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GRUPO CP 

A CP é uma empresa pública de transporte ferroviário detida 100% pelo Estado. 

Controla empresas na esfera dos fornecimentos no sector, designadamente nas áreas 

de manutenção de material circulante, formação, cuidados de saúde e mediação de 

seguros e detém participações minoritárias casuísticas, numa lógica de cooperação, 

com outros operadores. 

 

O esquema seguinte apresenta as participações da CP e suas empresas participadas a 

30-06-2019: 

 

 

Não ocorreram quaisquer alterações às participações sociais no primeiro semestre de 

2019. 

 

No dia 5 de julho de 2019 foi publicada em Diário da República a Resolução do Conselho 

de Ministros nº 110/2019, que entre outras medidas que visam a salvaguarda do 

serviço público de transporte ferroviário, determina que sejam tomadas todas as 

diligências necessárias com vista à fusão por incorporação da EMEF, S.A., na CP, E.P.E., 

até ao dia 31 de dezembro de 2019.  

 



  

7 
 

Direção de Planeamento e Controlo de 

Atividade / Direção Financeira 

No dia 24 de julho de 2019 foi publicada em Diário da República a Resolução do 

Conselho de Ministros nº 118/2019, com efeitos ao dia 19 de julho, que aprova a 

nomeação de um novo Conselho de Administração com a seguinte constituição:  

 

 Eng. Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas - Presidente; 

 Eng. Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira - Vice-presidente; 

 Dr.ª Maria Isabel de Magalhães Ribeiro – Vogal; 

 Eng. Pedro Manuel Franco Ribeiro – Vogal; 

 Dr.ª Ana Maria dos Santos Malhó - Vogal 

 

 

O Grupo desenvolve as seguintes atividades: 

 

CP – Comboios de Portugal, E.P.E. 

A CP – Comboios de Portugal, E.P.E., tem por objeto principal a prestação de serviços 

de transporte ferroviário de passageiros. 

 

EMEF - Empresa de Manutenção de Equipamento 

Ferroviário, S.A. 

A EMEF tem um vasto objeto nos domínios da engenharia ferroviária. Realiza o fabrico, 

reabilitação, grande reparação e manutenção de equipamentos, veículos ferroviários, 

bem como o estudo de instalações oficinais para manutenção. 

 

SIMEF, A.C.E 

O SIMEF realiza a manutenção de locomotivas “LE 5600” e “LE 4700”. 

 

ECOSAÚDE - Educação, Investigação e Consultoria em 

Trabalho, Saúde e Ambiente, S.A. 

A ECOSAÚDE presta serviços de cuidados de saúde, ensino, formação e 

desenvolvimento técnico/profissional nas áreas das condições de trabalho, saúde e 

ambiente. Realiza ainda serviços no âmbito do recrutamento, seleção e avaliação de 

pessoas, assistência técnica, consultadoria e auditoria, designadamente, em matérias 
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de saúde, higiene e segurança no trabalho, ambiente e gestão ambiental. Executa 

ações de controlo de droga e álcool, assegurando o encaminhamento para tratamento 

destas dependências. 

 

FERNAVE - Formação Técnica, Psicologia Aplicada e 

Consultoria em Transportes e Portos, S.A. 

A FERNAVE realiza formação e desenvolvimento técnico profissional, elaboração de 

estudos e projetos no âmbito da criação, organização e gestão de empresas, prestação 

de serviços no âmbito da psicologia aplicada e de avaliação médica e psicológica, ensino 

de natureza superior e a investigação científica no contexto dos transportes, 

comunicações ou em áreas tecnológicas que se situem na envolvente tecnológica 

destas. 

 

SAROS – Sociedade de Mediação de Seguros, LDA. 

A SAROS presta serviços na área da mediação com a categoria de agente de seguros 

nos ramos VIDA e NÃO VIDA. A atividade da SAROS foca-se na gestão da carteira de 

seguros das empresas do Grupo CP. 

 

TIP, A.C.E. 

O TIP é responsável pela implantação e gestão de um sistema de bilhética comum e 

exclusivo das Agrupadas (CP, STCP e Metro do Porto) na área do grande Porto, bem 

como a definição da estrutura de tarifário intermodal comum e exclusiva, para os meios 

de transporte público de passageiros explorados direta ou indiretamente pelas 

entidades Agrupadas. 

 

OTLIS, A.C.E. 

A OTLIS é responsável pelo desenvolvimento do projeto de telebilhética na área da 

Grande Lisboa em associação com outros parceiros internacionais de acordo com os 

compromissos assumidos pelas empresas que integram o agrupamento no âmbito da 

proposta global do referido projeto. 

 

A CP detém ainda algumas participações minoritárias numa lógica de cooperação com 

outros Operadores.  
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CADEIA DE VALOR DO GRUPO 

O quadro seguinte apresenta os serviços que as empresas do Grupo prestam entre si: 
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INDICADORES OPERACIONAIS DO GRUPO 
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ENQUADRAMENTO MACROECONÓMICO 1 

Após um crescimento real do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,1% em 2018, projeta-se 

um crescimento de 1,7% para 2019. À semelhança do observado nos últimos anos, o 

padrão de crescimento projetado para a economia portuguesa permanece assente no 

crescimento do consumo privado, no dinamismo da formação bruta de capital fixo 

(FBCF), principalmente do sector privado, e no aumento sustentado das exportações.  

 

O PIB em termos homólogos, aumentou 1,8% em volume no primeiro trimestre de 

2019. O contributo da procura interna para a variação homóloga do PIB aumentou, 

refletindo uma aceleração significativa do investimento. Em sentido contrário, o 

contributo da procura externa líquida foi mais negativo que o observado no trimestre 

anterior, em resultado da aceleração mais intensa das Importações de Bens e Serviços 

que das Exportações de Bens e Serviços.  

 

No mês de maio de 2019 a taxa de desemprego situou-se nos 6,6%, o que representou 

uma redução de 0,4 p.p. face à taxa anual de 2018, prevendo-se que esta taxa se 

mantenha estacionária ao longo do corrente ano. 

 

O Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) registou no mês de junho de 

2019 uma variação homóloga de 0,7%, taxa superior em 0,4 p.p. à do mês anterior, e 

de 0,5% face à taxa anual de 2018. 

 

  

                                           

1 www.ine.pt e www.bportugal.pt. 

http://www.ine.pt/
http://www.bportugal.pt/
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ATIVIDADE CONSOLIDADA DO SEMESTRE 

CP – COMBOIOS DE PORTUGAL, E.P.E. 

 

ATIVIDADE 

 

No primeiro semestre de 2019 foram transportados pela CP mais de 66 milhões de 

passageiros, correspondendo a um crescimento de 4,4 milhões de passageiros 

(+7,1%), relativamente ao período homólogo do ano anterior. O crescimento do 

número de passageiros transportados foi transversal a todos os serviços. 

 

 

 

Os proveitos de tráfego ficaram próximo dos 130,2 milhões de euros, registando um 

crescimento de 4,4% relativamente ao período homólogo (+5,5 milhões de euros).  

 

 

 

 

Da atividade desenvolvida no 1º semestre destacam-se as seguintes ações: 
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Concurso para Aquisição de 22 Automotoras 

Foi lançado o concurso para aquisição de 22 Automotoras para o Serviço Regional, 

tendo sido recebidas 3 candidaturas que se encontram em processo de avaliação pelo 

júri. 

 

Atualização Tarifária 

A 1 de janeiro os serviços de Longo Curso AP e IC e os títulos ocasionais dos serviços 

urbanos foram atualizados em média em 1,14%. Os preços dos títulos mensais e dos 

títulos ocasionais do serviço Regional mantiveram-se inalterados. 

 

Implementação do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART)  

A partir de 1 de abril foram introduzidos novos tarifários de transportes nas Áreas 

Metropolitanas de Lisboa (AML) e do Porto (AMP), com preços únicos de 30 ou 40 

euros, conforme o tipo de deslocações e que permitem viajar em todos os transportes 

públicos das respetivas áreas metropolitanas. As crianças podem viajar gratuitamente, 

mantendo-se os descontos para estudantes, reformados e carenciados. 

 

Em maio este programa foi implementado com as CIM do Médio Tejo e Lezíria do Tejo e 

Algarve e em junho com as CIM Região de Coimbra, Beira Baixa e Oeste, mediante 

aplicação de descontos sobre a tarifa cobrada aos passageiros pelas Assinaturas. 

 

Ampliação do Zonamento Andante a toda a Área Metropolitana do Porto  

O Sistema Intermodal Andante usado nos transportes da Área Metropolitana do Porto 

(AMP) foi alargado a todo o território dos 17 concelhos que compõem a AMP, passando 

os títulos intermodais Andante, ocasionais e de assinatura, a ser válidos nos Comboios 

Urbanos do Porto, entre Porto S. Bento e Vila das Aves, Paredes e Paramos. 

 

Yield Management  

Nova tarifa promocional que confere descontos da ordem de 80%, num contingente 

limitado de lugares, para viagens para todos os destinos Alfa Pendular e Intercidades, 

em momentos em que a procura é menor.  
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Eletrificação do troço Caíde-Marco 

Manteve-se durante o primeiro trimestre a suspensão temporária da circulação 

ferroviária entre Caíde e Marco de Canaveses decretada pela IP no contexto das 

intervenções de eletrificação da Linha do Douro, com um serviço rodoviário de 

substituição no troço em obras. A circulação ferroviária neste troço foi retomada em 

abril, assegurada por composições a diesel, enquanto decorre o processo de certificação 

da eletrificação.   

 

Horário de Verão 

Ajustamento da oferta nas Linhas de Sintra e do Oeste durante as férias de verão, 

acompanhando a evolução da procura.  

 

Produtos Turísticos e Serviços Especiais 

Foram realizados os circuitos das Rotas das Amendoeiras, da Lampreia, das Cerejeiras 

em Flor, do Ródão e das Cerejas do Fundão e comboios especiais para os principais 

eventos musicais, espetáculos desportivos e festejos sazonais, como para o Carnaval, 

Páscoa ou Santos Populares. Iniciaram-se as campanhas dos Comboios Históricos do 

Douro e do Vouga.  

 

Novos Equipamentos Portáteis de Venda e Controlo  

Foi iniciada a substituição de 650 equipamentos portáteis de venda e controlo. Os novos 

equipamentos consistem num smartphone com sistema operativo Android e num 

terminal de pagamentos (TPA), com as funcionalidades de impressora (talões, recibos e 

bilhetes), leitor de cartões de transporte sem contacto e pagamentos com cartão 

Multibanco. 

 

Novos TPA e Sistema Operativo nas Bilheteiras 

Substituição dos terminais de pagamento automático (TPA) associados ao sistema de 

venda nas bilheteiras e expansão do sistema operativo Windows 10 a todos os postos 

de venda assistida (equipamentos de bilheteira). Os novos equipamentos contêm 

funcionalidades adicionais, representando um acréscimo de segurança nas transações. 
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EFETIVO 

 

No final do primeiro semestre de 2019 o efetivo a cargo da CP era constituído por 2.615 

trabalhadores, menos 72 que no período homólogo de 2018 e menos 43 que no final de 

2018, devido ao número de rescisões ter superado o valor inicialmente estimado e de 

não ter sido possível concretizar os processos de recrutamento previstos. 

 

Durante o primeiro semestre de 2019 entraram 4 trabalhadores (1 contratação, 2 

regressos e 1 transferência da EMEF) e abandonaram a empresa 47, essencialmente 

por reforma ou por revogação de contrato de trabalho por mútuo acordo. 

 

RESULTADOS 

 

O Resultado Líquido, apurado no final do primeiro semestre de 2019, apresenta uma 

melhoria de cerca de 10% face ao registado em igual período do ano anterior, passando 

de -54,6 milhões de euros, em 2018, para -49,0 milhões de euros em 2019. 

 

Para esta melhoria de 5,5 milhões de euros, contribuiu, fundamentalmente, o aumento 

das vendas e serviços prestados (+4,8 milhões de euros), impulsionado pelo 

crescimento dos rendimentos de tráfego, conforme analisado anteriormente, a melhoria 

do resultado financeiro (+4,1 milhões de euros), devido, nomeadamente, à redução do 

passivo remunerado da empresa, e os ganhos imputados de subsidiárias (+7 milhões 

de euros), designadamente da EMEF. 

 

Estes impactos foram, no entanto, parcialmente compensados pelo aumento dos 

fornecimentos e serviços externos (+9,3 milhões de euros), em resultado, 

essencialmente, do aumento dos gastos relativos a conservação e reparação de 

material circulante, relacionados com intervenções extra-forfait, e a energia para 

tração. 

 

Os Gastos com pessoal (sem indemnizações por rescisão) registaram um aumento de 

0,6 milhões de euros, em virtude, fundamentalmente, do seguinte: 
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i. implementação dos acordos assinados em dezembro de 2017 e fevereiro 2018 

com as Organizações Representativas dos Trabalhadores, que tiveram efeitos 

graduais nos gastos com pessoal a partir de fevereiro de 2018 até setembro 

daquele ano; 

ii. progressões decorrentes dos processos de avaliação relativos a 2018 (para 

Técnicos e Bacharéis, de acordo com Regulamento Carreiras) e a 2019 (para 

o SMAQ - Sindicato de Maquinistas); 

iii. aumento dos encargos com seguros, nomeadamente de acidentes de trabalho 

e saúde. 

 

De registar ainda a diminuição, face a igual período do ano anterior, do efetivo médio a 

cargo em 56 trabalhadores. 
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EMEF   

ATIVIDADE 

 

No primeiro semestre de 2019 a EMEF registou um aumento do volume de negócios de 

5,7% face a igual período do ano anterior, impulsionado pelo acréscimo da atividade de 

reparação. 

 

 

  

Os principais clientes da empresa continuaram a ser a CP, a Metro do Porto / Prometro 

/ Viaporto, a Medway e o SIMEF.  

 

No final do primeiro trimestre o Operador Medway decidiu internalizar a função de 

manutenção e reparação de vagões, iniciando-se o processo de transferência da mesma 

para oficinas daquela empresa. A partir de 01 de julho a MEDWAY passou a assegurar 

autonomamente estas intervenções. 

 

EFETIVO 

 

O efetivo a cargo da EMEF no final do primeiro semestre de 2019 era de 999 

trabalhadores, mais 1% que no período homólogo do ano anterior, representando um 

acréscimo de 13 trabalhadores, em resultado das admissões autorizadas no segundo 

semestre do ano transato. 

 

Relativamente ao final do ano 2018 verificou-se um decréscimo de 32 trabalhadores, 

devido à saída durante o semestre de 45 trabalhadores, na sua larga maioria por 

reforma.  
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A empresa aguarda a autorização de novos recrutamentos. A falta de mão-de-obra 

resultou no atraso na realização de algumas intervenções previstas, com as 

consequentes implicações na disponibilidade do material no material circulante, 

nomeadamente do cliente CP. 

 

 

RESULTADOS 

 

A EMEF encerrou o primeiro semestre de 2019 com um Resultado Líquido de cerca de 8 

milhões de euros, 6,7 milhões de euros acima do verificado no período homólogo do 

ano transato. 

 

Para esta evolução contribuiu o acréscimo do volume de negócios, analisado 

anteriormente e o desvio favorável nos Outros Rendimentos, resultante, 

essencialmente, de regularização de trabalhos concluídos em anos anteriores, de 

rendimento proveniente do excesso na estimativa de imposto para o ano de 2018 e da 

venda de stocks à Medway (com contrapartida em gastos, pelo acréscimo de consumos 

de materiais). 

 

Os Gastos Com Pessoal diminuíram 2,4% face ao homólogo do ano anterior, 

designadamente, por no 1º semestre de 2018 terem sido pagas indemnizações relativas 

a rescisões por mútuo acordo. 

 

Quanto aos Fornecimentos e Serviços Externos, referência para o maior volume de 

trabalhos de conservação em edifícios. 

 

Em termos de desempenho financeiro, a empresa prosseguiu a redução da sua dívida, 

junto da Banca e do Acionista, o que permitiu obter uma melhoria de 26,7% do 

Resultado Financeiro. 
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FERNAVE  

ATIVIDADE  

 

O volume de negócios da FERNAVE no primeiro semestre de 2019 situou-se próximo do 

registado em igual período do ano anterior (-0,4%). 

 

A CP (acionista único da FERNAVE) continuou a ser o cliente com maior peso nos 

proveitos (cerca de 60%). 

 

Por segmento de atividade, verificou-se um decréscimo na atividade de formação, 

decorrente da redução das prestações de serviços para o acionista e para a Medway. De 

realçar, no entanto, o curso inicial de maquinistas e o curso inicial de agentes de 

acompanhamento iniciados no final de 2018. 

 

Em termos de avaliações psicológicas verificou-se um aumento de cerca de 135%, 

devido à retoma dos exames periódicos pela CP. O aumento da atividade de 

consultadoria resultou, essencialmente, do projeto “CP, Compromisso com as Pessoas”, 

realizado em parceria com a empresa MyChange. 

 

 

 

EFETIVO 

 

O efetivo da FERNAVE, após a reestruturação estratégica implementada no final de 

2017 e início de 2018, manteve-se constante face ao período homólogo do ano anterior. 
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RESULTADOS 

 

O Resultado Líquido da FERNAVE no primeiro semestre de 2019 foi de 224,7 milhares 

de euros, 170,7 milhares de euros acima do registado em igual período do ano anterior. 

 

O Resultado Operacional e o EBITDA mantiveram-se positivos e apresentaram um 

significativo acréscimo face ao homólogo. Para esta evolução contribuiu, 

essencialmente, o decréscimo de cerca de 47% dos gastos com Pessoal, decorrente das 

indemnizações por rescisão pagas em 2018. 

 

Os rendimentos de serviços prestados mantiveram-se próximo dos valores do período 

homólogo, conforme analisado anteriormente.  

 

Os gastos com Fornecimento e Serviços Externos registaram um decréscimo de 4,8%, 

justificado, principalmente, pela redução dos encargos relacionados com o antigo 

edifício na Rua Castilho, parcialmente compensados pelo aumento de rendas e 

alugueres pagos à CP pelas instalações na Calçada do Duque e pelo aluguer de 

locomotivas para as atividades práticas do curso inicial de maquinistas. 

 

O decréscimo do valor das depreciações deveu-se ao abate de alguns equipamentos 

obsoletos. 

 

 

Continua a aguardar-se autorização das Tutelas para proceder à recomposição de 

capitais da empresa, conforme proposta de reestruturação enviada oportunamente.  
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ECOSAÚDE  

ATIVIDADE 

 

No primeiro semestre de 2019, o volume de negócios da ECOSAÚDE registou um 

decréscimo de 1,8% (-18,4 milhares de euros) quando comparado com o período 

homólogo do ano anterior. 

 

Esta diminuição foi transversal a todas as atividades, com exceção das especialidades 

médicas que registaram um acréscimo significativo. 

 

 

 

 

EFETIVO 

 

O efetivo a cargo da ECOSAÚDE no final do primeiro semestre de 2019 manteve-se 

inalterado face ao período homólogo.  
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RESULTADOS 

 

A ECOSAÚDE registou no 1º semestre de 2019 um Resultado Líquido de -107,1 

milhares de euros, o que representa um agravamento de 77,9 milhares de euros face a 

igual período do ano anterior. 

 

Esta evolução é explicada, essencialmente, pelo acréscimo dos gastos com 

fornecimentos e serviços externos em cerca de 11% face ao homólogo, decorrente do 

referido aumento da atividade de “Especialidades Médicas” e da alteração estrutural na 

disponibilidade destes profissionais, com consequente aumento dos honorários, face à 

pressão do mercado. 
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SAROS  

ATIVIDADE  

 

No primeiro semestre de 2019 a SAROS registou uma variação positiva do seu volume 

de negócios em 1,9% face a igual período do ano anterior. 

 

O quadro abaixo apresenta o detalhe das variações ocorridas por Ramo de seguros: 

 

 

 

 

EFETIVO 

 

Não se verificou qualquer variação do efetivo da SAROS no período em análise, 

continuando com 1 trabalhador ao serviço. 

 

 

RESULTADOS 

 

A SAROS registou no primeiro semestre de 2019 um Resultado Líquido de cerca de 288 

milhares de euros, o que representou uma melhoria de 2,3% face ao período homólogo 

do ano anterior.  

 

Para esta evolução contribuiu, essencialmente, a variação positiva verificada a nível das 

“Vendas e Serviços Prestados”, conforme analisado anteriormente. 

 

Valor %

Acidentes de Trabalho 116 806 130 146 -13 340 -10,2%

Saúde 85 601 88 210 -2 609 -3,0%

Responsabilidade Civil 28 210 9 217 18 994 206,1%

Outros 5 401 4 085 1 316 32,2%

TOTAL 236 019 231 658 4 361 1,9%

Ramos

1º 

Semestre 

2018

Variação 
1º 

Semestre 

2019
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ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA 

SÍNTESE DE RESULTADOS 

 

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo CP foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos das 

empresas incluídas no perímetro de consolidação, de acordo com as normas 

internacionais de relato financeiro, conforme adotadas pela União Europeia, emitidas e 

em vigor à data de 30 de junho de 2019. 
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O Grupo encerrou o primeiro semestre de 2019 com um Resultado Líquido de -49 

milhões de euros, apresentando-se mais favorável em 6,3 milhões de euros (+11%) do 

que o registado em igual período do ano anterior.  

 

O EBITDA recorrente da atividade do Grupo no 1º semestre de 2019 foi de 8,9 milhões 

de euros, ligeiramente inferior ao registado no período homólogo de 2018 em 0,6 

milhões de euros (-6%). 

 

As Vendas e Serviços Prestados cresceram +3,1 milhões de euros (+2,1%), com 

origem, essencialmente, no aumento do número de passageiros transportados. 

 

Os Fornecimentos e Serviços Externos registaram um acréscimo de 2,3 milhões de 

euros, em resultado, designadamente, do aumento dos gastos com energia para tração.  

 

Os Gastos com Pessoal (sem indemnizações por rescisão) aumentaram 0,2 milhões de 

euros, decorrente, nomeadamente, da reposição das progressões e da implementação 

de acordo com as Organizações Representativas dos Trabalhadores sobre o 

regulamento de carreiras. 

 

A redução evidenciada nos Outros Gastos do Grupo (0,9 milhões de euros de euros) 

deve-se, fundamentalmente, ao facto de, em 2018, decorrente da formalização de 

acordo com as Infraestruturas de Portugal para repartição de gastos com energia em 

espaços partilhados, ter sido necessário proceder à correção de gastos de exercícios 

anteriores. Na sequência desse acordo, procedeu-se à correção de rendimentos de 

materialidade semelhante. 

 

Ao nível do Resultado Operacional do Grupo de registar a diminuição dos Outros Gastos 

(outros abates de material circulante) em 2,1 milhões de euros, em resultado de, em 

2018, se ter procedido ao abate de material circulante não afeto à atividade de 

transporte, sem idêntica contrapartida no corrente ano. O abate realizado em 2018 

justifica igualmente a variação das Imparidades de Investimentos Não Depreciáveis / 

Amortizáveis em -1,3 milhões de euros. 

 

De referir também a obtenção de rendimentos no valor de cerca de 1,2 milhões de 

euros relativos a juros compensatórios e de mora decorrentes do desfecho favorável de 
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processo judicial e o aumento das provisões constituídas no Grupo em cerca de 1,3 

milhões de euros para fazer face a processos judiciais em curso e outros riscos. 

 

De salientar, por outro lado, a diminuição das Reversões de Imparidades de Dívidas a 

Receber em 0,7 milhões de euros, por, em 2018, se ter registado uma reversão de 

imparidade significativa de dívida da IP, em resultado da sua efetiva aceitação e 

liquidação. 

 

Referência ainda para a variação positiva das Imparidades de Inventários na ordem de 

1 milhão de euros, com origem na atividade de reparação e manutenção de material 

circulante. 

 

O Resultado Financeiro no primeiro semestre de 2019 apresentou uma melhoria de 5,9 

milhões de euros face ao registado em igual período do ano anterior, em resultado, 

fundamentalmente, da redução do passivo remunerado do Grupo. 
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EVOLUÇÃO DAS PRINCIPAIS RÚBRICAS DO BALANÇO 

 

 

 

ATIVO 

 

O Ativo do Grupo CP diminuiu 9,4 milhões de euros no 1º semestre de 2019, sendo de 

realçar os seguintes impactos mais significativos: 

 

 Diminuição dos Ativos Fixos Tangíveis em 19,4 milhões de euros, em virtude de as 

depreciações destes ativos apenas terem sido parcialmente compensadas pelo 

investimento realizado; 

 Diminuição do saldo do Estado e Outros Entes Públicos em 2,8 milhões de euros, 

em resultado, fundamentalmente, da diminuição do valor de IVA a recuperar; 

 Contabilização dos direitos de uso de ativos no montante de 13,5 milhões de euros, 

com origem na reclassificação dos alugueres operacionais ao abrigo do novo 

normativo (IFRS 16), conforme exposto na nota 2 do Anexo; 
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 Aumento do saldo de Clientes e de Outros Créditos a Receber em 8,5 milhões de 

euros, destacando-se os saldos em dívida do IMT, relativos a comparticipações 

ainda não recebidas de passes sociais, e da RENFE Viajeros, que aguarda a 

regularização através do processo de liquidação via BCC; 

 Diminuição do saldo de Caixa e Depósitos Bancários em 8,7 milhões de euros, para 

assegurar o cumprimento das responsabilidades de tesouraria de curto prazo. 

 

CAPITAL PRÓPRIO 

 

Por despacho conjunto dos Senhores Secretário de Estado do Tesouro e Secretário de 

Estado das Infraestruturas foi aprovado, no mês de abril, o aumento de capital 

estatutário a subscrever e a realizar pelo Estado Português em numerário no valor de 

10 milhões de euros, o qual foi totalmente realizado no referido mês.  

 

PASSIVO 

 

O Passivo do Grupo CP registou, no 1º semestre de 2019, um aumento de 30,7 milhões 

de euros (+1%), sendo de realçar os seguintes impactos mais significativos: 

 

 Diminuição dos Financiamentos Obtidos em 5,2 milhões de euros, em virtude, 

essencialmente, da utilização dos aumentos de capital realizados pelo Estado, para 

amortização de financiamentos com vencimento no período em análise; 

 Aumento do saldo de Fornecedores e Outras Dívidas a Pagar em 25,2 milhões de 

euros, decorrente da especialização de gastos, ainda não faturados, com juros a 

liquidar, com encargos com subsídio de férias e 13º mês e com fornecimentos e 

serviços externos, nomeadamente, com a taxa de utilização de infraestruturas; 

 Contabilização de passivos no montante de 13,5 milhões de euros, com origem na 

reclassificação dos alugueres operacionais ao abrigo do novo normativo (IFRS 16), 

conforme exposto na nota 2 do Anexo; 

 Diminuição dos Diferimentos no valor de 4,3 milhões, em resultado da redução dos 

diferimentos de rendimentos relativos a subsídios ao investimento, fruto do 

decréscimo do investimento que se tem registado nos últimos anos.  
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GESTÃO FINANCEIRA 

No primeiro semestre de 2019 o valor dos financiamentos obtidos do Grupo CP reduziu-

se em cerca de 5,2 milhões de euros, face ao registado em dezembro de 2018, em 

resultado, essencialmente, da amortização parcial do empréstimo BEI. 

 

No período em análise o Grupo não recorreu a endividamento, tendo suportado com 

receitas próprias todos os pagamentos relativos a investimento e encargos financeiros 

de dívida com vencimento no período. 

 

Por despacho conjunto das Tutelas Financeira e Sectorial, foi determinado, em abril de 

2019, aumentar em 10 milhões de euros o Capital Estatutário da CP, EPE, a subscrever 

e realizar pelo Estado em numerário. Esse aumento de capital foi utilizado para 

financiamento da amortização do empréstimo BEI e de parte das responsabilidades 

relativas ao acordo histórico dos abonos variáveis do pessoal 

 

O Grupo CP não detém atualmente qualquer instrumento de gestão de risco em 

carteira.   
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FACTOS RELEVANTES SUBSEQUENTES 

 

No dia 5 de julho de 2019 foi publicada em Diário da República a Resolução do Conselho 

de Ministros nº 110/2019, que entre outras medidas que visam a salvaguarda do 

serviço público de transporte ferroviário, determina que sejam tomadas todas as 

diligências necessárias com vista à fusão por incorporação da EMEF, S.A., na CP, E.P.E., 

até ao dia 31 de dezembro de 2019.  
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

 

Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 246º do Código dos Valores 

Mobiliários, os Administradores da CP, afirmam que, tanto quanto é do seu 

conhecimento, a informação constante nas contas semestrais e nos demais documentos 

de prestação de contas exigidos por lei, foi elaborada em conformidade com as normas 

contabilísticas aplicáveis, dando uma imagem verdadeira e apropriada do ativo e do 

passivo, da situação financeira e dos resultados da CP - Comboios de Portugal, EPE, e 

das empresas incluídas no perímetro de consolidação (Grupo CP), e o relatório de 

gestão expõe fielmente a evolução dos negócios, do desempenho e da posição do Grupo 

CP e contém uma descrição dos principais riscos e incertezas com que o mesmo se 

defronta. 

 

Lisboa, 13 de agosto de 2019 

 

 

O Conselho de Administração 

 

 

 

Presidente: Nuno Pinho da Cruz Leite de Freitas 

 

 

Vice-presidente: Pedro Miguel Sousa Pereira Guedes Moreira 

 

 

Vogal: Maria Isabel de Magalhães Ribeiro 

 

 

Vogal: Pedro Manuel Franco Ribeiro 

 

 

Vogal: Ana Maria dos Santos Malhó 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

CONDENSADAS CONSOLIDADAS 

INTERCALARES 

JUNHO 2019 
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Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras condensadas consolidadas.
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Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras condensadas consolidadas.
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Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras condensadas consolidadas.
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NOTAS ANEXAS ÀS DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS 

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE E NOTAS DE 

OPERACIONALIDADE (NOTA 1) 

IDENTIFICAÇÃO 

A CP – Comboios de Portugal, E.P.E., é uma entidade pública empresarial, pessoa 

coletiva de direito público, dotada de autonomia administrativa, financeira e 

patrimonial, com sede social na Calçada do Duque, nº 20, 1249-109 Lisboa, cujo atual 

regime jurídico e estatutos foram aprovados pelo Decreto-Lei n.º 137-A/2009, de 12 de 

junho, alterado pelo Decreto-Lei nº 59/2012, de 14 de março, e, pelo Decreto-Lei nº 

124-A/2018, de 31 de dezembro. 

 

O objeto principal da atividade da CP é a prestação de serviços de transporte ferroviário 

de passageiros em linhas férreas, troços de linha e ramais que integram ou venham a 

integrar a rede ferroviária nacional, bem como o transporte internacional de 

passageiros. 

 

O transporte de mercadorias foi objeto de cisão, em 2009, tendo passado a ser 

realizado pela CP Carga – Logística e Transporte Ferroviário de Mercadorias, S.A., com 

capital social detido integralmente pela CP até 2015, e alienado em 2016, à 

Mediterranean Shipping Company Rail (Portugal) — Operadores Ferroviários, S.A..  

 

A CP é a empresa mãe de um grupo de empresas subsidiárias e associadas, atuando 

em diferentes segmentos de atividade: 

 

 Transporte ferroviário de passageiros (CP, E.P.E.); 

 Fabrico e reabilitação, grande reparação e manutenção de equipamentos, 

veículos ferroviários, bem como o estudo de instalações oficinais para 

manutenção (EMEF, S.A.);  

 Mediação de seguros (Saros, Lda.); 

 Sinergia e otimização das atividades no que respeita à manutenção de 

locomotivas “LE 5600” e “LE 4700” (SIMEF, A.C.E.); 
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 Formação e desenvolvimento técnico profissional, elaboração de estudos e 

projetos no âmbito da criação, organização e gestão de empresas, prestação de 

serviços no âmbito da psicologia aplicada e da avaliação médica e psicológica, 

ensino de natureza superior e a investigação científica no contexto dos 

transportes, comunicações ou em áreas tecnológicas que se situem na 

envolvente tecnológica destas (Fernave, S.A.); 

 Prestação de cuidados de saúde; ensino, formação e desenvolvimento 

técnico/profissional nas áreas das condições de trabalho, saúde e ambiente; 

prestação de serviços no âmbito do recrutamento, seleção e avaliação de 

pessoas; assistência técnica, consultoria e auditoria, designadamente, em 

matérias de saúde, higiene e segurança no trabalho, ambiente e gestão 

ambiental; execução de ações de controlo de droga e álcool, assegurando o 

encaminhamento para tratamento destas dependências (Ecosaúde, S.A.); 

 Implantação e gestão de um sistema de bilhética comum e exclusivo das 

Agrupadas (CP, STCP e Metro do Porto) na área do grande Porto, bem como a 

definição da estrutura de tarifário intermodal comum e exclusiva, para os meios 

de transporte público de passageiros explorados direta ou indiretamente pelas 

entidades Agrupadas (TIP, A.C.E.); e, 

 Garantir o desenvolvimento do projeto de telebilhética em associação com 

outros parceiros internacionais, de acordo com os compromissos assumidos 

pelas empresas que integram o agrupamento, no âmbito da proposta global do 

referido projeto (OTLIS, A.C.E). 

 

De referir ainda a participação de 35% da EMEF S.A na NOMAD TECH, Lda. e a 

participação de 19,1% da Fernave na TRANSCOM – Sociedade de Formação, 

Consultoria e Auditoria em Transportes e Comunicações, S.A.R.L. (Moçambicana). 

 

A CP como entidade pública empresarial está sujeita às orientações de gestão definidas 

pelo Governo, à Tutela setorial e financeira, dos Ministérios da Economia e das 

Finanças, bem como ao controlo financeiro do Tribunal de Contas e da Inspeção Geral 

de Finanças. 

 

Para além deste controlo, está previsto nos estatutos da empresa uma estrutura 

dualista de fiscalização composta por Conselho Fiscal e Revisor Oficial de Contas. 
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REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS 

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS (NOTA 2) 

REFERENCIAL CONTABILÍSTICO 

 

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo CP foram preparadas no 

pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos das 

empresas incluídas no perímetro de consolidação, de acordo com as normas 

internacionais de relato financeiro, conforme adotadas pela União Europeia (EU), 

incluindo todas as interpretações do International Financial Reporting Interpretation 

Committee (IFRIC), aprovadas pela União Europeia. 

 

Estas demonstrações financeiras consolidadas foram apresentadas de acordo com a IAS 

34 Relato Financeiro Intercalar. Consequentemente devem ser lidas em conjunto com 

as demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de dezembro de 

2018. 

 

Nestas demonstrações financeiras consolidadas intercalares foram utilizados os mesmos 

princípios de consolidação aplicados na preparação das demonstrações financeiras 

consolidadas do último relatório anual. 

 

Durante os primeiros seis meses do exercício 2019 não ocorreram alterações no 

perímetro de consolidação do Grupo. 

 

Estas demonstrações financeiras, expressas em euros, foram apreciadas pelo Conselho 

de Administração, em reunião realizada em 13 de agosto e autorizadas para publicação 

na mesma data. 

 

DERROGAÇÕES ÀS IFRS 

 

Não foram feitas derrogações às disposições das IFRS.  

 

VALORES COMPARATIVOS 

 

Não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas ou detetados erros que 

afetem de forma material a comparação de valores entre os exercícios. No entanto, a 
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entrada em vigor a 1 de janeiro de 2019 da nova IFRS16 – Locações, conduziu à 

necessidade de efetuar uma análise profunda a todas as locações do Grupo, registando 

no balanço através do reconhecimento de um direito de uso do ativo e de um passivo 

de locação correspondente ao valor presente de futuros pagamentos, todas as locações 

que cumprissem os requisitos identificados na norma: 

 

 ativo identificável de valor superior a 5.000€; 

 ativo subjacente; 

 existência de um direito de controle desse ativo; e, 

 contrato de locação não é de curto prazo (<= a 1 ano). 

Com base nestes pressupostos foram identificados os seguintes contratos como 

preenchendo os requisitos: 

 contrato de aluguer das automotoras 592 à Renfe; 

 oficina de Oeiras; e, 

 3 viaturas ligeiras de passageiros. 

Identificam-se em seguida os impactos nas respetivas demonstrações financeiras que 

afetam a análise de comparabilidade: 
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PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As políticas contabilísticas adotadas são consistentes com as utilizadas na preparação 

das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e 

descritas nas respetivas notas. 

 

 

RELATO POR SEGMENTOS (NOTA 3) 

 

A identificação e apresentação dos segmentos operacionais utilizada pelo Grupo CP é a 

natureza dos serviços prestados, não se verificando na apresentação com referência ao 

primeiro semestre de 2019 alterações face aos segmentos considerados nas 

demonstrações financeiras anuais de 31 de dezembro de 2018. 

 

De acordo com os patamares quantitativos definidos pela IFRS 8 foram identificados os 

seguintes segmentos a divulgar: 

 

 Transporte de passageiros nos suburbanos, no longo curso, internacional e 

regional; 

 Manutenção, conservação e construção de material circulante. 

 

As informações sobre as restantes atividades de negócio e segmentos operacionais 

foram combinadas e divulgadas numa categoria com a designação «Restantes áreas». 

*componentes registados inicialmente em FSE referentes a IUC, manutenção, etc não são reclassificados
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Nela estão incluídos nomeadamente os segmentos de formação, prestação cuidados de 

saúde e mediação de seguros que ficam muito aquém dos patamares quantitativos da 

IFRS 8. 

 

A informação financeira dos segmentos de negócio do Grupo CP, relativa aos períodos 

findos em 30 de junho de 2019 e 30 de junho de 2018, é conforme segue: 
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O ativo e passivo dos segmentos de negócio identificados apresentam os seguintes 

valores: 

 

 

 

 

FLUXO DE CAIXA (NOTA 4) 

 

A demonstração dos fluxos de caixa é preparada segundo o método direto, através do 

qual são divulgados os recebimentos e pagamentos de caixa em atividades 

operacionais, de investimento e de financiamento. 

 

A 30 de junho de 2019 todos os saldos de caixa e seus equivalentes se encontram 

disponíveis para uso. 

 

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes saldos: 
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POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS, ALTERAÇÕES NAS 

ESTIMATIVAS CONTABILÍSTICAS E ERROS (NOTA 5) 

 

Durante o período findo em 30 de junho de 2019 não ocorreram alterações de políticas 

contabilísticas ou correções de erros materiais de períodos anteriores. 

 

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS (NOTA 6) 

 

No final do primeiro semestre de 2019, o Grupo CP apresentava um ativo fixo tangível 

organizado por classes de imobilizado, conforme quadro seguinte: 

 

 

O ativo fixo tangível reduziu-se em 19,4 milhões de euros, em resultado das 

depreciações destes ativos não terem sido compensados pela realização de 

investimento. Os investimentos mais significativos realizados no primeiro semestre do 

ano, respeitam essencialmente a grandes reparações efetuadas no material circulante 

que totalizam o valor de cerca de 5 milhões de euros. 

 

As depreciações acumuladas e imparidades referidas no quadro anterior respeitam à 

depreciação dos ativos, de acordo com a sua vida útil, destacando-se pelo seu 

contributo, as depreciações do material circulante. 
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ATIVOS INTANGÍVEIS (NOTA 7) 

Os ativos intangíveis do Grupo CP respeitam essencialmente à implementação de 

sistemas informáticos não havendo nenhuma situação em que o ativo tenha sido 

desenvolvido internamente, conforme quadro seguinte: 

Para efeitos de amortização é considerada, por norma, uma vida útil de 3 anos para 

estes ativos. Esta estimativa é, no entanto, revista anualmente em função da utilização 

esperada do ativo. Os ativos intangíveis são mensurados ao custo e amortizados pelo 

método das quotas constantes num regime de duodécimos a partir da data de entrada 

em produção do ativo. 

DIREITOS DE USO DE ATIVOS / PASSIVOS DE 

LOCAÇÃO - IFRS 16 (NOTA 8) 

 

Conforme descrito na nota 2 (“valores comparativos”), ao abrigo da nova redação da 

IFRS16, foi reconhecido em balanço o direito de uso dos ativos para as locações que 

cumpriram todos os requisitos enumerados na referida norma. 
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Os passivos de locação detalham-se como segue: 

 

 

INVENTÁRIOS (NOTA 9) 

 

A rubrica de inventários apresenta os valores registados no quadro seguinte: 

 

 

A variação na rubrica de inventários, na ordem dos 0,3 milhões de euros, tem a sua 

origem essencialmente na atividade de reparação e manutenção de material circulante.  

 

O decréscimo nas compras de matérias-primas, bem como os consumos relacionados 

com intervenções em material circulante, foram compensados pelo aumento das 

rubricas de adiantamentos por conta de compras e das reversões de perdas por 

imparidade de matérias-primas. 

 

(valores em euros)
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CLIENTES (NOTA 10) 

 

A rubrica de clientes apresenta os valores registados no quadro seguinte:  

 

 

A variação na rubrica de clientes, na ordem dos 2,3 milhões de euros, tem origem 

fundamentalmente no aumento da dívida dos clientes IMT – Instituto da Mobilidade e 

dos Transportes e Ministério da Defesa Nacional. 

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS (NOTA 11) 

 

A rubrica de Estado e outros entes públicos é analisada como segue: 
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No que diz respeito ao ativo, verifica-se uma diminuição na ordem dos 2,8 milhões de 

euros, que é explicada nomeadamente pelo facto de o final do exercício ser um período 

que gera normalmente um montante bastante elevado de IVA a recuperar, valor este 

que foi reembolsado pela Autoridade Tributária no decorrer do 1º semestre de 2019. De 

salientar também a utilização dos pagamentos especiais por conta e pagamentos 

adicionais por conta. 

OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (NOTA 12) 

 

A rubrica de outros créditos a receber é analisada como segue: 

 

 

A principal variação verifica-se na rubrica de devedores por acréscimos de receitas, que 

é explicada pela especialização respeitante à prestação de serviço de transporte de 

passageiros no período compreendido entre os dias 26 e 30 de junho de 2019, 

respeitante a partícipes de vendas cuja gestão é de outros operadores, entre outras 

receitas de bilheteira. 
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DIFERIMENTOS (NOTA 13) 

 

A rubrica de diferimentos apresenta os valores registados no quadro seguinte: 

 

As principais variações ocorridas no primeiro semestre de 2019 resultam: 

 

 No ativo, da diminuição dos diferimentos de gastos relacionados com seguros; 

 No passivo, da redução dos diferimentos de rendimentos relativos a subsídios 

ao investimento, em consequência do reconhecimento do respetivo 

rendimento. 

 

ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

(NOTA 14) 

 

No primeiro semestre de 2019 manteve-se o empenho do Grupo CP em proceder à 

alienação de bens não necessários à sua atividade. Esses bens respeitam 

essencialmente a edifícios e material circulante. Nesse sentido, a gestão desenvolveu 

ações tendo em vista a concretização dessas alienações, através da prospeção de 

eventuais interessados, quer no mercado interno quer no mercado externo. 

 

Entende-se que apesar de alguns destes ativos se encontrarem classificados como 

ativos fixos detidos para venda há mais de um ano, os mesmos se devem manter 
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classificados nesta rubrica do ativo, por o seu valor vir a ser recuperado não pelo uso, 

mas sim pela venda. 

 

No final do primeiro semestre de 2019, os ativos classificados como detidos para venda 

estão valorizados pelo menor entre o valor contabilístico e o valor esperado de venda. 

No semestre foi avaliada a existência de imparidades nestes ativos, tendo sido 

concluído não haver indícios de imparidades adicionais a aplicar em 2019. 

 

De salientar a alienação de locomotivas da série 1500 e a reversão das imparidades que 

lhes estavam associadas. 

 

O quadro seguinte resume, por classe de imobilizado, os ativos não correntes detidos 

para venda: 

 

 

CAPITAL SUBSCRITO (NOTA 15) 

 

Durante o primeiro semestre de 2019 o acionista Estado efetuou aumentos de capital 

por entradas em numerário no montante de 10 milhões de euros. O capital subscrito a 

30 de junho de 2019 totaliza o valor de 3,941 mil milhões de euros.  

 

RESULTADOS TRANSITADOS (NOTA 16) 

 

A variação dos resultados transitados diz respeito essencialmente à incorporação do 

resultado líquido do período anterior. Contribuem, no entanto, também para esta 

variação os movimentos detalhados no quadro seguinte: 

(valores em euros)
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PROVISÕES (NOTA 17) 

 

A rubrica de provisões apresenta os valores registados no quadro seguinte: 

 

 

As variações registadas nesta rúbrica resultam da utilização das provisões constituídas 

no que diz respeito à provisão para pensões de acidentes de trabalho, em resultado do 

efetivo pagamento das mesmas, bem como ao aumento da provisão para outros riscos 

e encargos. 

 

FINANCIAMENTOS OBTIDOS (NOTA 18) 

 

No final do primeiro semestre de 2019, a rubrica de financiamentos obtidos 

apresentava o detalhe constante do quadro seguinte: 
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Verifica-se que o valor dos financiamentos obtidos do Grupo CP reduziu em 5,2 milhões 

de euros, face ao registado em dezembro de 2018, em resultado essencialmente da 

amortização parcial de empréstimo BEI. 

 

OUTRAS DÍVIDAS A PAGAR (NOTA 19) 

 

A rubrica de outras contas a pagar é analisada como segue: 

 

 

A principal variação ocorrida diz respeito ao aumento da rubrica de credores por 

acréscimos de gastos em cerca de 23,7 milhões de euros, de onde se destacam o 

aumento dos acréscimos de gastos por via de faturação recebida e que se encontra em 

processo de validação, juros de financiamentos a liquidar e fornecimentos e serviços 

externos, sobretudo no que concerne à taxa de utilização da infraestrutura. 

(valores em euros)
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FORNECEDORES (NOTA 20) 

 

A rubrica de fornecedores apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

A rubrica de fornecedores regista um aumento na ordem dos 2,2 milhões de euros, de 

onde se destaca a dívida a redes ferroviárias estrangeiras (BCC). 

VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS (NOTA 21) 

 

As vendas e serviços prestados apresentam o seguinte detalhe: 

 

 

A rubrica de vendas e serviços prestados aumentou em cerca de 3,1 milhões de euros, 

sobretudo em resultado do serviço de transporte de passageiros, verificando-se um 

crescimento no número de passageiros transportados.  

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS (NOTA 22) 

 

A rubrica de fornecimentos e serviços externos apresenta o seguinte detalhe: 
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O aumento desta rúbrica em cerca de 2,3 milhões de euros, é explicado essencialmente 

pelo acréscimo de gastos com energia para tração, manutenção de material circulante e 

taxa de uso da infraestrutura. 

 

GASTOS COM PESSOAL (NOTA 23) 

 

A rubrica de gastos com pessoal apresenta o seguinte detalhe: 

 

 

A variação nos gastos com pessoal é praticamente nula. A diminuição verificada na 

rubrica de indemnizações foi compensada pelo aumento das remunerações do pessoal 

(implementação dos acordos assinados com as organizações representativas dos 

trabalhadores e progressões na carreira decorrentes dos processos de avaliação), bem 

como pelo aumento dos gastos com seguros de acidentes de trabalho e de saúde. 
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IMPARIDADES DE INVESTIMENTO NÃO 

DEPRECIÁVEIS/AMORTIZÁVEIS (NOTA 24)  

 

A rubrica de imparidades de investimentos não depreciáveis/amortizáveis apresenta o 

seguinte detalhe: 

 

 

O montante apresentado diz respeito à reversão das imparidades do material circulante 

alienado, conforme já referido na nota 14. 

 

OUTROS RENDIMENTOS (NOTA 25) 

 

A rubrica de outros rendimentos apresenta os valores registados no quadro seguinte: 

 

 

Esta rubrica apresenta-se em linha com o período homólogo (variação positiva de 28 

milhares de euros). De destacar o decréscimo em cerca de 1,2 milhões de euros, que 

resulta essencialmente da concretização, em 2018, do acordo com a empresa 

Infraestruturas de Portugal (IP), para a repartição de gastos de energia em espaços 

partilhados, facto que foi compensado pelo aumento dos rendimentos resultantes de 
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juros compensatórios e de mora relativos a processos judiciais que transitaram em 

julgado. 

 

OUTROS GASTOS (NOTA 26) 

 

A rubrica de outros gastos apresenta os valores registados no quadro seguinte: 

 

 

 

A rubrica de outros gastos apresenta uma diminuição que ronda os 1,2 milhões de 

euros. 

 

De destacar a diminuição dos gastos relacionados com o abate de material circulante, 

bem como à formalização do acordo com a IP relativamente à repartição de gastos de 

energia em espaços partilhados, que resultou na necessidade de, em 2018, se proceder 

a acertos em gastos de exercícios anteriores, necessidade esta que não se repetiu em 

2019. 

 

JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS (NOTA 

27) 

 

A rubrica de juros e gastos similares suportados apresenta os seguintes valores: 
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Relativamente aos juros de financiamento, regista-se uma melhoria no 1º semestre de 

2019 (cerca de 3,8 milhões de euros), face ao mesmo período do ano anterior, que 

resulta essencialmente da redução do passivo remunerado. 

 

Do mesmo modo verifica-se uma diminuição nos outros gastos e perdas (2 milhões de 

euros), em consequência da reclassificação em dezembro de 2018 das diferenças de 

câmbio desfavoráveis das ações subscritas e não realizadas da Eurofima (francos 

suíços) para a rubrica de outros gastos. 

 

EVENTOS RELEVANTES OU SUBSEQUENTES (NOTA 28) 

 

No dia 5 de julho de 2019 foi publicada em Diário da República a resolução do Conselho 

de Ministros nº 110/2019, que entre outras medidas que visam a salvaguarda do 

serviço público de transporte ferroviário, determina que sejam tomadas todas as 

diligências necessárias com vista à fusão por incorporação da EMEF, S.A., na CP, E.P.E., 

até ao dia 31 de dezembro de 2019. 

  

 


