descobertos  bancários  (Nota 15) 64.526 176.762

      Caixa e seus equivalentes na demonstração da posição financeira 11.525 37.337

31.12.2016 31.12.2015



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

200 

 

POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS E NOTAS EXPLICATIVAS 

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 
  

 

 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

Elementos identificativos: 

Denominação Social: SDC Investimentos, SGPS, SA. 

Número de matrícula na Conservatória do Registo Comercial do Porto e de Pessoa Coletiva: 500 265 

763 

Sede Social: Rua Julieta Ferrão n.º 12, 12º andar, 1649 - 039 Lisboa 

Objeto Social: Gestão de participações sociais noutras sociedades como forma indireta de exercício 

de atividades económicas. 

 

A Sociedade foi constituída em 2 de Junho de 1944, sob a denominação de Soares da Costa, Lda., 

sociedade comercial por quotas, tendo sido transformada em sociedade anónima por escritura 

notarial de 1 de Maio 1968 e assumido a denominação social de “Sociedade de Construções Soares 

da Costa, SA”. O seu objeto social consistia na “Exploração da indústria de construção civil e obras 

públicas, atividades conexas e acessórias e a aquisição e disposição de imóveis”. 

Em 30 de Dezembro de 2002, após o trespasse das suas atividades diretamente produtivas, 

designadamente a atividade de construção, por escritura pública celebrada no 4º Cartório Notarial 

do Porto, alterou o seu objeto social para “Gestão de participações sociais como forma indireta do 

exercício de atividades económicas” e assumiu a denominação “ Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.”. 

 

Em 28 de Maio de 2015, foi registada na Conservatória a alteração de designação da sociedade para 

“SDC Investimentos, SGPS, SA”. 

 

A sociedade encabeça um grupo de empresas (denominado SDC Investimentos) que se encontram 

discriminadas na Nota 6. Adicionalmente, a Empresa tem as suas ações cotadas na Euronext Lisbon. 

 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros, dado que esta é a divisa utilizada 

preferencialmente no ambiente económico em que a Empresa opera. 

 

 

A Empresa faz parte integrante do grupo de consolidação cuja empresa-mãe, SDC Investimentos, 

SGPS, SA, elabora contas consolidadas desde 2004 em conformidade com as Normas Internacionais 

de Relato Financeiro (IAS/IFRS) tal como adotadas na União Europeia.  
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2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

2.1. Bases de apresentação 

 

As demonstrações financeiras individuais anexas foram preparadas de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS”). Estas correspondem às Normas Internacionais de Relato 

Financeiro, emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações 

emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRC”) ou pelo anterior 

Standing Interpretations Committee (“SIC”) que tenham sido adotadas na União Europeia á data de 

publicação de contas. 

 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos 

da Empresa, no pressuposto da continuidade das operações e tomando por base o custo histórico, 

excepto para determinados instrumentos financeiros que se encontram registadas pelo justo valor. 

 

Adicionalmente, para efeito de relato financeiro, a mensuração a justo valor é categorizada em Nível 

1, 2 e 3, de acordo com o grau em que os pressupostos utilizados são observáveis e a sua 

significância ao nível da valorização e justo valor utilizada na mensuração de ativos/passivos ou na 

divulgação dos mesmos. 

 

Nível 1 – Justo valor é determinado com base em preços de mercado ativo para idênticos 

ativos/passivos; 

 

Nível 2 – Justo valor é determinado com base em outros dados que não sejam os preços de mercado 

identificados no Nível 1 mas que possam ser observáveis no mercado; e  

 

Nível 3 – Justo valor é determinado com base em modelos de avaliação cujos principais pressupostos 

não são observáveis no mercado. 
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Normas, interpretações, emendas e revisões que entraram em vigor no exercício 
 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões adotadas (“endorsed”) pela União Europeia têm 
aplicação obrigatória pela primeira vez no exercício findo em 31 de dezembro de 2016: 
 
 

Norma / Interpretação   Aplicável na União 
Europeia nos exercícios 

iniciados em ou após 

  

Emenda à IAS 19 – Benefícios dos 
empregados – Contribuições de 
empregados 

1-Fev-15 Clarifica em que circunstâncias as 
contribuições dos empregados para 
planos de benefícios pós-emprego 
constituem uma redução do custo com 
benefícios de curto prazo. 

Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 
financeiro (ciclo 2010-2012) 

1-Fev-15 Estes melhoramentos envolvem a 
clarificação de alguns aspetos 
relacionados com: IFRS 2 – Pagamentos 
com base em ações: definição de 
vesting condition; IFRS 3 – 
Concentração de atividades 
empresariais: contabilização de 
pagamentos contingentes; IFRS 8 – 
Segmentos operacionais: divulgações 
relacionadas com o julgamento 
aplicado em relação à agregação de 
segmentos e clarificação sobre a 
necessidade de reconciliação do total 
de ativos por segmento com o valor de 
ativos nas demonstrações financeiras; 
IAS 16 – Ativos fixos tangíveis e IAS 38 – 
Ativos intangíveis: necessidade de 
reavaliação proporcional de 
amortizações acumuladas no caso de 
reavaliação de ativos fixos; e IAS 24 – 
Divulgações de partes relacionadas: 
define que uma entidade que preste 
serviços de gestão à Empresa ou à sua 
empresa-mãe é considerada uma parte 
relacionada; e IFRS 13 – Justo valor: 
clarificações relativas à mensuração de 
contas a receber ou a pagar de curto 
prazo 
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Melhoramentos das normas 
internacionais de relato 
financeiro (ciclo 2012-2014) 

1-Jan-16 Estes melhoramentos envolvem a 
clarificação de alguns aspetos 
relacionados com: IFRS 5 – Ativos não 
correntes detidos para venda e 
unidades operacionais descontinuadas: 
introduz orientações de como proceder 
no caso de alterações quanto ao 
método expectável de realização 
(venda ou distribuição aos acionistas); 
IFRS 7 – Instrumentos financeiros: 
divulgações: clarifica os impactos de 
contratos de acompanhamento de 
ativos no âmbito das divulgações 
associadas a envolvimento continuado 
de ativos desreconhecidos, e isenta as 
demonstrações financeiras intercalares 
das divulgações exigidas relativamente 
a compensação de ativos e passivos 
financeiros; IAS 19 – Benefícios dos 
empregados: define que a taxa a utilizar 
para efeitos de desconto de benefícios 
definidos deverá ser determinada com 
referência às obrigações de alta 
qualidade de empresas que tenham 
sido emitidas na moeda em que os 
benefícios serão liquidados; e IAS 34 – 
Relato financeiro intercalar: clarificação 
sobre os procedimentos a adotar 
quando a informação está disponível 
em outros documentos emitidos em 
conjunto com as demonstrações 
financeiras intercalares. 

Emenda à IFRS 11 – Acordos 
conjuntos – Contabilização de 
aquisições de interesses em 
acordos conjuntos) 

1-Jan-16 Esta emenda está relacionada com a 
aquisição de interesses em operações 
conjuntas. Estabelece a obrigatoriedade 
de aplicação da IFRS 3 quando a 
operação conjunta adquirida constituir 
uma atividade empresarial de acordo 
com a IFRS 3. Quando a operação 
conjunta em questão não constituir 
uma atividade empresarial, deverá a 
transação ser registada como uma 
aquisição de ativos. Esta alteração tem 
aplicação prospetiva para novas 
aquisições de interesses. 

Emenda à norma IAS 1 – 
Apresentação de demonstrações 
financeiras – “Disclosure 
Iniciative” 

1-Jan-16 Esta emenda vem clarificar alguns 

aspetos relacionados com a iniciativa de 

divulgações, designadamente: (i) a 

entidade não deverá dificultar a 

inteligibilidade das demonstrações 

financeiras através da agregação de 
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itens materiais com itens imateriais ou 

através da agregação de itens materiais 

com naturezas distintas; (ii) as 

divulgações especificamente requeridas 

pelas IFRS apenas têm de ser dadas se a 

informação em causa for material; (iii) as 

linhas das demonstrações financeiras 

especificadas pela IAS 1 podem ser 

agregadas ou desagregadas, conforme 

tal for mais relevante para os objetivos 

do relato financeiro; (iv) a parte do outro 

rendimento integral resultante da 

aplicação do método da equivalência 

patrimonial em associadas e acordos 

conjuntos deve ser apresentada 

separadamente dos restantes elementos 

do outro rendimento integral 

segregando igualmente os itens que 

poderão vir a ser reclassificados para 

resultados dos que não serão 

reclassificados; (v) a estrutura das notas 

deve ser flexível, devendo estas 

respeitar a seguinte ordem:  

 uma declaração de 

cumprimento com as IFRS na 

primeira secção das notas;  

 uma descrição das políticas 

contabilísticas relevantes na 

segunda secção;  

 informação de suporte aos 

itens da face das 

demonstrações financeiras na 

terceira secção; e  

outra informação na quarta secção 

Emenda à IAS 16 – Ativos fixos 

tangíveis e IAS 38 – Ativos 

intangíveis – Métodos de 

depreciação aceitáveis 

 

1-Jan-16 Esta emenda estabelece a presunção 
(que pode ser refutada) de que o rédito 
não é uma base apropriada para 
amortizar um ativo intangível e proíbe o 
uso do rédito como base de 
amortização de ativos fixos tangíveis. A 
presunção estabelecida para 
amortização de ativos intangíveis só 
poderá ser refutada quanto o ativo 
intangível é expresso em função do 
rendimento gerado ou quando a 
utilização dos benefícios económicos 
está altamente correlacionada com a 
receita gerada. 
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Emenda à IAS 16 – Ativos fixos 
tangíveis e IAS 41 – Agricultura – 
Plantas de produção 

1-Jan-16 Esta emenda vem excluir as plantas que 
produzem frutos ou outros 
componentes destinados a colheita 
e/ou remoção do âmbito de aplicação 
da IAS 41, passando as mesmas a estar 
abrangidas pela IAS 16. 

Emenda à IAS 27 – Aplicação do 
método de equivalência 
patrimonial nas demonstrações 
financeiras separadas 

1-Jan-16 Esta emenda vem introduzir a 
possibilidade de mensuração dos 
interesses em subsidiárias, acordos 
conjuntos e associadas em 
demonstrações financeiras separadas 
pelo método da equivalência 
patrimonial, para além dos métodos de 
mensuração atualmente existentes. 
Esta alteração aplica-se 
retrospetivamente 

Emendas à IFRS 10 – 
Demonstrações financeiras 
consolidadas, IFRS 12 - 
Divulgações sobre participações 
noutras entidades e IAS 28 – 
Investimentos em associadas e 
entidades conjuntamente 
controladas 

1-Jan-16 Estas emendas contemplam a 
clarificação de diversos aspetos 
relacionados com a aplicação da 
exceção de consolidação por parte de 
entidades de investimento. 

 
 
Não foram produzidos efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Empresa no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016, decorrente da adoção das normas, interpretações, emendas e revisões 
acima referidas.  
 
As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios 
económicos futuros, foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas 
(“endorsed”) pela União Europeia:  
 
 

Norma / Interpretação   Aplicável na 
União Europeia 
nos exercícios 

iniciados em ou 
após 

  

IFRS 9 – Instrumentos 

financeiros (2009) e 

emendas posteriores 

 

1-Jan-18 Esta norma insere-se no projeto de revisão da IAS 39 e 
estabelece os novos requisitos relativamente à classificação 
e mensuração de ativos e passivos financeiros, à 
metodologia de cálculo de imparidade e para a aplicação 
das regras de contabilidade de cobertura. 
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IFRS 15 – Rédito de 
contratos com clientes 

1-Jan-18 Esta norma vem introduzir uma estrutura de 
reconhecimento do rédito baseada em princípios e assente 
num modelo a aplicar a todos os contratos celebrados com 
clientes, substituindo as normas IAS 18 – Rédito, IAS 11 – 
Contratos de construção; IFRIC 13 – Programas de 
fidelização; IFRIC 15 – Acordos para a construção de 
imóveis; IFRIC 18 – Transferências de Ativos Provenientes 
de Clientes e SIC 31 – Rédito - Transações de troca direta 
envolvendo serviços de publicidade. 

 

A Empresa não procedeu à aplicação antecipada de qualquer uma destas normas nas demonstrações 

financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2016 em virtude da sua aplicação não ser 

obrigatória. Não são esperados impactos significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da 

adoção das normas. 

As seguintes normas, interpretações, emendas e revisões, com aplicação obrigatória em exercícios 

económicos futuros, não foram, até à data de aprovação destas demonstrações financeiras, adotadas 

(“endorsed”) pela União Europeia:  

 

Norma / Interpretação     

IFRS 14 – Ativos regulados Esta norma vem estabelecer os requisitos de relato, por parte de 
entidades que adotem pela primeira vez as IFRS aplicáveis a ativos 
regulados. 

IFRS 16 – Locações Esta norma vem introduzir os princípios de reconhecimento e 
mensuração de locações, substituindo a IAS 17 – Locações. A norma 
define um único modelo de contabilização de contratos de locação 
que resulta no reconhecimento pelo locatário de ativos e passivos 
para todos os contratos de locação, exceto para as locações com um 
período inferior a 12 meses ou para as locações que incidam sobre 
ativos de valor reduzido. Os locadores continuarão a classificar as 
locações entre operacionais ou financeiras, sendo que A IFRS 16 não 
implicará alterações substanciais para tais entidades face ao definido 
na IAS 17. 

Emendas à IFRS 10 – Estas emendas vêm eliminar um conflito existente entre as referidas 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

207 

 

Demonstrações financeiras 
consolidadas e IAS 28 – 
Investimentos em associadas e 
empreendimentos conjuntos 

normas, relacionado com a venda ou com a contribuição de ativos 
entre o investidor e a associada ou entre o investidor e o 
empreendimento conjunto. 

Emendas à IAS 12 – Imposto 
sobre o rendimento 

Estas emendas vêm clarificar as condições de reconhecimento e 
mensuração de ativos por impostos resultantes de perdas não 
realizadas. 

Emendas à IAS 7 – 
Demonstração de fluxos de caixa 

Estas emendas vêm introduzir divulgações adicionais relacionadas 
com os fluxos de caixa de atividades de financiamento. 

Emendas à IFRS 15 – Rédito de 
contratos com clientes 

Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma com 
vista a eliminar a possibilidade de surgirem interpretações 
divergentes de vários tópicos. 

Emendas à IFRS 2 – 

Pagamentos com base em 

ações 

 

Estas emendas vêm introduzir diversas clarificações na norma 
relacionadas com: (i) o registo de transações de pagamentos com 
base em ações que são liquidadas com caixa; (ii) o registo de 
modificações em transações de pagamentos com base em ações (de 
liquidadas em caixa para liquidadas com instrumentos de capital 
próprio); (iii) a classificação de transações com caraterísticas de 
liquidação compensada. 

Emendas à IFRS 4 – Contratos de 
seguro 

Estas emendas proporcionam orientações sobre a aplicação da IFRS 4 
em conjunto com a IFRS 9. 

Emendas à IAS 40 – Propriedades 

de investimento 

Estas emendas clarificam que a mudança de classificação de ou para 
propriedade de investimento apenas deve ser feita quando existem 
evidências de uma alteração no uso do ativo. 

Melhoramentos das normas 

internacionais de relato 

financeiro (ciclo 2014-2016) 

 

Estes melhoramentos envolvem a clarificação de alguns aspetos 
relacionados com: IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas 
internacionais de relato financeiro: elimina algumas isenções de curto 
prazo; IFRS 12 – Divulgação de interesses noutras entidades: clarifica 
o âmbito da norma quanto à sua aplicação a interesses classificados 
como detidos para venda ou detidos para distribuição ao abrigo da 
IFRS 5; IAS 28 – Investimentos em associadas e empreendimentos 
conjuntos: introduz clarificações sobre a mensuração a justo valor por 
resultados de investimentos em associadas ou joint ventures detidos 
por sociedades de capital de risco ou por fundos de investimento. 

IFRIC 22 – Transações em moeda 
estrangeira e adiantamentos 

Esta interpretação vem estabelecer a data do reconhecimento inicial 
do adiantamento ou do rendimento diferido como a data da 
transação para efeitos da determinação da taxa de câmbio do 
reconhecimento do rédito. 
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Estas normas não foram ainda adotadas (“endorsed”) pela União Europeia e, como tal, não foram 

aplicadas pela Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2016. Não são estimados impactos 

significativos nas demonstrações financeiras decorrentes da adoção das mesmas.  

 

Na preparação das demonstrações financeiras, em conformidade com as IAS/IFRS, o Conselho de 

Administração da Empresa adotou certos pressupostos e estimativas que afetaram o montante dos 

ativos e passivos reportados, bem como os respetivos rendimentos e gastos incorridos, parte dos 

quais estão abaixo descritos. 

 

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados pela Empresa em 31 de dezembro 

de 2016 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras individuais 

em 31 de dezembro de 2015. 

 

2.2. Principais critérios valorimétricos 

 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras são as 

seguintes: 

 

A) ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, o qual inclui o 

custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os 

ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida, deduzido de 

depreciações acumuladas e perdas de imparidade.  

As depreciações são calculadas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, de acordo com 

as seguintes vidas úteis estimadas: 

 

 

 
As vidas úteis e método de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma 

alteração a estas estimativas é reconhecido prospectivamente na demonstração dos resultados. 

As despesas com reparação e manutenção dos ativos fixos tangíveis são consideradas como gastos 

no exercício em que ocorrem. 

Os ativos fixos tangíveis em curso encontram-se registados ao custo de aquisição ou produção, 

deduzido de eventuais perdas por imparidade.  

Estes ativos fixos são amortizados a partir do momento em que os ativos subjacentes estejam 

concluídos ou disponíveis para uso. 

Vida Útil

Equipamento bás ico 2 - 20

Equipamento de transporte 4 - 18

Equipamento administrativo 3 - 18
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As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate do ativo fixo tangível são determinadas pela 

diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação/abate, sendo 

registadas na demonstração dos resultados, como “outros rendimentos e ganhos” ou “outros gastos 

e perdas”. 

 

 

B) ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS 

 

A Empresa classifica os instrumentos financeiros nas categorias apresentadas e reconciliadas com a 

demonstração da posição financeira conforme identificado na Nota 7. 

 

a) Investimentos Financeiros 
 
Os investimentos financeiros classificam-se em investimentos detidos até à maturidade, ativos 

financeiros pelo justo valor através de resultados e em investimentos disponíveis para venda. 

Os investimentos financeiros são reconhecidos na data em que são transferidos substancialmente os 

riscos e vantagens inerentes aos mesmos. São inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, 

que é o justo valor do preço pago incluindo despesas de transação, excetuando os investimentos 

mensurados ao justo valor através de resultados, em que os investimentos são inicialmente 

reconhecidos ao justo valor e os custos de transação são reconhecidos como gasto na demonstração 

dos resultados. 

 

Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados e 

os investimentos disponíveis para venda são mensurados pelo seu justo valor por referência ao seu 

valor de mercado à data da demonstração da posição financeira sem qualquer dedução de custos da 

transação em que se possa incorrer na venda. Os investimentos em instrumentos de capital próprio 

não admitidos à cotação em mercados regulamentados, e para os quais não é possível estimar com 

fiabilidade o seu justo valor, são mantidos ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais perdas 

de imparidade. 

 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos disponíveis 

para venda são registados no capital próprio, na rubrica de “Reservas de justo valor” até o 

investimento ser vendido, recebido ou de qualquer forma alienado, ou até que o justo valor do 

investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição e que tal corresponda a uma perda por 

imparidade, momento em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração dos 

resultados. 

 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos mensurados 

ao justo valor através de resultados são registados na demonstração dos resultados do exercício. 

 

Os investimentos financeiros em empresas do grupo e associadas encontram-se registados ao custo 

de aquisição, deduzido quando aplicável, de perdas de imparidade. 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

210 

 

É feita uma avaliação dos investimentos quando existem indícios de que o Ativo possa estar em 

imparidade, sendo registadas como custo na demonstração dos resultados as perdas por imparidade 

que se demonstrem existir. 

 

b) Dívidas de terceiros 

 

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal deduzido de eventuais perdas de 

imparidade, reconhecidas na rubrica de perdas de imparidade em contas a receber, para que as 

mesmas reflitam o seu valor realizável líquido. 

Estas rubricas não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto. 

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. 

 

c) Classificação do capital próprio ou passivo 

 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a 

substância contratual, independentemente da forma legal que assumem.  

Os instrumentos de capital próprio evidenciam um interesse residual nos ativos do Grupo após 

dedução dos passivos e são registados pelo valor recebido, líquido de custos suportados com a sua 

emissão. 

 

d) Empréstimos 

 

Os empréstimos são registados no passivo e mensurados ao custo amortizado (utilizando o método 

da taxa de juro efetiva). As despesas com a emissão desses empréstimos são registadas como uma 

dedução à dívida e reconhecidas ao longo do período de vida do empréstimo, de acordo com o 

método da taxa de juro efetiva. 

Os encargos financeiros com juros bancários e despesas similares (nomeadamente Imposto de Selo), 

são registados na demonstração dos resultados de acordo com o princípio da especialização dos 

exercícios, encontrando-se os montantes vencidos e não liquidados, à data do balanço, classificados 

na rubrica “Outros passivos correntes”. 

Sempre que as condições contratuais dos empréstimos se alterem substancialmente das inicialmente 

acordadas, é contabilizada a extinção do passivo financeiro original e reconhecido um novo passivo 

financeiro. É considerada uma alteração substancial se o valor presente descontado dos fluxos de 

caixa futuros, de acordo com os novos termos, incluindo comissões pagas líquidas de quaisquer 

comissões recebidas, e descontadas utilizando para o efeito a taxa de juro efetiva original, for pelo 

menos 10% diferente do valor presente descontado dos fluxos de caixa restantes do passivo 

financeiro original. 

O efeito da extinção do passivo financeiro original e o reconhecimento do novo passivo financeiro é 

reconhecido como um ganho financeiro na demonstração dos resultados. 
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e) Dívidas a terceiros 

 

As dívidas a terceiros encontram-se registadas pelo seu valor nominal. Usualmente estas dívidas a 

terceiros não vencem juros. 

 

f) Caixa e seus equivalentes 

 

Os montantes incluídos na rubrica “Caixa e seus equivalentes” correspondem aos valores de caixa, 

depósitos à ordem e depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria de curto prazo, vencíveis a 

menos de três meses, e que possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de 

alteração de valor. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de caixa 

compreende também os descobertos bancários incluídos na rubrica de “Empréstimos bancários”, na 

demonstração da posição financeira. 

Todos os montantes incluídos nesta rubrica são passíveis de ser realizados no curto prazo não 

existindo penhoras ou garantias prestadas sobre estes ativos. 

 

 

C) LOCAÇÕES 

 

Os contratos de locação são classificados como:  

- Locações financeiras se através deles forem transferidos substancialmente todos os riscos e 
vantagens inerentes à posse;  
- Locações operacionais se através deles não forem transferidos substancialmente todos os riscos 
e vantagens inerentes à posse. 
 
A classificação das locações em financeiras ou operacionais é feita em função da substância e não da 

forma do contrato. 

Os ativos fixos adquiridos mediante contratos de locação financeira, são registados pelo seu valor no 

ativo e as respetivas responsabilidades no passivo. As amortizações destes ativos calculadas em 

conformidade com o descrito em A) supra são registadas em gastos de depreciações e amortizações 

do exercício. 

A parcela de capital incluída nas rendas pagas é registada como redução daquelas responsabilidades 
e os juros incluídos nessas rendas são registados como custos financeiros do exercício a que 
respeitam.  
Nas locações consideradas como operacionais, as rendas devidas são reconhecidas como gasto na 

demonstração dos resultados durante o período do contrato de locação na rubrica “Fornecimento e 

serviços externos”.  

Nas locações em que a Empresa age como locadora ao abrigo de contratos de locação operacional, o 
valor dos bens afetos são mantidos na demonstração da posição financeira e os proveitos são 
reconhecidos de forma linear durante o período do contrato de locação. 
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D) ENCARGOS FINANCEIROS COM EMPRÉSTIMOS OBTIDOS 

 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são geralmente reconhecidos como 
gasto de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 
Estes encargos são capitalizados quando associados a ativos qualificáveis de acordo com a IAS 23. 
Nos termos da IAS 23, os encargos financeiros com empréstimos obtidos diretamente relacionados 
com a aquisição, construção ou produção de ativos fixos, ou associados a projetos imobiliários 
classificados em inventários, são capitalizados, fazendo parte do custo do ativo. A capitalização 
destes encargos começa após o início da preparação das atividades de construção ou 
desenvolvimento do ativo e é interrompida após o início de utilização, o final da produção ou 
construção do ativo, ou quando o projeto em causa se encontra suspenso.  
 
 
E) IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

 

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis de acordo 

com as regras fiscais em vigor.  

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos 

para efeitos de reporte contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas 

de tributação que se esperam estar em vigor à data da reversão das diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis 
de lucros fiscais futuros suficientes para os utilizar. Na data de cada balanço é efetuada uma 
reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos no sentido de 
reconhecer ativos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem preenchido as 
condições para o seu registo e/ou para reduzir o seu montante, em função da expectativa atual da 
sua recuperação futura. 
 
Os impostos diferidos são registados como gasto ou rendimento do exercício, exceto se resultarem 

de transações ou eventos reconhecidos em rubricas de capital próprio, situação em que o imposto 

diferido é também registado nessas mesmas rubricas. 

 

 

F) APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA 

 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data do balanço são apresentados, 

respetivamente, como ativos e passivos não correntes. 

 

 

G) RECONHECIMENTO DE GASTOS E RENDIMENTOS 

 

Reconhecimento do rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito 

proveniente da prestação de serviços é reconhecido com base na percentagem de acabamento da 

transação/ serviço, desde que todas as seguintes condições sejam satisfeitas:  
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 - O montante do rédito pode ser mensurado com fiabilidade;  

 - É provável que benefícios económicos futuros associados à transação fluam para a Empresa; 

 - Os custos incorridos ou a incorrer com a transação podem ser mensurados com fiabilidade; 

 - A fase de acabamento da transação à data de relato pode ser mensurada com fiabilidade.  

 

Os proveitos financeiros relacionados com a mora no pagamento por parte dos clientes são 

reconhecidos quando há significativa evidência da sua cobrabilidade. 

 

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método da taxa de juro efetiva, desde que seja provável 

que benefícios económicos fluam para o Grupo e o seu montante possa ser mensurado com 

fiabilidade. 

 

O rédito proveniente de dividendos é reconhecido quando for estabelecido o direito do Grupo a 

receber o correspondente montante. 

 

 

H) SALDOS E TRANSAÇÕES EXPRESSOS EM MOEDA ESTRANGEIRA 

 

As transações em outras divisas que não Euro são registadas às taxas em vigor na data da transação. 

Em cada data da demonstração da posição financeira, os ativos e passivos monetários expressos em 

moeda estrangeira são convertidos para Euro utilizando as taxas de câmbio vigentes naquela data.  

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de 

câmbio em vigor na data das transações e as vigentes na data das cobranças, pagamentos ou à data 

da demonstração da posição financeira, foram registadas como “Outros ganhos e perdas financeiros” 

na demonstração dos resultados do exercício. 

 

As principais cotações utilizadas das rubricas incluídas na demonstração da posição financeira foram 

as seguintes: 

 

 
 

  

Câmbio de fecho 31.12.2016 31.12.2015

Dólar Americano EUR/USD 1,0541 1,0887

Dobra de S. Tomé e Príncipe EUR/STD 24.500 24.500

Kuanza de Angola EUR/AOA 175,69 147,54

Shekel Israel EUR/ILS 4,0477 4,2481



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

214 

 

 

I)  IMPARIDADE DE ATIVOS NÃO CORRENTES 

 

É efetuada uma avaliação de imparidade à data de cada balanço e sempre que seja identificado um 

evento ou alteração nas circunstâncias que indique que o montante pelo qual o ativo se encontra 

registado possa não ser recuperado. 

Sempre que o montante pelo qual o ativo se encontra registado é superior à sua quantia recuperável, 

é reconhecida uma perda de imparidade, registada na demonstração de resultados. 

A quantia recuperável é a mais alta do preço de venda líquido e do valor de uso. O preço de venda 

líquido é o montante que se obteria com a alienação do ativo numa transação ao alcance das partes 

envolvidas deduzido dos gastos diretamente atribuíveis à alienação. O valor de uso é o valor 

presente dos fluxos de caixa futuros estimados que são esperados que surjam do uso continuado do 

ativo e da sua alienação no final da sua vida útil. A quantia recuperável é estimada para cada ativo, 

individualmente ou, no caso de não ser possível, para a unidade geradora de caixa à qual o ativo 

pertence.  

A reversão de perdas de imparidade reconhecidas em exercícios anteriores é registada quando 

existem indícios de que as perdas de imparidade reconhecidas já não existem ou diminuíram. A 

reversão das perdas de imparidade é reconhecida na demonstração de resultados como resultados 

operacionais.  

Contudo, a reversão da perda por imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria 

reconhecida (líquida de amortização ou depreciação) caso a perda por imparidade não se tivesse 

registado em exercícios anteriores. 

 

 

J) PROVISÕES 

 

As provisões são reconhecidas quando a Empresa tem uma obrigação presente (legal ou construtiva) 

resultante dum evento passado e é provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída 

de recursos e que o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. As provisões são 

revistas na data de cada demonstração da posição financeira e são ajustadas de modo a refletir a 

melhor estimativa a essa data. 

As provisões para custos de reestruturação são reconhecidas pela Empresa sempre que exista um 

plano formal e detalhado de reestruturação e que o mesmo tenha sido comunicado às partes 

envolvidas. 

 

 

K) ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES 

 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados no 

anexo às demonstrações financeiras exceto se a possibilidade de existir um exfluxo de recursos for 

remota, caso em que não são objeto de divulgação. 

Os ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados nas 

notas explicativas quando é provável a existência de um influxo económico futuro. 
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L) EVENTOS SUBSEQUENTES 

 

Os eventos após a data da demonstração da posição financeira que proporcionem informação 

adicional sobre condições que existiam à data da demonstração da posição financeira são refletidos 

nessas demonstrações financeiras. Os eventos após a data da demonstração da posição financeira 

que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data da demonstração da 

posição financeira, se materiais, são divulgados nas demonstrações financeiras. 

 

 

M) INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 

 

Em cada exercício são identificados os segmentos geográficos aplicáveis à Empresa. Informação 

detalhada é incluída na Nota 19. 

 

 

N) GESTÃO DE RISCO 

 

No desenvolvimento da sua atividade a empresa encontra-se exposta a uma variedade de riscos: 

Risco de mercado (incluindo risco de taxa cambio, de taxa de juro e risco de preço), risco de crédito e 

risco de liquidez. O programa de gestão de risco global é focado na imprevisibilidade dos mercados 

financeiros e procura minimizar os efeitos adversos que daí advêm para o seu desempenho 

financeiro. 

No âmbito de gestão do risco da taxa de câmbio, a empresa contratou instrumentos financeiros de 

cobertura de taxa de câmbio, descritos na nota “Instrumentos financeiros derivados”. 

A exposição ao risco de crédito decorre das contas a receber resultantes da normal atividade 

comercial, sendo a exposição máxima ao risco de crédito o valor nominal das contas a receber.  

 

 

O) JULGAMENTOS E ESTIMATIVAS 

 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam o valor contabilístico dos ativos e passivos, assim como 

os rendimentos e gastos do período. 

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor 

conhecimento existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e 

transações em curso, assim como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, 

poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de 

aprovação das demonstrações financeiras, não foram consideradas nessas estimativas.  

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras 

serão corrigidas de forma prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os 

resultados reais das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas.  
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Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram as seguintes:  

 - Análise de imparidade de investimentos financeiros; 

 - Registo de ajustamento aos valores do ativo e provisões;  

 - Recuperabilidade de ativos por impostos diferidos. 

 

 

4. PARTES RELACIONADAS 

 

Os termos ou condições praticadas entre empresas do grupo e associadas são substancialmente 

idênticos aos termos que normalmente seriam contratados entre entidades independentes em 

operações comparáveis.  

Os saldos e transações com empresas do grupo e associadas encontram-se descriminados nos 

quadros seguintes: 

 

 
 

 

Saldos a 31 de dezembro de 2016

Empréstimos 

concedidos a 

subsidiárias

Clientes  

Outras 

dívidas de 

terceiros 

Empréstimos a 

empresas do 

Grupo e 

Associadas

Fornecedores
Outras dívidas 

a terceiros 

Empréstimos 

de empresas 

do Grupo e 

Associadas

Auto-Estradas  XXI - Subc.Transmontana, S.A. -                     320                  -                    -                          -                        -                      -                       

Ca is  da  Fontinha - Investimentos  Imobi l iários , S.A. -                     -                       -                    813.351               -                        -                      357.658           

Carta  - Cantinas  e restauração, Lda -                     3.729               -                    -                          -                        -                      -                       

CIAGEST - Imobi l iária  e Gestão, S.A. -                     9.633               -                    1.252.391            258.684            -                      1.476.304        

CLEAR - Insta lações  Electromecânicas , S.A. -                     5.853               -                    -                          -                        -                      -                       

CLEAR ANGOLA, S.A. -                     6                      -                    -                          -                        -                      -                       

COSTAPARQUES - Estacionamentos , S.A. -                     -                       -                    179.920               -                        -                      111.033           

Sociedade de Construções  Soares  da  Costa , S.A. -                     -                       711.233        -                          67                     -                      -                       

Intevias  - Serviços  e Gestão, S.A. -                     -                       -                    -                          -                        -                      14.258.705      

Mercados  Novos  - Imóveis  Comercia is , Lda . -                     -                       -                    5.761.749            -                        -                      83.688             

HABITOP - Sociedade Imobi l iária , S.A. -                     -                       -                    46.676                 655                   583.300           200.883           

Hidroeléctrica  STP, Limitada -                     -                       128.180        -                          -                        -                      -                       

NAVEGAIA - Insta lações  Industria is  SA -                     -                       -                    -                          -                        -                      400.722           

Costa  Sul , Lda. -                     -                       180               -                          -                        -                      -                       

Imosede, Lda. -                     -                       1.266            -                          -                        -                      -                       

Hidroequador Santomense -Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                     -                       -                    1.695.168            -                        -                      107.222           

IMOSDC - Investimentos , Lda. -                     -                       46.260          -                          -                        -                      -                       

Soares  da  Costa  Construções  SGPS, SA -                     185                  1.078            345.909               1.049.145         -                      -                       

Soares   da  Costa  Serviços  Parti lhados , S.A. -                     -                       -                    -                          78.846              -                      -                       

Soares  da  Costa  Concess ions  USA, Inc. -                     -                       -                    -                          -                        459.365           -                       

SDC Concessões , SGPS, S.A. 83.278.560     -                       -                    47.692.136          -                        -                      5.633.641        

Soares  da  Costa  América , INC 57.519.981     6.140.530        -                    1.765.132            -                        335.456           -                       

SDC Imobi l iária , SGPS, SA 19.368.460     -                       -                    980.125               -                        -                      949.801           

Soares  da  Costa  Moçambique , SARL -                     6.761               -                    -                          -                        -                      -                       

SOARTA - Soc Imob. S.A. -                     -                       -                    -                          -                        -                      879.282           

Soarta  Angola -                     -                       -                    -                          -                        1.745.144        -                       

Elos  - Ligações  de Alta  Velocidade , S.A. -                     160                  -                    -                          -                        -                      -                       

GAM Holding -                     -                       -                    -                          -                        5.000.000        -                       

Investéder -                     -                       -                    -                          -                        17.281.020      -                       

Predi fino - Sociedade Imobi l iária , SA -                     -                       -                    -                          1.144                -                      -                       

Total Valor Bruto 160.167.001      6.167.177 888.196 60.532.558 1.388.541 25.404.285 24.458.938

SDC Concessões , SGPS, S.A. (81.387.519)     

Soares  da  Costa  América , INC (57.519.981)     (5.842.773)         -                    (1.765.132)            -                        -                      -                       

CLEAR - Insta lações  Electromecânicas , S.A. -                   (5.791)                -                    -                          -                        -                      -                       

Sociedade de Construções  Soares  da  Costa , S.A. -                   -                     (711.233)         -                          -                        -                      -                       

Hidroequador Santomense -Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                     -                       -                    (1.746.058)            -                        -                      -                       

Total Perdas por Imparidade (138.907.500)   (5.848.564) (711.233) (3.511.190) -                        -                      -                       

Total Liquido 21.259.501 318.613 176.963 57.021.367 1.388.541 25.404.285 24.458.938
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Saldos a 31 de dezembro de 2015

Empréstimos 

concedidos a 

subsidiárias

Clientes  

Outras 

dívidas de 

terceiros 

Empréstimos a 

empresas do 

Grupo e 

Associadas

Fornecedores
Outras dívidas 

a terceiros 

Empréstimos 

de empresas 

do Grupo e 

Associadas

Auto-Estradas  XXI - Subc.Transmontana, S.A. -                     320 -                    -                          -                        -                      -                       

Ca is  da  Fontinha - Investimentos  Imobi l iários , S.A. -                     -                       -                    776.501 -                        -                      296.810

Carta  - Cantinas  e restauração, Lda -                     3.729 -                    -                          -                        -                      -                       

CIAGEST - Imobi l iária  e Gestão, S.A. -                     105 -                    -                          86.228 -                      2.476.026

CLEAR - Insta lações  Electromecânicas , S.A. -                     5.853 -                    -                          -                        -                      -                       

CLEAR ANGOLA, S.A. -                     6 -                    -                          -                        -                      -                       

COSTAPARQUES - Estacionamentos , S.A. -                     -                       -                    122.298 -                        -                      98.764

Estádio de Coimbra, ACE -                     -                       -                    -                          5.424 -                      -                       

Sociedade de Construções  Soares  da  Costa, S.A. -                     -                       11.233 -                          67 -                      -                       

Intevias  - Serviços  e Gestão, S.A. -                     -                       -                    -                          -                        -                      7.549.738

Mercados  Novos  - Imóveis  Comercia is , Lda. -                     -                       -                    10.814 -                        -                      698.512

HABITOP - Sociedade Imobi l iária , S.A. -                     -                       -                    -                          655 -                      329.671

Hidroeléctrica  STP, Limitada -                     -                       128.180 -                          -                        -                      -                       

NAVEGAIA - Insta lações  Industria is  SA -                     -                       -                    0 -                        -                      403.230

Costa  Sul , Lda. -                     -                       180 -                          -                        -                      -                       

Imosede, Lda. -                     -                       1.266 -                          -                        -                      -                       

Hidroequador Santomense-Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                     -                       -                    1.886.253 -                        -                      91.351

IMOSDC - Investimentos , Lda. -                     -                       46.260 -                          -                        -                      -                       

Soares  da  Costa  Construções  SGPS, SA -                     185 1.078 340.287 729.949 -                      -                       

Soares   da  Costa  Serviços  Parti lhados , S.A. -                     -                       -                    -                          75.841 -                      -                       

Soares  da  Costa  Concess ions  Costa  Rica , SA -                     -                       -                    -                          -                        459.365 -                       

SDC Concessões , SGPS, S.A. 79.778.561 -                       -                    49.503.170 -                        -                      5.260.636

Soares  da  Costa  Contractor, INC -                     -                       -                    -                          -                        -                      -                       

Soares  da  Costa  América , INC 16.215.188 5.810.415 1.149.236 2.368.554 -                        335.457 -                       

SDC Imobi l iária , SGPS, SA 19.368.450 -                       -                    494.348 -                        1.745.149 959.201

Soares  da  Costa  Moçambique, SARL -                     6.761 -                    -                          -                        -                      -                       

Sel f Energy Engineering & Inovation -                     -                       126 -                          -                        -                      -                       

SOARTA - Soc Imob. S.A. -                     -                       -                    -                          -                        -                      887.342

GAM Holding -                     -                       -                    -                          -                        5.000.000 -                       

Predi fino - Sociedade Imobi l iária , SA -                     -                       -                    -                          1.193 -                      -                       

Total Valor Bruto 115.362.199 5.827.373 1.337.558 55.502.225 899.358 7.539.971 19.051.281

Soares  da  Costa  América , INC (3.997.451) (5.474.958) -                    (1.356.587) -                        -                      -                       

SDC Concessões , SGPS, S.A. (28.388.714) -                       -                    -                          -                        -                      -                       

Hidroequador Santomense-Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                     -                       -                    (1.746.058) -                        -                      -                       

Total Perdas por Imparidade (32.386.165) (5.474.958) -                    (3.102.645) -                        -                      -                       

Soares  da  Costa  América , INC (12.217.736) -                       (1.149.236) (1.011.967) -                        -                      -                       

Total Desconto Aquisição (12.217.736) -                       (1.149.236) (1.011.967) -                        -                      -                       

Total Liquido 70.758.298 352.415 188.322 51.387.613 899.358 7.539.971 19.051.281

Transações em 2016

Fornecimentos 

e serviços 

externos

Vendas e 

prestação de 

serviços

Outros ganhos 

operacionais

Outros gastos 

operacionais

Juros 

suportados e 

outros  gastos 

financeiros

Juros obtidos e 

outros  

rendimentos 

financeiros

Cais  da  Fontinha - Investimentos  Imobi l iários , S.A. -                       -                    -                          -                        -                      14.534             

CIAGEST - Imobi l iária  e Gestão, S.A. 143.713           8.146            -                          -                        21.612             -                       

COSTAPARQUES - Estacionamentos , S.A. -                       -                    -                          -                        -                      2.401               

Intevias  - Serviços  e Gestão, S.A. -                       -                    -                          -                        152.475           -                       

SOARTA - Soc Imob. S.A. -                       -                    -                          -                        14.882             -                       

Mercados  Novos  - Imóveis  Comercia is , Lda. -                       -                    -                          -                        8.255               12.864             

SDC Imobi l iária , SGPS, SA -                       -                    -                          -                        17.558             -                       

Energia  Própria , S.A. -                       -                    -                          -                        -                      14.200             

HABITOP - Sociedade Imobi l iária , S.A. -                       -                    -                          -                        2.396               69                    

NAVEGAIA - Insta lações  Industria is  SA -                       -                    -                          -                        6.604               -                       

Hidroequador Santomense-Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                       -                    -                          -                        -                      32.794             

Soares  da  Costa  Construções  SGPS, SA 319.195           -                    -                          -                        -                      6.109               

SDC Concessões , SGPS, S.A. -                       -                    -                          -                        -                      2.996.601        

Soares  da  Costa  América, INC -                       -                    -                          -                        -                      776.360           

Soares  da  Costa  Serviços  Parti lhados -                       -                    -                          50                     -                      -                       

SDC Imobi l iária , SGPS, SA -                       -                    -                          -                        -                      525.677           

Predi fino - Sociedade Imobi l iária , SA 2.428               -                    -                          280                   -                      -                       

Total 465.337 8.146 -                        330                       223.781 4.381.608
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Transações em 2015

Fornecimentos 

e serviços 

externos

Vendas e 

prestação de 

serviços

Outros ganhos 

operacionais

Outros gastos 

operacionais

Juros 

suportados e 

outros  gastos 

financeiros

Juros obtidos e 

outros  

rendimentos 

financeiros

Auto-Estradas  XXI - Subc.Transmontana, S.A. -                     9                      260                         -                      -                    -                     

Ca is  da  Fontinha - Investimentos  Imobi l iários , S.A. -                     -                  -                        -                      -                    27.109                 

CIAGEST - Imobi l iária  e Gestão, S.A. 158.085               304                  -                        -                      82.959                -                     

CLEAR - Insta lações  Electromecânicas , S.A. -                     1.903               3.027                      -                      -                    -                     

COSTAPARQUES - Estacionamentos , S.A. -                     -                  -                        -                      -                    6.167                   

Intevias  - Serviços  e Gestão, S.A. -                     -                  -                        -                      126.956              -                     

SOARTA - Soc Imob. S.A. -                     -                  -                        -                      22.244                -                     

Mercados  Novos  - Imóveis  Comercia is , Lda. -                     -                  -                        -                      42.123                -                     

SDC Imobi l iária , SGPS, SA -                     -                  -                        -                      32.060                -                     

Sociedade de Construções  Soares  da  Costa, S.A. 10.010                 -                  -                        -                      -                    -                     

Scutvias -                     -                  151                         -                      -                    -                     

HABITOP - Sociedade Imobi l iária , S.A. 4.588                   -                  -                        -                      6.403                  -                     

NAVEGAIA - Insta lações  Industria is  SA -                     -                  -                        -                      12.864                -                     

Hidroequador Santomense-Expl .Centra is  Hidroeléctricas -                     -                  -                        -                      -                    62.399                 

Soares  da  Costa  Construções  SGPS, SA 628.663               2.550               (923)                      -                      401.716              8.287                   

Soares   da  Costa  Serviços  Parti lhados , S.A. 132.619               -                  -                        -                      -                    -                     

SDC Concessões , SGPS, S.A. -                     -                  -                        -                      -                    5.038.586            

Soares  da  Costa  América, INC -                     -                  -                        -                      -                    634.663               

SDC Imobi l iária , SGPS, SA -                     -                  -                        -                      -                    773.542               

Total 933.963               4.765               2.515                      -                      727.325              6.550.753            
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5. CLASSES DE INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 
Os instrumentos financeiros, de acordo com as políticas contabilísticas descritas na Nota 3.5, foram 
classificados como segue: 

 
 

Ativos financeiros Notas
Empréstimos e 

contas a receber

Disponíveis para 

venda
Total

31 de Dezembro de 2016

Ativos não correntes

 Investimentos  financeiros :

Participações  de capita l  em subs idárias 7 e 8 -                            32.450.560 32.450.560

Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 7 e 8 21.259.501 -                                   21.259.501

Outros  investimentos  financeiros 7 e 8 -                            132.431 132.431

 Outros  ativos  financeiros 25 336 -                                   336

21.259.837 32.582.991 53.842.827

Ativos correntes

 Dívidas  de terceiros :

Cl ientes 4,10,19 318.921 -                                   318.921

Adiantamentos  a  fornecedores 19 1.509 -                                   1.509

Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas4,10,19 57.021.367 -                                   57.021.367

Outras  dívidas  de terceiros 4,10,19 394.620 -                                   394.620

 Caixa  e seus  equiva lentes 12 11.525 -                                   11.525

57.747.942 -                                   57.747.942

79.007.779 32.582.991 111.590.769

31 de Dezembro de 2015

Ativos não correntes

 Investimentos  financeiros :

Participações  de capita l  em subs idárias 7 e 8 -                            70.148.351 70.148.351

Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 7 e 8 70.758.296 -                                   70.758.296

Outros  investimentos  financeiros 7 e 8 3.165 186.431 189.596

 Outros  ativos  financeiros 215 -                                   215

70.761.676 70.334.782 141.096.458

Ativos correntes

 Dívidas  de terceiros :

Cl ientes 4,10,19 352.723 -                                   352.723

Adiantamentos  a  fornecedores 19 961 -                                   961

Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas4,10,19 51.387.613 -                                   51.387.613

Outras  dívidas  de terceiros 4,10,19 1.877.768 -                                   1.877.768

 Caixa  e seus  equiva lentes 12 37.337 -                                   37.337

53.656.402 -                                   53.656.402

124.418.078 70.334.782 194.752.861



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

220 

 

 
 

 

6. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, o movimento ocorrido no valor bruto dos ativos fixos 

tangíveis, bem como nas respetivas amortizações e perdas por imparidade acumuladas, foi o 

seguinte: 

 

 

Passivos financeiros Notas Derivados

Passivos financeiros 

registados pelo 

custo amortizado

Total

31 de Dezembro de 2016

Passivos não correntes

Empréstimos  bancários 15 -                            -                                   -                

-                             -                                    -                 

Passivos correntes

  Financiamentos  obtidos :

Empréstimos  bancários 15 -                            26.943.122 26.943.122

Empréstimos  por obrigações 15 -                            99.637.890 99.637.890

  Dívidas  a  terceiros :

Fornecedores -                            1.556.974 1.556.974

Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas 4,16 -                            24.468.752 24.468.752

Outros  dívidas  a  terceiros 4,16 -                            25.405.518 25.405.518

-                             178.012.256 178.012.256

-                             178.012.256 178.012.256

31 de Dezembro de 2015

Passivos não correntes

Empréstimos  por obrigações 15 -                            79.263.505 79.263.505

Empréstimos  bancários 15 -                            24.545.503 24.545.503

-                             103.809.008 103.809.008

Passivos correntes

  Financiamentos  obtidos :

Empréstimos  bancários 15 -                            21.343.588 21.343.588

Empréstimos  por obrigações 18 -                            20.000.000                        20.000.000

  Dívidas  a  terceiros :

Fornecedores -                            1.434.211 1.434.211

Empresas  do Grupo, Associadas  e Participadas4,16 -                            19.061.095 19.061.095

Outros  dívidas  a  terceiros 4,16 -                            7.571.249 7.571.249

-                             69.410.143 69.410.143

-                             173.219.150 173.219.150
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O movimento ocorrido no valor das depreciações acumuladas dos ativos fixos tangíveis foi como 

segue: 

 

 

 
 

  

Efeito de Transfer.

Saldo Inicial Aquisições Alienações conv cambial  e Abates Saldo Final

 Equipamento bás ico -                  3.688             -                -                    -            3.688

 Equipamento Transporte 500 -               -                -                    -            500

 Equipamento Administrativo 2.245.627 -               -                -                    -            2.245.627

2.246.127 -               -                -                    -            2.249.815

Ativos fixos tangíveis

Ativo bruto -Ano 2016

Efeito de Transfer.

Saldo Inicial Aquisições Alienações conv cambial  e Abates Saldo Final

 Equipamento Transporte 500 -               -                -                    -            500

 Equipamento Administrativo 2.245.627 -               -                -                    -            2.245.627

2.246.127 -               -                -                    -            2.246.127

Ativos fixos tangíveis

Ativo bruto -Ano 2015

Amortizações acumuladas

 Equipamento bás ico -                825                  -             -          825                    

 Equipamento Transporte 500 -                 -             -          500                    

 Equipamento Administrativo 2.245.380 247                  -             -          2.245.627          

2.245.880 1.072               -             -          2.246.952

Transfer. 

E Abates
Saldo Final

Ativos fixos tangíveis

Amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas - Ano 2016

Saldo Inicial
Depreciações 

do exercício
Alienações

Amortizações acumuladas

 Equipamento Transporte 500 -                 -             -          500

 Equipamento Administrativo 2.244.740 641 -             -          2.245.380

2.245.240 641 -             -          2.245.880

Ativos fixos tangíveis

Amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas - Ano 2015

Saldo Inicial
Depreciações 

do exercício
Alienações

Transfer. 

E Abates
Saldo Final
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7. INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

 

O movimento ocorrido no valor bruto dos investimentos financeiros, durante os exercícios de 2016 e 

2015 foi como segue: 

 

 

 
 

 
O desinvestimento em Outros investimentos financeiros em 2016, no valor de 57.165 Euros, respeita 

à redução no investimento motivado pela dissolução por via administrativa da sociedade Gameinvest 

- Investimento e Gestão de Média Interactivos, SA. 

  

O movimento ocorrido nos ajustamentos de valor, durante os exercícios de 2016 e 2015, foi como 

segue: 

 

 
 

Investimentos financeiros - Ano 2016 Saldo Inicial Aumentos Desinvestimento Saldo Final

 Participações  de capita l  em subs idárias 206.524.190 -                -                       206.524.190

 Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 106.644.462 490.652 -                       107.135.114

 Outros  investimentos  financeiros 189.596 -                (57.165) 132.431

313.358.248 490.652 (57.165) 313.791.734

Investimentos financeiros - Ano 2015 Saldo Inicial Aumentos Alienações Saldo Final

 Participações  de capita l  em subs idárias 206.524.190 -                -                    206.524.190

 Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 106.001.798 642.664 -                    106.644.462

 Outros  investimentos  financeiros 214.536 -                (24.940) 189.596

312.740.524 642.664 (24.940) 313.358.248

Ajustamentos de valor - Ano 2016 Saldo Inicial Reforço Alienações Saldo Final

 Participações  de capita l  em subs idárias 136.375.838 37.697.791 -                         174.073.629

 Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 35.886.166 49.989.447            -                         85.875.613

 Investimentos financeiros 172.262.004 87.687.238 -                         259.949.242

 Total de ajustamentos de valor 172.262.004 87.687.238 -                         259.949.242
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No exercício de 2016 a Empresa procedeu ao registo de ajustamentos de valor por perdas por 

imparidade relacionadas com as suas participações financeiras, salientando-se as perdas por 

imparidade no valor de 33.500.000 Euros relacionadas com a participação na empresa Soares da 

Costa Construção, SGPS, S.A., no valor de 49.498.795 Euros relativos a suprimentos concedidos à SDC 

Concessões, SGPS, S.A. e no montante 4.197.791 Euros relacionadas com a participação da SDC 

Imobiliária, SGPS, S.A.. 

 

A difícil situação económico-financeira da participada Soares da Costa Construção SGPS SA e das suas 

principais subsidiárias conduziu à apresentação por parte delas, no decurso de 2016, de Planos 

Especiais de Revitalização ao abrigo do disposto no Capítulo II (artigos 17-A a 17º-I) do Código da 

Insolvência e da Recuperação de Empresas (CIRE), que seguem a sua tramitação. Deste modo, a 

Empresa decidiu proceder ao registo de perda por imparidade até ao montante da opção de vendas 

daquela participada até ao limite de montante já recebido do acionista maioritário. 

 

Em resultado do acordo celebrado, em dezembro, com a Globalvia Inversiones, S.A.U., para a 

alienação das participações detidas nas sociedades que intervêm nas concessões rodoviárias, foi 

reavaliada a capacidade da participada Concessões SGPS SA reembolsar a totalidade dos suprimentos 

que lhe haviam sido concedidos, uma vez que com a venda destas participações a sua atividade vem 

muito reduzida, tendo a Empresa concluído pela necessidade do reforço da imparidade. 

 

No exercício de 2015 a Empresa alienou a participação que detinha na empresa “Indaqua Feira – 

Industria de Águas de Santa Maria da Feira”. Desta alienação resultou mais-valias no montante de 10 

euros, registada na demonstração dos resultados na rubrica de “Outros ganhos financeiros” (Nota 

24). 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2015, e como consequência de perdas de 

imparidade registadas na subsidiária SDC Imobiliária SGPS, S.A. relacionadas com a atualização do 

valor de mercado dos seus ativos imobiliários que esta subsidiária registou nas suas contas, foram 

registadas perdas por imparidade na Empresa no investimento financeira da SDC Imobiliária SGPS, 

S.A. no montante de aproximadamente 37.000.000 Euros. 

 

  

Ajustamentos de valor - Ano 2015 Saldo Inicial Reforço Alienações Saldo Final

 Participações  de capita l  em subs idárias 99.677.553 36.698.285 -                         136.375.838

 Empréstimos  concedidos  a  subs idárias 35.243.502 642.664 -                         35.886.166

 Investimentos financeiros 134.921.055 37.340.949 -                         172.262.004

 Total de ajustamentos de valor 134.921.055 37.340.949 -                         172.262.004
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8. INVESTIMENTOS EM EMPRESAS SUBSIDIÁRIAS E ASSOCIADAS 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, as empresas do grupo e associadas em que a Empresa participa 

diretamente eram as seguintes: 

 

 
 

O montante de 5.000.000 Euros corresponde ao valor recuperável expectável da participação no 

capital da Sociedade “Soares da Costa Construção, SGPS, SA” e corresponde a idêntico valor recebido 

da GAM Holdings, principal acionista da participada, constante no passivo na rubrica “Outras dívidas 

a terceiros”, na sequência dos acordos firmados entre a Sociedade e aquele investidor aquando da 

entrada no capital por parte deste. A Sociedade actualmente não tem qualquer tipo de influência na 

gestão desta participada. 

  

Ainda de acordo com os contratos firmados entre a Empresa e a GAM Holdings, a partir do 5º ano de 

vigência do acordo, a SDC Investimentos, SGPS, S.A. pode exercer o direito potestativo de venda da 

sua participação ao investidor, que, em contrapartida, tem o direito de adquirir potestatívamente 

essa participação, a partir da mesma data. 

 

À data de 31 de dezembro de 2016 e 2015 a decomposição do saldo registado na rubrica “Outros 

investimentos financeiros” era como segue: 

 
 

Os ativos financeiros disponíveis para venda respeitam a participações que não consubstanciam valor 

significativo e não têm mercado regulamentado. Dada a dificuldade de mensurar o justo valor com 

fiabilidade, a Empresa regista estes investimentos pelo seu custo de aquisição.  

 

  

31-12-2016 31-12-2015

% capital 

detido

Participação 

capital

Empréstimos 

concedidos

% capital 

detido

Participação 

capital

Empréstimos 

concedidos

Partes de Capital em Empresas do Grupo

Soares  da  Costa  Construção SGPS, SA Rua de Santos  Pousada, 220 33,33% 5.000.000 -                      33,33% 38.500.000 -                              

4000 - 478 Porto

SDC Imobi l iária , SGPS, SA Rua de Santos  Pousada, 220 100,00% 27.450.559 19.368.450 100,00% 31.648.350 19.368.450 

4000 - 478 Porto

SDC Concessões , SGPS, SA Rua de Santos  Pousada, 220 100,00% -                      1.891.051 100,00% -                             51.389.846 

4000 - 478 Porto

Soares  da  Costa  América , Inc. 6205 Blue Lagoon Drive Ste 310 100,00% 1 -                      100,00% 1 -                              

33126 Miami

32.450.560 21.259.501 70.148.351 70.758.296

Denominação Social Sede Social

31.12.2016 31.12.2015

Ativos  financeiros  disponíveis  para  venda 132.431                186.431      

Empréstimos  concedidos -                      3.165          

132.431 189.596
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9. INFORMAÇÃO SOBRE OS BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO OPERACIONAL 

 

Locação Operacional 

 

As rendas de contratos de locação operacional (rendas fixas) mantidos pela Empresa em 31 de 

dezembro de 2016 e de 2015, essencialmente relativas a contratos de locação operacional de 

viaturas, apresentam os seguintes vencimentos: 

 

 
 

 

Não existem rendas contingentes significativas, nem restrições impostas por estes acordos de 

locação, designadamente no que se refere a dividendos ou dívida adicional. No termo dos contratos, 

existe opção de compra ao justo valor. 

 

 

10. DISCRIMINAÇÃO DAS DÍVIDAS DE TERCEIROS 

 

Ativo corrente 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de dívidas de terceiros correntes era o seguinte: 

 

31.12.2016 31.12.2015

Pagamentos mínimos da locação operacional:

2016 -                    69.580

2017 57.213 53.490

2018 52.405 53.490

2019 50.080 51.166

159.698 227.726

Vencimentos
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O Detalhe da rubrica “Estado e Outros Entes Públicos” em 31 de dezembro de 2016 e 2015 era o 

seguinte: 

 

 
 

 

11. DISCRIMINAÇÃO DE OUTROS ATIVOS CORRENTES 

  

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de “Outros ativos correntes” era como segue: 

 

  

 

Dívidas de terceiros correntes 31.12.2016 31.12.2015

  Cl ientes  c/c 6.167.485 5.827.681

  Ajustamentos  de va lor (Nota 18) (5.848.564) (5.474.958)

 Clientes (Nota 4) 318.921 352.723

  Empresas  do grupo 59.113.590       54.075.948 

  Empresas  participadas  -                  340.287

  Regime especia l  de tributação dos  grupos  de empresas 1.418.968         74.024        

  Ajustamentos  de va lor (Nota 18) (3.511.190)      (3.102.646)

 Empresas do Grupo, Associadas e Participadas (Nota 4) 57.021.367 51.387.613

  Outros  devedores 1.105.853 1.877.768   

  Ajustamentos  de va lor (Nota 18) (711.233) -            

 Outras dívidas de terceiros (Nota 4) 394.620 1.877.768

31.12.2016 31.12.2015

Imposto sobre o rendimento do exercício 21.409 346.740

Imposto sobre o valor acrescentado 48.135 50.404

Outros 213 213

69.757 397.357

Outros ativos correntes 31.12.2016 31.12.2015

  Acréscimos  de rendimentos 340.821 -              

  Gastos  a  reconhecer 29.607 18.527

370.428 18.527
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas tinham a seguinte decomposição: 

  

 
 

 

12. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o detalhe de caixa e equivalentes de caixa era o seguinte: 

 

 

 
 

 

13. COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL E RESERVAS 

 

Capital Social 

 

O capital social da Empresa tem o valor nominal de 160.000.000 Euros, representado por 

160.000.000 ações escriturais, ao portador, com o valor nominal de um Euro cada uma, e encontra-

se dividido em 159.994.482 ações ordinárias e 5.518 ações preferenciais sem voto, cujos direitos 

atribuídos consistem num direito ao recebimento de um dividendo preferencial e ao reembolso 

preferencial do respetivo valor nominal na liquidação da empresa. 

31.12.2016 31.12.2015

Acréscimos de rendimentos

Juros  a  receber 340.821 -              

Gastos a reconhecer

Seguros 14.187 3.106

Rendas  e despesas  condomínio 14.371 -              

Outros  gastos  a  reconhecer 1.049 15.420

370.428 18.527

Numerário 461 228

Depós itos  bancários  imediatamente mobi l i záveis 11.064 33.008

Depós itos  a  prazo -                      4.100

Descobertos  bancários (64.526) (176.762)

Caixa e seus equivalentes na demonstração de fluxos de caixa (53.002) (139.425)

Descobertos  bancários  (Nota 15) 64.526 176.762

      Caixa e seus equivalentes na demonstração da posição financeira 11.525 37.337

31.12.2016 31.12.2015
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O capital da empresa é detido na proporção de 55,961% correspondente a 89.537.573 acções que 

conferem 55,964% dos direitos de voto, pela sociedade “Investifino – Investimentos e Participações, 

SGPS, SA”, à data de 31 de dezembro de 2016. 

 

 

Reserva Legal 

 

A legislação comercial Portuguesa estabelece que pelo menos 5% do resultado líquido anual tem de 

ser destinado ao reforço da “Reserva legal” até que esta represente pelo menos 20% do capital 

social. Esta reserva não é distribuível, a não ser em caso de liquidação, mas pode ser utilizada para 

absorver prejuízos, depois de esgotadas todas as outras reservas, e para incorporação no capital. 

 

 

14. DIVIDENDOS 

 

De acordo com a deliberação da Assembleia Geral datada de 23 de Maio de 2016 (ata nº. 115), e 

uma vez que o resultado liquido foi negativo em 56.665.291,65 Euros, tendo sido transferido para 

Resultados Transitados, não houve atribuição de dividendos para distribuição aos acionistas.  

 

 

15. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os empréstimos obtidos pela Empresa detalham-se do seguinte 

modo:  

 
 

Em 31 de dezembro de 2016, são as seguintes, as principais caraterísticas dos empréstimos bancários 

contratados pela Empresa: 

 

 

31.12.2016 31.12.2015

Empréstimos não correntes

Empréstimos  obrigacionis tas - 79.263.505

Empréstimos  bancários - 24.545.503

- 103.809.008

Empréstimos correntes

Empréstimos  obrigacionis tas 99.637.890 20.000.000

Papel  Comercia l 7.687.748 11.694.653

Empréstimos  bancários 19.190.848 9.472.173

Descobertos  bancários  (Nota 12) 64.526 176.762

126.581.012 41.343.588
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Empréstimos bancários 

 

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Caixa Geral de Depósitos no 

montante de 1.250 milhares de Euros (1.250 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo 

reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira prestação vencia-se em maio de 

2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants 

das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 de dezembro de 2016, o plano de pagamentos 

encontra-se suspenso em resultado das negociações em curso para a reestruturação do passivo, não 

estando a ser pagos juros nem foi amortizada a primeira prestação de capital. 

 

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Caixa Geral de Depósitos no 

montante de 14.000 milhares de Euros (14.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo 

reembolso será realizado em 12 prestações, em que a primeira prestação vencia-se em Maio de 

2016, com termo em novembro de 2021. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants 

das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 de dezembro de 2016, o plano de pagamentos 

encontra-se suspenso em resultado das negociações em curso para a reestruturação do passivo, não 

estando a ser pagos juros nem foi amortizada a primeira prestação de capital. 

 

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e pela Sociedade de Construções Soares 

da Costa S.A. junto do Banco Comercial Português e Caixa Geral de Depósitos, no montante atual de 

1.002 milhares de Euros (1.002 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo reembolso será 

realizado em 12 prestações, em que a primeira prestação vencia-se em Maio de 2016, com termo em 

novembro de 2021. Empréstimo incluído na reestruturação do passivo do grupo ocorrida no 

exercício de 2012, tal como descrita acima. O contrato deste empréstimo tem associados os 

covenants das cláusulas do acordo financeiro. Adicionalmente o financiamento tem como garantia as 

hipotecas das Garagens Sª Luzia e Cinemas da Rua Santos Pousada da empresa Ciagest – Imobiliária e 

Gestão S.A. e, também, a solidariedade das empresas Soares da Costa Construção SGPS, S.A. e 

Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A.. À data de 31 de dezembro de 2016, o plano de 

pagamentos encontra-se suspenso em resultado das negociações em curso para a reestruturação do 

passivo, não estando a ser pagos juros nem foi amortizada a primeira prestação de capital. 

 

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e pela Sociedade de Construções Soares 

da Costa, S.A. junto de Abanca, sucursal em Portugal, no montante atual de 194 milhares de Euros 

(194 milhares de Euros a dezembro de 2015). Este empréstimo tem como garantia as hipotecas dos 

imóveis da Habitop – Sociedade Imobiliária S.A. e Ciagest – Imobiliária e Gestão, S.A.. À data de 31 de 

dezembro de 2016, o montante em dívida encontra-se na totalidade vencido. 

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto do Banco Comercial Português no 
montante atual de 2.852 milhares de Euros (2.852 milhares de Euros a dezembro de 2015). À data de 
31 de dezembro de 2016, o montante em dívida encontra-se na totalidade vencido.   
Posição contratual cedida à SDC Investimentos, SGPS, SA em 2014, no âmbito da alienação da 

subsidiária Energia Própria, SA. junto do Banco Comercial Português no montante atual de 122 

milhares de Euros (250 milhares de Euros a dezembro 2015), cujo reembolso será realizado em 12 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

230 

 

prestações, com termo em novembro de 2021. O contrato deste empréstimo tem associados os 

covenants das cláusulas do acordo financeiro. À data de 31 de dezembro de 2016, o plano de 

pagamentos encontra-se suspenso em resultado das negociações em curso para a reestruturação do 

passivo, não estando a ser pagos juros nem foi amortizada a primeira prestação de capital. 

Posição contratual cedida à SDC Investimentos, SGPS, SA em 2014, no âmbito da alienação da 
subsidiária Energia Própria, SA junto do Banco Santander Totta no montante atual de 156 milhares 
de Euros (179 milhares de Euros a dezembro 2015).  

Empréstimo contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. junto da Lisgarante no montante atual 
de 194 milhares de Euros (194 milhares de Euros a dezembro 2015). À data de 31 de dezembro de 
2016, o montante em dívida encontra-se na totalidade vencido.   
 

Empréstimos obrigacionistas 

Empréstimo obrigacionista contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. no montante atual de 
20.000 milhares de Euros (20.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo reembolso 
deveria ter ocorrido em maio de 2016. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants 
“Cross Default” e “Pari Passu”. À data de 31 de dezembro de 2016, o montante em dívida encontra-
se na totalidade vencido. 

Empréstimo obrigacionista contratado pela SDC - Investimentos, SGPS, S.A. no montante atual de 
80.000 milhares de Euros (80.000 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), cujo reembolso 
ocorrerá em dezembro de 2017. O contrato deste empréstimo tem associados os covenants “Cross 
Default” e “Pari Passu”.  

 

Papel Comercial 

A SDC - Investimentos, SGPS, S.A. e a Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. têm contratado 
com um sindicato bancário a colocação e tomada firme de emissões de Papel Comercial até ao limite 
de 7.838 milhares de Euros (11.845 milhares de Euros a 31 de dezembro de 2015), ao abrigo de um 
contrato programa válido até novembro de 2021. Em 31 de dezembro de 2016 esta colocação estava 
titulada na SDC – Investimentos, SGPS, SA, sendo a Sociedade de Construções Soares da Costa, S.A. 
solidariamente responsável pelo cumprimento das obrigações decorrentes deste financiamento. O 
contrato deste empréstimo tem associados os covenants “Cross Default”, “Negative Pledge” e “Pari 
Passu”. Adicionalmente o financiamento tem como garantias a participação de 40% do capital da 
Somafel, S.A.. A redução no montante máximo e da emissão deve-se ao facto de em 2016 diversas 
das entidades intervenientes no processo terem negociado a regularização daquela dívida, pelo 
montante abaixo do par, estando este crédito na posse da empresa Investéder.  
 

A SDC Investimentos, SGPS, S.A. está num processo de negociação com as entidades bancárias para a 

renegociação da dívida. Tendo em conta o processo em causa, os financiamentos estão registados 

nas contas com base no plano de amortização subjacente até que o processo de negociação termine.  

Como já referido, a SDC Investimentos, SGPS, S.A. e a Investéder, Investimentos Financeiros, Lda., 

colaboraram tendo em vista a concretização da reestruturação financeira do Grupo SDCI. Esta 

colaboração foi formalizada em quatro documentos, nos termos seguintes: (i) uma carta de intenção 
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assinada em 3 de Outubro de 2016; (ii) um acordo de princípio celebrado em 13 de Dezembro de 

2016, (iii) um primeiro aditamento ao acordo de princípio celebrado em 23 de Dezembro de 2016  e 

(iv) um segundo aditamento ao acordo de princípio celebrado em 17 de Fevereiro de 2017. 

Nesse contexto, importa notar que, perante o insucesso de todas as anteriores tentativas de 

reestruturação financeira do Grupo SDCI através de um processo negocial que envolvesse, 

simultaneamente, todas as instituições financeiras detentoras de créditos sobre aquele Grupo, a 

opção da SDCI e da Investéder recaiu, desta vez, no desenvolvimento de processos individuais com 

cada uma das mesmas instituições de crédito.  

Essa opção exigiu, assim, o desenvolvimento, em simultâneo, de processos negociais que conduziram 

a acordos com 16 instituições, entretanto executados, e de que, em termos sumários, resultou que:  

- Em momento anterior à concretização dos mesmos o Grupo mantinha responsabilidades com as 

instituições de crédito num montante que ascendia a cerca de 284.500.000 Euros, por 

financiamentos e garantias financeiras prestadas, tendo ainda responsabilidades contingentes 

relativas a obrigações da SDC Construção e suas participadas no montante global de cerca de  

253.200.000 Euros. 

- À data do presente relatório, após execução dos acordos e concretização das operações neles 

previstas, a situação é a seguinte: 

(v) As responsabilidades contingentes do Grupo SDCI por obrigações da SDC Construção e 

suas participadas ficaram reduzidas a: 

a. 12.500.000,00 USD de uma garantia bancária emitida pelo BCP e confirmada pelo J. 

P. Morgan (embora se antecipe que este montante venha a ser substancialmente 

reduzido a curto prazo); 

b. 7.500.000,00 Euros perante o Banco Popular; e 

c. 1.868.193,05 Euros perante o BBVA. 

(vi) O passivo financeiro líquido do Grupo SDCI perante instituições de crédito ficou reduzido 

a 17.446.526 Euros nos termos seguintes: 

a. Perante o BCP: 13.364.915 Euros 

b. Perante o Banco Santander: 144.217 Euros 

c. Perante o Haitong Bank: 425.217 Euros 

d. Perante o Abanca: 3.511.677 Euros 

(vii) A dívida das sociedades do Grupo SDCI à Investéder ascende a EUR 130.663.915  

(viii) Encontra-se atualmente em curso o prazo de 6 meses previsto no acordo de princípio 

para que a SDCI e a Investéder possam definir por acordo as condições de reestruturação 

definitiva dos créditos em causa, prosseguindo o objectivo de alcançar uma solução de 

redimensionamento e/ou de definição de condições de remuneração e de reembolso 
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dos mesmos créditos que se mostrem compatíveis com a futura capacidade financeira do 

Grupo SDCI para gerar cash flow . 

Maturidades dos Empréstimos Obtidos 

 

O valor dos empréstimos registados na demonstração da posição financeira à data de 31 de 

dezembro de 2016 e 2015 têm as seguintes maturidades: 

 

 
 

 
 

Os empréstimos, à data de 31 de dezembro de 2016, venciam juros às seguintes taxas: 

 

 
 

Em geral os empréstimos bancários vencem juros a taxas variáveis de mercado encontrando-se 

assim, o Grupo, exposto ao efeito das alterações nas taxas de juro de mercado. 

 

 

16. DISCRIMINAÇÃO DE OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS 

 

Maturidades
Empréstimos 

bancários

Emprest. por 

obrigações

Descobertos 

bancários

Papel 

comercial
Total

2017 19.190.848 99.637.890 64.526 7.687.748 126.581.012

2018 -                       -                           -                           -                   0

2019 -                       -                           -                           -                   0

2020 -                       -                           -                           -                   0

Após  - 2020 -                       -                           -                           -                   0

19.190.848 99.637.890 64.526 7.687.748 126.581.012

Maturidades
Empréstimos 

bancários

Emprest. por 

obrigações

Descobertos 

bancários

Papel 

comercial
Total

2016 9.472.173 20.000.000 176.762 11.694.653 41.343.588

2017 4.909.101 79.263.505 -                           -                   84.172.605

2018 4.909.101 -                           -                           -                   4.909.101

2019 4.909.101 -                           -                           -                   4.909.101

2020 4.909.101 -                           -                           -                   4.909.101

Após  - 2020 4.909.101 -                           -                           -                   4.909.101

34.017.676 99.263.505 176.762 11.694.653 145.152.596

Natureza Mínimo Máximo

Empréstimos  bancários 3,701% 6,918%

Empréstimo obrigacionista 1,506% 1,537%

Emissão de papel  comercia l 5,328% 5,328%
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a rubrica “Dívidas a terceiros” tem a seguinte decomposição: 

 

 
 

A rúbrica “Outros credores” inclui, em 31 de dezembro de 2016, 5.000.000 Euros recebidos da GAM 

Holding a título de adiantamentos por dividendos da Soares da Costa Construção, SGPS S.A. a 

reembolsar aquando do recebimento dos próximos dividendos por acerto no preço de exercício da 

put option (Nota 8). Esta rúbrica inclui ainda, 17.281.020 Euros a pagar à Investéder – Investimentos, 

Lda., entidade que adquiriu parte dos passivos bancários da Empresa (tanto direta como 

indiretamente) detendo agora os créditos. 

 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos” acima evidenciada à data de 31 de dezembro 

de 2016 e 31 de dezembro de 2015 é como segue: 

 

 
 

A rubrica “Imposto sobre o rendimento do exercício” no exercício de 2016 inclui o montante da 

estimativa do Imposto do Grupo.  

 

 

17. DISCRIMINAÇÃO DE OUTROS PASSIVOS CORRENTES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 o detalhe de “Outros passivos correntes” é como segue: 

 

 

Dívidas a terceiros 31.12.2016 31.12.2015

  Empresas  do grupo 16.230.560 11.565.957

  Regime especia l  de tributação dos  grupos  de empresas 8.228.378 7.485.325

  Outros  acionistas  (sócios) 9.814 9.814

Empresas do Grupo, Associadas e Participadas - corrente (Nota 4) 24.468.752 19.061.095

  Outros  credores 25.405.518 7.571.249

Outras divídas a terceiros - corrente (Nota 4) 25.405.518 7.571.249

31.12.2016 31.12.2015

Imposto sobre o rendimento do exercício 101.514 -            

Contribuições  para a  segurança socia l 22.284 34.184

Impostos  s/rendimento das  pessoas  s ingulares 23.857 102.186

147.655 136.369
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Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, estas rubricas têm a seguinte decomposição: 

 

 
 

18. DISCRIMINAÇÃO DO MOVIMENTO NO PERÍODO DOS AJUSTAMENTOS DE VALOR E DAS 

PROVISÕES 

 

O movimento ocorrido nos ajustamentos de valor é como segue: 

 

 
 

Foi reforçada a imparidade sobre os saldos existentes com a SDC América Inc. no valor de 776.360 

Euros, em 2016, bem como registada perda por imparidade de 717.023 Euros sobre as contas a 

receber do grupo Soares da Costa Construção. 

 

  

Outros passivos correntes 31.12.2016 31.12.2015

   Acréscimos de gastos 5.813.570 5.444.886

5.813.570 5.444.886

31.12.2016 31.12.2015

Acréscimos de gastos

Remunerações  a  l iquidar 150.650 166.641

Juros  a  l iquidar 5.634.346 5.197.515

IMI 229 257

Auditoria 6.242 9.528          

Outros  acréscimos  de gastos 22.103 70.944

5.813.570 5.444.886

Ajustamentos de valor Saldo Inicial Reforço Utilização Reversão Saldo Final

Cl ientes  c/c 5.474.958 373.606    -              -            5.848.564

Empresas  do grupo, associadas  e participadas 3.102.646 408.545    -              -            3.511.190

Outros  devedores -                  711.233    -              -            711.233         

 Total de ajustamentos de valor 8.577.604 1.493.384 -              -            10.070.988
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19. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 

 

As vendas e prestações de serviços por mercados geográficos nos exercícios de 2016 e 2015, 

distribuem-se da seguinte forma: 

 

 
 

A decomposição desta rubrica à data de 31 de dezembro de 2016 e 2015 é a seguinte: 

 

 
 

 

Os ativos líquidos e Investimentos em ativos tangíveis, em 31 de dezembro de 2016 e 2015, 

distribuem-se por mercados geográficos como segue: 

 

 
 

Réditos de vendas por mercados geográficos 31.12.2016 31.12.2015

Portugal 17.732 4.765

E.U.A. -            -               

Moçambique -            -               

S. Tomé e Príncipe -            -               

Total 17.732 4.765

Vendas e Prestações de Serviços 31.12.2016 31.12.2015

Prestação de serviços 17.732 4.765

17.732 4.765

Portugal Angola E.U.A. Outros Total

Ativos líquidos:

     - Ativos  fixos  tangíveis 2.862            -            -               -            2.862            

     - Investimentos  financeiros 53.842.492   -            -               -            53.842.492   

     - Outros  activos  financeiros 336               -            -               -            336               

     - Dívidas  de terceiros 57.322.215   51.261        297.757        134.941      57.806.174   

     - Disponibi l idades 11.525          -            -               -            11.525          

     - Ativos  por impostos  di feridos -               -            -               -            -               

     - Outros  ativos 370.428        -            -               -            370.428        

Totais 111.549.857 51.261        297.757        134.941      112.033.816 
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20. OUTROS GANHOS E PERDAS OPERACIONAIS 

 

A decomposição da rubrica “Outros ganhos operacionais” nos exercícios findos a 31 de dezembro de 

2016 e 2015 é como segue: 

 

 
 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica “Outros gastos e perdas operacionais” detalha-se como 

segue: 

 

 

 
 

Portugal Angola E.U.A. Outros Total

Ativos líquidos:

     - Ativos  fixos  tangíveis 247               -            -               -            247               

     - Investimentos  financeiros 141.096.244 -            -               -            141.096.244 

     - Outros  activos  financeiros 215               -            -               -            215               

     - Dívidas  de terceiros 53.495.849   50.175        335.457        134.941      54.016.423   

     - Disponibi l idades 37.337          -            -               -            37.337          

     - Ativos  por impostos  di feridos 4.947.007     -            -               -            4.947.007     

     - Outros  ativos 18.527          -            -               -            18.527          

Totais 199.595.426 50.175 335.457 134.941 200.116.000

Outros rendimentos e ganhos 31.12.2016 31.12.2015

 Anulação / Resti tuição de impostos  498.287         114.135

 Indemnizações  em resultado de processos  judicia is  favoráveis 720.000         -            

 Correções  exercícios  anteriores  41.415           -            

 Outros  rendimentos  e ganhos  operacionais  30.448 73.437

1.290.150 187.573

Outros gastos e perdas 31.12.2016 31.12.2015

 Multas 35.836 147.832

Insuficiência  estimativa  impostos -                37.663        

Incobráveis 428.297         

 Outros  gastos  e perdas  operacionais 40.739 13.049

504.872 198.545
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Na rúbrica de “Impostos” estão contemplados os impostos diretos e indiretos, nomeadamente o IMI 

e o imposto de selo suportado nos financiamentos bancários. 

 

 
 

21. GASTOS COM O PESSOAL  

 

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais no exercício findo em 31 de dezembro 

de 2016 e de 2015 foram as seguintes: 

 

 

 
 

Os gastos com o pessoal durante os exercícios de 2016 e 2015 apresentam a seguinte decomposição:  

 

 

 
 

  

Outros gastos e perdas 31.12.2016 31.12.2015

Impostos 68.879 102.502

68.879 102.502

Orgãos Sociais 31.12.2016 31.12.2015

Administração 808.854 803.893

Conselho Fiscal 58.000 96.950

866.854 900.843

Gastos com Pessoal 31.12.2016 31.12.2015

Remunerações 99.011 944.617

Encargos  socia is 27.359 253.276

126.370 1.197.894

Gastos com Pessoal 31.12.2016 31.12.2015

 Remuneração dos  orgãos  socia is 866.854 900.843

 Remuneração do pessoal 99.011 43.775

 Encargos  sobre remunerações 225.678 252.441

 Seguros  de acidentes  de trabalho e doenças  profiss ionais 4.701 -                              

 Outros 1.009 835

1.197.253 1.197.894
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22. DECOMPOSIÇÃO DOS GASTOS COM FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

 

Os gastos com fornecimentos e serviços externos no exercício de 2016 e 2015 apresentam a seguinte 

decomposição: 

 

 
 

 

23. PROVISÕES 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, o movimento ocorrido no valor das provisões, é o seguinte: 

 

 
 

 

 

Trabalhos  especia l i zados 539.504 765.461

Publ icidade e propaganda 132 35

Honorários 43.916 9.945

Conservação e reparação 733 4.505

Serviços  Bancários -               -               

Materia is 3.162 3.796

Electricidade -               1.191

Combustíveis , lubri ficantes  e outros  fluidos 15.803 6.533

Água 75 254

Des locações  e estadas 13.230 35.204

Aluguer de viaturas 75.904 57.538

Rendas  e a lugueres 112 11.885

Comunicação 22.793 16.291

Seguros 29.830 22.496

Contencioso e Notariado 7.408 104.195

Despesas  de Representação 8.372 5.854

Limpeza, higiene e conforto 206 11

Comissões 62 -               

Géneros  a l imentícios  e bebidas -               177

FSE's -Outros  172.465 172.545

933.707 1.217.916

 Fornecimentos e serviços externos 31.12.2016 31.12.2015

2016 Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final

Provisões  para riscos  e encargos 14.744.096 -                     -                   14.744.096
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2015 Saldo Inicial Aumentos Reduções Saldo Final 

Provisões para riscos e encargos                           -    14.744.096                      -    14.744.096 

          

 

O montante da provisão para outros riscos e encargos corresponde às responsabilidades assumidas 

pela SDC Investimentos, SGPS, SA, no âmbito da operação de aumento de capital da Soares da Costa 

Construção SGPS, SA, ocorrido em 2015, relativamente a eventuais consequências sobre as contas 

desta última sociedade advenientes do desfecho do litígio de Israel. Durante o exercício findo em 31 

de Dezembro de 2015, o Tribunal Arbitral constituído para dirimir o conflito entre a MTS – 

Metropolitan Transportation Solutions Ltd (“MTS” - participada da Empresa através da sua 

subsidiária SDC Concessões SGPS, S.A.) e o Estado de Israel relativamente ao projeto de construção 

do Metro de Telavive decidiu desfavoravelmente à MTS. Em virtude deste desfecho foi assumido 

pela Empresa as responsabilidades existentes decorrentes de custos já incorridos em exercícios 

anteriores com este projeto e que se encontravam registadas na Soares da Costa Construção SGPS, 

S.A. e que no âmbito do acordo acima referido serão assumidas pela Empresa. 
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24. DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS 

 

Os resultados financeiros dos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 apresentam a 
seguinte decomposição: 
 

 
 
 

O valor de 87.687.238 Euros de “Ajustamentos para aplicações financeiras”, no ano de 2016, 

respeita: 

a) À imparidade sobre a participação social da Soares da Costa Construção, SGPS, S.A., no 

montante de 33.500.000 Euros; 

b) À imparidade registada no valor de 4.197.791 Euros da participação social na SDC Imobiliária, 

SGPS, SA, de modo a adaptar o seu valor contabilístico ao seu valor estimado de realização; 

Gastos e Perdas 31.12.2016 31.12.2015

Juros  bancários  2.303.364 3.885.340

Juros  grupo -                  325.609

Outros  juros  -                  1.671

Juros e gastos similares suportados 2.303.364 4.212.620

Diferenças  de câmbio desfavoráveis 90 155.325

Ajustamentos  para  investimentos  financeiros  (Nota 7) 87.687.238 37.340.949

Gastos  com fianças -                  95.841

Gastos  com serviços  bancários 396.106           823.056

Outros  gastos  e perdas  financeiros 287.069 3.561

Outras perdas financeiras 88.370.503 38.418.731

(1) 90.673.867 42.631.351

Rendimentos e Ganhos 31.12.2016 31.12.2015

Juros e rendimentos similares obtidos 4.041.226 6.592.415

Diferenças  de câmbio favoráveis 58 45.533

Mais  va l ias  na  a l ienação de investimentos  financeiros -                  10

Outros  rendimentos  e ganhos  financeiros 945.750 898.841

Outros ganhos financeiros 945.808 944.384

(2) 4.987.034 7.536.799

Resultados financeiros (2)-(1) (85.686.833)    (35.094.552)    
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c) À imparidade registada no valor de 490.652 Euros nos empréstimos da SDC América, INC; 

relativamente a esta subsidiária foi também reforçado o ajustamento de valor dos saldos em 

aberto, neste caso com influência nos resultados operacionais, de acordo com a informação 

já constante da nota 18;   

d) À imparidade sobre os suprimentos concedidos à SDC Concessões, SGPS, S.A. no montante 

de 49.498.795 Euros; 

 

O valor de 37.340.949€ de “Ajustamentos para aplicações financeiras”, no ano de 2015, respeita: 

e) À desvalorização registada no valor de 36.698.285 € da participação social na SDC Imobiliária, 

SGPS, SA, de modo a adaptar o seu valor contabilístico ao seu valor estimado de realização; 

f) À desvalorização registada no valor de 642.664€ nos empréstimos da SDC América, INC; 

relativamente a esta subsidiária foi também reforçado o ajustamento de valor dos saldos em 

aberto, neste caso com influência nos resultados operacionais, de acordo com a informação 

já constante da nota 18;   

 

Os “Outros rendimentos e ganhos financeiros” correspondem essencialmente ao redébito a outras 

empresas do grupo de gastos suportados com fianças e outras garantias prestadas a favor dessas 

empresas. Em 31 de dezembro de 2016, inclui ainda um ganho no montante de 615.635 Euros 

correspondente à exoneração de parte do passivo para com a CCCAM no âmbito do acordo de 

regularização da dívida. 

 

 

25. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO E IMPOSTOS DIFERIDOS 

 

A SDC-Investimentos, SGPS, S.A. e as suas subsidiárias nacionais detidas direta ou indiretamente em 

mais de 75% são tributadas em Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, segundo o 

Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS). 

 

A taxa nominal de IRC para 2016 é de 21%, exceto para os primeiros 15.000 euros de matéria 

coletável de sujeitos passivos que exerçam diretamente e a título principal uma atividade económica 

de natureza agrícola, comercial ou industrial, que sejam qualificados como pequena ou média 

empresa a que se aplica a taxa de 17%. 

 

A partir de 1 de janeiro de 2007 os municípios passaram a poder deliberar uma derrama anual até ao 

limite máximo de 1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não isento de IRC o que eleva, portanto, a 

taxa nominal de imposto para 22,5%. 

 

Com a publicação da Lei nº 12 – A/2010, de 30 de junho, que introduziu designadamente alterações 

ao Código do IRC, foi introduzida a derrama estadual. Para 2016 a derrama estadual, nos termos do 

disposto no artigo 87º-A do Código, incide sobre os sujeitos passivos que apurem um lucro tributável 

sujeito e não isento de IRC superior a 1,5 milhões de euros. As taxas da derrama estadual são de 3% 

sobre o lucro tributável de mais de 1,5 milhões de euros até 7,5 milhões de euros, de 5% sobre o 
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lucro tributável de mais de 7,5 milhões de euros até 35 milhões de euros e 7% sobre valores 

superiores a 35 milhões de euros. 

 

De acordo com a legislação em vigor em Portugal, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e 

correção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a 

segurança social), exceto quando tenham ocorrido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos 

benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, 

conforme as circunstâncias, os prazos podem ser prolongados ou suspensos.  

 

Assim, as declarações fiscais respeitantes aos exercícios de 2013 e seguintes poderão ser ainda 

objeto de revisão. O Conselho de Administração entende que eventuais correções não deverão ter 

um efeito significativo nas demonstrações financeiras consolidadas. 

 

 

O imposto sobre o rendimento registado nos períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015 

decompõe-se do seguinte modo: 

 

 
 

 

A reconciliação do resultado antes de imposto para o imposto do período é como segue: 

 

 

 
 

 

Os ativos por impostos diferidos apresentados na demonstração de posição financeira têm as 

seguintes naturezas das situações que lhes dão origem: 

 

Imposto sobre o rendimento 31.12.2016 31.12.2015

 Imposto corrente (269.864)            (6.978)                 

 Imposto di ferido 4.947.007            2.966.728             

4.677.143            2.959.751             

Taxa e imposto nominal  sobre o rendimento (em vigor em Portugal ) 22,50% (88.578.115) (19.930.076) 21,00% (53.705.541)      (11.278.164) 

Derrama estadual -                     12.094 -                    -               

Tributação autónoma -                     42.458           -                    32.859           

Provisões  e a justamentos  de va lor 89.180.622          20.065.640    53.426.779         12.021.025    

Custos  não dedutíveis  para  efei tos  fi sca is 150.013               33.753           203.197              42.671           

Outros  a justamentos -                     -               (114.135)           (23.968)        

Reversão de ativos  por impostos  di feridos  (extinção de reporte de prejuízos ) 21.206.069          4.453.274      14.127.278         2.966.728      

Taxa  e imposto efetivo sobre o rendimento -5,28% 4.677.143      -7,00% 3.761.153      

31-12-2016 31-12-2015

Taxa Base Fiscal Imposto Taxa Base Fiscal Imposto
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O movimento ocorrido nos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015 foi como segue:  

 

 
 

 

Os prejuízos fiscais dedutíveis que não deram origem ao reconhecimento de ativos por impostos 

diferidos para o exercício de 2016 e 2015 discriminam-se por exercícios do modo seguinte: 

 

 

 
 

 

De acordo com a legislação aplicável estes prejuízos apenas poderão ser utilizados se as respetivas 

empresas gerarem resultado fiscal positivo.  

 

Em 31 de dezembro de 2015 foram avaliados os impostos diferidos a reconhecer resultantes de 

prejuízos fiscais. Os ativos por impostos diferidos foram registados na medida em que seja provável 

Ativos por impostos Diferidos 31.12.2016 31.12.2015

Reporte Prejuízos -                          4.947.007            

-                          4.947.007

Movimento de impostos diferidos

31.12.2016 31.12.2015

Saldo inicial 4.947.007                 6.830.477            

Efei tos  na demonstração dos  resultados

Prejuízos  fi sca is  reportáveis (4.947.007)              (2.966.728)         

(4.947.007)              (2.966.728)         

Efei to nas  rubricas  RETGS -                          1.083.258            

Saldo final -                          4.947.007

Ativos por impostos diferidos

Ano de Origem Prejuizos Crédito de

         Fiscais Imposto

2015 2027 5.363.288            1.206.740       

2014 2026 4.340.760            976.671          

2013 2018 5.544.673            1.247.551       

2012 2017 8.308.334            1.869.375       

23.557.055

Ano limite de 

utilização
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que ocorram lucros tributáveis no futuro e que possam ser utilizados para recuperar as perdas fiscais 

ou diferenças temporárias dedutíveis. 

 

 

26. RESULTADOS POR AÇÃO 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, os resultados básicos por ação correspondem ao resultado 

liquido dividido pelo número de ações ordinárias da empresa durante o período, tendo sido 

calculado como segue: 

 

 
 

A Empresa não tem instrumentos de dívida convertíveis em ações, pelo que o resultado básico é 

igual ao resultado diluído. 

 

 

27. GARANTIAS PRESTADAS  

 

O valor das garantias bancárias prestadas pela empresa a terceiros à data de 31 de dezembro de 

2016 e 2015 é como segue: 

 

 

 
 

 

Resultados por ação 31.12.2016 31.12.2015

 Resultado das  operações  continuadas (93.255.258) (56.665.292)

 Resultado líquido do exercício (93.255.258) (56.665.292)

 Número de acções  preferencia is 5.518 5.518

 Número total  de acções  ordinárias 159.994.482 159.994.482

 Resultado atribuído às  acções  preferencia is 276 276

 Resultado por ação

 Bás ico (0,583) (0,354)

 Di luído (0,583) (0,354)

31.12.2016 31.12.2015

Garantias  Bancárias  prestadas  a  Terceiros 229.570 222.274

Euro
Dólar 

Americano

Kuanza de 

Angola

Metical de 

Moçambique
Total

Garantias  Bancárias  prestadas  a  Terceiros 229.570 229.570
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28. RISCOS FINANCEIROS  

 

Risco Cambial 

 

Este risco advém principalmente da presença internacional da empresa que a expõe aos efeitos 

derivados de alterações na paridade das moedas relativamente ao euro. A política de gestão de risco 

de taxa de câmbio seguida pela empresa tem como objetivo diminuir ao máximo a sensibilidade dos 

resultados da empresa a flutuações cambiais. A empresa procura, tanto quanto possível, equilibrar 

os ativos com responsabilidades na mesma divisa. 

Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira, convertidos para euros em 31 

de dezembro de 2016, são como segue: 

 

Euros

Garantias Bancárias prestadas a Terceiros 183.672

Confort Letter Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 457.337

Confort Letter Abertura  de crédito em conta corrente 7.687.450

Confort Letter Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 7.594.233

Confort Letter Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 9.498.839

25.237.859

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento 18.941.220

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento 260.368

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento 5.176.407

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 81.880.071

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 3.190.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 7.866.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 2.001.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 2.999.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de CP 1.000.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 4.020.000

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 780.927

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 2.556.372

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 62.750.443

Aval Abertura  de crédito para  Financiamento de MLP 80.538.784

273.960.592
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Risco de crédito 

 

Este risco está associado às contas a receber decorrentes do normal desenvolvimento das atividades 

da empresa. Em função da antiguidade de crédito, perfil de risco do cliente, experiência recolhida e 

demais circunstâncias é aferida a necessidade de registo de imparidades. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e de 2015, as contas a receber para as quais não foram registados 

ajustamentos por se considerar que as mesmas são realizáveis, são as seguintes: 

 

 

Ativos EUR USD AOK MZM Outras Total

Ativos  Fixos  Tangíveis 2.862 2.862                

Investimentos  financeiros 53.842.492 53.842.492       

Outros  Ativos  Financeiros 336 336                   

Ativos  por Impostos  Di feridos 0 -                  

Cl ientes 5.793.879 (5.474.958) 318.921            

Empresas  do Grupo 55.602.399 55.602.399       

RETGS 1.418.968 1.418.968         

Adiantamentos  a  fornecedores 1.509 1.509                

Es tado e Outros  Entes  Públ icos 69.757 69.757              

Outros  devedores 348.360 46.260 394.620            

Depós itos  bancários 11.064 11.064              

Ca ixa 461 461                   

Acréscimos  e di ferimentos 370.428 370.428            

Passivos EUR USD AOK MZM Outras Total

Provisões 14.744.096 14.744.096       

Empréstimos  bancários 26.943.122 26.943.122       

Empréstimos  por obrigações 99.637.890 99.637.890       

Empresas  do Grupo 16.230.560 16.230.560       

Outros  Acionis tas  (Sócios) 9.814 9.814                

RETGS 8.228.378 8.228.378         

Fornecedores 1.542.170 14.803 1.556.974         

Es tado e Outros  Entes  Públ icos 147.655 147.655            

Outros  credores 21.716.311 1.944.058         1.745.149 25.405.518       

Acréscimos  e di ferimentos 5.813.570 5.813.570         

Clientes C/C 31.12.2016 31.12.2015

Não vencido -                        -                        

0 a  180 3.004 335.457

181 a  360 6.625 -                        

361 a  540 165 -                        

> a  541 309.127 -                        

318.921 335.457
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Em 31 de dezembro de 2016 é convicção do Conselho de Administração que o valor dos 

ajustamentos de contas a receber estimados se mostram adequadamente relevados nas 

demonstrações financeiras. 

 

 

Risco de liquidez 

 

A política de gestão do risco de liquidez visa assegurar, a cada momento, que o perfil de vencimentos 

da dívida se adequa à capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa para o seu pagamento. A 

gestão do risco de liquidez passa, portanto, por gerir os desajustamentos entre as necessidades de 

fundos (por gastos operativos e financeiros, investimentos e vencimento de dívidas), com as fontes 

de receita (recebimentos de clientes, desinvestimentos, compromissos de financiamento por 

entidades financeiras). Em paralelo, a empresa toma medidas de gestão que previnem a ocorrência 

desse risco mediante uma adequada e atempada gestão de tesouraria. Para gerir o risco de liquidez a 

empresa mantém um equilíbrio entre o prazo e a flexibilidade do endividamento contratado através 

do uso de financiamentos escalonados que encaixem com as necessidades de fundos.  

 

Como já referido, a SDC Investimentos, SGPS, S.A. e a Investéder, Investimentos Financeiros, Lda., 

colaboraram tendo em vista a concretização da reestruturação financeira do Grupo SDCI. Esta 

colaboração foi formalizada em quatro documentos, nos termos seguintes: (i) uma carta de intenção 

assinada em 3 de Outubro de 2016; (ii) um acordo de princípio celebrado em 13 de Dezembro de 

2016, (iii) um primeiro aditamento ao acordo de princípio celebrado em 23 de Dezembro de 2016  e 

(iv) um segundo aditamento ao acordo de princípio celebrado em 17 de Fevereiro de 2017. 

Nesse contexto, importa notar que, perante o insucesso de todas as anteriores tentativas de 

reestruturação financeira do Grupo SDCI através de um processo negocial que envolvesse, 

simultaneamente, todas as instituições financeiras detentoras de créditos sobre aquele Grupo, a 

opção da SDCI e da Investéder recaiu, desta vez, no desenvolvimento de processos individuais com 

cada uma das mesmas instituições de crédito.  

Essa opção exigiu, assim, o desenvolvimento, em simultâneo, de processos negociais que conduziram 

a acordos com 16 instituições, entretanto executados, e de que, em termos sumários, resultou que:  

- Em momento anterior à concretização dos mesmos o Grupo mantinha responsabilidades com as 

instituições de crédito num montante que ascendia a cerca de 284.500.000 Euros, por 

financiamentos e garantias financeiras prestadas, tendo ainda responsabilidades contingentes 

relativas a obrigações da SDC Construção e suas participadas no montante global de cerca de 

253.200.000 Euros. 

- À data do presente relatório, após execução dos acordos e concretização das operações neles 

previstas, a situação é a seguinte: 

(v) As responsabilidades contingentes do Grupo SDCI por obrigações da SDC Construção e 

suas participadas ficaram reduzidas a: 
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a. 12.500.000,00 USD de uma garantia bancária emitida pelo BCP e confirmada pelo J. 

P. Morgan (embora se antecipe que este montante venha a ser substancialmente 

reduzido a curto prazo); 

b. 7.500.000,00 Euros perante o Banco Popular; e 

c. 1.868.193,05 Euros perante o BBVA. 

(vi) O passivo financeiro líquido do Grupo SDCI perante instituições de crédito ficou reduzido 

a 17.446.526 Euros nos termos seguintes: 

a. Perante o BCP: 13.364.915 Euros 

b. Perante o Banco Santander: 144.217 Euros 

c. Perante o Haitong Bank: 425.217 Euros 

d. Perante o Abanca: 3.511.677 Euros 

(vii) A dívida das sociedades do Grupo SDCI à Investéder ascende a EUR 130.663.915  

(viii) Encontra-se atualmente em curso o prazo de 6 meses previsto no acordo de princípio 

para que a SDCI e a Investéder possam definir por acordo as condições de reestruturação 

definitiva dos créditos em causa, prosseguindo o objectivo de alcançar uma solução de 

redimensionamento e/ou de definição de condições de remuneração e de reembolso 

dos mesmos créditos que se mostrem compatíveis com a futura capacidade financeira do 

Grupo SDCI para gerar cash flow . 

 

A maturidade dos passivos financeiros em 31 de dezembro de 2016 e 2015 é como segue: 

 

 
 

Maturidades - 2016 Empréstimos Fornecedores Outros credores
Empresas do 

Grupo
Total

2017 126.581.012 1.556.974 25.405.518 24.468.752 178.012.256

2018 -                        -                        -                               -                               0

2019 -                        -                        -                               -                               0

2020 -                        -                        -                               -                               0

Após  - 2020 -                        -                        -                               -                               0

126.581.012 1.556.974 25.405.518 24.468.752 178.012.256
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29. PROCESSOS FISCAIS  

 

1) Tal como amplamente divulgado, no ano de 2002 o então denominado Grupo Soares da Costa foi 

sujeito a um profundo processo de reestruturação e reorganização que passou, de entre o mais, pela 

criação de uma Holding e de quatro sub-holdings, uma por cada grande área de negócios: 

Construção, Imobiliária, Concessões e Indústria. 

Estas sub-holdings foram constituídas com o seu capital a ser realizado em espécie pela holding 

mediante a transferência a valor de mercado do portfólio de participações sociais anteriormente 

detidas de cada um desses segmentos para a respetiva sociedade gestora, sendo geradas neste 

processo mais e menos valias com relevância fiscal. 

A Administração Fiscal, em 2005, na sequência de exame à escrita à sociedade SDC - Investimentos, 

SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, S.A.) notificou a empresa de uma liquidação de IRC, no 

valor de 17.136.692 Euros, essencialmente determinada pela desconsideração como gastos fiscais de 

um conjunto de menos-valias geradas no citado processo empresarial (sendo certo que considera 

como rendimentos as mais-valias também geradas no mesmo processo). Conforme oportunamente 

comunicado ao mercado (facto relevante de 10 de novembro de 2005) esta sociedade, bem como os 

consultores externos, que acompanharam e intervieram no processo discordam e rejeitam 

frontalmente aquele entendimento, tendo sido a liquidação em causa impugnada judicialmente, com 

exceção do valor de 381.752 Euros de que já se procedeu ao pagamento. 

O respetivo processo de execução fiscal encontra-se suspenso mediante a prestação de garantia 

(penhor de ações de empresa da área imobiliária). O valor atual do processo com juros e encargos 

ascende a 23,948 milhões de Euros.  

No âmbito deste processo de impugnação judicial, foi a Impugnante notificada, no passado dia 29 de 

março de 2016, da Sentença do tribunal de primeira instância – o Tribunal Administrativo e Fiscal do 

Porto – que julgou a mesma parcialmente procedente apenas na parte relativa à correcção referente 

às regularizações de existências nos armazéns de Angola, no montante de € 162.485,91. No mais, foi 

a acção julgada improcedente. 

A Sociedade apresentou recurso jurisdicional para o Tribunal Central Administrativo Norte.  

Maturidades - 2015 Empréstimos Fornecedores Outros credores
Empresas do 

Grupo
Total

2016 41.343.588 1.434.211 7.571.249 19.061.095 69.410.143

2017 84.172.605 -                        -                               -                               84.172.605

2018 4.909.101 -                        -                               -                               4.909.101

2019 4.909.101 -                        -                               -                               4.909.101

2020 4.909.101 -                        -                               -                               4.909.101

Após  - 2020 4.909.101 -                        -                               -                               4.909.101

145.152.596 1.434.211 7.571.249 19.061.095 173.219.152
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2) Em julho de 2012, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, 

S.A.), sociedade dominante de um grupo de sociedades sujeitas a IRC pelo Regime Especial de 

Tributação dos Grupos de Sociedades (RETGS), foi notificada da liquidação de IRC do exercício de 

2008 em resultado da inspeção feita à empresa e a algumas das suas participadas. Desta liquidação 

resultou a exigibilidade do pagamento de 2,164 milhões de Euros por força das correções 

introduzidas pela Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), fundamentalmente em matéria de 

dedutibilidade de encargos financeiros das sociedades gestoras de participações sociais e de preços 

de transferência. A sociedade discorda do entendimento da AT e procedeu à impugnação judicial da 

liquidação. 

Paralelamente, em processo de revisão oficiosa, a sociedade obteve, em junho de 2014, decisão da 

AT que deferiu a sua pretensão em matérias relacionadas com a derrama municipal dos grupos de 

sociedades e com tributações autónomas, no valor de 403 mil Euros, passando a liquidação para 

1.760 mil Euros. A AT afetou ainda a este processo como pagamento parcial um crédito fiscal da 

sociedade pelo que o processo de execução fiscal tem atualmente um valor que, com juros e 

encargos, ascende a 1,474 milhões de Euros. 

A Sociedade prestou garantia através da constituição de hipoteca de imóveis, encontrando-se o 

respetivo processo de execução fiscal suspenso nos termos do disposto no Código de Procedimento 

e de Processo Tributário. 

3) Em junho de 2013, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS,S.A. (ex-Grupo Soares da Costa, SGPS, 

S.A.), sociedade dominante de um grupo de sociedades sujeita a tributação em IRC pelo RETGS, foi 

notificada da liquidação de IRC do exercício de 2009 em resultado da inspeção feita à empresa e a 

algumas das suas participadas. Desta liquidação resulta a exigibilidade do pagamento de 1,391 

milhões de Euros, com data limite de pagamento voluntário de 2013-08-12, por força das correções 

introduzidas pela AT, fundamentalmente em matéria de dedutibilidade de encargos financeiros das 

SGPS. A sociedade discorda do entendimento da AT e procedeu à impugnação judicial da liquidação.  

Paralelamente, na sequência de processos de revisão oficiosa, a sociedade obteve da AT decisões 

favoráveis  em matérias relacionadas com a derrama municipal dos grupos de 

sociedades,  tributações autónomas e crédito de imposto por dupla tributação internacional; 

considerando estas decisões e ainda a aplicação de créditos no processo, este mantém-se 

atualmente pelo valor, incluindo juros e encargos, de 969 mil Euros. 

A Sociedade prestou garantia através da constituição de hipoteca de imóveis pelo que o respetivo 

processo de execução fiscal se encontra suspenso nos termos do disposto no Código de 

Procedimento e de Processo Tributário.  

4) Em outubro de 2014, a sociedade SDC - Investimentos, SGPS, SA, sociedade dominante de um 

grupo de sociedades sujeita a IRC pelo RETGS, foi notificada da liquidação de IRC do exercício de 

2010, em resultado da inspeção feita à empresa e a algumas das suas participadas. Na sequência da 

decisão do Tribunal Arbitral do CAAD, de 5 de janeiro de 2016, proferida no processo nº. 269/2016-T 

de julgar procedente o pedido de declaração de ilegalidade da respetiva liquidação, o processo de 

execução fiscal já foi anulado e distratadas as garantias prestadas (hipoteca de imóveis). 
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5) Também com respeito ao processo do IRC de 2011 o Tribunal Arbitral (CAAD) por decisão de 6 de 

maio de 2016 julgou procedente o pedido de declaração de ilegalidade da liquidação adicional de IRC 

referente a 2011 e, decidiu anular a liquidação impugnada incluindo a relativa aos juros 

compensatórios nela integrada. Na sequência desta decisão foi já o respectivo processo de execução 

fiscal anulado e distratadas as garantias prestadas (hipoteca de imóveis). 

É expectativa do Conselho de Administração e dos seus assessores legais e fiscais que estas 

impugnações judiciais e recurso obterão procedência, razão pela qual não foram constituídas 

provisões. 

 

30. ACONTECIMENTOS SUBSEQUENTES 

 

Não existem factos relevantes a assinalar. 

 

 

31. CUMPRIMENTO DE DISPOSIÇÕES LEGAIS 
 
Decreto-lei nº318/94 art. 5º nº4 
 
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2016, foram celebrados contratos de operações 
financeiras com as seguintes empresas: 
 
- Soares da Costa América Inc. 
- Hidroequador Santomense-Expl. De Centrais Hidroeléctricas, Lda. 
- SDC Concessões SGPS, SA. 
- Costaparques Estacionamentos, SA. 
- Soares da Costa Imobiliária, SGPS, SA. 
- Ciagest – Imobiliária e Gestão, SA. 
- Intevias – Serviços e Gestão, SA. 
- Soarta – Sociedade Imobiliária, SA. 
- Mercados Novos – Imóveis Comerciais, Lda. 
- Navegaia – Instalações Industriais, SA. 
- Habitop - Sociedade Imobiliária, SA. 
- Cais da Fontinha – Investimentos Imobiliários, SA. 
 
 
As respetivas posições devedoras e credoras, a 31 de dezembro de 2016 e de 2015, são as seguintes: 
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(1) Com perdas por imparidade registadas 

 

 
 

 
Artigo 508º F do Código das Sociedades Comerciais 
 
Os honorários do Revisor Oficial de Contas para exercício de 2016, são 16.483,42 euros, referente a 
serviços de certificação legal de contas. 
 

  

Empréstimos concedidos 31.12.2016 31.12.2015

Suprimentos / Prestações Acessórias

SDC Construção, SGPS, S.A.

SDC Concessões , SGPS, S.A. (1) 79.778.561 79.778.561

Soares  da  Costa  Imobi l iária , SGPS, S.A. 19.368.450 19.368.450

Soares  da  Costa  América , INC. (1) 16.705.839 16.215.188

Total 115.852.850 115.362.199

Empréstimos concedidos

SDC Concessões , SGPS, S.A. 47.682.254 49.503.170

Soares  da  Costa  Imobi l iária , SGPS, S.A. 867.367 431.139

Cais  da  Fontinha - Investimentos  Imobi l iários  S.A. 784.668 776.501

Soares  da  Costa  América , Inc 1.765.132    2.368.554

SDC Construção, SGPS, S.A. 332.000 340.287

Costaparques  - Estacionamentos , S.A. 174.355 122.298

Hidroequador Santomense.Expl . Centra is  Hidroelectricas 1.567.366 1.886.253

Habitop - Sociedade Imobi l iária , S.A. 46.676 0

Mercados  Novos -Imóveis  Comercia is , Lda 5.751.175 -             

Total 58.970.993 55.428.202

Empréstimos obtidos 31.12.2016 31.12.2015

Soares  da Costa  Imobi l iária , SGPS, S.A. 949.801 959.201

Habitop - Sociedade Imobi l iária , S.A. 5.616 167.812

Mercados  Novos-Imóveis  Comercia is , Lda 24.557 674.367

Navegaia  - Insta lações  Industria is , S.A. 349.323 374.125

Intevias  - Serviços  e Gestão S.A. 12.705.928 6.398.559

Ciagest - Imobi l iária  e Gestão, S.A. 1.079.377 2.153.240

Soarta-Sociedade Imobi l iária  Soares  da Costa, SA. 799.688 838.652

Total 15.914.290 11.565.957
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32. APROVAÇÃO DE CONTAS PARA EMISSÃO 

 
Em reunião de 27 de abril de 2016 o Conselho de Administração aprovou emitir as presentes 
demonstrações financeiras. 
 
 
33. ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS, ESTIMATIVAS E ERROS 

 

Durante o exercício de 2016 não ocorreram alterações de políticas contabilísticas, face às 
consideradas na preparação da informação financeira relativa ao exercício de 2015 nem foram 
registados erros materiais relativos a exercícios anteriores. 
 
 

 

 

 

        O Contabilista Certificado       O Conselho de Administração 
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4. CERTIFICADOS E PARECERES 

 

4.1 CONTAS CONSOLIDADAS 

CERTIDÃO LEGAL DE CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 

 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS/RELATÓRIO DE AUDITORIA 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS 

 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras consolidadas anexas da SDC Investimentos SGPS, S.A. (a 
Entidade) e suas subsidiárias (o Grupo), que compreendem a demonstração consolidada da posição 
financeira em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um total de 207.970.455 euros e um total de 
capital próprio negativo de 105.232.090 euros, incluindo um resultado líquido negativo de 
39.576.641 euros), a demonstração consolidada dos resultados por naturezas, a demonstração 
consolidada do rendimento integral, a demonstração consolidada das alterações no capital próprio e 
a demonstração consolidada dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas 
anexas às demonstrações financeiras consolidadas que incluem um resumo das políticas 
contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas anexas apresentam de forma 
verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira consolidada da SDC 
Investimentos, SGPS, S.A. em 31 de dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de 
caixa consolidados relativos ao ano findo naquela data de acordo com as Normas Internacionais de 
Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia. 

 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas” abaixo. Somos independentes 
das entidades que compõem o Grupo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos 
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 

 

Incerteza material relacionada com a continuidade  

Tal como referido nas notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho de 
Administração da Entidade preparou as demonstrações financeiras consolidadas e individuais no 
pressuposto da continuidade das operações. O pressuposto da continuidade implica que a Entidade 
dispõe de recursos adequados para manter as atividades e que o órgão de gestão não tem intenção 
de cessar as atividades no curto prazo.  
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Em 31 de dezembro de 2016 as demonstrações financeiras da Entidade revelam que naquela data o 
capital próprio é negativo, situação que determina a aplicação das disposições previstas nos artigos 
35º e 171º do Código das Sociedades Comerciais. Conforme referido no Relatório de Gestão e na 
Nota 36 do Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, a SDC Investimentos SGPS, S.A. 
concretizou em Fevereiro de 2017 a alienação das empresas participadas detidas pela SDC 
Concessões SGPS, S.A., transação que permitiu a conclusão do processo negocial com as instituições 
financeiras credoras do Grupo com a intervenção e colaboração da entidade relacionada Investéder, 
Investimentos Lda. (Nota 35). Esta entidade relacionada, que lançou em dezembro de 2016 uma 
Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das ações da Entidade, tem, à data deste relatório um 
valor de créditos sobre a Entidade de, aproximadamente, 130 milhões de euros os quais foram 
adquiridos a uma parte significativa das instituições financeiras com que o Grupo operava. É intenção 
desta entidade relacionada proceder ao redimensionamento e restruturação dos créditos detidos 
sobre a Entidade cujas ações, entre outras poderão passar pela conversão destes créditos em capital. 
Consequentemente, a realização dos ativos, e a capacidade de liquidação dos seus passivos pelos 
prazos e montantes evidenciados nas demonstrações financeiras anexas, irão depender da 
concretização do processo acima referido, do apoio do principal credor atual do Grupo (Investéder, 
Investimentos, Lda.) bem como do sucesso das operações futuras do Grupo as quais se irão centrar 
na gestão e rentabilização do património imobiliário detido. 

 

Ênfases 

Conforme referido no Relatório de Gestão e Nota 13 do anexo às demonstrações financeiras, a 
Entidade detém em 31 de dezembro de 2016 uma participação financeira correspondente a 33,33% 
da Soares da Costa Construção, SGPS, S.A. relativamente à qual havia sido assinado em 14 de janeiro 
de 2016 juntamente com o seu principal acionista GAM Holdings, um memorando de entendimento 
segundo o qual esta participação financeira iria ser alienada a esta última entidade e seriam 
assumidos por parte do Grupo Soares da Costa Construção um conjunto de passivos que se 
encontravam refletidos nas demonstrações financeiras do Grupo em 31 de dezembro de 2015 por 
um valor similar. Este memorando de entendimento estava condicionado à obtenção do acordo de 
um conjunto de entidades, nomeadamente das instituições financeiras que prestavam apoio ao 
Grupo. Em Agosto de 2016, a Soares da Costa Construção SGPS, S.A. deliberou apresentar-se a um 
Plano Especial de Revitalização previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
extensível, à sua principal subsidiária Soares da Costa Construção, S.A.. Por este facto, o Conselho de 
Administração da Entidade entendeu não estarem reunidas as condições para a continuação das 
negociações conducentes à alienação daquela participação, e entendeu, face a este cenário efetuar 
uma desvalorização do valor deste ativo financeiro tendo registado na rubrica da demonstração 
consolidada de resultados uma perda financeira no montante de 33,5 milhões de Euros (Nota 31). 

Conforme referido no Relatório de Gestão e na Nota 37 do Anexo às demonstrações financeiras, em 
31 de dezembro de 2016 a SDC Investimentos através da sua subsidiária Soares da Costa Concessões, 
SGPS, S.A. mantém uma exposição líquida através da empresa participada Elos – Ligações de Alta 
Velocidade, S.A. (“Elos”) no montante de, aproximadamente, 3.065.000 Euros, relativamente a 
contas a receber e empréstimos concedidos relacionados com o projeto da ligação de alta velocidade 
“Poceirão-Caia” em Portugal. Este projeto foi objeto de interrupção em exercícios anteriores, tendo o 
Tribunal Arbitral constituído especificamente para o efeito decidido procedente quase a totalidade 
do pedido formulado pela Elos. P Estado Português interpôs ação de anulação da decisão arbitral 
para os tribunais administrativos a qual ainda está a correr os seus termos. Até à data desta 
Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria, não é conhecido o desfecho do recurso acima 
referido, sendo convicção do Conselho de Administração da Empresa, baseada na opinião dos seus 
consultores legais, que a decisão do recurso apresentado pelo Estado Português lhe será favorável, 
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razão pela qual não procedeu ao registo de qualquer imparidade para fazer face a eventuais perdas 
na recuperação daqueles ativos. 

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. 

 

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 
importância na auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do ano corrente. Essas 
matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas 
como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas 
matérias.  

 

Descrição dos riscos de distorção material 
 mais significativos identificados 

Síntese da resposta dada aos riscos de distorção 
material analisados 

Imparidade de Ativos Imobiliários  

(Notas 2.3, 2.4, 2.8, 2.15, 2.22, 9, 11 e 14) 

 

Os imóveis adquiridos / desenvolvidos para 
posterior alienação encontram-se reconhecidos 
em inventários pelo seu valor de custo ou valor 
líquido de realização, dos dois o mais baixo.  

 

As propriedades de investimento e ativos fixos 
tangíveis encontram-se reconhecidos ao custo de 
aquisição, líquido de amortizações e perdas por 
imparidade acumuladas. 

 

A avaliação do valor líquido de realização destes 
ativos é efetuada com base em determinados 
pressupostos nomeadamente vendas 
comparáveis de mercado, rentabilidades de 
mercado, e projeções de fluxos de caixa futuros 
em relação aos ativos arrendados, os quais 
requererem julgamento significativo e 
incorporam um grau de incerteza relevante. 

Adicionalmente, existe o risco de alguns imóveis 
poderem estar inadequadamente classificados, 
atendendo ao destino que o Conselho de 
Administração tem previsto para os mesmos. 

 

Os nossos procedimentos de auditoria nesta área incluíram: 

 

- Avaliação dos controlos chave existentes na Entidade 
relacionados com o processo de avaliação do valor líquido 
de realização de ativos imobiliários; 

- Avaliação da adequacidade da classificação dos imóveis, 
atendendo ao destino esperado dos mesmas, com base em 
reuniões com o órgão de gestão, e desafio dos 
pressupostos subjacentes à classificação atribuída; 

- Para uma amostra de ativos selecionada com base em 
critérios qualitativos e quantitativos, obtenção dos 
relatórios de avaliação preparados por peritos avaliadores 
externos; 

- Recurso aos especialistas internos da Deloitte para nos 
auxiliarem nos procedimentos de auditoria a efetuar sobre 
a amostra de ativos selecionada:, nomeadamente  

- Avaliar os dados base utilizados nas avaliações por 
comparação com o nosso conhecimento e experiência na 
indústria, incluindo desafiar as avaliações por comparação 
com transações de mercado e alterações face a 
benchmarks da indústria. 

O nosso trabalho incluiu ainda, a avaliação da adequacidade 
das divulgações relacionadas com valor líquido de realização 
dos imóveis, bem como demais divulgações obrigatórias, tal 
como exigido pelo normativo aplicável. 

 

 

Descrição dos riscos de distorção material 
 mais significativos identificados 

Síntese da resposta dada aos riscos de distorção  
material analisados 

Contingências fiscais  

Os nossos procedimentos de auditoria relativamente à avaliação 
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(Nota 37) 

Em 31 de dezembro de 2016 o Grupo está 
exposto a um conjunto de processos fiscais, 
essencialmente em sede de Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Coletivas (“IRC”) os 
quais estão a ser alvo de análise por parte dos 
tribunais fiscais competentes de montante de 
aproximadamente 26 milhões de Euros 

A classificação como um passivo contingente 
ou como provisão bem como a sua 
mensuração são, são matérias que envolvem 
um grau elevado de julgamento e de incerteza, 
existindo o risco de a posição assumida vir a 
revelar-se inadequada, pelo que consideramos 
esta área como uma matéria relevante de 
auditoria. 

de contingências e litígios fiscais, incluíram: 

- Obtivemos do departamento fiscal do Grupo uma relação 
dos processos fiscais em curso, bem como outros litígios 
fiscais ainda em processo de avaliação por parte da 
Autoridade Tributária, mas que ainda não foram alvo de 
contestação por parte do Grupo; 

- Para uma amostra das situações existentes, com base em 
critérios qualitativos e quantitativos, obtivemos a avaliação 
efetuada pelo órgão de gestão e respetiva documentação 
dos processos em discussão; 

- Para a amostra acima referida, efetuamos uma análise da 
correspondência trocada com a Autoridades Tributária, 
avaliamos as reclamações efetuadas pelo Grupo e as 
contestações, no caso de processos que já se encontram em 
Tribunal; 

- Debatemos com a Entidade, os pressupostos e argumentos 
que sustentam o posicionamento do órgão de gestão; 

- Para a amostra acima referida, efetuamos a corroboração 
dos pressupostos assumidos pelo Grupo na classificação da 
contingência com base em evidência e correspondência 
existente relacionada com esses processos. 

Procedemos à avaliação das divulgações sobre estas matérias. 

 

 

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras 
consolidadas 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e 
apropriada a posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Grupo de 
acordo com Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União 
Europeia.; 

- elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório de governo societário, nos termos legais 
e regulamentares aplicáveis; 

- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a preparação 
de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, quando aplicável, 
as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da 
informação financeira do Grupo. 

 

 

 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

258 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras consolidadas como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou 
erro, e emitir um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de 
segurança mas não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará 
sempre uma distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e 
são consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras 
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria 
que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada 
para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção 
material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção material devido a 
erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões intencionais, falsas 
declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Grupo; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade 
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade do 
Grupo para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza 
material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas 
incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, 
modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à 
data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar a que o 
Grupo descontinue as suas atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras 
consolidadas, incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as 
transações e acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

- obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa à informação financeira das 
entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras consolidadas. Somos responsáveis pela orientação, supervisão e desempenho da 
auditoria do Grupo e somos os responsáveis finais pela nossa opinião de auditoria; 

- comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,, entre 
outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da 
auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado durante a 
auditoria; 

- das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de 
fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações 
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financeiras consolidadas do ano corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. 
Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou regulamento proibir a 
sua divulgação pública; 

- declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à 
independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser 
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas 
salvaguardas. 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas e as verificações previstas nos 
números 4 e 5 do artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES (i) 

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares 
aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as demonstrações financeiras 
consolidadas auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação sobre o Grupo, não 
identificámos incorreções materiais.  

Sobre o relatório do governo societário 

Dando cumprimento ao artigo 451º, nº4, do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer 
que o relatório do governo societário inclui os elementos elegíveis á Entidade nos termos do artigo 
245º do Código dos Valores Mobiliários, não tendo sido identificadas incorreções materiais na 
informação divulgada no mesmo, cumprindo o disposto nas alíneas c), d), f), h), i( e m) do referido 
artigo. 

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 

Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, 
relatamos ainda o seguinte: 

- Fomos nomeados auditores da SDC Investimentos, SGPS, S.A. pela primeira vez na assembleia 
geral de acionistas realizada em 30 de maio de 2013 para um mandato compreendido entre 
2013 e 2015. Fomos nomeados na assembleia geral de acionistas realizada em 23 de maio de 
2016 para um segundo mandato compreendido entre 2016 e 2018. 

- O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude 
ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e 
execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo profissional e 
concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material 
das demonstrações financeiras consolidadas devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho 
não identificámos qualquer distorção material nas demonstrações financeiras consolidadas 
devido a fraude. 

- Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional 
que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do Grupo em 28 de abril de 2017. 

- Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º, número 
8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

260 

 

independência face ao Grupo durante a realização da auditoria. 

 
Porto, 28 de abril de 2017  
 
 
 
 
  
Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Representada por António Manuel Martins Amaral, ROC 

  



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

261 

 

RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
 

Aos Accionistas da 

SDC Investimentos, SGPS, SA 

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à 

vossa apreciação o nosso relatório e parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os 

documentos de prestação de contas consolidadas da SDC Investimentos, SGPS, SA relativos ao exercício 

findo em 31 de Dezembro de 2016, os quais são da responsabilidade do Conselho de Administração. 

Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da 

actividade da Sociedade, bem como das principais empresas englobadas na consolidação, a regularidade 

dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo legal e estatutário em vigor, tendo 

recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços da Sociedade e das empresas 

englobadas na consolidação as informações e os esclarecimentos solicitados. 

Nos termos do artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, procedemos à emissão de dois 

pareceres, ambos favoráveis, sobre autorizações concedidas pelo Conselho de Administração à 

realização de contratos celebrados entre a Sociedade e dois dos seus administradores. 

No âmbito das nossas funções, examinámos a demonstração da posição financeira consolidada em 31 

de Dezembro de 2016, a demonstração consolidada dos resultados por naturezas, a demonstração 

consolidada do rendimento integral, a demonstração consolidada das alterações no capital próprio e a 

demonstração consolidada dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data e as notas anexas às 

demonstrações financeiras. Adicionalmente, procedemos a uma análise do relatório de gestão 

consolidado do exercício de 2016 preparado pelo Conselho de Administração. 

Apreciámos igualmente o conteúdo da certificação legal das contas e relatório de auditoria das contas 

consolidadas, documento emitido pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

O Conselho Fiscal analisou também o relatório de governo da Sociedade, tendo verificado que o mesmo 

inclui todos os elementos referidos no artigo 245º-A do Código de Valores Mobiliários. 

Analisámos, por fim, o relatório adicional ao órgão de fiscalização, apresentado pela Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas nos termos do artigo 24º do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria.  

Nos termos do artigo 245º, número 1, alínea c) do Código dos Valores Mobiliários, os membros do 

Conselho Fiscal declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação referida nos 

parágrafos precedentes foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando 

uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da 

SDC Investimentos, SGPS, SA e das empresas incluídas no perímetro da consolidação, que o relatório de 

gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição da SDC Investimentos, 

SGPS, SA e das empresas incluídas no perímetro da consolidação e contém  uma descrição dos principais 

riscos e incertezas com que se defronta. 



RELATÓRIO E CONTAS 2016    

 

 
 

 

262 

 

Face ao exposto, e tendo em conta  o referido no relatório de gestão consolidado e na certificação legal 

das contas relativamente à continuidade das operações do Grupo, somos de parecer que os 

documentos de prestação de contas consolidadas acima referidos poderão ser aprovados em 

Assembleia Geral de accionistas.  

Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da Sociedade  e das empresas 

participadas o nosso apreço pela colaboração prestada. 

  

Lisboa, 28 de Abril de 2017 

 

_________________________________________________ 

Jorge Bento Martins Ledo (Presidente) 

 

__________________________________________________ 

António Manuel Formigal de Arriaga (Vogal) 

 

__________________________________________________ 

 Ana Maria Celestino Alberto dos Santos (Vogal) 
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4.2 CONTAS INDIVIDUAIS 

CERTIDÃO LEGAS DAS CONTAS E RELATÓRIO DE AUDITORIA 
 
 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS/RELATÓRIO DE AUDITORIA 

RELATO SOBRE A AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

 

Opinião 

Auditámos as demonstrações financeiras anexas da SDC Investimentos SGPS, S.A. (a Entidade), que 
compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia um 
total de 112.033.816 euros e um total de capital próprio negativo de 86.683.761 euros, incluindo um 
resultado líquido negativo de 93.255.258 euros), a demonstração dos resultados por naturezas, a 
demonstração do rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a 
demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às 
demonstrações financeiras que incluem um resumo das políticas contabilísticas significativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e 
apropriada, em todos os aspetos materiais, a posição financeira da SDC Investimentos, SGPS, S.A. em 
31 de dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo 
naquela data de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas 
na União Europeia. 

 

Bases para a opinião 

A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISA) e demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do 
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras consolidadas” abaixo. Somos independentes 
das entidades que compõem o Grupo nos termos da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos 
termos do código de ética da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. 

Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 

 

Incerteza material relacionada com a continuidade  

Tal como referido nas notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas, o Conselho de 
Administração da Entidade preparou as demonstrações financeiras consolidadas e individuais no 
pressuposto da continuidade das operações. O pressuposto da continuidade implica que a Entidade 
dispõe de recursos adequados para manter as atividades e que o órgão de gestão não tem intenção 
de cessar as atividades no curto prazo.  

Em 31 de dezembro de 2016 as demonstrações financeiras da Entidade revelam que naquela data o 
capital próprio é negativo, situação que determina a aplicação das disposições previstas nos artigos 
35º e 171º do Código das Sociedades Comerciais. Conforme referido no Relatório de Gestão e na 
Nota 28 do Anexo às demonstrações financeiras consolidadas, a SDC Investimentos SGPS, S.A. 
concretizou em Fevereiro de 2017 a alienação das empresas participadas detidas pela SDC 
Concessões SGPS, S.A., transação que permitiu a conclusão do processo negocial com as instituições 
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financeiras credoras do Grupo com a intervenção e colaboração da entidade relacionada Investéder, 
Investimentos Lda. (Nota 28). Esta entidade relacionada, que lançou em dezembro de 2016 uma 
Oferta Pública de Aquisição sobre a totalidade das ações da Entidade, tem, à data deste relatório um 
valor de créditos sobre a Entidade de, aproximadamente, 130 milhões de euros os quais foram 
adquiridos a uma parte significativa das instituições financeiras com que o Grupo operava. É intenção 
desta entidade relacionada proceder ao redimensionamento e restruturação dos créditos detidos 
sobre a Entidade cujas ações, entre outras poderão passar pela conversão destes créditos em capital. 
Consequentemente, a realização dos ativos, e a capacidade de liquidação dos seus passivos pelos 
prazos e montantes evidenciados nas demonstrações financeiras anexas, irão depender da 
concretização do processo acima referido, do apoio do principal credor atual do Grupo (Investéder, 
Investimentos, Lda.) bem como do sucesso das operações futuras do Grupo as quais se irão centrar 
na gestão e rentabilização do património imobiliário detido. 

 

Ênfases 

Conforme referido na Nota 7 do Anexo às demonstrações financeiras, durante o exercício findo em 
31 de dezembro de 2016 a empresa registou na rubrica outras perdas financeiras, o montante de 
aproximadamente 49 milhões de euros (Nota 24) relacionados basicamente com imparidades da sua 
subsidiária Soares da Costa Concessões SGPS, S.A. como consequência da atualização do valor de 
mercado das participações em concessões que esta empresa detinha e que foram alienadas 
posteriormente a 31 de dezembro de 2016. 

Conforme referido no Relatório de Gestão e Nota 8 do anexo às demonstrações financeiras, a 
Entidade detém em 31 de dezembro de 2016 uma participação financeira correspondente a 33,33% 
da Soares da Costa Construção, SGPS, S.A. relativamente à qual havia sido assinado em 14 de 
janeiro de 2016 juntamente com o seu principal acionista GAM Holdings, um memorando de 
entendimento segundo o qual esta participação financeira iria ser alienada a esta última entidade e 
seriam assumidos por parte do Grupo Soares da Costa Construção um conjunto de passivos que se 
encontravam refletidos nas demonstrações financeiras do Grupo em 31 de dezembro de 2015 por 
um valor similar. Este memorando de entendimento estava condicionado à obtenção do acordo de 
um conjunto de entidades, nomeadamente das instituições financeiras que prestavam apoio ao 
Grupo. Em Agosto de 2016, a Soares da Costa Construção SGPS, S.A. deliberou apresentar-se a um 
Plano Especial de Revitalização previsto no Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas 
extensível, à sua principal subsidiária Soares da Costa Construção, S.A Por este facto, o Conselho de 
Administração da Entidade entendeu não estarem reunidas as condições para a continuação das 
negociações conducentes à alienação daquela participação, e entendeu, face a este cenário efetuar 
uma desvalorização do valor deste ativo financeiro tendo registado na rubrica da demonstração 
consolidada de resultados uma perda financeira no montante de 33,5 milhões de Euros (Nota 24). 

A nossa opinião não é modificada em relação a estas matérias. 

 

Matérias relevantes de auditoria 

As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 
importância na auditoria das demonstrações financeiras consolidadas do ano corrente. Essas 
matérias foram consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras consolidadas 
como um todo, e na formação da opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas 
matérias. 
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Descrição dos riscos de distorção material 
mais significativos 

Síntese da resposta dada aos riscos de distorção 
material analisados 

Imparidade de Investimentos financeiros em 
subsidiárias e associadas 

(Notas 2.2. l), 7 e 8) 

Conforme referido na Nota 7 e 8, os 
investimentos financeiros em subsidiárias e 
associadas são registados ao custo de aquisição 
deduzido de imparidades. 

Tendo em vista a relevância doa ativos em 
análise para as demonstrações financeiras 
separadas e bem como assim o nível de 
estimativas envolvidas, consideramos esta área 
uma matéria relevante de auditoria. 

 

Em relação ao teste de imparidade dos investimentos 
financeiros em subsidiárias efetuado pelo órgão de gestão da 
Entidade os quais se encontram mensurados ao custo de 
aquisição deduzido de perdas de imparidade, analisamos os 
critérios utilizados pelo órgão de gestão na valorização do valor 
de realização das suas subsidiárias o qual foi calculado através 
da valorização dos capitais próprios da SDC Imobiliárias SGPS e 
SDC Concessões SGPS, S:A. ao seu valor estimado de 
realização. 

Analisamos a exatidão aritmética dos testes efetuados e 
análise dos restantes pressupostos utilizados e metodologias 
seguidas. 

No caso da associada Soares da Costa Construção SGPS, S.A. 
conforme acima referido foi efetuada uma desvalorização 
daquela participação no montante de 33,5 milhões de Euros 
(Nota 24). Analisamos a razoabilidade dos pressupostos 
utilizados pelo órgão de gestão na realização de tal registo. 

Analisamos a adequação das divulgações efetuadas 
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Descrição dos riscos de distorção material 
mais significativos 

Síntese da resposta dada aos riscos de distorção 
material analisados 

Contingências fiscais 

(Nota 29) 

Em 31 de dezembro de 2016 o Grupo está 
exposto a um conjunto de processos fiscais, 
essencialmente em sede de Imposto sobre o 
Rendimento de Pessoas Coletivas (“IRC”) os 
quais estão a ser alvo de análise por parte dos 
tribunais fiscais competentes de montante de 
aproximadamente 26 milhões de Euros 

A classificação como um passivo contingente 
ou como provisão bem como a sua 
mensuração são, são matérias que envolvem 
um grau elevado de julgamento e de incerteza, 
existindo o risco de a posição assumida vir a 
revelar-se inadequada, pelo que consideramos 
esta área como uma matéria relevante de 
auditoria. 

 

Os nossos procedimentos de auditoria relativamente à avaliação 
de contingências e litígios fiscais, incluíram: 

- Obtivemos do departamento fiscal do Grupo uma relação 
dos processos fiscais em curso, bem como outros litígios 
fiscais ainda em processo de avaliação por parte da 
Autoridade Tributária, mas que ainda não foram alvo de 
contestação por parte do Grupo; 

- Para uma amostra das situações existentes, com base em 
critérios qualitativos e quantitativos, obtivemos a avaliação 
efetuada pelo órgão de gestão e respetiva documentação 
dos processos em discussão; 

- Para a amostra acima referida, efetuamos uma análise da 
correspondência trocada com a Autoridades Tributária, 
avaliamos as reclamações efetuadas pelo Grupo e as 
contestações, no caso de processos que já se encontram em 
Tribunal; 

- Debatemos com a Entidade, os pressupostos e argumentos 
que sustentam o posicionamento do órgão de gestão; 

- Para a amostra acima referida, efetuamos a corroboração 
dos pressupostos assumidos pelo Grupo na classificação da 
contingência com base em evidência e correspondência 
existente relacionada com esses processos. 

Procedemos à avaliação das divulgações sobre estas matérias. 

 

 

Outras matérias  

As demonstrações financeiras mencionadas no parágrafo 1 acima referem-se à atividade da Empresa 
a nível individual e foram preparadas para publicação nos termos da legislação em vigor. Conforme 
referido na Nota 2.2 B) a) do Anexo às demonstrações financeiras, os investimentos em empresas do 
grupo são apresentados ao custo de aquisição deduzido de eventuais perdas por imparidade. A 
Empresa preparou, nos termos da legislação em vigor, demonstrações financeiras consolidadas em 
31 de dezembro de 2016 igualmente elaboradas de acordo com as Normas de Relato Financeiro tal 
como adotadas na União Europeia, a aprovar e publicar em separado. 

Responsabilidades do órgão de gestão e do órgão de fiscalização pelas demonstrações financeiras 
consolidadas 

O órgão de gestão é responsável pela: 

- preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa do Grupo de acordo com 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia.; 

- elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório de governo societário, nos termos 
legais e regulamentares aplicáveis; 
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- criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou 
erro; 

- adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 

- avaliação da capacidade do Grupo de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das 
atividades. 

O órgão de fiscalização é responsável pela supervisão do processo de preparação e divulgação da 
informação financeira do Grupo. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações 
financeiras como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir 
um relatório onde conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança mas 
não é uma garantia de que uma auditoria executada de acordo com as ISA detetará sempre uma 
distorção material quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são 
consideradas materiais se, isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que 
influenciem decisões económicas dos utilizadores tomadas com base nessas demonstrações 
financeiras. 

Como parte de uma auditoria de acordo com as ISA, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 

- identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras 
consolidadas, devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de 
auditoria que respondam a esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e 
apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião. O risco de não detetar uma 
distorção material devido a fraude é maior do que o risco de não detetar uma distorção 
material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, falsificação, omissões 
intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 

- obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno do Grupo; 

- avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 

- concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade 
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada 
com acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a 
capacidade do Grupo para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma 
incerteza material, devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações 
relacionadas incluídas nas demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam 
adequadas, modificar a nossa opinião. As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria 
obtida até à data do nosso relatório. Porém, acontecimentos ou condições futuras podem levar 
a que o Grupo descontinue as suas atividades; 

- avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
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acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 

- obtemos prova de auditoria suficiente e apropriada relativa à informação financeira das 
entidades ou atividades dentro do Grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras. Somos responsáveis pela orientação, supervisão e desempenho da auditoria do 
Grupo e somos os responsáveis finais pela nossa opinião de auditoria; 

- comunicamos com os encarregados da governação, incluindo o órgão de fiscalização,, entre 
outros assuntos, o âmbito e o calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas 
da auditoria incluindo qualquer deficiência significativa de controlo interno identificado 
durante a auditoria; 

- das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, incluindo o órgão de 
fiscalização, determinamos as que foram as mais importantes na auditoria das demonstrações 
financeiras consolidadas do ano corrente e que são as matérias relevantes de auditoria. 
Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou regulamento proibir a 
sua divulgação pública; 

- declaramos ao órgão de fiscalização que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à 
independência e comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser 
percecionadas como ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas 
salvaguardas. 

 

A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras consolidadas e as verificações previstas nos 
números 4 e 5 do artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais. 

 

RELATO SOBRE OUTROS REQUISITOS LEGAIS E REGULAMENTARES (i) 

Sobre o relatório de gestão 

Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, al. e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relatório de gestão foi preparado de acordo com os requisitos legais e 
regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele constante é concordante com as 
demonstrações financeiras consolidadas auditadas e, tendo em conta o conhecimento e apreciação 
sobre o Grupo, não identificámos incorreções materiais.  

Sobre o relatório do governo societário 

Dando cumprimento ao artigo 451º, nº4, do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer 
que o relatório do governo societário inclui os elementos elegíveis á Entidade nos termos do artigo 
245º do Código dos Valores Mobiliários, não tendo sido identificadas incorreções materiais na 
informação divulgada no mesmo, cumprindo o disposto nas alíneas c), d), f), h), i( e m) do referido 
artigo. 

Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 

Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, 
relatamos ainda o seguinte: 

- Fomos nomeados/eleitos auditores da SDC Investimentos, SGPS, S.A. pela primeira vez na 
assembleia geral de acionistas realizada em 30 de maio de 2013 para um mandato 
compreendido entre 2013 e 2015. Fomos nomeados/eleitos na assembleia geral de acionistas 
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realizada em 23 de maio de 2016 para um segundo mandato compreendido entre 2016 e 2018. 

- O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer 
fraude ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No 
planeamento e execução da nossa auditoria de acordo com as ISA mantivemos o ceticismo 
profissional e concebemos procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de 
distorção material das demonstrações financeiras consolidadas devido a fraude. Em resultado 
do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção material nas demonstrações 
financeiras consolidadas devido a fraude. 

- Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional 
que preparámos e entregámos ao órgão de fiscalização do Grupo em 28 de abril de 2017. 

- Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º, 
número 8, do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa 
independência face ao Grupo durante a realização da auditoria. 

 
Porto, 28 de abril de 2017  
 
 
 
 
  
Deloitte & Associados, SROC S.A. 
Representada por António Manuel Martins Amaral, ROC 
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL 
 
Aos Accionistas da 

SDC Investimentos, SGPS, SA 

Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos submeter à 

vossa apreciação o nosso relatório e parecer que abrange a actividade por nós desenvolvida e os 

documentos de prestação de contas da SDC Investimentos, SGPS, SA relativos ao exercício findo em 31 

de Dezembro de 2016, os quais são da responsabilidade do Conselho de Administração. 

Acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que consideramos adequada, a evolução da 

actividade da Sociedade, a regularidade dos seus registos contabilísticos e o cumprimento do normativo 

legal e estatutário em vigor, tendo recebido do Conselho de Administração e dos diversos serviços da 

Sociedade as informações e os esclarecimentos solicitados. 

Nos termos do artigo 397º do Código das Sociedades Comerciais, procedemos à emissão de dois 

pareceres, ambos favoráveis, sobre autorizações concedidas pelo Conselho de Administração à 

celebração de contratos entre a Sociedade e dois dos seus administradores. 

No âmbito das nossas funções, examinámos a demonstração da posição financeira em 31 de Dezembro 

de 2016, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração do rendimento integral, a 

demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de caixa relativas ao ano 

findo naquela data e as notas anexas às demonstrações financeiras. Adicionalmente, procedemos a uma 

análise do Relatório de Gestão do exercício de 2016 preparado pelo Conselho de Administração. 

Apreciámos igualmente o conteúdo da certificação legal das contas e relatório de auditoria, documento 

emitido pela Sociedade de Revisores Oficiais de Contas. 

O Conselho Fiscal analisou também o relatório de governo da Sociedade, tendo verificado que o mesmo 

inclui todos os elementos referidos no artigo 245º-A do Código de Valores Mobiliários. 

Analisámos, por fim, o relatório adicional ao órgão de fiscalização, apresentado pela Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas nos termos do artigo 24º do Regime Jurídico da Supervisão da Auditoria. 

Nos termos do artigo 245º, número 1, alínea c) do Código de Valores Mobiliários, os membros do 

Conselho Fiscal declaram que, tanto quanto é do seu conhecimento, a informação referida nos 

parágrafos precedentes foi elaborada em conformidade com as normas contabilísticas aplicáveis, dando 

uma imagem verdadeira e apropriada do activo e do passivo, da situação financeira e dos resultados da 

SDC Investimentos, SGPS, SA, que o relatório de gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do 

desempenho e da posição da SDC Investimentos, SGPS, SA e contém  uma descrição dos principais riscos 

e incertezas com que se defronta. 

Face ao exposto, e tendo em conta o referido no relatório de gestão e na certificação legal das contas 

relativamente à continuidade das operações da Sociedade, somos de parecer que os documentos de 

prestação de contas acima referidos poderão ser aprovados em Assembleia Geral de accionistas.  
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Desejamos ainda manifestar ao Conselho de Administração e aos serviços da Sociedade o nosso apreço 

pela colaboração prestada. 

 

Lisboa, 28 de Abril de 2017 

 

_________________________________________________ 

Jorge Bento Martins Ledo (Presidente) 

 

__________________________________________________ 

 António Manuel Formigal de Arriaga (Vogal) 

 

__________________________________________________ 

 Ana Maria Celestino Alberto dos Santos (Vogal) 

 


