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SECTORES SECTORS

Unidade Unit

2006

2005

nº
nº
1000 ton

2 766
249 570
14 016

2 824
233 294
14 051

Total Total
Contentores Containers

%
%

26,0%
35,8%

26,2%
36,8%

Outras Cargas Other Cargo

%

18,8%

19,6%

TRÁFEGO PORTUÁRIO PORT TRAFFIC
Escalas de Navios ao Porto Port Calls
Movimento de Contentores Container Traffic
Total de Carga Movimentada Total Cargo Traffic
QUOTA DE MERCADO NACIONAL (Continente) National Market Share (Mainland)

PESSOAL STAFF
Trabalhadores Employees

nº

228

229

Taxa de Absentismo Absenteeism Rate
Índice de Formação Training index (1)

%
-

3,54%
28,8

2,34%
40,7

Capital Investido Invested Capital

1000 euros

22 420

7 376

Fundos Próprios Own Funds
Outros Fundos Other funds

1000 euros
1000 euros

8 970
13 450

4 998
2 378

Volume de Negócios (Prestação de Serviços) Business Turnover (Service Provision)

1000 euros

37 828

35 257

Resultados Operacionais Operating Profits
Resultados Líquidos Net Profits

1000 euros
1000 euros

5 499
6 072

3 525
4 179

Cash-Flow Cash-Flow

1000 euros

18 044

16 689

%
%

0,66
14,5%
3,2%

0,68
10,0%
2,2%

INVESTIMENTO INVESTMENT

ECONOMIA E FINANÇAS ECONOMY AND FINANCE

RÁCIOS RATIOS
Autonomia Financeira Financial Autonomy (2)
Rentabilidade das Vendas Sales Profitability (3)
Rentabilidade dos Capitais Próprios Return on Equity (4)
(1) Média de horas de formação por trabalhador Average number of training hours per employee
(2) Cap. Próprio / Activo Total Líquido Equity Capital / Total Net Assets
(3) Resultados Operacionais/Prestação de Serviços Operating Income/Service Provision
(4) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios Net Income/ Equity Capital
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No exercício de 2006 regista-se um significativo esforço no sentido de acele-

A significant acceleration in the implementation of activities

rar a execução das acções que integram o Plano Estratégico de Desenvolvi-

making up the Strategic Plan of the Port of Leixões was

mento do Porto de Leixões. A execução financeira do Plano de Investimentos

recorded in the 2006 financial year. The financial implemen-

triplicou relativamente ao exercício anterior, sendo que o conjunto de investimentos projectados para 2007 é ainda bem mais ambicioso que o plano de

tation of the Investment Plan tripled in relation to the previous financial year, and the range of investments planned
for 2007 is even more ambitious than those in the 2006

2006. São factos que nos levam a crer que é possível repetir o que conse-

plan. This brings us to believe that it is possible to repeat

guimos no Plano Geral de Ordenamento de 1996, isto é, ter a sua execução

the achievement of the 1996 Management Plan, that is, to

integral concretizada antes de se concluir o período de vigência para que fora

achieve its complete implementation before the end of the

elaborado.

period to which it applied.

Os fundos próprios continuam a ser a principal fonte de financiamento dos in-

Self-funding continues to be the main financing source for

vestimentos projectados. No conjunto dos investimentos realizados no último
triénio, representaram mais de 50% do esforço financeiro. Sendo certo que,
hoje, ainda é nulo o endividamento da APDL, não é menos certo que, para se

the planned investments. The group of investments made
during the last triennial, represented over 50% of the financial resources. Even though APDL has no debt, to achieve
the objectives set out in the Strategic Plan, the company

alcançarem os objectivos que nos propusemos atingir no Plano Estratégico, a

must continue to ensure levels of profitability to fund the

empresa tem de continuar a assegurar níveis de rendibilidade que viabilizem

investment plans supporting those actions, without compro-

os planos de investimentos que suportam as acções nele incluídas, sem com-

mising the necessary financial equilibrium and price com-

prometer o indispensável equilíbrio financeiro e a competitividade em termos

petivity. This path was followed in 2006 in attaining Annual

tarifários. Trilhámos esse caminho em 2006 ao alcançar Resultados do Exer-

Profits which, before tax, were almost 9 million euros, with

cício que, antes de impostos, quase atingiram os 9 milhões de euros, tendo os
Resultados Líquidos ultrapassado os 6 milhões de euros.

Net Profits exceeding 6 million euros.
The opening of the new Coordination and Security Centre
was a significant event, which, through the incorporation

Merece uma alusão especial a inauguração do novo Centro de Coordenação

of the most modern technology, enables more efficient

e Segurança que, integrando a mais moderna tecnologia, é um equipamento

management of port activities assuring a greater fluency
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que permite uma gestão mais eficiente da actividade portuária assegurando

in the handling and unloading of commodities. Also, the

uma maior fluidez no tráfego e no desembaraço das mercadorias. O seu siste-

video-surveillance system provides improved control of

ma de vídeo-vigilância, por seu lado, facilita um melhor controlo da operação

port operations, ensuring good practices, particularly

portuária, garantindo boas práticas, nomeadamente ambientais.
No âmbito da logística a APDL continua a desenvolver os esforços possíveis

environmental.
With regard to logistics APDL continues to make every effort so that one of the main elements of Portugal Logístico,

para que uma das principais peças do Portugal Logístico, a Plataforma

the Port Logistics Platform of Leixões, will be launched in

Logística Portuária de Leixões, seja uma realidade no mais breve espaço de

the shortest possible time.

tempo possível.

In terms of the total volume of freight traffic alone, there was

Se atendêssemos apenas ao volume global de cargas movimentadas conclui-

stability relative to the previous year. There was, however, a

ríamos que houve uma estabilidade relativamente ao exercício anterior. Houve,

significant change in its composition because a fall, which

no entanto, alterações significativas na sua composição porque uma quebra,
que ultrapassou os 3%, no Terminal Petroleiro foi compensada por um crescimento da carga contentorizada que quase atingiu os dois dígitos, sendo que,
esta carga, de valor muito mais significativo, cresceu fundamentalmente na
exportação.
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was in excess of 3% at the Oil Terminal, was compensated
by an increase in containerized cargo which almost reached
double digits, with this higher value cargo growing mainly as
a result of exports.
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O Porto de Leixões é um porto que se caracteriza por uma excelente rede

The Port of Leixões is a port characterized by an excellent

de tráfego “feedering” e óptimas valências para o desenvolvimento do “short

feeder transport network and right conditions for the develop-

sea shipping”, deparando-se com desafios e oportunidades acrescidas na sua

ment of short sea shipping, providing challenges and growth

envolvente competitiva.

opportunities in the competitive environment.

O recente conceito de Auto-Estadas do Mar pressupõe requisitos de quali-

The recent concept of the Motorways of the Sea (“Auto-Estra-

dade de serviço superiores aos que hoje são oferecidos pelos operadores

das do Mar”) presupposes quality of service requirements su-

de transporte marítimo, nomeadamente ao nível do “tracking” e “tracing” das

perior to those offered today by maritime transport operators,

mercadorias, flexibilização e simplificação de processos e oferta de serviços

particularly with regard to the tracking and tracing of goods,

de valor acrescentado. Mais do que competir pelo preço do serviço, o desafio

improving flexibility and sampling processes, and providing

é competir pela fiabilidade, qualidade e valor acrescentado do serviço.

higher value services. The challenge is to compete not just on

Ter como missão “Fazer do Porto de Leixões uma referência para as cadeias

price, but also on reliability, quality and added-value services.

logísticas da fachada atlântica da Península Ibérica” exige a capacidade de

The mission, “To bring the Port of Leixões to a benchmark

Leixões responder aos requisitos macro de qualidade propostos pela Comis-

position for the logistic supply chains of the Iberian Peninsula

são Europeia no âmbito das Auto-Estradas do Mar.

Atlantic coastal area “, requires Leixões to have the capabil-

Neste contexto, a gestão das actividades da APDL - Administração dos Portos
do Douro e Leixões, SA, pretende dar resposta a estes desafios e oportunidades através de uma estratégia de desenvolvimento dinâmica e socialmente
responsável. Assim, com suporte no Plano Estratégico de Desenvolvimento
do Porto de Leixões (PEDPL), aprovado em Junho de 2004 e com um horizonte temporal de dez anos, a estratégia traduziu-se em 21 Acções que englobam um conjunto vasto de projectos nos diferentes aspectos da gestão
do porto, mormente, a melhoria das acessibilidades marítimas e terrestres, a
organização e simplificação de procedimentos, a segurança das operações,

ity to respond to the macro quality requirements proposed by
the European Community as part of the Motorways of the Sea
initiative.
Accordingly, the management of APDL – Administração dos
Portos do Douro e Leixões, SA, activities, endeavours to
respond to these challenges and opportunities with a dynamic
and socially responsible development strategy. Therefore,
through the Strategic Development Plan of the Port of Leixões,
(PEDPL), approved in June 2004, which has a ten-year time
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a integração do porto no ambiente urbano, a oferta de serviços logísticos de

horizon, the strategy is broken down into 21 Actions which

valor acrescentado, a formação e cooperação e o marketing portuário.

encompass a wide range of projects covering the different

As 21 Acções estão já a ser implementadas no terreno e o seu acompanha-

aspects of port management, in particular, maritime and

mento e monitorização é efectuado através da figura do Controller do PEDPL,

land access improvements, organisation and simplification

à qual todos os gestores reportam o andamento dos projectos compreen-

of procedures, operation security, integration of the port into

didos na Acção sob sua responsabilidade, objectivando monitorar de forma

the urban environment, provision of added-value logistics

efectiva e permanente os vários projectos que dão operacionalidade à estra-

services, training and cooperation and port marketing.

tégia delineada.

The 21 Actions are already being implemented on the ground

Destaque para as obras já em curso e que no curto prazo estarão concluídas:

and their follow-up and monitoring are carried out by the Con-

o aprofundamento da bacia de rotação, canal de acesso e docas interiores

troller of the PEDPL, to whom all managers report the progress

do porto para fundos a -12m (ZHL); a construção de uma nova ponte móvel

of projects which are part of the activity under their control,

de vão mais largo, dos actuais 58 para 77,5 metros; a construção da portaria

with the objective of continuous and effective monitoring.

principal do porto que permitirá dar uso à VILPL – Via Interna de Ligação ao

Tasks already in progress and soon to be concluded: dredg-

Porto de Leixões, uma via exclusiva de acesso ao porto; e a estruturação do

ing of the rotation basin, access channel and docks inside the

Pólo de Gonçalves como zona de armazenagem de segunda linha, inserida
na Plataforma Logística de Leixões. Este conjunto de obras não só colocará
o Porto de Leixões num patamar de intermodalidade superior, na medida em
que permitirá o acesso de navios do tipo “panamax”, o que significa oferecer
serviços a 75% da frota mercante mundial de navios de contentores, como
também facilitará a ligação ao “hinterland” do porto e alargará o leque da
oferta de serviços prestados.

port to depths of - 12m (ZHL); the construction of a new drawbridge with larger span, increased from the current 58 metres
to 77.5 metres; construction of the single port gateway which
will enable access for the VILPL – Internal Connection Road
to the Port of Leixões, an exclusive access route to the port;
and the structuring of the Gonçalves pole as a secondary storage area, as part of the Leixões Logistics Platform. This set
of initiatives will not only place the Port of Leixões on a higher

Destaque ainda para os projectos da simplificação dos procedimentos
administrativos, com o arranque da Plataforma Comum de Gestão Portuária
(PCom), vulgo “Janela Única Portuária” ou “Balcão Único”, e da entrada em
funcionamento do Centro de Coordenação Operacional e Segurança que em
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level in intermodal terms, enabling it to provide access to “panamax” type vessels, representing the ability to service 75% of
the worldwide merchant fleet of container vessels, but will also
facilitate the connection with the “hinterland” of the port and
will enlarge the range of services offered.

muito contribuirão para facilitar e estreitar o relacionamento entre os clientes

There are also projects to simplify administrative procedures,

do porto e os agentes responsáveis pela prestação de serviços, quer públicos

such as the introduction of the Common Platform of the Port

quer privados.

Management (Pcom), more commonly known as “Single Win-

A melhoria do rácio preço-qualidade dos serviços prestados tem merecido

dow System” or “One-Stop-Shop”, bringing on line the Op-

uma atenção e acuidade constante por parte da autoridade portuária. Aqui,

erations Coordination and Security Centre which will make a

ganha relevo os serviços de movimentação de cargas prestados pelos con-

significant contribution to facilitating and improving the rela-

cessionários dos terminais e cais portuários, onde a monitorização e acom-

tionship between port customers and the agents responsible

panhamento das concessões tem constituído uma actividade permanente da

for service provision, whether public or private.

APDL com vantagens para ambas as partes, concedente e concessionário.

There have been continuous efforts from the Port Authority

Do exercício desta actividade importa registar a evolução positiva dos indi-

to improve the price quality ratio for the services offered. This

cadores de produtividade das operações portuárias, nos contentores, de 29

brings into focus the freight services provided by the terminal

contentores por pórtico e por hora de trabalho efectivo (+ 38% do indicador

and quay concession holders, where monitoring and follow-up

antes da concessão), na carga fraccionada e granéis de 120 toneladas por

of the concessions has been a continuous activity of the APDL

guindaste e por hora de trabalho efectivo (+33% do indicador antes da con-

with advantages for both parties, grantor and concession hold-

cessão), e a redução das tarifas máximas da movimentação de cargas no
Terminal de Carga Fraccionada e Granéis, como resultante da baixa das taxas
a pagar pelo concessionário à concedente, vulgo rendas da concessão.
Ao nível dos serviços directamente prestados pela APDL, mormente a supervisão e controlo do tráfego marítimo, a pilotagem, o reboque e a amarração
dos navios que escalam o porto, a actuação tem-se pautado pelo esforço da
manutenção do nível de qualidade dos serviços, recorrendo à reorganização
dos serviços de coordenação e segurança das operações e à modernização
dos equipamentos de suporte ao controlo das operações.
A formação contínua nas vertentes técnica e operacional tem merecido relevo
na implementação da estratégia da empresa, através de programas de formação anuais que visam o desenvolvimento da competência e mobilidade dos
seus trabalhadores.

er. As part of this initiative it is important to record the positive
trend in the port operations productivity indices, in containers,
29 containers per crane and per hour of effective work (+38%
of the index before the concession), in Break-Bulk and Bulk
cargo, 120 tonnes per hoist and per effective working hour
(+33% of the index prior to the concession), and the reduction of maximum charges for cargo traffic in the Break-Bulk
and Bulk Terminal, as a result of the lowering of rates to be
paid by the concession holder to the granter, commonly called
concession fees.
With regard to services provided directly by APDL, particularly
the supervision and control of maritime traffic, pilotage, towage
and mooring of vessels which call the port, the activities are
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A cooperação ao nível da formação e da troca de experiências com portos de

regulated by the maintenance efforts in terms of service qual-

outros países, mormente com os PALOP – Países Africanos de Língua Oficial

ity, resulting from the reorganisation of the coordination and

Portuguesa, tem contribuído para o alargar de horizontes e para a divulgação

operation security services and the modernisation of opera-

da imagem do Porto de Leixões além fronteiras.

tional control support equipment.

A investigação e desenvolvimento faz parte da actividade normal da empresa

The continuous technical and operational training is important

através da participação em vários projectos relacionados com as actividades

for the implementation of the company’s strategy, through

ligadas ao mar e aos portos, em parceria com universidades, agências de

annual training programmes which encourage the employees’

inovação e portos estrangeiros, objectivando a busca de soluções inovado-

development of skills and mobility.

ras, a transferência de conhecimento e a partilha das melhores práticas (best

Cooperation on training and exchange of experiences with ports

pratices) conhecidas e aplicadas no negócio portuário.

from other countries, particularly those of PALOP - “Países

O marketing do porto tem sido uma actividade de destaque nos últimos tem-

Africanos de Língua Oficial Portuguesa” (African Countries

pos e tem vindo a ser desenvolvido de uma forma articulada entre a APDL

with Portuguese as Official Language), has contributed to the

e os concessionários de terminais e cais no porto. A conexidade entre os

broadening of horizons and to the overseas disclosure of the

actores que compõem a Comunidade Portuária tem-se revelado nas acções

image of the Port of Leixões.

de promoção e marketing do porto, sendo de realçar a missão comercial a
Angola, patrocinada pela administração portuária e que reuniu um conjunto
alargado de representantes interessados no porto: operadores portuários,
concessionários, agentes de navegação, transitários e empresas industriais
e comerciais.
A responsabilidade social no exercício de todas as actividades, quer pela
APDL quer pelos concessionários, está permanentemente presente e traduzse no desenvolvimento sustentável das operações portuárias, sem prejuízo
das questões ambientais. A procura de um equilíbrio entre os aspectos eco18

nómico, ambiental e social, inerentes ao exercício das actividades portuárias é
um desafio que se coloca à autoridade portuária mas que diz respeito a todos
os actores nelas envolvidos.

Research and development forms part of the normal activity of
the company through participation in various projects related to
the activities connected to the sea and ports, in partnership with
universities, innovation agencies and foreign ports, by searching
for innovative solutions, the transfer of knowledge and sharing of
best practices used in the business of port administration.
The marketing of the port has been a high profile activity in
recent times and has been developed in agreement between
APDL and the port concessionaires. The bonds between the
players who make up the Port Community has strengthened
both the port promotion and the marketing activities, in
particular the trade mission to Angola, sponsored by the
port authority and which brought together a broad group
of representatives with interest in the port: port operators,
concessionaires, shipping agents, freight forwarders and
industrial and commercial companies.
Social responsibility related to the exercise of all activities,
whether by APDL, or by concessionaires, is always present
and is translated into sustainable development of port
operations, without harming the environment. The demand
for a balance between economic, environmental and social
concerns inherent in the exercise of port activities is a
challenge which is assigned to the port authority but which
is extended to all the parties involved.

Estratégia e desenvolvimento
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De acordo com o Boletim Económico de Inverno de 2006 do Banco de Portu-

According to the Bank of Portugal’s Winter 2006 Economic

gal, o crescimento económico previsto para 2006 deverá fixar-se nos 1,2%, o

Bulletin, the economic growth forecast for 2006 is 1.2%,

que representa uma aceleração considerável da nossa economia, face à varia-

representing a considerable acceleration in the economy,

ção conseguida em 2005 no Produto Interno Bruto, tendo-se então registado

compared to 2005 when Gross Domestic Product registered

0,4%. No entanto, a recuperação agora conseguida da actividade económica,

a 0.4% increase. However, the recovery in economic activity,

não é ainda suficiente para garantir a convergência real em relação à zona do

now experienced, is not yet sufficient to guarantee real conver-

euro, embora se preveja que tal possa acontecer a médio prazo.

gence with the Euro Zone, although it is forecast that this could

Este comportamento resulta do forte aumento das exportações (9,3%), na se-

possible occur in the medium term.

quência de importantes ganhos de quota de mercado em países extra - União

This behaviour results from a strong increase in exports

Europeia, mas também do maior dinamismo de algumas das economias dos

(9.3%), following significant market share gains in countries

nossos principais parceiros comerciais da área do euro.

outside the European Union, and also from the dynamism of

Em sentido contrário, a subida do preço do petróleo para níveis historicamen-

some of the economies of our main commercial partners in

te elevados e a necessidade de correcção da situação de défice excessivo

the Euro Zone.

da economia portuguesa são factores que nos últimos anos têm afectado o

In contrast, the increase in the prices of oil to historically

desempenho de economia portuguesa. Adicionalmente, em 2006, o crescimento do consumo privado abrandou relativamente ao alcançado em 2005
(1,2%) - que se justifica pela inversão da tendência descendente das taxas de
juro, num contexto de elevado endividamento dos particulares - e o consumo
público registou mesmo um crescimento real negativo (-0,2%), ambos contribuindo para a redução dos desequilíbrios macroeconómicos da economia
portuguesa, nas esferas externas e orçamental e dessa forma igualmente para
a redução da procura interna, que registou uma variação quase nula face a
2005 (0,1%).

high levels and the need to correct the excessive deficit
of the Portuguese economy are factors, which, in recent
years, have negatively affected the performance of the
Portuguese economy. In addition, in 2006, the growth in
private consumption slackened relative to that achieved in
2005 (1.2%) – which is explained by the reversal of the trend
of falling interest rates, against a background of high levels
of private debt – and public consumption also registered real
negative growth (-0.2%), both contributing to the reduction in
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Para 2007 e 2008, as exportações deverão permanecer como a componente

the macroeconomic imbalances in the Portuguese economy,

mais dinâmica da procura global, desacelerando apenas ligeiramente face a

in external and budget spheres, and similarly in relation to

2006 em virtude do abrandamento previsto no crescimento dos mercados

the reduction in internal demand, which registered almost no

externos, que deverá traduzir-se na manutenção da quota de mercado das

change compared to 2005 (0.1%).

exportações portuguesas. As previsões apontam para 6,2% e 6,1%, respec-

For 2007 and 2008, exports should remain the most dynamic

tivamente. Do lado das importações de bens e serviços, estimam-se cresci-

component of global demand, decelerating only slightly com-

mentos de 3,5% e 4,7% para os próximos dois anos. A evolução prevista para

pared to 2006 as a result of the forecast softening of exter-

2007 representa uma ligeira desaceleração relativamente a 2006, reflectindo

nal market growth, which should result in the maintenance of

essencialmente uma composição diferenciada da despesa global, com uma

market share for Portuguese exports. Forecasts indicate 6.2%

desaceleração clara das exportações e o regresso do investimento empresa-

and 6.1%, respectively. With regard to goods and services

rial a taxas de crescimento positivas.

imports, growths of 3.5% and 4.7% are forecast for the next

Perspectiva-se que a procura interna, por seu turno, se caracterize por uma

two years. The forecast trend for 2007 represents a slight de-

expansão moderada, sendo a recuperação face a 2006 sobretudo sensível

celeration compared to 2006, essentially reflecting a different

na formação bruta de capital fixo, que deverá voltar a registar taxas de cres-

composition of overall expenditure, with a clear deceleration

cimento positivas já em 2007. Adicionalmente, a evolução da procura interna
reflecte ainda alguma aceleração do consumo privado, em linha com a evolução do rendimento disponível real, mantendo, no entanto, um crescimento
inferior ao do PIB.
Relativamente às necessidades de financiamento da economia portuguesa,
estas deverão ter-se reduzido para 7,6% do PIB em 2006 (8,1% em 2005),
estimando-se que se reduzam para 7,3% em 2007 e para 7,2% do PIB em
2008. Tendo em conta o contexto existente, de abrandamento dos mercados
externos, de manutenção do preço do petróleo em níveis historicamente ele24

vados e de deterioração da balança de rendimentos, determinada não apenas
pelo aumento das taxas de juro mas também pela progressiva deterioração
da posição de investimento internacional da economia portuguesa, a continuação da redução do desequilíbrio externo prevista, assenta na manutenção
de um ritmo de crescimento da procura interna inferior ao esperado para os
principais mercados de destino das exportações portuguesas.
No que diz respeito à inflação, durante o 1º semestre de 2006, os preços, medidos pelo Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), aumentaram, reflectindo nomeadamente o impacto das alterações fiscais introduzidas
em Janeiro e a continuação da evolução desfavorável do preço do petróleo

Actividade portuária
Port activity

of exports and the return of company investment to positive
growth rates.
From an internal demand perspective, a moderate expansion is
forecast, with the recovery compared to 2006 mainly sensitive
to gross fixed-capital investment, which should return to record
positive growth rates as early as 2007. In addition, the development of internal demand also reflects an acceleration of private
consumption, in line with the development of real disposable
income, maintaining however, a growth rate below GDP.
Relative to the financing needs of the Portuguese economy,
these should be reduced to 7.6% of GDP in 2006 (8.1% in
2005), with estimates of a reduction to 7.3% in 2007 and
7.2% in 2008. Taking the existing context into account, the
weakening of external markets, the maintenance of oil prices
at historically high levels and the deterioration in the balance of
payments, determined not only by the increase in interest rates
but also by the progressive deterioration in the international
investment position of the Portuguese economy, the continuing reduction in the forecast external imbalance, results in the
maintenance of an internal demand growth-rate lower than that

e do impacto do aumento da taxa normal de IVA ocorrido em Julho de 2005.

expected by the main target markets for Portuguese exports.

Tal como noutros países, as pressões inflacionistas fizeram-se também sentir,

In respect of inflation, during the 1st quarter of 2006, prices,

de forma amplificada, a nível dos preços no produtor. No início da segun-

measured by the Harmonised Consumer Price Index (IHPC),

da metade do ano, a tendência inverteu-se, com a inflação a apresentar um

increased, reflecting in particular the impact of the fiscal

perfil descendente, em parte devido à dissipação dos efeitos do aumento da

changes introduced in January and the continuation of the un-

taxa normal de IVA e ao abrandamento dos preços dos bens energéticos. O

favourable trend in the oil prices and the impact of the increase

abrandamento da inflação homóloga em Julho e Agosto de 2006 possibilitou

in the standard rate of VAT implemented in July 2005. As in

mesmo que Portugal voltasse a apresentar, a exemplo do ano transacto, um

other countries, inflationary pressures were greater at the level

diferencial negativo face à média da área do euro.

of manufacturers’ prices. At the start of the second half of the

Para 2007 e 2008, prevê-se uma descida da taxa de inflação para 2,3% e

year, the trend reversed, with inflation showing a falling trend,

2,4% respectivamente (3,0% em 2006).

partly due to the dissipation of the effects of the increase in

A retracção da procura interna e a recuperação da procura externa em 2006,

the standard rate of VAT and the weakening of energy prices.

tiveram reflexos directos na movimentação de cargas do Porto de Leixões

The weakening of year on year inflation rates in July and Au-

relacionadas com o comércio internacional, isto é, as mercadorias descarre-

gust 2006, have also made it possible for Portugal to follow

gadas (importação) decresceram 1,5% face ao ano anterior, enquanto que as
mercadorias carregadas (exportação), cresceram no mesmo período, 9,8%.

the pattern of the year before, showing a negative differential
compared to the Euro Zone average.
For 2007 and 2008, a fall in inflation rate to 2.3% and 2.4%
respectively is forecast (3.0% in 2006).
The decline in internal demand and recovery of external demand in 2006, had a direct influence on cargo traffic in the
Port of Leixões related to international commerce, i.e. the commodities unloaded (imports) fell 1.5%, compared to the previous year, whilst commodities loaded (exports), grew 9.8% in
the same period.
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ANÁLISE DO TRÁFEGO
TRAFFIC ANALYSIS
Neste capítulo todos os dados estatísticos respeitantes aos restantes portos

In this chapter, the statistical data with regard to the other

do Continente foram disponibilizados pelas respectivas autoridades portuá-

Portuguese Mainland Ports was provided by the respective

rias e Delegações do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos.

port authorities and delegations of the Port and maritime
Transport Institute.

Por razões de arredondamento os totais dos quadros seguintes podem não

For rounding reasons, the totals of the following tables may

corresponder à soma das parcelas indicadas.

not correspond to the sum of the parts.

MOVIMENTO DE NAVIOS
VESSEL TRAFFIC
Escalaram os Portos do Douro e Leixões 2 766 navios em 2006 manifestando

2 766 vessels called the Ports of Douro and Leixões in

um ligeiro decréscimo face ao ano anterior (-2,1%). No entanto, este facto é

2006 representing a slight decrease compared to the

acompanhado por um aumento do tamanho médio dos navios que conduziu a

previous year (-2.1%). However, this was accompanied by
an increase in the average vessel size which resulted in

que o somatório da arqueação bruta (GT) total dos navios registe uma tendên-

the total gross tonnage (GT) of the vessels registering an

cia inversa (+1,5%) como se pode verificar no quadro seguinte.

increase (+1.5%) as can be seen below.

NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA VESSELS CALLED AND GROSS TONNAGE
NAVIOS VESSELS

2006

2005

VAR. % 06/05

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

299

1 574

350

1 951

-14,6%

-19,3%

ESTRANGEIROS FOREIGN

2 467

18 933

2 474

18 247

-0,3%

3,8%

TOTAL

2 766

20 507

2 824

20 198

-2,1%

1,5%

NACIONAIS DOMESTIC

Os quadros seguintes resumem a evolução do tráfego de navios nos portos

The following tables show the trend in vessel traffic at

do Continente (em número e em arqueação bruta) e a respectiva quota de

mainland ports (in number and in gross tonnage) and their

mercado:

respective market share:

NAVIOS/ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE VESSELS / CALLS AT THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

NAVIOS VESSELS

%

NAVIOS VESSELS

%

LEIXÕES

2 766

24,6%

2 824

25,3%

AVEIRO

1 064

9,5%

1 057

9,5%

0,7%

LISBOA

3 527

31,4%

3 543

31,7%

-0,5%

SETÚBAL

1 804

16,1%

1 905

17,1%

-5,3%

SINES

1 422

12,7%

1 231

11,0%

15,5%

644

5,7%

613

5,5%

5,1%

11 227

100,0%

11 173

100,0%

0,5%

OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL

-2,1%
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ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE GROSS TONNAGE AT THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 GT

%

1000 GT

%

20 507

17,5%

20 198

17,3%

1,5%

AVEIRO

3 141

2,7%

2 850

2,4%

10,2%

LISBOA

37 350

31,8%

39 168

33,5%

-4,6%

SETÚBAL

23 688

20,2%

28 718

24,5%

-17,5%

SINES

29 727

25,3%

22 929

19,6%

29,7%

2 935

2,5%

3 169

2,7%

-7,4%

117 348

100,0%

117 032

100,0%

0,3%

LEIXÕES

OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL

No cômputo global dos portos considerados regista-se um ligeiro aumento

The overall calculation for the ports shows a slight increase

do número de navios e do total de arqueação bruta (GT), sendo que o

in the number of vessels and in the total gross tonnage (GT),

Porto de Lisboa continua a ser o que mais navios recebe. Destaca-se a

with the Port of Lisbon continuing to receive the most number

evolução favorável verificada em Sines com um aumento de 15,5% e que
foi ainda acompanhada por um aumento considerável da dimensão média

of vessels. The positive trend was confirmed at Sines with an
increase of 15.5%, which was accompanied by a significant
increase in the average vessel size. The trend at Setúbal was

dos navios. A evolução em Setúbal foi desfavorável com uma redução tanto

negative with a reduction in both the number of vessels and

do número de navios como principalmente do total de arqueação bruta dos

the total gross tonnage (-17.5%).

mesmos (-17,5%).

MOVIMENTO DE MERCADORIAS
TRAFFIC OF COMMODITIES
Em 2006, os portos do Continente representaram um movimento global de

In 2006, the total traffic through the ports of mainland Por-

mercadorias de 64,7 milhões de toneladas, evidenciando uma variação de

tugal amounted to about 64.7 thousand tonnes, an increase

2,5% relativamente a 2005.

of 2.5% compared to 2005.

MOVIMENTO DE MERCADORIAS NOS PORTOS DO CONTINENTE TRAFFIC OF COMMODITIES IN THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

14 016

14 050

-0,2%

AVEIRO

3 349

3 329

0,6%

LISBOA

12 188

12 422

-1,9%

6 204

6 642

-6,6%

27 196

25 042

8,6%

1 758

1 660

5,9%

64 711

63 145

2,5%

LEIXÕES

SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL
UNID. 1000 TON.

O Porto de Leixões registou um movimento de mercadorias praticamente

The Port of Leixões recorded a traffic of commodities practi-

idêntico ao do ano anterior totalizando 14 milhões de toneladas. Em Aveiro o

cally identical to the previous year totalling 14 million tonnes.

movimento manteve-se ao mesmo nível do ano anterior, enquanto que os Por-

In Aveiro, the traffic of commodities was at the same level

tos de Setúbal e Lisboa reduziram o volume movimentado e o Porto de Sines
conseguiu um crescimento considerável (+8,6%).

as the year before, whilst the Ports of Setúbal and Lisbon
experienced a reduction and the Port of Sines a significant
increase (+8.6%).

COMÉRCIO EXTERNO DO CONTINENTE POR VIA MARÍTIMA FOREIGN TRADE OF MAINLAND PORTUGAL BY SEA
2006

2005

IMPORTAÇÃO IMPORT

40 294

40 795

VAR. % 2006/2005
-1,2%

EXPORTAÇÃO EXPORT

13 981

11 542

21,1%

TOTAL

54 275

52 337

3,7%

UNID. 1000 TON.

No conjunto dos portos continentais, verificou-se um aumento importante do

In the group of the ports of mainland Portugal, there was

volume de exportações por via marítima de 21,1% e uma redução de 1,2%

a significant increase in the volume of maritime exports of

nas importações.

2.11% and a reduction in imports of 1.2%

COMÉRCIO EXTERNO DO PORTO DE LEIXÕES PORT OF LEIXÕES FOREIGN TRADE
2006

2005

VAR. % 2006/2005

IMPORTAÇÃO IMPORT

8 084

8 209

-1,5%

EXPORTAÇÃO EXPORT

2 993

2 727

9,8%

11 077

10 936

1,3%

TOTAL
UNID. 1000 TON.
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O comércio internacional de Leixões em 2006 ultrapassou 11 milhões

The foreign trade at Leixões in 2006 exceeded 11 million

de toneladas, crescendo 1,3% face ao ano anterior, assistindo-se a um

tonnes, an increase of 1.3% compared to the previous year,

decréscimo das importações (-1,5%) que foi compensado pelo aumento das

as a result of a decrease in imports (-1.5%) which was compensated by an increase in exports (+9.8%).

exportações (+9,8%).

COMÉRCIO EXTERNO DO CONTINENTE POR VIA MARÍTIMA POR PORTOS FOREIGN TRADE OF MAINLAND PORTUGAL BY SEA AND BY PORTS
PORTOS PORTS
LEIXÕES

2005

20,4%

20,9%

AVEIRO

6,0%

6,2%

LISBOA

18,6%

20,1%

9,2%

10,2%

43,2%

40,1%

2,6%

2,5%

100,0%

100,0%

SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS
TOTAL

30

2006

A estrutura de repartição do comércio externo por via marítima pelos portos

The distribution of the foreign trade by sea through the ports of

do Continente evidencia que o Porto de Sines reforçou a sua posição ao au-

the Portuguese mainland shows that the Port of Sines improved

mentar o seu peso de 40,1% para 43,2%.

its position by increasing its share from 40.1% to 43.2%.

A evolução dos tráfegos intra e extra-comunitários de Leixões por tipos de

The following graphs illustrate the evolution of the traffic

carga é evidenciada nos gráficos seguintes:

at Leixões within and outside the EU according to types of
cargo:

TRÁFEGO PORTUÁRIO INTRA-COMUNITÁRIO (M. TON.)
PORT COMMERCIAL TRAFFIC WITHIN EU (Thousand Tonnes)

2 500

2 246

2 067

2 055

1 977

2 000
1 350

1 500
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1 000
500

183

2

199

19
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Actividade portuária
Port activity
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CARGA FRACCIONADA BREAK-BULK CARGO

RO-RO RO-RO

CARGA CONTENTORIZADA CONTAINERISED CARGO

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK

GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK

TRÁFEGO PORTUÁRIO EXTRA-COMUNITÁRIO (M. TON.)
PORT COMMERCIAL TRAFFIC OUTSIDE EU (Thousand Tonnes)

4 000

3 548

3 313

3 000
2 000
1 000

779
295
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7

901
362
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0
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CARGA FRACCIONADA BREAK-BULK CARGO

RO-RO RO-RO

CARGA CONTENTORIZADA CONTAINERISED CARGO

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK

GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK

No tráfego portuário internacional de Leixões os mercados extra-comunitários

Foreign trade outside the EU contributed approximately to

contribuíram com 47,1% e os mercados intra-comunitários com 52,9%.

47,1% and within EU to 52.9%.

Confirmando a tendência de anos anteriores, o tráfego portuário com a Co-

Confirming the trend of previous years, port traffic within the

munidade Europeia revelou um crescimento de 5,1%, determinado essencialmente pelo crescimento observado no movimento de contentores (+8,7%).

European Union showed growth of 5.1%, essentially due to
the increase in container throughput (+8.7%).
Port traffic with third countries fell 2.7%, mainly due to the

O tráfego portuário com países terceiros baixou 2,7% destacando-se a quebra

loss in solid bulk which was 13.3% bellow the previous year.

nos granéis sólidos em que o movimento foi 13,3% inferior ao do ano anterior.

The foreland of Leixões is reflected in the following table,

O “foreland” de Leixões é espelhado no quadro seguinte, traduzindo o

which details the traffic of commodities with the most

movimento de mercadorias com os portos dos países em que o tráfego

important trading countries in 2006.

portuário se expressou com maior relevância em 2006.
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MOVIMENTO DE MERCADORIAS
TRAFFIC OF COMMODITIES

ORIGEM E DESTINO DO TRÁFEGO PORTUÁRIO PORT TRAFFIC ORIGIN AND DESTINATION
2006

2005

VAR. % 2006/2005

1 503

1 172

28,2%

PAÍSES BAIXOS NETHERLANDS

1 417

1 227

15,5%

EGIPTO EGYPT

1 232

1 074

14,7%

REINO UNIDO UNITED KINGDOM

32

ESPANHA SPAIN

1 194

1 102

8,4%

ARGÉLIA ALGERIA

1 025

1 527

-32,9%

FRANÇA FRANCE

451

477

-5,5%

ANGOLA ANGOLA

369

246

50,0%

BÉLGICA BELGIUM

358

378

-5,3%

NORUEGA NORWAY

280

271

3,3%

ALEMANHA GERMANY

262

447

-41,4%

NIGÉRIA NIGERIA

203

257

-21,0%

LETÓNIA LATVIA

190

96

97,9%

BRASIL BRAZIL

181

211

-14,2%

ESTADOS UNIDOS AMÉRICA UNITED STATES OF AMERICA

180

247

-27,1%

RÚSSIA RUSSIA

177

234

-24,4%

ROMÉNIA ROMANIA

151

28

439,3%

SINGAPURA SINGAPURE

142

13

992,3%

IRLANDA IRELAND

135

157

-14,0%

DINAMARCA DENMARK

115

147

-21,8%

CABO VERDE CAPE VERDE

114

107

6,5%

TURQUIA TURKEY

113

134

-15,7%

LÍBIA LIBYA

109

169

-35,5%

82

198

-58,6%

-15,6%

ARGENTINA ARGENTINA
LIBÉRIA LIBERIA

81

MARROCOS MOROCCO

76

90

CHINA CHINA

75

35

114,3%

CANADA CANADA

67

11

509,1%

SUÉCIA SWEDEN

61

82

-25,6%

ISRAEL ISRAEL

53

64

-17,2%

ITÁLIA ITALY

51

122

-58,2%

OUTROS OTHERS
COMÉRCIO EXTERNO FOREIGN TRADE
CONTINENTE E REGIÕES AUTÓNOMAS MAINLAND AND AUTONOMOUS REGIONS
TOTAL
UNID. 1000 TON.

Actividade portuária
Port activity

630

612

2,9%

11 077

10 936

1,3%

2 939

3 115

-5,7%

14 016

14 051

-0,2%

Destacam-se os portos do Reino Unido que ultrapassaram os da Holanda em

The ports of the United Kingdom stand out for overtaking

consequência do crescimento de 28,2% do seu tráfego portuário com Leixões.

those of the Netherlands as a result of a growth of 28.2% of

Os principais portos de origem de mercadorias situam-se no Egipto, Reino

its traffic with Leixões.

Unido, Argélia, Holanda e Espanha. Estes 5 países representam 58,7% das
mercadorias descarregadas em Leixões com origem em portos estrangeiros.

The main origin ports are located in Egypt, the United
Kingdom, Algeria, the Netherlands and Spain. These five
countries represent 58.7% of the commodities unloaded

O Egipto recuperou o primeiro lugar do “ranking” de origem de mercadorias em

at Leixões originating in foreign ports. Egypt recovered the

resultado da queda acentuada verificada no movimento com os portos da Argélia.

first place in the ranking of originated goods as a result of

No que diz respeito aos principais portos de destino das mercadorias car-

the accentuated fall in traffic with the Algerian ports.

regadas em Leixões em 2006, à semelhança dos dois anos anteriores pre-

With regard to the main destination ports for the commodi-

valecem os portos da Holanda, Espanha e Reino Unido com 517, 486 e 322

ties loaded at the Port of Leixões in 2006, the picture was

milhares de toneladas respectivamente. O principal crescimento foi de 90 mil
toneladas de mercadorias com destino a portos angolanos.
A cabotagem marítima nacional (tráfego portuário entre os portos nacionais)
evidenciou uma quebra de 5,7% face a 2005.

similar to the previous two years with the Netherlands,
Spain and the UK as major destinations with 517, 486 and
322 thousand tonnes, respectively. The main growth was
90 thousand tonnes of commodities destined to Angolan
ports.
The domestic maritime coastal trade (port traffic between
national ports) presented a fall of 5.7% compared to 2005.

MOVIMENTO GLOBAL NO PORTO DE LEIXÕES
GLOBAL TRAFFIC AT THE PORT OF LEIXÕES
Em 2006, o movimento global de mercadorias no Porto de Leixões alcançou de

In 2006, the global traffic of commodities at the Port of

novo a fasquia dos 14 milhões de toneladas. A evolução do movimento de merca-

Leixões reached a new level of 14 million tonnes. The trend

dorias por sector operacional é reflectida no quadro seguinte.

in commodities traffic per operational sector is presented in
the following table.

REPARTIÇÃO POR SECTORES OPERACIONAIS DISTRIBUTION PER OPERATIONAL SECTOR
SECTORES SECTORS

2006

2005

CAIS COMERCIAIS COMMERCIAL QUAYS

6 752

6 556

3,0%

570

487

17,0%

3 866

3 539

9,2%

26

9

188,9%

2 150

2 302

-6,6%

140

219

-36,1%

7 264

7 494

-3,1%

14 016

14 051

-0,2%

CARGA GERAL FRACCIONADA BREAK-BULK CARGO
CARGA CONTENTORIZADA CONTAINERISED CARGO
CARGA RO-RO RO-RO CARGO
GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK
GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK
TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO OIL AND OCEAN TERMINALS

TOTAL

VAR. % 06/05

UNID. 1000 TON.

O ano de 2006 fica marcado por grandes variações em todos os sectores

There were wide variations in all operational sectors in 2006.

operacionais. Nos Cais Comerciais, enquanto a Carga Geral regista ganhos

In commercial quays, whilst the break-bulk cargo registered

importantes, os Granéis têm quebras significativas.

significant gains, bulk cargo experienced significant falls.

Os ganhos alcançados na carga geral face ao ano anterior foram motivados
pelos seguintes comportamentos: a carga geral fraccionada verificou quase

The gains achieved in general cargo compared to the previous year were the result of the following factors: break-bulk
cargo reached almost more 100 thousand tonnes (17%);

mais 100 mil toneladas (17,0%); a carga contentorizada regista um acréscimo

containerised cargo recorded an increase of over 300 thou-

de mais de 300 mil toneladas (9,2%); e a carga ro-ro apresenta uma variação

sand tonnes (9.2%); and ro-ro cargo showed a positive

positiva pela primeira vez desde 2001, graças à linha SeaRoad que iniciou a

change for the first time since 2001, thanks to the SeaRoad

operação em Setembro de 2006 e que motivou um crescimento deste tipo de

line which started operating in September 2006 and which

carga em 17 mil toneladas (188,9%). As quebras reflectem-se nos granéis

stimulated an increase in this type of cargo by 17 thousand
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sólidos, que recuaram 150 mil toneladas (-6,6%) e nos granéis líquidos, que

tonnes (188.9%). The falls occurred in the solid bulk, which

decresceram 80 mil toneladas (-36,1%), ambos os casos comparados com o

fell back 150 thousand tonnes (-6.6%) and in the liquid bulk,

registado no ano transacto.

which fell 80 thousand tonnes (-36.1%), both in comparison

No outro sector operacional, Terminais Petroleiro e Oceânico, registou-se no
ano de 2006 o início da operação deste último terminal, que desviou parte

with the previous year.
In the other operational sector, the Oil and Ocean Terminals,
this last terminal began operating in 2006, which diverted

da movimentação de petróleo em bruto do Terminal Petroleiro para esta nova

some of the crude oil traffic from the Oil Terminal to this

estrutura. No global, verifica-se uma ligeira retracção da movimentação, em

new structure. Overall, a slight decrease in traffic of 230

230 mil toneladas (-3,1%) em comparação com 2005.

thousand tonnes (-3.1%) was confirmed, in comparison with

Nos gráficos que se seguem, pode verificar-se que a distribuição da movimen-

2005.

tação global de mercadorias segundo tipo de acondicionamento de carga

The following graphs show the distribution of overall traffic

revela uma ligeira deslocação (3%) dos granéis para a carga geral:

of commodities according to type of cargo storage and reveal a slight switch (3%) from bulk to general cargo:

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2006
GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2006
4,1%
27,6%

0,2%

34

52,8%

15,3%

CARGA FRACCIONADA BREAK-BULL CARGO

RO-RO RO-RO

CARGA CONTENTORIZADA CONTAINEISED CARGO

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK

GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2005
GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2005

3,5%
25,2%

0,1%
54,9%

Actividade portuária
Port activity

16,4%

CARGA FRACCIONADA BREAK-BULL CARGO

RO-RO RO-RO

CARGA CONTENTORIZADA CONTAINEISED CARGO

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK

GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK

CARGA GERAL FRACCIONADA
BREAK-BULK CARGO
No quadro seguinte apresenta-se a evolução face a 2005 das principais mer-

The following table shows the development of the main

cadorias movimentadas neste segmento de carga que verificou um acréscimo

commodities handled in this cargo segment compared to

considerável relativamente ao ano anterior (17,0%).

2005, which reflects a considerable increase in relation to
the previous year (17.0%).

CARGA GERAL FRACCIONADA BREAK-BULK CARGO
MERCADORIAS COMMODITIES

2006

2005

VAR. % 06/05

FERRO/AÇO N. D. IRON/STEEL N.S.

175

103

69,9%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO) IRON OR STEEL (PLATE/ROLL)

161

79

103,8%

MADEIRA SERRADA SAWN WOOD

50

99

-49,5%

PARALELEPÍPEDOS GRANITE PAVING CUBES

37

42

-11,9%

MADEIRA EM BRUTO TIMBER

33

82

-59,8%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES MACHINERY, APPLIANCES AND PARTS

30

27

11,1%

MADEIRA PRENSADA PRESSED WOOD

16

9

77,8%

PEDRAS DE GRANITO GRANITE BLOCKS

15

22

-31,8%

AUTOMÓVEIS AUTOMOBILES

13

9

44,4%

AÇÚCAR SUGAR
MERCADORIAS DIVERSAS OTHER COMMODITIES

TOTAL

8

0

-

32

16

100,0%

570

487

17,0%

UNID. 1000 TON.

As mercadorias mais representativas neste segmento de carga, o ferro/

The most representative commodities in this cargo segment,

aço (n.d.) e o ferro/aço (chapa/arco), registaram excelentes acréscimos de

iron/steel (n.s.) and iron/steel (plate/roll), registered

movimentação face ao volume conseguido no ano anterior: 72 mil toneladas

excellent increases compared to the volume achieved in

(69,9%) e 82 mil toneladas (103,8%) respectivamente. As madeiras tiveram
uma evolução negativa, tendo a madeira serrada apresentado um decréscimo

the previous year: 72 thousand tonnes (69.9%) and 82
thousand tonnes (103.8%), respectively. There was a
negative trend in wood sector, with sawn wood showing a

de 49 mil toneladas (-49,5%) e a madeira em bruto recuado 49 mil toneladas

decrease of 49 thousand tonnes (-49.5%) and timber a fall

(-59,8%).

of 49 thousand tonnes (-59.8%)

No global da carga geral fraccionada movimentada nos portos do continente,

In total the general break-bulk cargo handled in the ports of

registou-se no ano de 2006 uma subida de 795 mil toneladas (19,1%)

mainland Portugal in 2006, registered an increase of 795

relativamente a 2005.

thousand tonnes (19.1%) in comparison to 2005.
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CARGA GERAL FRACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE BREAK-BULK CARGO IN THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006
1000 TON

LEIXÕES
AVEIRO
LISBOA
SETÚBAL

TOTAL

%

VAR. % 06/05

1000 TON

%

570

11,5%

487

11,7%

17,0%

1 656

33,4%

1 376

33,1%

20,3%

537

10,8%

439

10,6%

22,3%

1 442

29,1%

1 212

29,2%

19,0%

36

0,7%

29

0,7%

24,1%

711

14,4%

614

14,8%

15,8%

4 952

100,0%

4 157

100,0%

19,1%

SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS

2005

Todos os portos (principais) registaram neste segmento de carga subidas

All the main ports registered significant increases in this

consideráveis em 2006 relativamente ao ano anterior. O Porto de Leixões,

cargo segment during 2006 compared to the previous

apesar da forte subida apresentada relativamente a 2005, foi o mais conser-

year. The Port of Leixões, in spite of a strong performance

vador. O Porto de Aveiro continua a ser líder de mercado com 33,4%.

relative to 2005, was the most conservative. The Port of
Aveiro retained the market leadership with 33.4%.

CARGA CONTENTORIZADA
CONTAINERISED CARGO
36

2006 foi um ano de forte crescimento na carga contentorizada para o Porto

2006 was a year of strong growth in containerised cargo

de Leixões, tendo-se registado uma variação positiva de 327 mil toneladas

segment for the Port of Leixões, recording an increase of 327

(9,2%) em comparação com o ano anterior.

thousand tonnes (9.2%) in comparison to the previous year.

Tal como em 2005 as principais mercadorias movimentadas neste segmento
de carga, foram: fios, tecidos e artigos têxteis, bebidas (n.d.), azulejos, mosai-

As in 2005, the main commodities handled in this cargo
segment were: yarn, woven fabrics and textile articles,
beverages (n.s.), tiles, mosaics, etc., iron/steel (n.s.) and

cos, etc., ferro/aço (n.d.) e matérias plásticas (bruto e obra) e papel e cartão.

plastics (raw and processed) and paper and carton. The

Destacam-se os fortes crescimentos verificados nos fios, tecidos e artigos

strong growth in yarn, woven fabrics and textile articles of 40

têxteis em 40 mil toneladas (18,7%), nas bebidas (n.d.) em 62 mil toneladas

thousand tonnes (18.7%), beverages (n.s.) of 62 thousand

(37,1%) e no ferro/aço (n.d.) em 30 mil toneladas (19,9%).

tonnes (37.1%) and iron/steel (n.s.) of 30 thousand tonnes
(19.9%) should be highlighted.

Título de Secção
Título de Secção - inglês

CARGA GERAL CONTENTORIZADA CONTAINERISED CARGO
MERCADORIAS COMMODITIES
FIOS, TECIDOS E ARTIG. TEXTEIS YARN, WOVEN FABRICS AND TEXTILE ARTICLES

2006

2005

VAR. % 06/05

260

219

18,7%

BEBIDAS, N.D. BEVERAGES N.S.

229

167

37,1%

AZULEJOS, MOSAICOS, ETC. TILES, MOSAICS, ETC.

200

187

7,0%

FERRO/AÇO N. D. IRON/STEEL N.S.

181

151

19,9%

MATÉRIAS PLÁSTICAS (BRUTO E OBRA) PLASTICS (RAW AND PROCESSED)

161

138

16,7%

PAPEL E CARTÃO PAPER AND CARD

126

140

-10,0%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES MACHINERY, APPLIANCES AND SPARE PARTS

93

82

13,4%

MADEIRA SERRADA SAWN WOOD

75

78

-3,8%

MADEIRA PRENSADA PRESSED WOOD

71

81

-12,3%

PRODUTOS QUÍMICOS CHEMICAL PRODUCTS

69

57

21,1%

CORTIÇA (BRUTO,OBRA) CORK (RAW, PROCESSED)

60

49

22,4%

VINHO COMUM ORDINARY WINE

50

51

-2,0%

VINHO DO PORTO PORT WINE

48

53

-9,4%

ALUMÍNIO,COBRE,CHUMBO,ZINC.OUT ALUMINIUM, COPPER, ZINC AND OTHERS

44

38

15,8%

BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, EM BRUTO NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER, RAW

44

42

4,8%

ALGODÃO N/ CARDADO NON CARDED COTTON

37

44

-15,9%

MADEIRA EM BRUTO TIMBER

35

35

0,0%

MADEIRA EM OBRA PROCESSED WOOD

32

32

0,0%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO) IRON OR STEEL (PLATE/ROLL)

32

12

166,7%

32

33

-3,0%

MERCADORIAS DIVERSAS OTHER COMMODITIES

1 209

1 131

6,9%

TARAS DE CONTENTORES TARE OF CONTAINERS

778

719

8,2%

3 866

3 539

9,2%

CHASSIS E PEÇAS P/VEÍCULOS CHASSIS AND SPARE PARTS FOR VEHICLES

TOTAL
UNID. 1000 TON.

A carga contentorizada conheceu em 2006 um forte crescimento a nível dos

Containerised cargo handled at the ports of mainland

portos continentais, tendo registado um incremento de 1 179 mil toneladas

Portugal experienced strong growth in 2006, registering an

(12,3%) em comparação com 2005.

increase of 1 179 thousand tonnes (12.3%) in comparison
to 2005.
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CARGA GERAL CONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE CONTAINERISED CARGO AT THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TON

%

1000 TON

%

LEIXÕES

3 866

35,8%

3 539

36,8%

9,2%

LISBOA

5 198

48,2%

5 159

53,7%

0,8%

SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL

120

1,1%

113

1,2%

6,2%

1 473

13,7%

658

6,9%

123,9%

133

1,2%

142

1,5%

-6,3%

10 790

100,0%

9 611

100,0%

12,3%

Os Portos de Leixões e de Sines foram os responsáveis por este excelente

The Ports of Leixões and Sines were responsible for this

resultado, tendo o primeiro crescido 327 milhares de toneladas (9,2%) e o se-

excellent result, the former with the increase of 327 million

gundo 815 milhares de toneladas (123,9%) face a 2005. O Porto de Sines re-

tonnes (9.2%) and the latter of 815 million tonnes (123.8%)

gista mesmo um ganho de quota de mercado significativo, subindo quase 7,0%,
enquanto que o Porto de Lisboa apresenta uma quebra de mais de 5,0%.

in comparison to 2005. The Port of Sines also recorded a
significant increase in market share, by almost 7.0%, whilst
the Port of Lisbon showed a fall of more than 5.0%.

TRÁFEGO ROLL-ON/ROLL-OFF
ROLL-ON/ROLL-OFF TRAFFIC
38

Contando com o contributo do início da operação do serviço de linha regular

As a result of the contribution from the start-up of the regular

SeaRoad em Setembro, o movimento ro-ro no Porto de Leixões em 2006 inverteu

SeaRoad line in September, the Port of Leixões ro-ro traffic,

a tendência decrescente dos últimos anos, fixando-se nas 26 mil toneladas, ou

in 2006, reversed the falling trend of recent years, by finishing

seja, mais 17 mil toneladas que no ano anterior (188,9%).

with 26 thousand tonnes, which means an increase of 17
thousand tonnes compared to the previous year (188.9%).

TRÁFEGO ROLL-ON/ROLL-OFF ROLL-ON/ROLL-OFF TRAFFIC
MERCADORIAS COMMODITIES

2006

2005

VAR. % 06/05

AUTOMÓVEIS AUTOMOBILES

5

6

-16,7%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES MACHINERY, APPLIANCES AND SPARE PARTS

2

1

100,0%

FIOS, TECIDOS E ARTIG. TEXTEIS YARN, WOVEN FABRICS AND TEXTILE ARTICLES

2

0

-

MERCADORIAS DIVERSAS OTHER COMMODITIES

9

2

350,0%

TARAS TARE

8

0

-

26

9

188,9%

TOTAL
UNID. 1000 TON.

No conjunto dos portos do continente registou-se, em 2006, uma subida ligeira

The group of the ports of mainland Portugal registered, in

de 11 mil toneladas neste segmento de carga face a 2005 (2,8%).

2006, a slight increase of 11 thousand tonnes in this cargo
segment compared to 2005 (2.8%).

Actividade portuária
Port activity

TRÁFEGO ROLL-ON/ ROLL-OFF NOS PORTOS DO CONTINENTE ROLL-ON/ROLL-OFF TRAFFIC IN THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

1000 TON

%

26

6,3%

9

2,3%

188,9%

5

1,1%

12

3,0%

-58,3%

SETÚBAL

377

92,5%

376

94,7%

0,3%

TOTAL

408

100,0%

397

100,0%

2,8%

LEIXÕES
LISBOA

1000 TON

VAR. % 06/05
%

O Porto de Leixões foi o responsável pela variação positiva neste segmento

The Port of Leixões was responsible for the positive change

de carga, que devido ao bom desempenho obtido aumentou a sua quota de

in this cargo segment, which as a result of the solid perfor-

mercado dos 2,3% para os 6,3%, em contrapartida com os decréscimos ve-

mance, increased its market share from 2.3% to 6.3%, in

rificados nos restantes portos. O Porto de Setúbal, continua como o principal
porto de movimentação da carga ro-ro, com um peso de 92,5%.

contrast to the decreases incurred at the other ports. The
Port of Setúbal remains the main port for ro-ro cargo, with
a share of 92.5%.

GRANÉIS SÓLIDOS
SOLID BULK
O movimento de granéis sólidos no Porto de Leixões em 2006 recuou aproxi-

The volume of solid bulk at the Port of Leixões, in 2006, de-

madamente 150 mil toneladas, fixando-se nos 2 150 mil toneladas. A evolução

creased approximately 150 thousand tonnes, and established

verificada nas principais mercadorias deste segmento de carga, está reflecti-

at 2 150 thousand tonnes. The following table summarises

da no quadro que se segue.

39

the evolution of the main commodities in this segment.

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK
MERCADORIAS COMMODITIES
SUCATA SCRAP METAL

2006

2005

VAR. % 06/05

490

475

3,2%

TRIGO WHEAT

458

478

-4,2%

CIMENTO CEMENT

306

344

-11,0%

PARALELEPÍPEDOS GRANITE PAVING CUBES

242

265

-8,7%

MILHO CORN

222

196

13,3%

AÇÚCAR SUGAR

121

133

-9,0%

SOJA SOYA

105

69

52,2%

FORRAGENS FORAGE
MERCADORIAS DIVERSAS OTHER COMMODITIES

TOTAL

67

218

-69,3%

139

124

12,1%

2 150

2 302

-6,6%

UNID. 1000 TON.
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A sucata, o trigo e o cimento continuam a ser as principais mercadorias movi-

The main commodities handled, as solid bulk, continue to be

mentadas como granéis sólidos, tendo tido variações diversas. Enquanto que

scrap metal, wheat and cement, with some variations. While

a movimentação de sucata cresceu 15 mil toneladas (3,2%), as movimenta-

scrap metal has increased 15 thousand tonnes (3.2%),
wheat and cement decreased 20 thousand tonnes (-4.2%)

ções de trigo e cimento decresceram 20 mil toneladas (-4,2%) e 38 mil tone-

and 38 thousand tonnes (-11.0%), respectively. The accen-

ladas (-11,0%), respectivamente. Realça-se pela negativa a quebra acentuada

tuated fall in the handling of animal feedstuffs, of 151 thou-

verificada na movimentação das forragens, de 151 mil toneladas (-69,3%).

sand tonnes (-69.3%), is significant.

A evolução verificada em 2006, no total dos portos do continente, caracteri-

The confirmed trend in 2006, across all the ports of main-

zou-se por uma quebra ligeira na movimentação de granéis sólidos, de 213 mil

land Portugal, was a slight fall in solid bulk, of 213 thousand

toneladas (-1,1%).

tonnes (-1.1%)

GRANÉIS SÓLIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE SOLID BULK IN THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

LEIXÕES

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TON

%

1000 TON

%

2 150

11,6%

2 302

12,3%

-6,6%

AVEIRO

1 159

6,2%

1 416

7,5%

-18,1%

LISBOA

5 056

27,2%

5 203

27,7%

-2,8%

SETÚBAL

3 172

17,1%

3 224

17,2%

-1,6%

SINES

6 180

33,3%

5 802

30,9%

6,5%

852

4,6%

835

4,4%

2,0%

18 569

100,0%

18 782

100,0%

-1,1%

OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL
40

À excepção do Porto de Sines, todos os portos (principais) registaram quebras

With the exception of the Port of Sines, all the main ports

na movimentação de granéis sólidos em 2006. Destaque pela negativa para

registered falls in solid bulk traffic, in 2006. The most northern

os portos mais a norte do país (Leixões e Aveiro) que registaram quebras mais

ports (Leixões and Aveiro) experienced the most accentuated

acentuadas, enquanto que os Portos de Lisboa e Setúbal tiveram reduções
mais ligeiras. O Porto de Sines apresentou uma subida considerável (6,5%),
reforçando a condição de líder de mercado de 30,9%, para os 33,3%.

Título de Secção
Título de Secção - inglês

falls, whilst the Ports of Lisbon and Setúbal experienced
smallest reductions. The Port of Sines recorded a significant
increase (6.5%), reinforcing its position as market leader and
increasing its share from 30.9% to 33.3%.

GRANÉIS LÍQUIDOS
LIQUID BULK
Após ter atingido em 2005 o valor mais alto desde 2001, a movimentação de

After having reached the highest values since 2001, during

granéis líquidos no Porto de Leixões recuou em 2006, para 7 404 mil tonela-

2005, the liquid bulk traffic at the Port of Leixões fell back in

das (-4,0%).

2006, to 7 404 thousand tonnes (-4.0%).

GRANÉIS LÍQUIDOS LIQUID BULK
LOCAIS LOCATIONS

2006

2005

TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO OIL AND OCEAN TERMINALS

7 264

7 494

-3,1%

140

219

-36,1%

7 404

7 713

-4,0%

CAIS COMERCIAIS COMMERCIAL QUAYS

TOTAL

VAR. % 06/05

UNID. 1000 TON.

A entrada em funcionamento do Terminal Oceânico em 2006, implicou o des-

The begining of the operations at the Ocean Terminal in

vio de parte do movimento de petróleo em bruto, que entretanto se efectuava

2006, resulted in the diversion of a share of the crude oil

no Terminal Petroleiro, para a nova estrutura.

traffic, which in the meantime was handled at the Oil Terminal, by a new structure.

No quadro seguinte pode constatar-se as alterações verificadas no volume

The following table details the changes in the volume of

de carga movimentada por posto de acostagem dos Terminais Petroleiro e

cargo handled by berth from the Oil and Ocean Terminal.
41

Oceânico.

TERMINAL PETROLEIRO OIL TERMINAL

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TON

%

1000 TON

%

POSTO A PIER A

3 404

46,9%

4 552

60,7%

-25,2%

POSTO B PIER B

2 001

27,5%

2 468

32,9%

-18,9%

POSTO C PIER C

496

6,8%

474

6,3%

4,6%

TERMINAL OCEÂNICO OCEAN TERMINAL

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TON

%

1000 TON

%

TOGL TOGL *

1 363

18,8%

0

0,0%

-

TOTAL

7 264

100,0%

7 494

100,0%

-3,1%

* TERMINAL OCEÂNICO GALP - LEÇA GALP - LEÇA OCEAN TERMINAL

No global dos portos do continente registou-se uma ligeira quebra na movi-

The group of ports of mainland Portugal registered a slight

mentação de granéis líquidos em 2006, de 209 mil toneladas (-0,7%).

decrease in the liquid bulk traffic in 2006, of 209 thousand
tonnes (-0.7%).
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GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE LIQUID BULK IN THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TON

%

1000 TON

%

7 404

24,7%

7 713

25,5%

-4,0%

535

1,8%

536

1,8%

-0,2%

LEIXÕES
AVEIRO
LISBOA

1 392

4,6%

1 609

5,3%

-13,5%

SETÚBAL

1 092

3,6%

1 717

5,7%

-36,4%

19 506

65,0%

18 553

61,4%

5,1%

63

0,2%

73

0,2%

-13,7%

29 992

100,0%

30 201

100,0%

-0,7%

SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL

O Porto de Sines foi o único porto (principal) a registar uma variação positiva

The Port of Sines was the only main port to register a

relativamente a 2005, tendo apresentado um aumento aproximado de 1 milhão

positive change relatively to 2005, showing an increase of

de toneladas (5,1%). Ainda assim foi insuficiente para contrariar as perdas

approximately one million tonnes (5.1%). Even so, it was

registadas nos restantes portos, verificando-se uma redução de mais de 200
mil toneladas (-0,7%) na movimentação de granéis líquidos no total dos portos

not sufficient to counteract the losses recorded at the
other ports, with a reduction of over 200 thousand tonnes
(-0.7%) in the traffic of liquid bulk in all ports of mainland

do continente. Realce pela negativa para o Porto de Setúbal que recuou 625

portugal. The Port of Setúbal was notable in handing 625

mil toneladas (-36,4%) em relação a 2005.

thousand tonnes (-36.4%) less than in 2005.

Com o bom desempenho obtido o Porto de Sines reforçou a sua liderança,

With this good performance, the Port of Sines strength-

aumentando a sua quota de mercado de 61,4% para os 65,0%.

ened its leadership, increasing its market share form
61.4% to 65.0% .
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MOVIMENTO DE CONTENTORES
CONTAINER TRAFFIC
O movimento de contentores no Porto de Leixões continuou a crescer em 2006,

In 2006, the container traffic at the Port of Leixões continued

tendo dado um salto de mais de 16 mil contentores (7,0%) relativamente ao ano

to grow, with a step increase of over 16 thousand containers

transacto, quase alcançando a fasquia dos 250 mil contentores movimentados.

(7.0%) in relation to the previous year, almost reaching the
250 thousand container movement threshold.

CONTENTORES CONTAINERS

CHEIOS FULL
VAZIOS EMPTY

TOTAL

2006

2005

VAR. % 06/05 (Nº)

N.º

TEU

%

N.º

TEU

%

187 017

288 338

74,9%

172 491

266 023

73,9%

8,4%

62 553

90 049

25,1%

60 803

85 979

26,1%

2,9%

249 570

378 387

100,0%

233 294

352 002

100,0%

7,0%

O movimento de contentores cheios foi o grande responsável por este bom

The traffic of full containers was mainly responsible for this

resultado, tendo crescido mais de 14 mil toneladas (8,4%) face a 2005.

good result, with an increase of more than 14 thousand
tonnes (8.4%) in relation to 2005.

Actividade portuária
Port activity

DIMENSÃO DOS CONTENTORES CONTAINER DIMENSION
DIMENSÃO DOS CONTENTORES CONTAINER DIMENSION

2006

2005

VAR. % 06/05

N.º

%

N.º

%

CONTENTORES DE 20’ 20 FT CONTAINERS

120 400

48,2%

114 069

48,9%

5,6%

CONTENTORES DE 40’ 40 FT CONTAINERS

126 451

50,7%

117 174

50,2%

7,9%

2 719

1,1%

2 051

0,9%

32,6%

249 570

100,0%

233 294

100,0%

7,0%

CONTENTORES COM OUTRAS DIMENSÕES CONTAINER WITH OTHER DIMENSION

TOTAL

Ao contrário de 2005, os contentores de 20 pés reduziram o seu peso na totalida-

Contrary to 2005, 20 ft containers took a reduced share of

de de contentores movimentados (de 48,9% para 48,2%), perdendo tanto para

total container traffic (from 48.9% to 48.2%), losing out to

os contentores de 40 pés como para os contentores de restantes dimensões.

both 40 ft containers and containers of other dimensions.

MOVIMENTO DE CONTENTORES
CONTAINER TRAFFIC

200 000

158 984

146 560

150 000
100 000

89 749

86 084

1 000

43

837

0
2006

650
2005

TERMINAL DE CONTENTORES NORTE NORTH CONTAINER TERMINAL
TERMINAL DE CONTENTORES SUL SOUTH CONTAINER TERMINAL

CAIS CONVENCIONAIS CONVENTIONAL QUAYS

O movimento por local de operação evidencia que o Terminal de Contentores Sul

The handling per operational location shows that the South

volta a crescer a um ritmo mais elevado que o Terminal de Contentores Norte

Container Terminal grew at a higher level than the North Con-

(8,5% contra 4,3%), assumindo um peso cada vez mais significativo no total de

tainer Terminal (8.5% compared with 4.3%), assuming an in-

contentores movimentados no Porto de Leixões (63,7%).

creasingly significant share of the total container traffic at the
Port of Leixões (63.7%).

No total dos portos do continente foi ultrapassada em 2006, a barreira dos

The group of the ports of mainland Portugal exceeded the

1 milhão de TEU’s movimentados.

barrier of the one million TEU’s (Twenty Foot Equivalent
Units) traffic.
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MOVIMENTO DE CONTENTORES NOS PORTOS DO CONTINENTE CONTAINER TRAFFIC AT PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2006

2005

VAR. % 06/05

1000 TEU

%

1000 TEU

%

LEIXÕES

378

36,4%

352

37,4%

7,5%

LISBOA

513

49,3%

513

54,6%

-0,1%

SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS OTHER PORTS

TOTAL

16

1,5%

13

1,4%

19,7%

122

11,7%

51

5,4%

139,2%

10

1,0%

11

1,2%

-7,2%

1 039

100,0%

940

100,0%

10,5%

O desempenho do Porto de Sines, que movimentou mais 71 mil TEU’s que

The performance of the Port of Sines, which handled over

no ano de 2005 (139,2%), fixando-se nos 122 mil TEU’s, foi decisivo para o

71 thousand TEU’s more than in 2005 (139.2%), reaching

resultado alcançado, de 1 039 mil TEU’s (mais 10,5% face a 2005). O Porto

a total of 122 thousand TEU’s, was decisive in the achieve-

de Leixões registou um aumento significativo de 26 mil TEU’s (7,5%) relativamente a 2005, mas que não foi suficiente para contrariar a perda ligeira de
quota de mercado de 1,0%, para os 36,4%.

ment of 1 039 thousand TEU’s (an additional 10.5% compared to 2005). The Port of Leixões recorded a significant
increase of 26 thousand TEU’s (7.5%) relatively to 2005,
although it was insufficient to counteract the slight fall in
market share of 1.0%, to 36.4%.

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS
PASSENGER TRAFFIC
44

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS PASSENGER TRAFFIC

2006

2005

VAR. % 06/05

DESEMBARQUE DISEMBARKING

88

117

-24,8%

EMBARQUE EMBARKING

74

95

-22,1%

TRÂNSITO IN TRANSIT

20 467

17 504

16,9%

TOTAL GLOBAL GLOBAL TOTAL

20 629

17 716

16,4%

O movimento de passageiros no Porto de Leixões apresentou em 2006 um

The Port of Leixões registered a considerable increase

crescimento considerável (16,4%), quase recuperando o valor de 2004.

(16.4%) in total passenger traffic in 2006, almost recovering

O regime de tráfego dominante continua a ser o de passageiros em trânsito,

the level achieved in 2004.

sendo os restantes residuais.

The dominant traffic regime continues to be passengers in transit, with the other categories registering only residual results.

PORTO DE PESCA
FISHING HARBOUR
No ano de 2006 o porto de pesca de Matosinhos apresentou uma subida de

In 2006, the Matosinhos fishing harbour registered an

mais de 2 mil toneladas no volume de descarga em comparação com 2005

increase in unloaded volume of over 2 thousand tonnes in

(10,0%), fixando-se nas 23 mil toneladas.

relation to 2005 (10.0%), totalling 23 thousand tonnes.

Actividade portuária
Port activity

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS E SEGURANÇA
PORT OPERATIONS AND SECURITY

05

SERVIÇOS MARÍTIMOS
MARITIME SERVICES
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O nível de actividade dos serviços marítimos prestados aos navios encontra-

The quantity of maritime services provided to shipping is

se vertido nos quadros a seguir apresentados:

found detailed in the following tables:

SERVIÇO DE PILOTAGEM PILOTAGE SERVICES
TIPO DE MANOBRA
TYPE OF MANOEUVRE

N.º DE SERVIÇOS
NR. OF SERVICES
2006

VAR.% 06/05

DURAÇÃO MÉDIA DO SERVIÇO (MIN.)
AVERAGE DURATION OF THE SERVICE (MIN.)

2005

2006

VAR.% 06/05

2005

ATRACAÇÃO MOORING

2 676

2 746

-2,6%

63

60

5,0%

LARGADA DEPARTURE

2 665

2 745

-2,9%

34

33

3,0%

320

322

-0,6%

46

44

4,5%

5 661

5 813

-2,6%

48

46

4,4%

MUDANÇA SHIFT

TOTAL

EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE PILOTAGEM
PILOTAGE SERVICES UNDERTAKEN
6 000

320

322

2 665

2 745

2 676

2 746

5 000
4 000
MUDANÇA SHIFT

LARGADA DEPARTURE

ATRACAÇÃO MOORING

3 000
2 000
1 000
0
2006

2005
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SERVIÇO DE REBOQUE TOWAGE
TIPO DE MANOBRA
TYPE OF MANOEUVRE

N.º DE SERVIÇOS
NR. OF SERVICES

VAR.% 06/05

TEMPO MÉDIO DE MANOBRA (MIN.)
AVERAGE MANOUEVRE TIME (MIN.)

2006

2005

ATRACAÇÃO MOORING

1 477

1 408

4,9%

LARGADA DEPARTURE

957

936

2,2%

24

23

4,3%

MUDANÇA SHIFT

111

106

4,7%

45

38

18,4%

2 545

2 450

3,9%

36

35

2,9%

TOTAL

2006

2005

44

43

VAR.% 06/05

2,3%

EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE REBOQUE
TOWAGE SERVICES UNDERTAKEN
3 000
2 500

111

106

2 000

957

936

1 477

1 408

1 500

MUDANÇA SHIFT

1 000
LARGADA DEPARTURE

500
0

ATRACAÇÃO MOORING

2006

2005
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SERVIÇO DE AMARRAÇÃO MOORING SERVICES
TIPO DE MANOBRA
TYPE OF MANOEUVRE

N.º DE SERVIÇOS
NR. OF SERVICES
2006

2005

VAR.% 06/05

ATRACAÇÃO MOORING

3 079

3 138

-1,9%

LARGADA DEPARTURE

3 072

3 145

-2,3%

TOTAL

6 151

6 283

-2,1%

Os serviços de pilotagem e amarração registaram um ligeiro decréscimo face

Pilotage and mooring services registered a slight fall

a 2005, consequência directa da diminuição do número de navios que esca-

compared to 2005, as a direct consequence of a reduction in

laram o Porto de Leixões.

the number of vessels which called in the Port of Leixões.

Em sentido inverso, o serviço de reboque registou um aumento do número de

Conversely, towage service recorded an increase in the

utilizações de rebocadores em apoio às manobras dos navios, crescimento

number of tugboats use in support of vessel manoeuvres,

associado a uma maior arqueação bruta média dos navios que demandaram

a growth associated with the increase of the average gross
tonnage of the vessels that call the Port of Leixões.

o Porto de Leixões.

ALUGUER DE EQUIPAMENTO MARÍTIMO MARITIME EQUIPMENT HIRING
EQUIPAMENTO
EQUIPMENT

N.º DE SERVIÇOS
NR. OF SERVICES

VAR.% 06/05

TEMPO MÉDIO DE UTILIZAÇÃO (MIN.)
AVERAGE USE TIME (MIN.)

2006

2005

LANCHAS LAUNCHES

74

55

34,5%

44

41

7,3%

REBOCADORES TUGBOATS

11

8

37,5%

100

79

26,6%

Operações portuárias e segurança
Port operations and security

2006

VAR.% 06/05

2005

As utilizações de equipamento marítimo, resultantes essencialmente do trans-

The use of maritime equipment results primarily from the

porte de pessoas (entre outros: tripulantes, técnicos e inspectores) e equipa-

transportation of people (including: crew members, tech-

mentos, registaram em termos percentuais um aumento significativo, o qual

nicians and inspectors) and equipment, registering in per-

se deve essencialmente à prestação de serviços no novo Terminal Oceânico
de Leixões.

centage terms a significant increase, essentially due to the
provision of services to the new Ocean Terminal of Leixões.

COORDENAÇÃO, SEGURANÇA E AMBIENTE
COORDINATION, SECURITY AND ENVIRONMENT
CENTRO DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA
A inauguração das instalações do Centro de Coordenação e Segurança do

COORDINATION AND SECURITY CENTRE
The opening of the Coordination and Security Centre

Porto de Leixões dotou a autoridade portuária com uma solução de supervi-

of the Port of Leixões provided the port authority with a

são e controlo que assegura a gestão da actividade portuária, nas vertentes

solution for supervision and control for the management

do controlo de operações e da vídeo vigilância, e representa um importante

of port activities, in terms of control of operations and

instrumento de planeamento e gestão do navio, permitindo uma maior fluidez

video surveillance, and represents an important instrument

no tráfego e no desembaraço de mercadorias do Porto de Leixões.
Este novo Centro contribui para uma maior segurança da operação portuária,
permitindo acompanhar a implementação das boas práticas ambientais. No

for vessel’s planning and management, enabling greater
flexibility over traffic flow and the unloading of commodities
for the Port of Leixões.
This new Centre contributes to improve the security of

mesmo espaço estão concentrados os serviços de planeamento, segurança,

the port operation, guiding the implementation of good

ambiente, pilotagem e rebocadores do Porto de Leixões, permitindo uma coor-

environmental practices. It combines the planning, security,

denação integrada e uma resposta mais célere em situações de emergência.

environmental, pilotage and towage services of the Port of
Leixões, facilitating integrated coordination and a swifter
51

response to emergency situations.

COMBATE À POLUIÇÃO

FIGHTING POLLUTION

Durante o ano 2006 foram realizadas no Porto de Leixões 5 intervenções de

During 2006, there were 5 responses to pollution fighting in

combate à poluição, sendo utilizado nestas acções 1 050 metros de barreiras
de contenção e 440 metros de manta absorvente.

the Port of Leixões, which required , the use of 1 050 metres
of containment booms and 440 meters of absorbent cloth.

RECEPÇÃO DE RESÍDUOS

WASTE RECEPTION

No âmbito da legislação aplicável aos meios portuários de recepção de

Within the scope of the legislation applicable to the port

resíduos, Decreto-Lei n.º 165/2003, de 24 de Julho, salienta-se o facto
de a totalidade dos navios abrangidos por este diploma ter apresentado a
respectiva Declaração de Resíduos.

environment for waste reception , Decree-Law nr. 165/2003,
of 24th July, it should be stressed that all vessels covered
by this Decree have presented their respective Waste
Declarations.

Os dados referentes aos anos de 2005 e 2006 são apresentados no quadro

The data referring to 2005 and 2006 is detailed in the

a seguir:

following table:

NÚMERO / NUMBER
DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2006

2005

DECLARAÇÕES DE RESÍDUOS WASTE DECLARATIONS

2 675

2 769

-3,4%

754

681

10,7%

EXECUÇÕES DE RECOLHA DE RESÍDUOS WASTE COLLECTION SERVICES

VAR. % 06/05
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Conforme resulta da leitura do quadro, destaca-se o aumento verificado nos

The tables show the confirmed increase in the waste collec-

serviços de recolha de resíduos durante 2006.

tion services during 2006.

MERCADORIAS PERIGOSAS

HAZARDOUS GOODS

O número de declarações de mercadorias perigosas analisadas e objecto de

The number of declarations of dangerous goods analysed

despacho registou um acréscimo de 1,1% face ao ano anterior, conforme se

and subject to dispatch registered a growth of 1.1% compared to the previous year, as shown in the following table.

apresenta no quadro seguinte:

NÚMERO / NUMBER
DESCRIÇÃO DESCRIPTION
DECLARAÇÕES HAZMAT HAZMAT DECLARATIONS
(1)

(1)

2005

VAR.% 06/05

1 827

1 807

1,1%

HAZARDOUS MATERIALS

ISPS – INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY SECURITY CODE

ISPS - INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY

No âmbito da protecção do transporte marítimo e dos portos, e decorridos

SECURITY CODE

aproximadamente dois anos e meio após a entrada em vigor do código ISPS,
foi publicado o Decreto-Lei n.º 226/2006, de 15 de Novembro, que atribui
competência de autoridade de protecção do porto às autoridades portuárias.
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2006

With regard to the protection of maritime transport and the
ports, and approximately two and a half years after application of the ISPS code, Decree-Law nr. 226/2006, of 15th
November was published, which attributed jurisdiction for

O referido diploma legal alarga o âmbito de aplicação das medidas de protec-

port protection to the port authorities.

ção a toda a área portuária, integrando, entre outras, as 7 instalações portuá-

This law broadened the scope of the application of mea-

rias de Leixões certificadas ao abrigo do código ISPS.

sures of protection to the whole of the port area, including,

O número de formulários apresentados pelos navios antes da entrada em por-

amongst others, the 7 port installations of Leixões certified

to, com a informação prevista na regra XI-2\9.2.1 da convenção SOLAS, pre-

under the cover of the ISPS code.

enchidos durante o ano 2006, foi de 2 405. Registe-se que para além daquele
número, 299 navios (entre outros: navios de guerra e navios não afectos ao
tráfego internacional) não apresentaram a referida informação, por estarem
excluídos do âmbito de aplicação do código ISPS.

The number of forms presented by vessels before entering the port, containing the information set out in rule XI2\9.2.1 of the SOLAS convention, during 2006, was 2 405.
In addition to that number, 299 vessels (including: warships
and vessels not involved in international traffic) did not present the information referred to, as they are excluded from
the provisions of the ISPS code.

Operações portuárias e segurança
Port operations and security

RECURSOS HUMANOS
HUMAN RESOURCES
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RECURSOS HUMANOS
HUMAN RESOURCES
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Concretizado o estatuto e modelo de gestão da APDL, como uma sociedade

The APDL memorandum and articles of association and

anónima de capital 100% público, onde se acentuam as competências de

management model was implemented, as a public limited

Autoridade Portuária, com funções de controlo e fiscalização;

company with 100% share capital, which emphasised the

Aprovado o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões (PEDPL),
onde se identificam os objectivos de desenvolvimento Porto de Leixões para

jurisdiction of the Port Authority, with control and inspection
functions;
With the approval of the Strategic Development Plan of the

o decénio 2004-2014;

Port of Leixões (PEDPL), identifying the development ob-

Definido o enquadramento humano e as competências necessárias para o

jectives for the Port of Leixões for the decade 2004-2014;

desempenho das actividades inerentes à realização e prossecução daqueles

Defined the staffing skills requirements for activities inher-

objectivos;

ent to the implementation and progressing of those objec-

A política de Gestão de Recursos Humanos caracteriza-se pela implementa-

tives;

ção de medidas direccionadas para a permanente valorização e desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores, tendente a promover, por um
lado, a sua plena identificação, envolvimento e motivação no seio da organiza-

The Human Resources Management Policy is characterised
by the implementation of measures directed to the continuous assessment, and employee personal and vocational
development, tending to encourage, on one side, their full

ção e, por outro lado, a corresponder aos desafios da mobilidade e polivalên-

identification, involvement and motivation at the heart of the

cia funcional que uma ajustada racionalização dos meios humanos impõe.

organisation and, on the other, to the challenges of mobility
and functional versatility that a necessary rationalisation of
human resources imposes.
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Das iniciativas neste âmbito desenvolvidas, destacam-se:
• Promoção e divulgação da cultura da empresa e a compreensão dos
seus valores e objectivos;
• Desenvolvimento da capacidade de liderança;
• Melhoria da comunicação interna;
• Adequado programa de formação e valorização profissional;
• Criterioso processo de Avaliação do Desempenho;
• Implementação de programas de prevenção, segurança e qualidade;
• Assunção de uma ajustada política de Responsabilidade Social;

The initiatives developed in this area include:
• Promotion and publication of the company culture
and an understanding of its values and objectives;
• Development of leadership capability;
• Improvement of internal communications;
• Preparation of a suitable training and vocational
assessment programme;
• Performance Evaluation Process Criteria;
• Implementation of prevention, safety and quality
programmes;
• Promotion of a Social Responsibility policy;

QUADRO DE PESSOAL – 31 DE DEZEMBRO PERMANENT STAFF – 31 DECEMBER
2006

2005

VAR. %

EFECTIVOS PERSONNEL

224

222

0,9 %

ACTIVOS ACTIVE

228

229

- 0,4 %

Efectivo - Trabalhador com vinculo permanente à Empresa Personnel - Worker contracted to the Company
Activos - Totalidade dos recursos humanos disponíveis Active - Total number of human resources available.

Estabilizado o quadro de pessoal, a partir de 2004 a movimentação de

Once the staffing levels have stabilised, from 2004 the

entradas e saídas de pessoal resultam, exclusivamente, de processos

staff changes have resulted exclusively from the retirement

de aposentação ou admissão de pessoal com específicas competências

or recruitment of personnel with specific technical skills,

técnicas, designadamente na área da informática.
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Não tendo ocorrido qualquer contratação de pessoal, a variação nos activos
de pessoal verificada em 2006, resultou da aposentação de um trabalhador.

particularly in the information systems area.
As there was no recruitment of personnel, the variation in
the staff numbers confirmed in 2006 resulted from the
retirement of one employee.

NÍVEIS DE HABILITAÇÕES QUALIFICATION LEVELS
2006

2005

VAR. %

ENSINO BÁSICO PRIMARY EDUCATION

78

78

0,0%

ENSINO SECUNDÁRIO SECONDARY EDUCATION

54

57

-5,3%

ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO HIGHER EDUCATION - POLYTECHNIC

21

20

5,0%

ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO HIGHER EDUCATION - UNIVERSITY

75

74

1,4%

Todos os trabalhadores da empresa têm a escolaridade mínima obrigatória,

All the company’s employees have a the minimum education

sendo de registar que 66% têm habilitações ao nível do 12º ano ou superior.

level, with 66% having qualified up to the 12th year of

Por outro lado, como consequência do forte investimento nos últimos anos

secondary school or higher education.

em recursos humanos com específicas competências técnicas e do processo
de apoio à valorização profissional de muitos dos trabalhadores, actualmente
42% do activo de pessoal detém um curso nível superior.

On the other hand, as a result of the recent significant
investment in human resources with specific technical skills
and implementing the process of personal and vocational
assessment for many employees, currently 42% of
employees have higher level education.

Recursos humanos
Human resources

ACTIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS
PERSONNEL BY OPERATING AREAS
72

88

13
26

29

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, SEGURANÇA E AMBIENTE PORT OPERATIONS, SECURITY AND ENVIRONMENT
OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS WORKS AND INFRASTRUCTURES

LOGÍSTICA E INFORMÁTICA LOGISTICS AND COMPUTERS

COMERCIAL E GESTÃO DOMÍNIO PÚBLICO COMMERCIAL AND PUBLIC MANAGEMENT

GESTÃO E SERVIÇO DE APOIO MANAGEMENT AND BACKUP SERVICES

Assegurando a APDL todo o serviço de reboque dos navios e mantendo, em

APDL guarantees the complete towage service for vessels

regime de permanência, uma tripulação de segurança ao porto de 24/dia e

and continuously maintains a crew on watch at the port 24

365 dias/ano, o sector das Operações Portuárias é o que tem afecto mais

hours a day, 365 days a year. The Port Operations sector is

meios humanos, sendo de destacar que 45 destes trabalhadores são mestres, motoristas marítimos ou marinheiros.

the one, which has involved most human resources, of which
45 are masters, coaster engineers or seafarers.

REGIME DE TRABALHO WORKING HOURS
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2006

2005

VAR. %

HORÁRIO NORMAL FIXO FIXED REGULAR TIMETABLE

69

70

-1,4%

HORÁRIO DE TURNO SHIFT TIMETABLE

15

14

7,1%

144

145

-0,7%

ISENÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO EXEMPT FROM WORK TIMETABLE

Sendo o Porto de Leixões uma estrutura portuária preparada para operar

As the Port of Leixões is a port structure developed for

ininterruptamente, a generalidade dos trabalhadores têm que estar aptos para,

continuous operations, most employees have to be able to

a cada momento, responder a qualquer solicitação, nomeadamente os que

respond to any request, particularly those who belong to

integram os sectores das Operações Marítimo - Portuárias e de Segurança
da Navegação, no que se incluiu o sector da Pilotagem e do Vessel Traffic

the Maritime Operations and Shipping Safety, which include
Pilotage and VTS - Vessel Traffic Services.
Such requirements demand the application of exempt from

Service “VTS”.

work timetable to employees of those sectors, representing

Tal necessidade implica a atribuição do regime de isenção de horário de

63% of the active personnel.

trabalho aos trabalhadores que integram aqueles sectores, e que representam
63% do pessoal activo.

TAXA DE ABSENTISMO ABSENTEEISM RATE

TAXA DE ABSENTISMO ABSENTEEISM RATE

2006

2005

VAR. %

3,54%

2,34%

51,3%

O agravamento da taxa de absentismo resulta, exclusivamente, da ocorrência

The worsening of the rate of absenteeism is solely the result

de várias situações de maternidade, sendo de registar em 2006 o gozo de

of several maternity cases, with 1 358 maternity leave days

1 358 dias de licença por maternidade.

registered in 2006.
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CUSTOS COM O PESSOAL PERSONNEL COSTS

CUSTOS COM PESSOAL PERSONNEL COSTS

2006

2005

VAR. %

11 837 845

11 560 216

2,4%

UNID: EUROS

Os custos com pessoal tiveram uma variação positiva de 2,4%, benefician-

Personnel costs incurred a positive change of 2.4%,

do do resultado do estudo actuarial referente às responsabilidades futuras

benefiting from the actuarial study with reference to the future

com o subsistema de saúde, que imputou ao exercício de 2006 um encargo

responsibilities with the health subsystem, which during the
2006 financial year incurred a charge of 1 845 463 euros which

de 1 845 463 euros, o que traduz uma redução de 5% comparativamente

was equivalent to a reduction of 5% compared to 2005.

com o ano de 2005.

ESTRUTURA DE CUSTOS COM PESSOAL PERSONNEL COSTS

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS REMUNERATIONS AND EXPENSES

(1)

REMUNERAÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS SOCIAL BODIES REMUNERATION
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES FIXED LEVEL REMUNERATION

2005

VAR. %

9 481 499

9 139 904

3,7%

260 411

264 757

-1,6%

5 443 345

5 286 418

3,0%

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO OVERTIME

104 998

89 838

16,9%

SUBSÍDIO DE TURNO SHIFT SUBSIDY

347 997

326 404

6,6%

1 125 983

1 095 337

2,8%

545 975

545 675

0,1%

70 539

24 245

190,9%

SUBSÍDIO I.H.T. I.H.T. SUBSIDY (EXEMPT FROM WORK TIMETABLE- EWT)
OUTRAS REMUNERAÇÕES OTHER REMUNERATION
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2006

PENSÕES PENSIONS
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL OTHER PERSONNEL COSTS
ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES COSTS OVER REMUNERATION

SUBSISTEMA DE SAÚDE HEALTH SUBSYSTEM

(2)

DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS) EXPENSES DURING THE FINANCIAL YEAR (ASSETS)
RESPONSABILIDADES FUTURAS FUTURE LIABILITIES

PRESTAÇÕES SOCIAIS WELFARE CHARGES

TOTAL= (1)+(2)+(3)
UNID: EUROS

Título de Secção
Título de Secção - inglês

(3)

356 671

449 316

-20,6%

1 225 581

1 057 913

15,8%

2 049 448

2 134 858

-4,0%

203 985

193 915

5,2%

1 845 463

1 940 943

-4,9%

306 898

285 453

7,5%

11 837 845

11 560 216

2,4%

A estrutura de custos com pessoal apresenta dois segmentos significativos

The staff cost structure has two significant segments

- remunerações certas e permanentes e encargos com o sistema comple-

– fixed level remunerations and the complementary health

mentar de saúde.

system expenses.

A evolução das rubricas relativas a remunerações certas e permanentes
resulta da actualização salarial fixada em 1,5% e da valorização profissional

The evolution of the categories relative to the fixed level
remuneration derives from the 1.5% wage rises, and
professional promotion in the employees’ respective career,

por medidas de reconversão ou de progressão nas respectivas carreiras,

after the performance of assessment process.

após processo de avaliação do desempenho.

The charge on the company for remunerations for employees

O encargo da empresa sobre remunerações referentes a trabalhadores inscritos

registered with Caixa Geral de Aposentações (Civil Service

na Caixa Geral de Aposentações sofreu um agravamento de 10% para 13%.

Pension Fund) suffered deterioration from 10% to 13%.

Relativamente ao subsistema de saúde e tendo presente que o estudo actu-

Relatively to the health sub-system and following the actuarial

arial efectuado às responsabilidades futuras teve como factores determinantes uma redução de 103 beneficiários aposentados (3,3%) e um aumento
da despesa de saúde em 2,5%, os encargos inerentes à manutenção deste
subsistema, que abrange todos os trabalhadores e aposentados, apresenta

study carried out on future liabilities, the determinant factors
suffered a reduction of 103 retired beneficiaries (3.3%) and
an increase of 2.5% in health costs, the charges involved in the
maintenance of this sub-system, which contains all the employees and retired people, which shows a reduction of 4%.

uma redução de 4,0%.

MASSA SALARIAL BULK OF SALARIES

MASSA SALARIAL BULK OF SALARIES

2006

2005

VAR. %

7 986 208

7 739 611

3,2%

UNID: EUROS

A massa salarial teve um agravamento de 3,2% resultante directamente do

The payroll increased 3.2% as a direct result of increas-

aumento das tabelas salariais em 1,5%, e do reflexo da evolução profissional

ing the wage charts of 1.5%, and the advancement in the

resultante do sistema de carreiras vigente, sendo de registar a aplicação da

careers of several workers, registering the application of

valorização excepcional para todos os trabalhadores no topo da respectiva
carreira e que reunissem os requisitos exigidos pelo nº 3 e 4 do nº 11º da

exceptional rewards to all employees at the top of their
respective career paths who bring together the requirements demanded by no. 3 and 4 of no. 11 of Decree Law nr.

Portaria nº 1098/97, de 21 de Dezembro, com a redacção dada pela Porta-

1098/97, of 21st December with the amendment provided

ria nº 1146/2005, de 8 de Novembro.

by Decree Law nr. 1146/2005, of 8th November.
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RESPONSABILIDADE SOCIAL SOCIAL RESPONSIBILITIES
2006

2005

VAR. %

SAUDE E PROTECÇÃO NA DOENÇA HEALTH AND PROTECTION FROM ILLNESS

2 190 667

2 262 442

-3,2%

SUBSISTEMA DE SAUDE HEALTH SUBSYSTEM

2 049 448

2 134 858

-4,0%

203 985

193 915

5,2%

1 845 463

1 940 943

-4,9%

106 655

89 908

18,6%

34 564

37 676

-8,3%

25 506

28 285

-9,8%

9 059

9 391

-3,5%

APOIO NA INFÃNCIA E EDUCAÇÃO CHILD AND EDUCATION SUPPORT

69 123

76 557

-9,7%

AUXILIO CRECHES E INFANTÁRIOS KINDERGARTEN SUBSIDIES

37 012

44 253

-16,4%

PRÉMIOS E AUXILIOS ESCOLARES EXPENSES AND SCHOOL AWARDS AND COSTS

32 111

32 304

-0,6%

211 084

168 195

25,5%

6 605

14 698

-55,1%

CANTINA CANTEEN

46 569

49 755

-6,4%

CENTRO CULTURA E DESPORTO CULTURAL AND SPORTS CENTRE

51 260

41 200

24,4%

2 575 308

2 612 847

-1,4%

DESPESAS NO EXERCÍCIO (ACTIVOS) EXPENSES DURING THE FINANCIAL YEAR (ASSETS)
RESPONSABILIDADES FUTURAS FUTURE LIABILITIES
SEGURO DE DOENÇA GRUPO GROUP ILLNESS INSURANCE
MEDICINA DO TRABALHO MEDICINE AT THE WORKPLACE
EXAMES MÉDICOS MEDICAL EXAMINATIONS
EXAMES COMPLEMENTARES DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARY DIAGNOSTIC EXAMINATIONS

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA CONTINUA
PROFESSIONAL ADVANCEMENT AND ONGOING IMPROVEMENT

SEGURANÇA E PREVENÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS SAFETY AND WORK ACCIDENT PREVENTION

TOTAL
62

UNID: EUROS

A política de recursos humanos da APDL tem subjacente um vector de

Underlying APDL’s human resources policy is a Social

Responsabilidade Social assente num conjunto de valores congregados

Responsibility component expressed in a set of values built

nas noções de Responsabilidade, Respeito, Segurança, Qualidade de Vida

on concepts of Responsibility, Respect, Safety, Quality of

e Iniciativa Profissional.

Título de Secção
Título de Secção - inglês

Life and Professional Initiative.

Nesta perspectiva, assume particular relevância o subsistema de saúde o

From this perspective, the health sub-system assumes

qual, mais do que uma obrigação legal emergente do facto de a APDL, em

particular relevance more than just a legal obligation,

anos passados, não ser uma entidade contributiva para qualquer regime de

once that, in years past, APDL did not contribute to any

protecção na doença, é uma ferramenta de gestão que em muito contribui
para os níveis de motivação, participação e iniciativa dos trabalhadores e de

illness protection regime. It is a management tool which
significantly contributes to the motivation levels, employees’
participation and initiative, and which results in high levels of

que resulta os bons índices de rentabilidade atingidos pelo Porto de Leixões.

profitability achieved by the Port of Leixões.

Por outro lado, em 2006 o subsistema de saúde também registou receita pro-

On the other hand, in 2006, the health subsystem also

veniente de quotas e prestação de serviços no valor de 192 917 26 euros.

generated revenue from subscriptions and service provision

Pela sua relevância importa também referir o investimento feito no incentivo

of 192 917 26 Euros.

ao estudo e à valorização profissional dos trabalhadores, tendo-se dado pleno

It is also important to point out the investment made in

cumprimento às obrigações legais nesta matéria expressas no artº 125º do
Código Trabalho e atingido um índice de formação de 0,6% (nº horas de formação/potencial de horas trabalháveis).

employees’

professional

advancementand

continuous

improvement, in full compliance with the relevant legal
obligations as expressed in Article 125 of the Labour Code
and achieving a training index of 0.06% (nr. of training hours
/potential working hours).

MEDICINA DO TRABALHO
MEDICINE AT THE WORKPLACE

EXAMES MÉDICOS MEDICAL EXAMINATIONS

EXAMES PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS COMPULSORY PERIODIC EXAMINATIONS

2006

2005

VAR. %

224

223

0,4%

21

16

31,3%
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EXAMES DE ADMISSÃO E RECONVERSÃO ADMISSION AND RECONVERSION EXAMINATIONS

Os serviços internos de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho asseguraram

The Health and Safety at Work internal services carried out

a realização 245 exames médicos para aferição do estado de saúde geral e da

245 medical examinations to check the workers’ general

capacidade física e mental dos trabalhadores, tendo em consideração o seu

health state and physical and mental capacity , taking into

pleno desempenho na actividade profissional a realizar.

account the performance of their normal professional duties.

SINISTRALIDADE ACCIDENTS
2006

2005

VAR. %

COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA WITH TEMPORARY INCAPACITY

5

5

0,0%

SEM INCAPACIDADE WITHOUT INCAPACITY

2

4

-50,0%

TOTAL

7

9

-22,2%

Em termos absolutos os níveis de sinistralidade profissional foram reduzidos,

In absolute terms the number of working accidents fell,

verificando-se uma diminuição do número de acidentes.

being worthwile mentioning the reduction of the number of
accidents.

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA FREQUENCY INDEX

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA FREQUENCY INDEX

2006

2005

VAR. %

12,8%

12,7%

0,9%

Nota: Quantifica o número de acidentes com baixa por cada milhão de horas de exposição ao risco
NB: Number of accidents with sick leave for each thousand working hours of exposure to risk
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Mantendo-se o reduzido número de acidentes de trabalho com incapacidade

The low number of accidents resulting in temporary

temporária, a variação do índice resulta da oscilação do potencial de trabalho.

incapacity was maintained, and the variation in the index is
explained by fluctuations in work potential.

ÍNDICE DE GRAVIDADE SERIOUSNESS INDEX

ÍNDICE DE GRAVIDADE SERIOUSNESS INDEX

2006

2005

VAR. %

5,63

0,65

766,2%

Nota: Quantifica o número de dias perdidos por cada mil horas de trabalho de exposição ao risco
NB: Number of days lost for each thousand working hours of exposure to risk

O aumento do índice de gravidade resulta da conjugação do aumento do número

The increase in the seriousness index is the result of a

de dias com incapacidade para o trabalho dos acidentes ocorridos em 2006,

combination of the rise in the number of incapacity days of

com o facto de, em termos estatísticos, se terem relevado 2 incapacidades

work that resulted from accidents which occurred in 2006,

parciais permanentes de 9,6% e 16,3%, atribuídas em resultado de acidentes
verificados em anos anteriores.
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Recursos humanos
Human resources

with the fact that, in statistical terms, two partial permanent
incapacity of 9.6% and 16.3% resulting from work accidents
which had occurred in previous years.

FORMAÇÃO E COOPERAÇÃO
VOCATIONAL TRAINING AND COOPERATION
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O plano de formação de 2006, em consonância com os objectivos definidos

The 2006 vocational training plan, in keeping with the

no início do ano no plano de intervenção do Departamento de Formação e

objectives defined at the start of the year in the Vocational

Cooperação, previa um conjunto de cursos que se foram realizando ao longo

Training and Cooperation Department action plan, contained

do ano, em paralelo com outras acções, inicialmente não previstas, mas igualmente concretizadas, num total de 34 cursos, envolvendo 706 formandos.

a set of courses which were carried out during the year, in
parallel with other actions, initially not forecast, but also
undertaken, totalling 34 courses, involving 706 trainees.

Apresenta-se de seguida uma breve análise do que, em matéria de formação

A brief analysis follows of the vocational training and

e de iniciativas de cooperação, foi executado em 2006.

cooperation initiatives carried out in 2006.

FORMAÇÃO EM NÚMEROS VOCATIONAL TRAINING IN NUMBERS
QUADRO RESUMO 2006
SUMMARY TABLE 2006
ACÇÕES COURSES
VOLUME FORMAÇÃO TRAINING VOLUME

INTERNA
INTERNAL

EXTERNA
EXTERNAL

A TERCEIROS
TO THIRD PARTIES

COOPERAÇÃO
COOPERATION

TOTAL

40

71

26

15

152

4 478

2 092

7 393

4 532

18 495

FORMANDOS TRAINEES

369

111

139

87

706

HORAS HOURS

744

1 663

830

638

3 875
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QUADRO COMPARATIVO COMPARISON TABLE
INDICADORES INDICATORS

2006

2005

152

158

18 495

41 222

706

901

3 875

4 862

ACÇÕES COURSES
VOLUME DE FORMAÇÃO TRAINING VOLUME*
FORMANDOS TRAINEES
HORAS HOURS
* Volume de formação = Somatório das Participações (em horas) * Training volume = sum of participation (in hours)

Nota: De observar que a significativa diferença que se verifica, entre 2006

Note: The significant difference between 2006 and the

e o ano anterior, no Volume de Formação e nas horas de formação, resulta

previous year, in the Volume of Vocational Training and

do facto de terem terminado as acções de ALTERNÂNCIA, realizada com

training hours, results from end of the EXCHANGE training,

o IEFP, que representavam cerca de 50% do volume de formação realizado
anualmente.

carried out with IEFP, which represented about 50% of the
training volume carried out annually.

FORMAÇÃO DOS ACTIVOS DA APDL, SA
TRAINING OF THE PORT AUTHORITY STAFF
ÍNDICE DE FORMAÇÃO
TRAINING INDEX
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A formação destinada a activos, (interna e externa), organizada a partir da

The vocational training, (internal and external), aimed at the

audição dos diversos serviços, efectuada pela DRH, é essencial para dar res-

internal staff, was organised after the Human Resources had

posta à necessidade de manter actualizados os conhecimentos dos trabalha-

consulted various services, which is essential for meeting the

dores em matérias das respectivas áreas de intervenção e, também, proporcionar-lhes um melhor domínio em áreas transversais, nomeadamente, na área

need to keep employees up to date in their particular areas,
and also to provide them with a better understanding in
cross-over areas, particularly in the behavioural, information

comportamental, tecnologias de informação e línguas.

technologies and language areas.

Em termos de volume de formação e de índice de formação (média de horas

In terms of training volume and training index (average

de formação por trabalhador), a formação dos activos da APDL apresenta a

number of training hours per employee), the training of the

seguinte evolução:

internal employees of APDL shows the following trend:

INDÍCE DE FORMAÇÃO
TRAINING INDEX

50
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40
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VOLUME DE FORMAÇÃO SOBRE ACTIVO MÉDIO TRAINING VOLUME OVER AVERAGE NUMBER OF PERSONNEL

Formação e cooperação
Vocational training and cooperation

VOLUME FORMAÇÃO - ACTIVOS
TRAINING VOLUME - PERSONNEL

6 570
9 241

2005
5 791
5 593

2003
4 522
4 720

2001
0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

COOPERAÇÃO
COOPERATION
COOPERAÇÃO COM OS PORTOS DOS PALOP
COOPERATION WITH PALOP PORTS
PARTICIPAÇÕES POR PAÍS - 2006

PARTICIPATION PER COUNTRY - 2006

A presença de quadros dos portos dos PALOP no Centro de Formação, em

The presence of staff from PALOP ports at the Vocational

cursos do Plano de Formação, incluindo nas duas acções executadas por solicitação do Porto de Luanda, (Contabilidade e Finanças Portuárias e Análise
Estatística de Dados), em estágios nos serviços da APDL e nas duas acções
da CNUCED, teve a seguinte expressão prática:

Training Centre, attending Courses from the Vocational
Training Plan, which included two courses carried out on request of the Port of Luanda, (Port Accounting and Finances
and Statistical Data Analysis), on work placements in the
services of APDL, and in the two CNUCED activities, had
the following practical results:

2006

FORMANDOS
TRAINEES

VOLUME DE FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME

ANGOLA ANGOLA

47

1 940

GUINÉ-BISSAU GUINEA-BISSAU

15

875

CABO VERDE CAPE VERDE

9

559

S. TOMÉ E PRÍNCIPE S. TOME AND PRINCIPE

4

328

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

5

396

TIMOR LESTE EAST TIMOR

7

435

87

4 533

TOTAL

PARTICIPAÇÕES POR PAÍS - ACUMULADO 2002/2006
PARTICIPATION PER COUNTRY - ACCUMULATED 2006
Desde o início da actividade de cooperação, em 2002, a participação em

Since the start of the cooperation initiative, in 2002,

acções de formação e em outras iniciativas, de quadros oriundos de portos de

participation in training and in other initiatives, by staff from

países de expressão portuguesa, apresenta os seguintes indicadores:

the Portuguese speaking ports, is as follows:

Relatório e Contas _ 2006
Annual Report _ 2006

71

ACUMULADO 2002-2006
TOTAL 2002-2006

FORMANDOS
TRAINEES

VOLUME DE FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME

ANGOLA ANGOLA

276

10 212

GUINÉ-BISSAU GUINEA-BISSAU

102

4 269

CABO VERDE CAPE VERDE

62

2 857

S. TOMÉ E PRÍNCIPE S. TOME AND PRINCIPE

41

1 869

MOÇAMBIQUE MOZAMBIQUE

12

819

7

435

500

20 461

TIMOR LESTE EAST TIMOR

TOTAL

Não obstante, e como se tem referido, a cooperação não assenta exclusivamente

However, as referred to, the cooperation does not only

na participação de quadros dos PALOP em acções de formação. De facto,

involve the participation of PALOP staff units in vocational

actividades complementares, sempre na lógica de colaboração e intercâmbio,

training courses. In fact, complementary activities, always

vêm-se desenvolvendo com alguma regularidade, no quadro do excelente
relacionamento e proximidade que hoje existe entre o Porto de Leixões e os
principais portos daqueles países de língua portuguesa.

in the spirit of collaboration and interexchange, have been
developed on a regular basis, against the background of
an excellent relationship and closeness, which exists today
between the Port of Leixões and the main ports of those
Portuguese speaking countries.
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Não se sendo exaustivo, ocorre descriminar algumas acções concretas:

Some of the activities which took place are:

• Cedência de Equipamento

•Assignment of equipment

Cêdencia de equipamento Informático e desportivo
Cedência à APGB (Guiné-Bissau) de equipamento informático e material

Assignment of computer and sports equipment
Assignment to APGB (Guinea-Bissau) of computer
equipment and sports material

desportivo

Assignment to ENAPORT (S. Tomé and Príncipe) of

Cedência à ENAPORT (S. Tomé e Príncipe) de 10 conjuntos informáticos

ten IT equipment units and sporting material

e material desportivo

Assignment of the Cantareira launch to APGB

Cedência da Lancha Cantareira à APGB
Within the existing Cooperation Protocol framework

No quadro do Protocolo de Cooperação existente entre as duas entidades, a
Administração dos Portos do Douro e Leixões cedeu à Administração dos Portos da Guiné-Bissau a lancha Cantareira, até então ao serviço da pilotagem

between the two bodies, the Port Authority of Douro and
Leixões donated the launch Cantareira to the Port Authority
of Guinea-Bissau , which had until then been part of the
pilotage service in Leixões. The launch, at 23 gross tonnes,

em Leixões. A lancha, com 23 toneladas de arqueação bruta, 15 metros de

15 metres length and approximately 30 tonnes weight,

comprimento e cerca de 30 toneladas de peso, sofreu importantes trabalhos de

underwent significant improvement work, and is already in

beneficiação e melhoramento, estando já ao serviço da APGB em Bissau.

service with APGB in Bissau.

• Estágios e visitas de trabalho

• Work exchange and work visits

Durante cerca de três semanas, no mês de Outubro, o Director de Operações

For almost three weeks, in October, the Director of Operations of ENAPORT, performed work experience in the APDL

da ENAPORT, realizou um estágio na Divisão de Controlo de Navegação e

Navigation Control and Pilotage Division, with the objective

Pilotagem da APDL, com o objectivo de trocar experiências e conhecer o

of exchanging experiences and understanding of the style

modo de organização e operação desta área do nosso porto, no âmbito de

of organisation and operation in this area of our port, against

uma reestruturação que se pretende implementar nos serviços de pilotagem

the background of a restructuring which is to be implement-

no Porto de S. Tomé.

ed in the pilotage services at the Port of S. Tomé.

Formação e cooperação
Vocational training and cooperation

Na sequência de alterações ao nível da estrutura organizacional da ENAPOR-

Following the changes in the organisational structure of

Cabo Verde, o recém empossado Director de Recursos Humanos daquela

ENAPOR – Cape Verde, the recently appointed Human Re-

entidade efectuou uma vista à direcção de Recursos Humanos da APDL, du-

sources Director of that entity visited the Human Resources

rante cerca de uma semana do mês de Outubro, com o objectivo de conhecer
os procedimentos e formas de organização deste serviço.

Department of APDL, for about a week in October, with the
objective of becoming familiar with the procedures and the
organisation methods of this service.
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COOPERAÇÃO COM A CNUCED (CONFÉRENCE DES NATIONS UNIES SUR LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT)
COOPERATION WITH UNCTAD (UNITED NATIONS CONFERENCE ON TRADE AND DEVELOPMENT)

Em 2006 prosseguiu a actividade de cooperação, que se vem mantendo com

In 2006 the regular cooperative activities continued, and in

regularidade, com a CNUCED, merecendo realce os dois eventos seguintes.

particular the two following events were held with UNCTAD.

• Reunião Internacional de Coordenação do Programa de Formação Portuária
da CNUCED

• International Meeting for the Coordination of the UNCTAD
Port Training Programme
Carried out in May 2006, the objective of this UNCTAD

Realizada em Maio de 2006, esta iniciativa da CNUCED teve por ob-

initiative was to discover the training and support

jectivo auscultar as necessidades de formação e de apoios dos portos

needs of the PALOP ports and of East Timor, and,

dos PALOP e Timor-Leste e, simultaneamente, preparar o Seminário de

simultaneously, prepare the Trainers Training Seminar,

Formação de Formadores, em língua portuguesa. A reunião contou com

in Portuguese. The meeting included 17 participants,

um total de 17 participantes, oriundos de seis países diferentes: Angola

from six different countries: Angola (Port of Luanda,

(Porto de Luanda, Porto de Cabinda, Porto de Lobito, Missão Permanente de Angola em Genebra), Timor-Leste (Porto de Dili) São Tomé e
Príncipe (ENAPORT) Cabo Verde (ENAPOR)Moçambique (CFM, Porto

Port of Cabinda, Port of Lobito, and Permanent
Mission of Angola in Geneva), East Timor (Port of
Dili) São Tomé and Príncipe (ENAPORT) Cape Verde
(ENAPOR) Mozambique (CFM, Port of Maputo) and

de Maputo) e Guiné-Bissau (APGB), além dos elementos da CNUCED

Guinea-Bissau (APGB), in addition to participants

que propositadamente se deslocou a Leixões para o efeito.

from UNCTAD who subsequently travelled to Leixões
for the purpose.

• Seminário “GESTÃO MODERNA DE PORTOS” da CNUCED
• UNCTAD Seminar “MODERN PORT MANAGEMENT”

Durante três semanas, entre os dias 10 e 28 de Julho, decorreu no Centro de Formação do Porto de Leixões o seminário “ Gestão Moderna de
74

For three weeks, between 10th and 28th July, was held
at the Training Centre of the Port of Leixões the semi-

Portos”, no âmbito do programa de formação portuária “Trainfortrade”,

nar “Modern Port Management” as part of the UNCTAD

da CNUCED,

“Trainfortrade” programme.

O Seminário, destinado a quadros portuários de países de expressão

The Seminar, targeted at port staff units from Portu-

portuguesa, nomeadamente Cabo Verde, Guiné-Bissau, Angola e Ti-

guese speaking countries, particularly Cape Verde,

mor-Leste, foi ministrado, maioritariamente, por quadros da Adminis-

Guinea-Bissau, Angola and East Timor, was predomi-

tração dos Portos do Douro e Leixões, contando também com intervenções de formadores da CNUCED, da ENAPOR de Cabo Verde e do
Porto de Valência.

Formação e cooperação
Vocational training and cooperation

nantly carried out by internal staff of the Port Authority
of Leixões, including also the participation of trainers
from UNCTAD, Cape Verde ENAPOR and from the Port
of Valencia.

FORMAÇÃO A TERCEIROS
THIRD PARTY TRAINING
Com actividade cada vez mais voltada para o exterior, a formação a terceiros

With its activity increasingly focused outwards, the training

registou, em 2006, um aumento significativo em relação ao ano anterior, como

of third-parties recorded a significant increase in 2006 in

demonstra o quadro seguinte:

relation to the previous year, as shown in the following table:

ACÇÕES COURSES
FORMANDOS TRAINEES
HORAS HOURS
VOLUME FORMAÇÃO TRAINING VOLUME

2005

2006

VAR. %

23

26

13,0%

94

139

47,9%

647

830

28,3%

3 928

7 393

88,2%

Embora esta formação seja muito variável, porque é dirigida a colaborado-

Although this training is very varied, because it is directed

res de entidades externas e depende das solicitações dessas entidades, o

at employees of external bodies and depends on their re-

aumento registado reflecte o esforço de abrir o Centro de Formação às em-

quests, the increase registered translates the initiative of

presas do sector portuário nacional e à comunidade portuária de Leixões.
Além de entidade públicas, como outros portos nacionais, Capitania e IEFP,

opening the Training Centre to companies from the national
port sector and the port community of Leixões. In addition
to public bodies, like other national ports, the Captaincy

destaca-se a participação de entidades privadas nos cursos do Centro de

and IEFP, private entities took part in the Training Centre

Formação, nomeadamente os agentes de navegação, concessionários e em-

courses, particularly, shipping agents, concession holders

presas de serviços a operarem em Leixões.

and service companies operating in Leixões.

2006
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FORMANDOS
TRAINEES

VOLUME DE FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME

8

701

PORTOS NACIONAIS NATIONAL PORTS
CAPITANIA DE LEIXÕES LEIXÕES PORT CAPTAINCY

12

327

IEFP IEFP

33

2 982

AGENTES NAVEGAÇÃO SHIPPING AGENTS

22

636

OUTRAS ENTIDADES PRIVADAS OTHER PRIVATE ENTITIES

64

2 747

139

7 393

TOTAL

O objectivo estratégico de abertura do Centro de Formação ao exterior vem-se

The strategic objective of opening the Training Centre to

assim progressivamente consolidando, como o demonstram os números e o

external bodies was progressively consolidated, as seen by

alargamento crescentes das participações registadas.

the numbers recorded and in the increasing variety of the
participants.
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COLABORAÇÃO COM IEFP (INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL)
COLLABORATION WITH IEFP (INSTITUTE OF EMPLOYMENT AND PROFESSIONAL TRAINING)
FORMAÇÃO DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PERFIL DE BASE
COMMUNICATION TECHNOLOGY TRAINING (ICT)
Tal como em anos anteriores, teve continuidade a actividade formativa, não

As in previous years, this training activity was aimed not at

portuária mas de cunho vincadamente social, no contexto da colaboração com

the port community but as a social initiative, as part of the

o Instituto do Emprego e Formação Profissional.

growing collaboration with the Institute of Employment and

Através do Centro de Formação do Sector Terciário do Porto, realizaram-se
2 cursos de curta duração, (186 horas), que decorreram de Janeiro a Março,

Professional Training.
Through the Training Centre of the Porto Service Sector,
two short duration (186 hours) courses were held, from

destinados a conferir competências na área de informática a adultos em

January to March, targeted at providing skills in the area of

situação de desemprego.

IT for unemployed adults.
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A dinamização e o envolvimento da Comunidade Portuária na promoção e

The energy and the involvement of the Port Community

relacionamento comercial do Porto de Leixões foram os principais objectivos

in the promotion and commercial relationships of the Port

que nortearam as actividades desenvolvidas, em 2006, pela Divisão de

of Leixões were the main objectives which shaped the

Marketing e Relações Públicas da APDL. Neste âmbito, foi desenvolvido
um conjunto significativo de acções de carácter comercial e promocional,

activities developed in 2006 by the APDL Marketing and
Public Relations Division. An important set of activities of
commercial and promotional nature was developed, many of

muitas delas como iniciativa do grupo de trabalho composto por membros da

which as an initiative of the workgroup made up by members

Direcção Comercial da APDL e dos concessionários TCL e TCGL.

from the APDL Commercial Department and from the TCL

Fruto desse trabalho destaca-se a organização, pela primeira vez, de uma

and TCGL concessionaires.

Missão Comercial do Porto de Leixões ao estrangeiro, tendo-se escolhido

As a result of this work, it was organised the first overseas

Angola como destino. Esta iniciativa, que decorreu em Outubro e foi

Commercial Mission of the Port of Leixões , with Angola as

promovida pela APDL em conjunto com a Comunidade Portuária de Leixões,
reuniu uma delegação de 17 elementos constituída por representantes da
Autoridade Portuária, Concessionários, Transitários, Agentes de Navegação e

the chosen destination. This initiative took place in October
and was promoted by the APDL in conjunction with the Port
Community of Leixões, brought together a delegation of 17
individuals made up of representatives of the Port Authority,

empresas do sector industrial e comercial, que visitou os portos e as cidades

Concessionaires, Freight Forwarders, Shipping Agents and

de Luanda e do Lobito. Para além da promoção do Porto de Leixões, esta

companies of the industrial and commercial sector, who

Missão procurou proporcionar um conjunto alargado de contactos comerciais

visited the ports and cities of Luanda and Lobito. In addition

e institucionais junto de empresas e dirigentes de diversos sectores de

to promoting the Port of Leixões, this Mission looked to

actividade daquele país africano, que, como se sabe, atravessa uma fase de

provide a wider range of commercial and institutional

grande desenvolvimento económico. Pela avaliação feita junto das empresas
participantes, os resultados desta iniciativa foram francamente positivos e

contacts with companies and supporters of various sectors
in Angola, which is currently experiencing a significant
economic development phase . As a consequence of the

abriram perspectivas de novos contactos e negócios.

evaluation carried out by the participants, the results of this

A participação em feiras nacionais e internacionais, durante 2006, merece

initiative were very positive and resulted in prospective new
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especial atenção, sendo de assinalar a selecção de alguns eventos pela sua

contacts and business.

importância no mundo da logística. Assim, e em parceria com o concessionário

There was also participation in several national and interna-

da movimentação de contentores em Leixões, TCL, destaca-se a presença

tional trade fairs during 2006, with events selected for their

no SITL – Salão Internacional de Transportes de Logística, em Paris; no SIL
– Salão Internacional de Logística, em Barcelona, e no TOC Europe, em

importance in the world of logistics. In partnership with the
Leixões container handling concessionaire , TCL, there was
a presence at SITL – the International Transports and Logis-

Hamburgo. A APDL participou de forma autónoma no Fórum Logístic-A de

tics Exhibition, in Paris; at SIL – the International Logistics

Vigo; no 9º Congresso da Associação Portuguesa de Logística; no Congresso

Exhibition , in Barcelona, and at TOC Europe, in Hamburg.

do Conselho Português de Carregadores e no 31º Congresso da Associação

APDL took part on its own in the Fórum Logístic-A de Vigo;

Internacional de Navegação. Salienta-se ainda a presença do Porto de Leixões

the 9th Portuguese Logistics Association Congress; the

nos principais eventos de Cruzeiros a nível mundial: a Seatrade em Miami e a

Portuguese Council of Cargo Loaders Congress and the

Seatrade MED em Nápoles.
Paralelamente às acções de Marketing, a Divisão organizou diversos
eventos, dando-se destaque aos mais relevantes, em virtude do seu carácter

31st International Navigation Association Congress. The
Port of Leixões was also present at the main global cruise
events: Seatrade in Miami and Seatrade MED in Naples.
In parallel with the marketing activities, the Division

internacional. Assim, e em Maio, teve lugar o Seminário “O Impacte Económico

organised various events, with only the most important ones

e Territorial das Plataformas Logísticas”, uma organização conjunta da APDL

highlighted here, on grounds of their international nature.

e da RETE – Associação para a Colaboração entre Portos e Cidades, que,

In May, the “Economic and Territorial Impact of Logistic

ao longo de dois dias, reuniu cerca de centena e meia de participantes que

Platforms” Seminar was held, jointly organised between
the APDL and RETE – Association for the Collaboration
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reflectiram sobre a importância das Plataformas Logísticas enquanto elementos

between Ports and Cities, which, over two days, brought

estruturantes para o ordenamento do território e geradoras de riqueza. Em

together about one hundred and fifty participants who

Junho, a APDL, em colaboração com a Universidade do Porto, recebeu o

debated the importance of Logistics Platforms as structural

Workshop “Networked vehicle systems for harbour protection and security and
the pursue of port competitive advantages”, que teve como objectivo discutir

elements for regional planning and wealth generators.
In June, APDL, in collaboration with the University of
Porto, hosted the “Networked vehicle systems for harbour

os requisitos e as tecnologias para a implementação de sistemas de veículos

protection and security and the pursue of port competitive

em rede no âmbito da segurança portuária. Em Outubro decorreu em Leixões

advantages” workshop, with the objective of considering the

o Seminário “SUDEST – Sustainable Development of Sea Town”, que reuniu

requirements and technologies for implementing networked

cerca de duas dezenas de representantes de Universidades e Municípios de

vehicle systems as part of the port security. In October, the

várias cidades europeias. Assinala-se, por fim, a organização, em Novembro,

“SUDEST – Sustainable Development of Sea Town” Seminar

da Apresentação do Projecto do Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões e da
Inauguração do Centro de Coordenação e Segurança do Porto de Leixões.
No âmbito de um significativo conjunto de visitas comerciais e institucionais

took place, bringing together about twenty representatives
from Universities and Municipalities of various European
cities. Finally, in November, the organisation, of the
presentation of the New Cruise Terminal Project and the

ao Porto de Leixões merece especial relevo a visita da Comunidade Portuária

Opening of the Port of Leixões Coordination and Security

de Vigo, que visitou o porto na sequência da Apresentação da Comunidade

Centre.

Portuária de Leixões em Vigo, que decorrera em Setembro de 2005, bem

Amongst the many commercial and institutional group

como de várias empresas do Norte do País, que pretenderam conhecer

visits to the Port of Leixões was from the visit of the Port

melhor as potencialidades deste porto.

Community of Vigo, which followed a Presentation of the
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Paralelamente, e sempre numa perspectiva de abertura do porto ao exterior,

Port of Leixões Community in Vigo in September 2005, in

foram organizadas e acompanhadas diversas visitas de Escolas e Universida-

addition to visits from various companies from the north of

des ao Porto de Leixões, num total de 1 482 alunos.

the country, which were seeking a better understanding of

O relacionamento e o contacto com os Órgãos de Comunicação Social é uma
das áreas que tem assumido maior relevo ao nível da Divisão de Marketing e

the potential of the port.
In parallel, and always with a view to making the port more
accessible, were organised and escorted various visits to

Relações Públicas. Neste âmbito, organizou-se, e pela primeira vez com este

the Port of Leixões for Schools and Universities, involving

formato, uma visita ao Porto de Leixões dos principais editores de jornais de

1 482 students.

âmbito regional e nacional. Esta acção teve como principal objectivo dar a

The relationship with the Press is one of the areas which

conhecer à Imprensa as valências e os projectos desenvolvidos no âmbito

has assumed major importance for the Marketing and Public

da execução do PEDPL – Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto

Relations Division. In this respect, and for the first time in

de Leixões.
De referir ainda todo o trabalho desenvolvido na área da promoção das acções
do PEDPL, sendo de realçar a preparação da Campanha de Encerramento da

this format, was organised a visit to the Port of Leixões for
the chief editors of regional and national newspapers. The
main objective of this initiative was to provide the press with
an understanding of port issues and the projects developed

Ponte Móvel a ocorrer em Janeiro de 2007.

as part of the implementation of the PEDPL – Strategic

Por último, destacam-se as diversas iniciativas relacionadas com a melhoria

Development Plan of the Port of Leixões.

da imagem do Porto de Leixões, nomeadamente a reformulação em termos de

Initiatives were also developed in the area of promotion of

conteúdos e imagem do Site, bem como a remodelação de todos os suportes

PEDPL activities, of which stands out the preparation of the

promocionais do Porto de Leixões, adaptando o mais recente logótipo.

Drawbridge Closure Campaign scheduled for January 2007.
Finally, various initiatives related to improvement of the image of the Port of Leixões were taken, particularly the website restructuring in terms of both image and content, as
well as a redesign of all Port of Leixões promotional support
materials, using the most recent logotype.
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No período de referência anterior verificou-se uma intervenção ainda muito

During the previous year, initiatives shaped by external,

condicionada por imperativos externos de índole nacional, designadamente

national imperatives took place, specifically:

em torno:
• da colaboração com a DGAIEC1 e DGITA2 no âmbito do Projecto PCom3
(envolvendo os Portos de Leixões, de Lisboa e de Sines), defendendo aí as
expectativas da Comunidade Portuária de Leixões);

• Collaboration with the DGAIEC1 and DGITA2 on PCom3
(involving the Ports of Leixões, Lisbon and Sines), representing
the interests of the Port of Leixões Community;
• Work on the PIPe4 Project, a study developed as part
of APP5, seeking to harmonise port procedures at a

• dos trabalhos do Projecto PIPe4, estudo formulado no âmbito da APP5,

national level and to establish service levels between all

objectivando a harmonização de procedimentos portuários a nível nacional

the participants in national ports.

e o estabelecimento de níveis de serviço entre todos os intervenientes nos
portos nacionais.
No entanto, inflectiu-se esta tendência de anos anteriores, através da operacionalização e continuidade das acções previstas no PEDPL6, como forma de

However, this had been the trend of previous years, through
the processing and continuity of actions foreseen in the
PEDPL6, as a way of consolidating the balance of the
allocation of efforts amongst the interests of the Port of
Leixões and the national imperatives.

consolidar o equilíbrio na alocação de esforços entre os interesses do Porto
de Leixões e os imperativos nacionais.
Neste contexto, as principais linhas estratégicas prosseguidas foram:

In this context, the actions agreed were:
• To follow up the implementation of the activities of
the Strategic Plan of the Port of Leixões , focused on

• dar continuidade à operacionalização das acções do Plano Estratégico do

managing internal expectations;

Porto de Leixões, centrando nestas toda a condução das expectativas internas;

• To invest in the accomplishment of the PCom project

• investir na conclusão dos objectivos do projecto PCom, procurando mitigar
os seus principais riscos através da construção de compromissos formais
entre os intervenientes;

objectives, by seeking to mitigate the main risks through
the development of formal commitments between the
participants;
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• dar sequência aos desenvolvimentos das especificações nacionais no âm-

• To put in train the development of the national specifica-

bito do PIPe, retomando os trabalhos deste projecto de forma mais enqua-

tions for PIPe, resuming the project in a more integrated

drada com os restantes projectos em curso;

manner with the remaining projects taking place;
• to seek other economies of scale through the structuring

• procurar obter economias de escala pela estruturação e articulação dos

and articulation of the PCom, PIPe and PortMoS7 national

projectos nacionais PCom, PIPe e PortMoS7;

projects;

• consolidar os recursos humanos e infra-estruturas de suporte à função

• To consolidate human resources and support infrastruc-

gestão do balcão único portuário.

ture in support of the port one-stop-shop.

Relativamente às acções do Plano Estratégico, foram notados alguns efeitos

There were some negative aspects in connection to the

negativos, atribuíveis à capacidade de alocação de recursos humanos para

Strategic Plan, associated with the allocation of human

atender à diversidade e à quantidade de projectos em curso, situação ainda

resources to manage the range and number of projects in

agravada pelo esforço de concertação no âmbito dos projectos nacionais.

hand, a situation also aggravated by the coordination effort
with other national projects.

Conclui-se aqui que estamos perante um problema estrutural e não conjuntural. O ritmo de evolução e de crescimento da Missão da função de Autoridade

It was concluded that this is a structural rather than a situational problem. The rate of development and growth of the

Portuária requer investimentos compatíveis a longo prazo para garantir uma

Port Authority’s Mission requires comparable investments

adequada consistência de Leixões nas instâncias de decisão.

to guarantee the necessary consistency for Leixões in deci-

A construção de compromissos formais entre os intervenientes institucionais
conduziu ao reconhecimento pela UCMA8 do projecto de construção da JUP (Janela Única Portuária) como medida emblemática no programa Simplex 2006.

sion making.
The development of formal commitments between institutional participants led to the recognition by the UCMA8 of
the JUP (Single Window System) development project as

A medida M308 consagra a responsabilidade de construção e gestão da JUP
pelas Autoridades Portuárias, firmando assim uma das mais importantes ex90

pectativas do Sector.
Em 14 de Julho de 2006 foi assinado o Protocolo de Cooperação entre os
portos PCOM (Leixões, Lisboa e Sines) e a DGAIEC, em cerimónia pública
patrocinada pelo SET9 e SEAF10.

the key measure in the Simplex 2006 programme.
The M308 measure confers the responsibility for the development and management of JUP to the Port Authorities,
so confirming one of the most important expectations of the
Sector.
On 14th July 2006 the Cooperation Agreement between the
PCOM ports (Leixões, Lisbon and Sines) and the DGAIEC

Este acto constitui-se como um marco histórico no Sector.
Neste enquadramento protocolar, foram construídos os sistemas informacionais
de suporte à JUP na vertente aduaneira. Os testes técnicos de interoperabilidade foram realizados no final do ano, tendo por isso sido dada como cumprida a
medida do Simplex, prevendo-se a operacionalização durante 2007.
No que respeita aos trabalhos do projecto PIPe, foi concluída a fase de caracterização da situação actual dos portos nacionais, bem como o cenário de
reengenharia dos processos portuários, estabelecendo-se assim o modelo de

was signed, in a public ceremony hosted by SET9 and
SEAF10.
This act represents a historic event for the Sector.
Against the framework of this agreement, information support systems for JUP on the customs side were developed.
Technical testing for interoperability took place at the end of
the year, with the Simplex standard having been achieved,
and the commencement of operations anticipated during
2007.

referência para implementação durante 2007.

1
2
3
4

DGAIEC
DGITA
PCom
PIPe

5
6
7
8

APP
PEDPL
PortMoS
UCMA

9 SET
10 SEAF

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais Sobre o Consumo
Direcção-Geral de Informática e Apoio aos Serviços Tributário e Aduaneiros
Plataforma Comum de Gestão Portuária (Sistema Centralizador do Porto)
Procedimentos e Informação Portuária electrónica (estudo de normalização e
convergência procedimental)
Associação dos Portos de Portugal
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões
Portuguese Motorways of the Sea
Presidência do Conselho de Ministros - Unidade de Coordenação da Modernização
Administrativa
Secretaria de Estado dos Transportes
Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais

1

DGAIEC

2

DGITA

3

PCom

4

PIPe

5
6
7
8

APP
PEDPL
PortMoS
UCMA

9 SET
10 SEAF

Sistemas de informação
Information systems

Directorate-General of Customs and Special Excise
on Consumption
Directorate-General of Computerised Facilities and
Backup to the Tax and Customs Services
Port Management Common Platform (Centralisation
System of the Port)
Electronic Port Procedures and Information
(standardisation and procedural convergence study)
Portuguese Ports Association
Strategic Development Plan of the Port of Leixões
Portuguese Motorways of the Sea
Presidency of the Council of Ministers - Coordination
Unit for Administrative Modernisation
Secretary of State for Transport
Secretary of State for Finances

Com o alinhamento conseguido entre o PIPe e o PCOM, consolidaram-se as

Concerning the PIPe projects works, the phase characterising

estratégias de construção da JUP, solidificando as bases de robustecimento

the current situation at the national ports was concluded, as

do “elo porto”, pré-requisito para o sucesso de outras iniciativas em curso, tais

well as the port processes reengineering stage, establishing

11

the reference model for implementation in 2007.

12

como as AEM e a JUL .
O alinhamento entre os projectos PIPe e PCOM e destes com o PORTMOS

With the subsequent alignment between PIPe and PCOM,
the JUP development strategies were consolidated,

foi prosseguido no âmbito da APP. Relativamente ao projecto PORTMOS, fo-

strengthening the foundations of “the gateway”, a pre-requi-

ram lançadas em 2006 as fases 2 (Info-estrutura de suporte às AEM, estando

site for the success of other initiatives in progress, such as

previsto que Leixões acolherá um dos sites) e 3 (Fase piloto, que contará com

AEM11 and JUL12.

a participação de Leixões).

The alignment between the PIPe and PCOM projects, and

Foi ainda acompanhado o projecto do VTS Costeiro da responsabilidade do
13

14

IPTM , especialmente na especificação da sua vertente BDNNM .

these with PORTMOS was pursued through the APP. In
respect of the PORTMOS projects, phases 2 (supporting
info-structure to the AEM, in anticipation that Leixões will

Os 33 processos portuários qualificados no âmbito do PIPe constituíram-se

choose one of the sites) and 3 (pilot phase, which will

ainda como resultados essenciais para o sucesso e futuro de algumas acções

include the participation of Leixões) were launched.

do PEDPL, das quais de destacam o Portal do Porto de Leixões, a Portaria

The VTS Coastal Project, part of IPTM13, was also included,

Única, o Centro de Coordenação e Segurança e a Certificação do Porto de

especially in the specification of the BDNNM14 aspects.

Leixões.

The 33 port processes qualified as part of PIPe also

A par dos resultados obtidos no projecto PCOM, o exercício de 2006 desta-

constituted essential results for future success of some of

ca-se principalmente pela implementação do Centro de Coordenação e Se-

the PEDPL actions, particularly the Port of Leixões Portal,

gurança do Porto de Leixões.
A actualidade das vertentes tecnológicas utilizadas e a sua cuidada orienta-

the One-Stop-Shop, the Coordination and Security Centre
and the Port of Leixões Certification.
Besides the results obtained with the PCOM project,

ção aos requisitos do negócio colocam Leixões numa clara e ímpar posição

the other main event during 2006 was the implementa-

de vanguarda no Sector, nas vertentes de protecção, suporte ao negócio na

tion of the Coordination and Security Centre at the Port

Janela única Portuária e na coordenação de operações dos navios que esca-

of Leixões.

lam Leixões.

In relation to the technologies used and their application for
meeting the needs of the business, Leixões was placed in a

ACÇÕES DO PLANO ESTRATÉGICO
A.04. Projecto de Portaria Única

clearly advantageous position in the vanguard of the sector,
in regard to protection, support to the business in the Port
Single Window and coordination of the operation of vessels

Desenvolveram-se actividades de revisão de modelação de processos, análise de modelos do sistema da portaria, pesagens e SILOPOR. Foram lança-

that called Leixões.

STRATEGIC PLAN ACTIONS

dos os concursos para os fornecimentos de equipamentos especialistas a
incorporar na empreitada principal.
A.15. Certificação do Porto

A.04. Single Gateway Project
Activities carried out included a review of process modelling,
analysis of the gateway models, weightings and SILOPOR

Colaborou-se na formulação das grandes opções da acção, tendo sido deci-

(warehousing activities). Tenders were issued for the

dida uma abordagem de certificação do Porto de Leixões.

provision of specialist equipment to be incorporated in the
main contract.

Com o desenvolvimento do “framework” de processos e actividades portuárias do PIPe, estabeleceu-se com vantagem uma base de trabalho para indexação da abordagem decidida para esta acção.

A.15. Port Certification
The planning of important actions was implemented, following the decision to make an approach for certification of the

11
12
13
14

AEM
JUL
IPTM
BDNNM

Auto-Estradas Marítimas
Janela Única Logística
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos
Base de Dados Nacional de Navios e Mercadorias

11
12
13
14

AEM
JUL
IPTM
BDNNM

Motorways of the Sea
Single Window System
Port and Maritime Transport Institute
Vessels and Commodities National Database System

Relatório e Contas _ 2006
Annual Report _ 2006

91

A.16. Segurança da Cadeia Logística

Port of Leixões.

Nesta acção foram direccionados esforços prioritários na área do Centro de

With the development of the “framework” for the PIPe port

Coordenação e Segurança, designadamente na sua instrumentação interna.

processes and activities, a work basis for standardising the
approach selected for this action was established.

Na vertente de protecção, a utilização do 1.º videowall para a gestão da imagem do CCTV de Leixões revelou-se perfeitamente ajustada às funções da
Central de Segurança.

A.16. Logistical Chain Security
Here, the priority was the Coordination and Security Centre,
particularly its internal instrumentation.

Na vertente do Centro de Coordenação de Navios, a utilização do 2.º videowall, para a representação gráfica do Porto de Leixões:

With regards to protection, the use of the 1st video wall for
management of CCTV images for Leixões was found to be

• afixação do mapa do Porto de Leixões incluindo a situação do porto e a

ideally suited to the functions of the Security Centre.

partilha dos cenários de planeamento de manobras de navios,

In the case of Vessel Coordination Centre, a 2nd video wall is
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• em conjugação com os simuladores de planeamento de manobras

used to provide a graphical display of the Port of Leixões:

desenvolvidos sobre um SIG (Sistema de Informação Geográfico), firmaram

• Displaying a map of the Port of Leixões, including the

um ambiente tecnológico ímpar para a função de planeamento do Porto de

state of the port and the provision of scenarios for plan-

Leixões.

ning vessel movements,

Na vertente do controlo da actividade portuária, foram desenvolvidos interfaces tácteis para a monitorização das trocas documentais na JUP, bem como
aplicativos de controlo fino de trocas documentais na movimentação de con-

• In conjunction with the manoeuvre planning simulators
developed as part of a SIG (Geographic Information System), was created a single technological environment to
the planning function of the Port of Leixões.

tentores.
With regard to the control of port activities, tactile interfaces

Estes interfaces interagem com um conjunto de sensores que acompanham

were developed for monitoring documentation exchanges in

todas as vertentes de aquisição, processamento, disponibilização e resposta,

the traffic of containers.

objectivando a celeridade e qualidade do desembaraço de mercadorias no

These interfaces interact with a group of sensors which

porto.

guide all elements of the acquisition, processing, making

Os processos e actividades sob monitorização nesta área estão já alinhados

ready and response, targeting the speed and quality of the
disembarkation of goods at the port.

com os resultados intercalares do projecto PIPe. Não são conhecidas referências internacionais similares a esta abordagem.

The processes and activities monitored in this area are in
alignment with the results input to the PIPe projects. No

A.19. Portal do Porto de Leixões

similar approaches to this are known internationally.

A actividade centrou-se na construção da Plataforma Comum de Gestão Por-

A.19. The Port of Leixões Portal

tuária, quer na vertente de infra-estruturas tecnológicas, quer na de desenvol-

This activity was focused on the development of the Com-

vimento de software.

mon Platform for Port Management, both technological in-

Desenvolveram-se actividades de gestão de projecto, revisão de modelação

frastructure, and software development.

de processos, validação e verificação de software, construção e consolidação

Project management activities were developed, process

da respectiva infra-estrutura.

modelling reviewed, software checked and validated, and
construction and the corresponding infrastructure developed and consolidated.

Sistemas de informação
Information systems

Centralizou-se em Leixões a gestão e construção do software PCOM,

The management and development of PCOM software was

excepto o novo Data Entry do manifesto, que ficou sob responsabilidade da

centralised in Leixões except the new Data Entry for the

APL (Administração do Porto de Lisboa).

manifest, which remained the responsibility of the APL (Port
Authority of Lisbon).

Para o efeito, foram efectuados esforços na organização e separação dos
vários ambientes (desenvolvimento, testes e pré-produção), rentabilizando os
investimentos em servidores do exercício anterior.
Trabalhos de construção dos componentes PCom

For this purpose, efforts were made to organisation and
segment various environments (development, testing and
pre-production), taking advantage of the investment in servers during the previous financial year.

• Processo Meio de Transporte:
análise, especificação de requisitos, desenvolvimento e testes com a

PCom component construction

DGAIEC dos documentos Aviso de chegada, Pontos de relato, Marcação

•Transport Equipment Process:

de manobras, Aviso de partida e Declaração geral de carga. Integração na

Analysis, needs specifications, development and testing

PCOM das respostas a cada uma das mensagens enviadas à DGAIEC.

with the DGAIEC of Arrival Notices, Report Positions,
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Scheduling of manoeuvres, Departure Notices, and gen-

• Processo Mercadorias / Manifesto:
análise, especificação de requisitos, desenvolvimento e testes com a
DGAIEC dos manifestos de carga. O preenchimento dos manifestos pode
ser realizado por várias vias: formulários on-line, envio de mensagens EDI-

eral Cargo Declaration documentation. Integration in the
PCOM of responses to each of the messages sent to the
DGAIEC.
• Commodities Process / Manifest:

FACT ou através de um aplicativo “Data Entry”, em desenvolvimento no Porto

Analysis, requirements specification, development and

de Lisboa.

testing with the DGAIEC of cargo manifests. Completion

• Componentes Globais:

of the manifests can be implemented in various ways: Online formulae, EDIFACT message dispatch, or using the

análise, especificação de requisitos, desenvolvimento e testes com a

“Data Entry” application, under development at the Port

DGAIEC das componentes upload/download de ficheiros, autenticação de

of Lisbon.

agentes e ligação à PCOM com a opção single sign-on.

• Common Components:

Os testes técnicos efectuados no final do ano em Leixões foram, conforme

Analysis, specification of requirements, development and

referido anteriormente, factor decisivo para a avaliação dos resultados da me-

testing with the DGAIEC of the file upload/download com-

dida M308 do Simplex 2006.

ponents, agent authentication and connection to PCOM
with the single sign-on option.

A.20. Portal Interno
The technical tests carried out at the end of the year in

Nesta acção foram realizados vários contactos tendentes à avaliação das

Leixões were, as previously stated, decisive in the evalua-

soluções existentes no mercado, de forma a melhor decidir a partição e

tion of results for the Simplex 2006 M308 standard.

organização dos projectos a desenvolver durante 2007.

A.20. Internal Portal
Several contacts were made enabling an assessment of existing solutions on the market, to help decide the structure
and organisation of projects to be developed in 2007.
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INFRA-ESTRUTURA TIC COMUM

COMMON ICT INFRASTRUCTURE

Para além do esforço aplicado em acções indexáveis à execução do

In addition to the actions in the Strategic Plan, other

Plano Estratégico, foram desenvolvidas outras acções de evolução e

developmental and complementary actions were also

complementares.
Realçam-se as acções lançadas para resposta às recomendações preconizadas

carried out.
Several actions were begun in response to the recommendations put forward in the Auditor’s Report, as well as

na auditoria do Fiscal Único, bem como as requalificações de sistemas de

requalification of the DAGD (Supply and Domain Manage-

cablagem da DAGD (Direcção de Aprovisionamento e Gestão Dominial) e de

ment Department) cabling systems and radio frequency

transmissão de dados por radiofrequência com a Capitania de Leixões.

data transmission with the Captaincy of Leixões.
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Sistemas de informação
Information systems
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O Plano de Investimentos da APDL em 2006 ascendeu a 22,4 milhões de euros,

APDL’s Investment Plan in 2006 increased to 22.4 million

o que representa um acréscimo de 204% relativamente ao ano de 2005.

euros, a growth of 204% compared to 2005.

ADQUIRIDO ACQUIRED
TRABALHO PRÓPRIO SELF GENERATED

TOTAL

2006

2005

2004

22 420

7 262

8 138

0

114

68

22 420

7 376

8 206

UNID. 1000 EUROS

Para esse desempenho contribuiu o bom ritmo de execução de algumas das

To this performance contributed the speed of implementation

principais obras contempladas no Plano Estratégico de Desenvolvimento do

of some of the main tasks outlined in the Strategic

Porto de Leixões, com particular destaque para as obras incluídas nas Acções

Development Plan of the Port of Leixões, in particular those

Aumento da Capacidade de Navegabilidade do Porto, Projecto da Portaria
Única, Revitalização de Espaços e Edifícios e Segurança da Cadeia Logística,
como se pode constatar no quadro a seguir apresentado.

forming part of the Actions to increase the Navigability
Capacity of the Port, the Single Gateway Project,
Revitalisation of Spaces and Buildings and Logistic Chain
Security, as detailed in the table below.
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ACÇÕES ACTIONS
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO DE LEIXÕES
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN OF THE PORT OF LEIXÕES
AUMENTO DA CAPACIDADE DE NAVEGABILIDADE DO PORTO INCREASE THE NAVIGABILITY CAPACITY OF THE PORT

21 666 060
13 571 475

ESTABELECIMENTO DA BACIA DE ROTAÇÃO E CANAL DE ACESSO À DOCA 4 DO PORTO DE LEIXÕES
ESTABLISHMENT OF THE ROTATION BASIN AND THE CHANNEL GIVING ACCESS TO DOCK NO. 4 OF THE PORT OF LEIXÕES

9 158 462

CONSTRUÇÃO DA NOVA PONTE MÓVEL DE LEIXÕES CONSTRUCTION OF THE NEW DRAWBRIDGE AT LEIXÕES

4 413 014

REVITALIZAÇÃO DO MOLHE SUL E ESPAÇOS ADJACENTES REFURBISHMENT OF SOUTH MOLE AND ADJACENT AREAS
REABILITAÇÃO DO CAIS ACOSTÁVEL E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL MULTIUSOS
RESTORATION OF THE MOORING QUAY AND CONSTRUCTION OF THE MULTI-PURPOSE TERMINAL
CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE CRUZEIROS DE LEIXÕES CONSTRUCTION OF THE CRUISE TERMINAL OF LEIXÕES
MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE DO TERMINAL PETROLEIRO
IMPROVEMENT OF OIL TERMINAL OPERATING CONDITIONS
PROJECTO DE PORTARIA ÚNICA SINGLE GATEWAY PROJECT
VILPL - VIA INTERNA DE LIGAÇÃO AO PORTO DE LEIXÕES VILPL – INTERNAL CONNECTION ROAD TO THE PORT OF LEIXÕES
PORTARIA PRINCIPAL DO PORTO DE LEIXÕES MAIN GATEWAY OF THE PORT OF LEIXÕES
ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA STRUCTURING OF THE LOGISTICS PLATFORM

183 530
10 207
173 322
83 970
3 829 597
329 333
3 500 264
451 654

ESTUDO DE VIABILIDADE E DE VOCAÇÕES DOS ESPAÇOS DA PLATAFORMA LOGÍSTICA
STUDY OF THE VIABILITY AND THE APPLICATIONS OF THE SITES ON THE LOGISTICS PLATFORM

235 480

CRIAÇÃO DE ACESSIBILIDADES RODO-FERROVIÁRIAS CREATION OF WHEELED-RAIL ACCESS

146 982

OUTROS PROJECTOS OTHER PROJECTS
REVITALIZAÇÃO E REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS E EDIFÍCIOS REFURBISHMENT AND RESTORATION OF THE AREAS AND BUILDINGS
PIF - POSTO DE INSPECÇÃO FRONTEIRIÇO PIF - PORT BORDER INSPECTION POST
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INVESTIMENTO 2006
INVESTMENT 2006

69 192
1 652 636
395 798

ORDENAMENTO DA ÁREA ENVOLVENTE AO VVR LAYOUT OF THE AREA SURROUNDING THE VVR

487 557

ESTABILIZAÇÃO DO CAIS SUL E POENTE DA DOCA Nº 4 STABILISATION OF THE SOUTH AND EAST QUAY OF DOCK NO. 4

375 483

CENTRO DE CONTROLO ADUANEIRO DO PORTO DE LEIXÕES CUSTOMS CONTROL CENTRE OF THE PORT OF LEIXÕES

198 293

REMODELAÇÃO DE ESPAÇO DESTINADO A INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS DO CLUBE NAVAL DE LEÇA
REMODELLING OF THE TEMPORARY PREMISES OF LEÇA NAVAL CLUB

145 833

OUTROS PROJECTOS OTHER PROJECTS
INCREMENTO DE ESPAÇOS DE “SOCIABILIDADE” DO PORTO
INCREASE IN THE “SOCIALISING” FACILITIES OF THE PORT
REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS REMODELLING OF THE PASSENGER STATION
OUTROS PROJECTOS OTHER PROJECTS
MELHORIA DOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA E COLMATAÇÃO DE FRENTES URBANAS
IMPROVEMENT OF THE PERIMETER AREAS AND ENHANCEMENT OF URBAN FRONTS
SEGURANÇA DA CADEIA LOGÍSTICA SECURITY IN THE LOGISTICAL CHAIN

49 672
391 937
378 533
13 404
93 850
1 120 145

SEGURANÇA MARÍTIMA MARITIME SAFETY

77 341

SEGURANÇA PORTUÁRIA PORT SECURITY

101 039

CENTRO DE COORDENAÇÃO E SEGURANÇA COORDINATION AND SECURITY CENTRE

941 766

GESTÃO AMBIENTAL ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
PORTAL DO PORTO DE LEIXÕES PORT OF LEIXÕES PORTAL

116 415
5 538
165 312

OUTRAS ACÇÕES OTHER ACTIONS

155 898

INVESTIMENTOS DE NATUREZA RESIDUAL E RECORRENTE INVESTMENTS OF RESIDUAL AND RECURRENT NATURE

332 588

INTERVENÇÕES NO PORTO DO DOURO, VIA NAVEGÁVEL E FRENTE ATLÂNTICA
INTERVENTIONS IN THE PORT OF DOURO, WATERWAY AND ATLANTIC FRONT

265 189

TOTAL INVESTIMENTO 2006 TOTAL INVESTMENT 2006
UNID. EUROS

Investimento
Investment

22 419 735

No âmbito das acessibilidades marítimas destaca-se a obra do aprofunda-

With regard to maritime access, the dredging of the Rotation

mento da Bacia de Rotação e do Canal de Acesso às Docas Interiores do

Basin and the Access Channel to the Inner Docks of the port

porto para fundos a –12m (Z.H.L). Trata-se de uma acção de maior relevo do

to a depth of - 12m (Z.H.L) was also significant. This is a very

Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões, que associada
ao projecto de substituição e alargamento da ponte móvel, vai potenciar um

important component of the Strategic Development Plan of the
Port of Leixões, which associated with the project of substitution
and enlargement of the drawbridge, will significantly increase the

aumento significativo da capacidade do porto, uma vez que proporcionará o

capacity of the port, once it will allow the entrance to “panamax”

acesso a navios tipo “panamax” e, como consequência, não só colocará o

vessels, and as a consequence, will not only place the Port of

Porto de Leixões na corrente de desenvolvimento actual do Transporte Maríti-

Leixões in the current mainstream of Maritime Transport, but

mo, mas também, em simultâneo, aproximá-lo-á dos requisitos associados às

also will bring it closer to fulfilling the requirements associated

necessidades das Cadeias Logísticas.

with Logistic Chain needs.

Nas acessibilidade terrestres distingue-se o investimento na Portaria Principal
do Porto de Leixões que visa diminuir os tempos de imobilização dos camiões
nas portarias do Porto de Leixões, aumentar a velocidade média do tráfego

In the case of terrestrial access, there was investment in the
Main Gateway of the Port of Leixões with the aim of reducing
the waiting time of trucks at the gates of the Port of Leixões,
increasing the average speed of traffic in the vicinity of the port,

nas imediações do porto, diminuir os tempos de transporte das mercadorias

reducing the transportation time for goods which pass through

que passam por Leixões e contribuir para a qualidade de vida nas zonas urba-

Leixões and contributing to the quality of life of the urban areas

nas envolventes ao Porto de Leixões.

surrounding the Port of Leixões.

Quanto aos investimentos nas condições de operação portuária e logística,

With regard to investment in the quality of the port and logistics

merece o devido enfoque o investimento na Plataforma Logística de Leixões,

operations, investment was made in the Leixões Logistics

que obedecerá a um modelo polinucleado, constituído pelo Pólo de Gonçalves
e pelo Pólo de Gatões/Guifões. Neste momento encontra-se concluído o estudo

Platform, which will adopt a poly-nucleoid model, consisting of
the Gonçalves Pole and the Gatões/Guifões Pole. The study
of the viability and the applications of different sites on the

de viabilidade e de vocações dos diferentes espaços da Plataforma Logística

Logistics Platform has been concluded. This began with the

- o qual incidiu na consolidação da estratégia de desenvolvimento, no plano de

consolidation of the development strategy, in the action plan

intervenções e no desenho a alto nível da info-estrutura de suporte e permitiu,

and in the top-level design of the support infrastructure, and

já no final do ano, o lançamento do concurso público para a selecção da equipa

enabled by the end of the year, the issuing of a public tender

que elaborará os projectos de loteamento e das infra-estruturas e edifícios de

for the selection of a team to prepare the projects for the

serviços gerais desta Plataforma - o projecto de execução da acessibilidade
rodoviária ao Pólo de Gonçalves, estando em curso os trabalhos relativos à
mobilização dos terrenos que é necessário expropriar.

infrastructure and buildings for the Platform’s general service,
the implementation projects for road access to the Gonçalves
Pole, with the work relating to the mobilisation of the land to be
expropriated already in progress.
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No que concerne aos sistemas de informação e telecomunicações destaca-se

With regard to the information and telecommunications systems,

o investimento em curso no âmbito da PCOM - Plataforma Comum de Gestão

there was ongoing investment in PCOM – Common Platform

Portuária APDL/APL/APS, com base num acordo de cooperação no domínio

for Port Authority Management APDL/APL/APS, based on a

das tecnologias de informação estabelecido entre as Administrações Portuárias de Leixões, Lisboa e Sines, e num protocolo com a Autoridade Aduaneira

cooperation agreement on information technologies established
between the Port Administrations of Leixões, Lisbon and Sines,
and in a protocol with the Customs Authorities (DGAIEC

(DGAIEC – Direcção Geral das Alfândegas e Impostos Especiais sobre o

– General Directorate of Customs and Special Consumption

Consumo), para o desenvolvimento de uma solução aplicacional comum. O

Taxes), for the development of a common application solution.

objectivo, que coincide com as orientações e exigências da Comissão Euro-

The objective which coincides with the position and requirements

peia no âmbito da rede das Auto-estradas Marítimas, é convergir os sistemas

of the European Commission with regard to the Motorways of

de informação das várias Autoridades de Estado (portuária, marítima, adua-

the Sea network, is to bring together the information systems

neira, de fronteira, de sanidade e veterinária) numa plataforma comum portuária (“janela única portuária”), de modo a permitir que os agentes económicos
(operadores portuários, prestadores de serviços a navios e a cargas, agentes

of various State Authorities (port, maritime, customs, border,
hygiene and veterinary) on a common port platform (“single
window system”), so as to enable the various economic
intervenients (port operators, vessel and cargo service suppliers,

de navegação, transitários, transportadores rodoviários e ferroviários) se li-

shipping agents, freight-forwarders, road and rail carriers) to

guem a um só sistema e apresentem a sua informação por uma única via,

connect to only one system and provide their information by only

independentemente dos seus destinos.

one route, regardless of its destinations.

Entre os investimentos a que atribuímos relevância para a salvaguarda da com-

Amongst the investments which have relevance to the compe-

petitividade do Porto de Leixões figuram ainda os projectos em I&D, nomea-

tivity of the Port of Leixões are also some R&D projects, par-

damente os projectos MARINE – Maritime Incident Research and Innovation
Network, GASD – Green Atlantic for Sustainable Development e MARPORT,

ticularly the MARINE project – Maritime Incident Research and
Innovation Network, GASD – Green Atlantic for Sustainable
Development and MARPORT, relating to maritime and envi-

no âmbito da segurança marítima e ambiental e os projectos PISCIS – Protóti-

ronmental security and the PISCIS projects – Prototype of an

po de um Sistema Integrado para Amostragem Intensiva do Oceano Costeiro

Integrated System for Intensive Sampling of the Coastal Ocean

e KOS – Kit de Operações Subaquáticas, no domínio das condições de moni-

and KOS – Subaquatic Operations Kit, for the monitoring and

torização e manutenção das infra-estruturas marítimas submersas.

maintenance of submersible maritime infrastructures.

Como contributos para a afirmação dos nossos objectivos estratégicos, em

Contributing to the affirmation of our strategic objectives, in
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termos de posicionamento no ranking portuário, salientamos a nossa participação em projectos de cooperação internacional como o ATMOS – Atlantic
Arc Motorways of the Sea e a PLACA 4 S – Promoção das Linhas Sustentá-

terms of port ranking, is the participation in international cooperative projects such as ATMOS - Atlantic Arc Motorways of
the Sea and PLACA 4 S - Promotion of Sustainable Short Sea
Shipping, which promote the development of the Motorways of

veis de Transporte Marítimo de Curta Distância, que visam o desenvolvimento

the Sea, and SUDEST - Sustainable Development of Sea Town,

das Auto-estradas do Mar, e o SUDEST - Sustainable Development of Sea

which seeks to develop urban and country integration projects.

Town, que objectiva o desenvolvimento de projectos de integração urbana

These projects provide potential commercial opportunities, to

e paisagística. Estes projectos permitem abrir potenciais oportunidades co-

develop the interexchange of good practices and to assess po-

merciais, desenvolver o intercâmbio de boas práticas e aferir a nossa posição

sitioning in relation to the competition.

relativa na envolvente competitiva.

Investimento
Investment

FONTES DE FINANCIAMENTO
SOURCES OF FINANCING

Em 2006 foram aprovadas cinco novas candidaturas da APDL ao POAT –

In 2006, five new APDL applications to POAT – Accessibility

Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes, que englobam as

and Transport Operational Programme, were agreed, which

mais significativas acções de investimento desenvolvidas. Tal facto permitiu

are amongst the most significant investment initiatives

inverter a tendência dos últimos exercícios no que diz respeito à taxa de financiamento externo. Apesar da parte de investimento financiada por fundos

developed. This enabled reversal of the trend of previous
years in respect to the external financing rate. Although a
significant proportion of investments were financed by own

próprios ter sido significativa, foi, neste exercício, inferior à correspondente a

funds, it was, in this financial year, inferior to the contribution

financiamento externo.

from external financing.

A componente relativa a investimento com financiamento externo diz respeito

Investment

à comparticipação comunitária do POAT – Programa Operacional de Aces-

community aid from the POAT – Operational Programme

sibilidades e Transportes (FEDER) e da Medida de Investigação em Consór-

for Access and Movement (FEDER), from the Research in

cio (POSI/POCTI) e à comparticipação do Orçamento de Estado, através
do Cap. 50º. Os investimentos que mereceram comparticipação de fontes

funding

from

external

sources

includes

Consortium Framework (POSI / POCTI) and aid from the
State Budget, through the Chapter 50. The investments to
which external sources contributed were:

externas foram:
• FEDER: VILPL – Internal Connecting Road to the Port

• FEDER: VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões, Melhoria

of Leixões, Improvement of the Safety Conditions at the

das Condições de Segurança no Porto de Leixões, Programa de Gestão

Port of Leixões, Environmental Management Programme

Ambiental do Porto de Leixões, Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao

of the Port of Leixões, Improvement of the maritime

Porto de Leixões, Estabilização do Cais Sul e Poente da Doca 4, Portaria

accesses to the Port of Leixões, Stabilisation of the South

Principal do Porto de Leixões, Melhoria das Condições de Segurança no

East Quay of Dock nr. 4, Main Gateway of the Port of

Porto de Leixões - II Fase e Janela Única Portuária do Porto de Leixões:
Sistema de Gestão e Coordenação;

Leixões, Improvement the Safety Conditions at the Port of
Leixões– 2nd Phase, and the Single Window System the
Port of Leixões: Management and Coordination System;

• POSI/ POCTI: PISCIS – Protótipo de um Sistema Integrado para Amostra-

• POSI / POCTI: PISCIS – Prototype of an Integrated

gem Intensiva do Oceano Costeiro, KOS – Kit de Operações Subaquáticas

System for Coastal Ocean Intensive Sampling, KOS –

e SCOPe – Sistema da Comunidade Portuária Electrónico;

Underwater Operations Kit and SCOPe – Electronic Port

• Cap. 50º do O.E.: Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto de
Leixões, Multimodalidade e Logística e VILPL – Via Interior de Ligação ao
Porto de Leixões.

Community System;
• Chap. 50 of the State Budget: Improvement of the
maritime accesses to the Port of Leixões, Multimodality
and Logistics and VILPL – Internal Connecting Road to
the the Port of Leixões;
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Em 2006 os subsídios ao investimento, comunitários e nacionais, recebidos

In 2006, the investment subsidies, from the EU and national,

pela APDL, S.A. foram os seguintes:

received by APDL, S.A. were as follows:

2006
11 104

FEDER

17

POSI/ POCTI
O.E. – CAP. 50º STATE BUDGET – CHAP. 50

TH

2 329

TOTAL

13 450

UNID. 1000 EUROS

As fontes de financiamento do investimento desenvolvido pela APDL, S.A. nos

The sources of investment financing made by APDL, S.A.

últimos três anos estão espelhados no seguinte quadro:

over the last three years are shown in the following table:

FONTES DE FINANCIAMENTO AO INVESTIMENTO SOURCES OF FINANCING THE INVESTMENT

FEDER

2006

2005

2004

11 104

720

1 516

17

-

1

O.E. – CAP. 50º STATE BUDGET – CHAP. 50TH

2 329

1 658

595

FUNDOS PRÓPRIOS OWN FUNDS

8 970

4 998

6 094

22 420

7 376

8 206

POSI/ POCTI

104

TOTAL
UNID. 1000 EUROS

Investimento
Investment
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Os Resultados Líquidos obtidos no exercício agora findo atingem os 6 071 904

Net Income at the end of 2006 amount to 6 071 904 euros,

euros, representando um crescimento de 45,3% relativamente aos obtidos no

representing a growth of 45.3%, relative to the previous year.

ano anterior.

This very positive development is mainly the result of a good

Esta evolução tão positiva decorre em boa medida do bom desempenho da
actividade operacional, mas há que referir que quer os Resultados Financeiros,

operational performance, and both Financial and Surplus
Income registered a significant positive change in relation to
2006, as detailed in the table below.

quer os Resultados Extraordinários, registam também uma forte variação
positiva relativamente a 2006, como se constata no quadro seguinte:

FORMAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS NET INCOME CALCULATION
2006

2005

VAR. % 06/05

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING INCOME

5 499

3 525

56,0%

RESULTADOS FINANCEIROS FINANCIAL INCOME

1 442

1 045

38,0%

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS SURPLUS INCOME

1 911

1 061

80,1%

RESULTADOS (ANTES IMPOSTOS) CURRENT INCOME (BEFORE TAXES)

8 852

5 631

57,2%

(2 034)

(944)

IMPOSTO CORRENTE CURRENT TAX
IMPOSTOS DIFERIDOS DEFERRED TAX
IMPOSTO S/ O RENDIMENTO INCOME TAX
RESULTADOS LÍQUIDOS NET INCOME

(746)

(508)

(2 780)

(1 452)

91,5%

6 072

4 179

45,3%

UNID: 1000 EUROS
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O efeito fiscal sobre os resultados apresenta-se em 2006 bastante mais pe-

The financial impact on the results presented in 2006 was

nalizante: a taxa efectiva do imposto corrente sobre os Resultados aumentou

caused primarily by: the effective rate of current tax on In-

de 17% para 23%, em função duma menor incidência de incentivos fiscais.

come increased from 17% to 23% as a result of a reduction

Tendo ainda em conta os impostos diferidos, que atenuam o efeito das diferenças temporárias entre o resultado contabilístico e o fiscal, os impostos
sobre o rendimento atingem globalmente uma taxa de 31% em 2006 (26%

in financial incentives. Also taking into account deferred
taxes, which reduce the effect of the temporary differences
between the accounting and financial income, the income
tax rose to an overall rate of 31% in 2006 (26% in 2005).

em 2005).
In comparison with the values budgeted for the 2006 financial

Relativamente aos valores orçamentados para o exercício de 2006, a realiza-

year, the outcome was clearly more advantageous: Net

ção apresentou-se francamente mais favorável: os Resultados Líquidos foram

Income was budgeted at 4 742 million euros and the Income

orçamentados em 4 742 milhares de euros e os Resultados antes de impostos

before tax at 6 021 million euros. The favourable differences

em 6 021 milhares de euros. Os desvios favoráveis registados representam
acréscimos de 28% e 47%, respectivamente.

recorded represent increases of 28% and 47% respectively.
As the operational activity was influential in the obtained
results, a detailed analysis of the reasons for such a positive

Sendo a actividade operacional determinante na formação dos resultados,

trend in 2006 is provided.

impõe-se a sua análise detalhada para entender as causas de evolução tão
positiva em 2006.
Antes disso, porém, vejamos as causas para o crescimento dos resultados da
função financeira e dos resultados extraordinários:

of financial function and the extraordinary results are detailed.
• Financial Income totals 1 442 thousand euros, an increase
of 38.0% compared to the previous year.

• os Resultados Financeiros atingem os 1 442 milhares de euros, crescendo

As the Financial Costs were maintained at the same level,

38,0% relativamente aos obtidos no ano anterior.

the Profits were responsible for the increase. Successive

Sendo certo que os Custos Financeiros se mantiveram ao mesmo nível, são
110

Before this, however, the reasons for the increase in the profits

increases in interest rate during the course of the financial
year (the Euribor gradually increased from 2.25% to

os Proveitos que justificam aquele acréscimo. Os aumentos sucessivos da

3.5%) and the growth of Cash Assets explain the trend

taxa de juro ao longo do exercício (a Euribor aumentou gradualmente de

observed.

2,25% até 3,5%) e o crescimento das Disponibilidades explicam a evolução
observada.
• Os Resultados Extraordinários quase duplicaram, apresentando uma variação positiva de 850 mil euros. Este acréscimo tem as seguintes causas:
- O exercício de 2005 foi penalizado por correcções a proveitos registados
em exercícios anteriores num valor significativo, que superou ligeiramente

• Surplus Income almost doubled, registering a positive
change of 850 thousand euros. This increase is due to
the following:
- The 2005 financial year suffered significantly from profits corrections recorded in previous years, which slightly
exceeded 400 thousand euros. The same set of circumstances did not apply in 2006, benefiting the results.

os 400 mil euros. Em 2006 não se verifica situação idêntica, beneficiando
os resultados do exercício.

- Investment subsidies, transferred annually to income,
were greater in 2006: 2 millions euros in this financial

- Os subsídios ao investimento, transferidos anualmente para resultados,

year and 1.7 millions in 2005.

são em montante superior em 2006: 2 milhões de euros neste exercício e

- Finally, receipt in 2006 of indemnization for opera-

1,7 milhões em 2005.

tional losses related to the damage, which occurred in

- Finalmente, o recebimento em 2006 de indemnização de perdas de exploração relacionada com o sinistro ocorrido em 2004 nos pipelines do
Terminal Petroleiro, no montante de 155 mil euros.
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2004, at the Oil Terminal pipelines, to the amount of 155
thousand euros.

No que respeita aos Resultados Operacionais, que registam um crescimento de

In respect of the Operating Income, which registered

56,0% relativamente ao ano anterior, conjugam-se um quase nulo crescimento

a growth of 56% relative to the previous year, an almost

dos custos com um aumento muito significativo dos proveitos.

zero growth in costs was combined with a very significant
increase in income.

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING INCOME
2006

2005

37 828

35 257

7,3%

2 061

2 171

-5,1%

108

473

-77,2%

39 997

37 901

5,5%

8 894

8 589

3,6%

11 838

11 560

2,4%

1 794

1 717

4,5%

TOTAL 2

22 526

21 866

3,0%

AMORTIZAÇÕES, AJUST. e PROVISÕES AMORTISATIONS, ADJUSTMENTS AND PROVISIONS

11 972

12 510

-4,3%

TOTAL 3

34 498

34 376

0,4%

EBITDA EBITDA (1-2)

17 471

16 035

9,0%

5 499

3 525

56,0%

PROVEITOS OPERACIONAIS OPERATING PROFIT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDERING OF SERVICES
PROVEITOS SUPLEMENTARES SUPPLEMENTARY PROFITS
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS OTHER OPERATING PROFITS
TOTAL 1

VAR. % 06/05

CUSTOS OPERACIONAIS OPERATING COSTS
CMVC +FORNEC. E SERV. ESTERNOS SECURITIES + EXTERNAL SUPPLIES AND SERVICES
CUSTOS COM O PESSOAL PERSONNEL COSTS
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS OTHER OPERATING COSTS

EBIT (Resultados Operacionais ) EBIT (Operating Income) (1-3)
UNID: 1000 EUROS
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Para esta evolução dos Custos Operacionais contribuiu essencialmente um

A lower volume of Amortisation of Assets was the main

menor volume de amortizações do imobilizado, pois as restantes naturezas

contribution to this Operating Costs trend, with all other

de custos apresentam uma evolução consentânea com o crescimento dos

types of costs revealing a trend consistent with the growth

preços de bens e serviços e dos salários.
O decréscimo de 4,3% nas amortizações do exercício resulta do facto de

in the price of goods and services and salaries.
The 4.3% reduction in amortisation during the year resulted
from the fact that some assets had already exceeded their

alguns bens terem já ultrapassado a sua vida útil e de se terem concluído

working life and few investment projects were concluded,

poucos projectos de investimento, pese embora o importante esforço de in-

despite the significant investment recorded in 2006.

vestimento registado em 2006.

From the composition of Operating Profits and its change

Observando a composição dos Proveitos Operacionais e sua evolução rela-

relatively to the previous year, the significant growth experi-

tivamente ao exercício anterior, verifica-se que o crescimento significativo se

enced stems exclusively from the Rendering of Services.

centra exclusivamente na Prestação de Serviços.

Both Supplementary and Other Operating Profits recorded

Quer os Proveitos Suplementares, quer os Outros Proveitos Operacionais
registam mesmo alguma descida em valor:

decreases:
• There was no record of works by the company itself in
2006 (in 2005 they reached 114 thousand euros)

• Em 2006 não há qualquer registo de trabalhos para a própria empresa (em
2005 atingiram 114 mil euros)

• Research subsidies, associated with training activity, were
close to two thousand euros, whilst in 2005 61 thousand

• Os subsídios à exploração, associados à actividade de formação, ficaram

euros were received from the IEFP. This situation stems

próximos dos 2 mil euros, enquanto em 2005 foram obtidos 61 mil euros do

from the conclusion of three years training cycle in 2005

IEFP. Esta situação decorre de se ter concluído em 2005 um ciclo de 3 anos

in partnership with the Employment and Vocational Training

de formação em parceria com o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que estava reflectida no orçamento.

Institute (IEFP) which was reflected in the budget.
• In Supplementary Profits, the reduction registered in 2006
was already projected in the Budget for the year: the deci-

• Nos Proveitos Suplementares, a redução registada em 2006 já estava pro-

sion to reclassify in accounting terms the income associated

jectada no Orçamento do exercício: a decisão de reclassificar contabilisti-

with the occupation of some zones of the port operations

camente os proveitos associados às ocupações de algumas zonas da área

area (particularly the concession of the Leisure Port and

Relatório e Contas _ 2006
Annual Report _ 2006

de exploração portuária (nomeadamente a concessão do Porto de recreio

Concession at the South Mole for storage of oil products)

e Concessão no Molhe Sul para armazenagem de produtos petrolíferos)

explains this reduction. The profits are now registered in

justificam aquela redução. Os proveitos são agora registados na prestação

rendering of services, in the “Concessions” group and in the

de serviços, no grupo das “Concessões” e no grupo “Fornecimentos e Serviços Diversos”, na rubrica “Ocupação de espaços portuários”.

“Other Supplies and Services”, under the heading “Occupation of Port Spaces”.

A Prestação de Serviços cresceu 7,3%. Um aumento tão expressivo carece

Rendering of Services increased 7.3%. Such a significant

de análise, uma vez que a estabilidade registada na actividade portuária re-

increase requires analysis, as the stability recorded in port

lativamente ao exercício anterior não justifica aquele crescimento. No quadro

activity in relation to the previous year does not explain such

seguinte discrimina-se a constituição da Prestação de Serviços pelas principais áreas de negócio.

growth. In the following table, the composition of Rendering
of Services is analysed by the different areas of business.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDERING OF SERVICES
SERVIÇOS PRESTADOS AO NAVIO RENDERING OF SERVICES TO VESSELS

2006

2005

VAR. % 06/05

TUP - NAVIO TUP - SHIP

2 950

2 903

1,6%

SERVIÇO DE PILOTAGEM PILOTAGE SERVICES

2 450

2 433

0,7%

SERVIÇO DE REBOQUE TOWAGE SERVICES

2 998

2 660

12,7%

SERVIÇO DE AMARRAÇÃO MOORING SERVICES

636

646

-1,5%

9 034

8 642

4,5%

3 390

3 177

6,7%

SERVIÇOS PRESTADOS À MERCADORIA RENDERING OF SERVICES TO COMMODITIES
TUP - CARGA TUP - CARGO
OUTROS SERVIÇOS OTHER SERVICES

52

90

-42,2%

3 442

3 267

5,4%

8 904

7 160

24,4%

10 823

10 247

5,6%

2 592

3 430

-24,4%
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CONCESSÕES CONCESSIONS
TERMINAL PETROLEIRO OIL TERMINAL
TERMINAL DE CONTENTORES CONTAINER TERMINAL
TERMINAL CARGA GERAL E GRANÉIS GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL
OUTRAS OTHERS

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS OTHER SUPPLIES AND SERVICES
TOTAL

1 727

1 442

19,8%

24 046

22 279

7,9%

1 306

1 069

22,2%

37 828

35 257

7,3%

UNID: 1000 EUROS

Constata-se que o crescimento de cerca de 2,6 milhões de euros da Prestação

It shows that the increase of around 2.6 million euros in

de Serviços tem origem nas seguintes áreas de negócio:

Rendering of Services is originated from the following
business areas:

• Em primeiro lugar nos proveitos das concessões, que contribuem com
quase 1,8 milhões de euros para aquele acréscimo.

• Firstly as a result of income from concessions, which
contributed with almost 1.8 million euros of this growth.

Pela análise da evolução das diversas concessões destaca-se a Concessão

From analysis of the various concessions, it is clear that

da Petrogal, que demonstra um crescimento de 24,4% relativamente a 2005,

the Petrogal Concession experienced a growth of 24.4%

quase justificando a totalidade do acréscimo desta classe de proveitos.

relatively to 2005, accounting for almost the whole of the
growth in this income category.

Mas tendo-se registado uma diminuição das toneladas movimentadas na área

But as there was a fall recorded in the tonnage handled in

concessionada à Petrogal (-3,4%), o aumento dos proveitos tem uma causa

Petrogal Concessionary area (-3.4%), there is a non-opera-

completamente alheia à exploração: a alteração do contrato de concessão em

tional explanation: changes to the concession contract in

Abril de 2006, com regras diferentes de facturação. O contrato que vigorou até

April 2006, with different invoicing procedures. The contract

31 de Março de 2006 determinava 3 escalões distintos de tarifas, penalizando

which was applied until 31st March 2006, established three
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os primeiros 2 milhões de toneladas movimentadas, o que originava a realização

different tariff steps, affecting the first two million tonnes

de 50% dos proveitos anuais praticamente no 1º. trimestre do ano.

handled, which in practice resulted in 50% of the annual
income occurring in the first quarter of the year.

O contrato que entrou em vigor em 1 de Abril de 2006 determina a utilização

The contract, which came into force on 1st April 2006, estab-

de 2 escalões de tarifas, sendo os proveitos distribuídos de forma mais regular

lished the use of two tariff steps, causing the income distrib-

ao longo do ano.

uted in a more uniform manner over the course of the year.

A coexistência dos dois contratos em 2006 originou a obtenção de proveitos

The coexistence of the two contracts in 2006 resulted in

excepcionais no montante de 1,6 milhões de euros.

exceptional profits to the value of 1.6 million euros.
The Container Terminal recorded an increase of 5.6% in

O Terminal de Contentores regista um crescimento de 5,6% nos proveitos:

profits: part of this positive change is explained by the 2.2%

por um lado, a actualização tarifária de 2,2% explica parte desta evolução

tariff updating; but the strong increase confirmed in the

positiva; mas o forte crescimento verificado na actividade do terminal (+ 7,5%

terminal activity (+7.5% in TEU traffic), contributed signifi-

na movimentação de TEU’s) contribuiu decisivamente para o bom desempenho

cantly to the overall performance).

global.

The General and Bulk Cargo Terminal recorded a significant

O Terminal de Carga Geral e Granéis regista uma redução muito expressiva
nos proveitos relativamente a 2005 (- 24,4%).

reduction in profits relative to 2005 (-24.4%).
But the change introduced to the concession contract,
which came into force on 1st January 2006, is also recorded

Mas recorda-se a alteração introduzida ao contrato de concessão ainda em

in 2005: for Port of Leixões competivity reasons and to help

2005, que entrou em vigor em 1 de Janeiro de 2006: por razões de competiti-

make the General Break-Bulk and Bulk Cargo business area

vidade do Porto de Leixões e viabilização da área de negócio da Carga Geral
Fraccionada e Granéis, as rendas cobradas pela Concedente foram reduzi-

viable, the income collected by the Grantor was reduced to
enable the Concessionaire to also lower the service tariffs,
which had been shown to be less competitive.

das, de forma a permitir que a Concessionária pudesse igualmente baixar as
tarifas dos serviços, que se mostravam menos competitivas.
Nas “Outras Concessões” verifica-se um forte crescimento dos proveitos ( 19,8%).
Nesta rubrica incluem-se as rendas dos terminais de Cimentos, de Melaços,
do porto de recreio, do porto de pesca e da área de armazenagem de produ-

A strong growth in profits (19.8%) was confirmed in “Other
Concessions”.
This heading included income from the Cement and
Molasses terminals, the leisure port, the fishing harbour and
the oil products storage at the South Mole. In addition to
the annual tariff updates, which did not exceed the annual

tos petrolíferos no Molhe Sul. Para além da actualização tarifária anual, que

IPC, the exceptional increase seen in these incomes were

não ultrapassa o IPC anual, o aumento excepcional observado nestes provei-

the result of accounting changes already referred to under

tos resulta da alteração contabilística já comentada atrás a propósito dos Pro-

Supplementary Profits: The income from Rendering of

veitos Suplementares: só em 2006 se registaram na Prestação de Serviços

Services associated with the recreation port and occupation

os proveitos associados ao porto de recreio e à ocupação no Molhe Sul.

of the South Mole was only registered in 2006.
• Secondly, profits from vessel services, which increased

• Em segundo lugar os proveitos dos serviços ao navio, que aumentam 0,4
milhões de euros, basicamente com origem nos serviços prestados pelo
equipamento marítimo.
Esta evolução positiva dos serviços prestados pelos rebocadores tem origem
num serviço novo: a utilização de “rebocadores em atenção” nas situações de
descarga de petróleo bruto no Terminal Oceânico (Monobóia) que integra a
concessão da Petrogal.

0.4 million euros, basically as a result of new maritime
equipment services supplied.
This positive trend in the services provided by the towage services is based on a new service: the use of “tugboats in attendance” in situations of unloading of crude oil at the Ocean Terminal (Single buoy) which is part of the Petrogal concession.
The remaining services supplied to vessels experienced an
increase of little significance, resulting from a moderate in-

De resto, os restantes serviços prestados ao navio sofrem um aumento com

crease in the tariffs and a reduced growth in vessel traffic

pouco significado, resultante duma actualização moderada das tarifas e dum

(-3.2% in the number of incoming vessels and +1.3% in the

crescimento reduzido do movimento de navios (-3,2% no número de navios
entrados e + 1,3% na correspondente GT).

corresponding GT).
• Thirdly, other Services Provision which increased almost
0.3 million euros. This increase had various causes:

• Em terceiro lugar os Fornecimentos e Serviços Diversos que crescem quase 0,3 milhões de euros. Este acréscimo tem várias razões:
-O início duma carreira regular semanal de tráfego ro-ro em Setembro de
2006, que originou uma nova categoria de proveitos, que atingiu os 44 mil
euros até final do ano;

- The start of a regular weekly route for Ro-Ro traffic
in September 2006, which opened up a new category
of income, contributing 44 thousand euros by the end
of the year;
- The profits from some port authority space occupations,
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-Os proveitos originados por algumas ocupações de espaços portuários,

totalling 82 thousand euros, was registered for the first

no montante de 82 mil euros, foram registados pela primeira vez na Presta-

time under Rendering of Services; until 2005 it was re-

ção de Serviços; até 2005 eram registados como Proveitos de usos domi-

corded as Profits from public uses, in the Supplementary

niais, na classe dos Proveitos Suplementares.

Profits category.
- The supply of electricity to Concessionaires and other

- O fornecimento de energia eléctrica a concessionários e outros agentes

agents with activities at the port grew 13%, resulting in

com actividade no porto cresceu 13%, originando um acréscimo de quase

an increase of almost 80 thousand euros compared to

80 mil euros relativamente ao ano anterior.

the previous year.

- Finalmente, a recolha de resíduos também é responsável por um acrésci-

- Finally, waste collection is also responsible for an increase

mo de cerca de 25 mil euros (+ 15% do que em 2005).

of almost 25 thousand euros (+ 15% more than 2005).
• Lastly, the services provided for commodities, experi-

• Por fim, nos serviços prestados à mercadoria, destaca-se um aumento de
6,7% nas receitas provenientes da Tup-Carga (variação dos proveitos ultrapassa ligeiramente os 200 mil euros).
O crescimento desta natureza de proveitos é totalmente explicável pelo aumento observado na movimentação de mercadorias nos Cais Comerciais.
Apenas os Granéis Líquidos movimentados nos terminais concessionados à
Petrogal não estão sujeitos à aplicação da Tup-Carga.

enced an increase of 6.7% in receipts from “Tup-Cargo”
(profit variations slightly exceeded 200 thousand euros).
Increases of this type of income can be explained solely by
the growth in the handling of commodities at the Commercial Quays. Only Liquid Bulk traffic at the terminals under the
Petrogal concession were not subjected to the Tup-Cargo.
Excluding the commodities handled by Petrogal, there was
an overall growth of 3% in loadings and unloadings at the

Excluindo a mercadoria movimentada pela Petrogal, verifica-se um crescimen-

Commercial Quays, with containerised cargo responsible for

to global de 3% nas mercadorias carregadas e descarregadas nos Cais Co-

approximately 70% of the Tup-Cargo invoiced, and which ex-

merciais, com especial relevo para a mercadoria contentorizada, que origina

perienced a 7.5% increase in the number of TEU’s handled.

cerca de 70% da Tup-Carga facturada, e que cresceu 7,5% no número de

The good results obtained from operational activities are also

TEU’s movimentados.

seen in the value of EBITDA, which increased 9% relative to
2005, reaching 17.5 million euros.
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Os bons resultados obtidos na actividade operacional revelam-se ainda no

Cash-Flow, which has the ability to free-up funds, was

valor do EBITDA, que cresce 9,0% relativamente a 2005, atingindo os 17,5

slightly in excess of 18 million euros, 13 million euros more

milhões de euros.

than in 2005 (8.1%).

O Cash-Flow que evidencia a capacidade de libertar fundos, supera ligeiramente os 18 milhões de euros, mais 1,3 milhões do que em 2005 (8,1%).

This significant capacity for self-financing together with receipt of substantial investment subsidies (13.4 million euros)
explains how, in spite of the weight of significant investment

Esta significativa capacidade de auto-financiamento e o recebimento de sub-

(22.4 million euros) cash assets increased by more than four

sídios ao investimento em montante significativo (13,4 milhões de euros) ex-

million euros.

plicam que, apesar dum esforço de investimento expressivo (22,4 milhões de

The following table details the changes which occurred in

euros), as disponibilidades aumentassem mais de 4 milhões de euros.

relation to assets.

No quadro seguinte expõe-se a evolução ocorrida na situação patrimonial.

Título de Secção
Título de Secção - inglês

2006
1000 Euros
IMOBILIZADO FIXED ASSETS
ACTIVO CIRCULANTE CURRENT ASSETS
EXISTÊNCIAS STOCK
DÍVIDAS DE TERCEIROS C.PRAZO SHORT TERM DEBTORS
DISPONIBILIDADES CASH ASSETS
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACCRUALS AND DEFERMENTS
ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS PROFIT ACCRUALS

2005
%

1000 Euros

%

223 202

76,1%

212 407

76,6%

54 835

18,7%

48 762

17,6%

119

0,0%

125

0,0%

7 508

2,6%

5 779

2,1%

47 209

16,1%

42 858

15,5%

15 209

5,2%

16 008

5,8%

662

0,2%

339

0,1%

1 920

0,7%

2 219

0,8%

12 627

4,3%

13 450

4,9%

TOTAL DO ACTIVO TOTAL ASSETS

293 246

100,0%

277 177

100,0%

CAPITAL PRÓPRIO EQUITY CAPITAL

192 170

65,5%

188 188

67,9%

45 686

15,6%

47 520

17,1%

93

0,0%

156

0,1%

9 950

3,4%

7 442

2,7%

45 348

15,5%

33 871

12,2%

1 562

0,5%

1 280

0,5%

43 086

14,7%

31 814

11,5%

700

0,2%

777

0,3%

293 246

100,0%

277 177

100,0%

CUSTOS DIFERIDOS DEFERRED COSTS
ACTIVOS P/IMPOSTOS DIFERIDOS ASSETS FOR DEFERRED TAXES

PROV.Pª.RISCOS E ENCARGOS PROVISIONS FOR RISKS AND CHARGES
DÍVIDAS A TERCEIROS M.L.P. MEDIUM/LONG TERM CREDITORS
DÍVIDAS A TERCEIROS C.P. SHORT TERM DEBTORS.
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACCRUALS AND DEFERMENTS
ACRÉSCIMOS DE CUSTOS COST ACCRUALS
PROVEITOS DIFERIDOS DEFERRED PROFITS
PASSIVOS P/IMPOSTOS DIFERIDOS LIABILITIES FOR DEFERRED TAXES
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A estrutura patrimonial no final do exercício de 2006 denota algumas

The assets structure at the end of the 2006 financial year

alterações, mas ressalta a solidez financeira que caracteriza a empresa há

show some changes but highlights the financial solidity

largos anos.

which has characterised the company for many years.

Os bons resultados económicos atingidos e a recepção dum montante excepcionalmente elevado de subsídios comunitários (após a aprovação de 5 can-

The sound financial results achieved and the receipt of an
exceptionally high sum of community subsidies (following
approval of 5 applications for POAT - Accessibility and

didaturas pelo POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transpor-

Transport Operational Programme, which enabled the re-

tes, que permitiram a recuperação de montantes dispendidos em investimento

covery of amounts expended on investments in previous

em anos anteriores), induziram uma maior liquidez do Activo:

years), resulted in significant Assets liquidity:

• O Activo Circulante cresceu 6 milhões de euros, aumentando o seu peso

• Current Assets grew 6 million euros, increasing its ratio

relativo no conjunto do Activo Total.

relative to Total Assets as a whole.

• O Activo Imobilizado, apesar de aumentar quase 11 milhões de euros, não
se reforçou em termos relativos.

• Fixed Assets, in spite of increasing almost 11 million
euros, did not strengthen in relative terms.
In terms of sources of company financing, the strong growth

Na vertente das fontes de financiamento da empresa, ressalta o forte cresci-

in Deferred Profits (investment subsidies) is highlighted.

mento dos Proveitos Diferidos (subsídios ao investimento).
Third Party Debts show a moderate increase, consistent

Já as Dívidas a Terceiros apresentam um aumento moderado, consentâneo

with the increase in the weight of investment during the year,

com a intensificação do esforço de investimento no exercício, mas sem qual-

but without any significant impact in relative terms.

quer impacto significativo em termos relativos.

Equitity Capital increased by 4 million euros: partly as a

Os Capitais Próprios reforçam-se em 4 milhões de euros: por um lado cresceu pelo efeito dos expressivos Resultados Líquidos obtidos em 2006, mas
diminuem, por outro lado, pela atribuição de dividendos ao Accionista (2,1
116

result of an increase in the Net Results obtained in 2006,
but combined with a reduction in Shareholder dividends (2.1
million euros) agreed in the application of Profits from the
previous year.

milhões de euros) decidida na aplicação dos Resultados do ano transacto.
However, this improvement did not prevent a fall in the

Aquele reforço não obsta porém a que os Capitais Próprios desçam em ter-

Equitity Capital in relative terms in the group of sources

mos relativos no conjunto das fontes de financiamento do Activo: em 2005

of finance: in 2005 they represented approximately 68%,

representavam cerca de 68%, enquanto em 2006 representam 65,5% das

whilst in 2006 they represented 65.5% of the sources of

fontes de financiamento.

financing.

O rácio da “autonomia financeira”, de qualquer forma, continua a apresentar
um valor excepcionalmente elevado, assegurando aos actuais e potenciais
credores da empresa a necessária confiança na capacidade de solver os

The “self-financing” ratio, in any way, continues to show an
exceptionally high value, providing current and potential
creditors of the company the necessary confidence in the
capacity to meet any assumed commitments.

compromissos assumidos.
The following table shows the traditional economic and

No quadro seguinte apresentam-se os tradicionais indicadores económicos e
financeiros em 2005 e 2006.

Análise económica e financeira
Economic and financial analysis

financial indices for 2005 and 2006.

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS
2006

2005

FINANCEIROS FINANCIAL
LIQUIDEZ LIQUIDITY (1)

4,82

4,5

AUTONOMIA FINANCEIRA FINANCIAL AUTONOMY (2)

0,66

0,68

SOLVABILIDADE SOLVENCY (3)

1,90

2,12

CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO INDEBTEDNESS CAPACITY (4)

0,34

0,32

PRAZO MÉDIO DE COBRANÇA (em dias) AVERAGE COLLECTING TIME (in days)

42

46

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO (em dias) AVERAGE PAYING TIME (in days)

82

80

ECONÓMICOS ECONOMIC
EBIT (milhares de euros) EBIT (thousand euros) (5)

5 499

3 525

EBITDA (milhares de euros) EBITDA (thousand euros) (6)

17 471

16 035

CASH-FLOW (milhares de euros) CASH-FLOW (thousand euros) (7)

18 044

16 689

14,5

10,0

46.2

45,5

1,9

1,3

3,2

2,2

MARGEM EBIT (em %) EBIT MARGIN (in %) (8)
MARGEM EBITDA (em %) EBITDA MARGIN (in %)

(9)

RENTABILIDADE OPERACIONAL DO ACTIVO (em %) OPERATIONAL PROFITABILITY OF ASSETS (in %) (10)
RENTABILIDADE DOS CAP. PRÓPRIOS (em %) RETURN ON EQUITY (in %)

(11)

(1) (Activo Circ. + Acrésc. Prov.) / (Passivo c.p. + Acrésc. Custos) (Current Assets + Profit Accruals) / (Short Term Liabilities + Cost Accruals)
(2) Cap. Próprio / Activo Total Liq. Equity Capital / Total Net Assets
(3) Capitais Próprios /Passivo Total Equity Capital / Total Liabilities
(4) Capital Alheio/Capital Total Debt Capital/Capital Total
(5) EBIT = Resultados Operacionais EBIT = Operating Income
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(6) EBITDA = Resultados Operacionais + Amortiz. e Ajustamentos + Provisões EBITDA = Operating Income + Amortizations and Adjustments + Provisions
(7) Cash-Flow = Resultados Líquidos + Amortiz. e Ajustamentos + Provisões Cash-Flow = Net Results + Amortizations and Adjustments + Provisions
(8) Resultados Operacionais/Prestação de Serviços Operating Income/Rendering of Services
(9) EBITDA/Prestação de Serviços EBITDA/Rendering of Services
(10) Resultados Operacionais /Activo Total Operating Income/Total Assets
(11) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios Net Results/ Equity Capital

Enquanto os indicadores de natureza económica evidenciam generalizada-

Whilst the economic indicators reveal a general improve-

mente uma melhoria do desempenho relativamente ao ano anterior, os indi-

ment in performance relatively to the previous year, the

cadores financeiros, pelo contrário, denotam alguma quebra, sem particular

financial indicators, in contrast, signify some falls, without

significado, dado que os valores destes rácios reafirmam a enorme solidez
financeira da empresa.

particular significance, given that the ratios confirm the tremendous financial strength of the company.
It is this structural and financial robustness, which guaran-

É esta robustez patrimonial e financeira que garante a necessária capacidade

tees the necessary capacity of financing for the Strategic

de financiamento do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lei-

Development Plan of the Port of Leixões, in progress since

xões, em curso desde 2004 e a terminar em 2013.

2004 and to be completed in 2013.

O próximo exercício além de não beneficiar de algumas situações excepcio-

The next financial year, in addition to lacking some of the ex-

nais que se registaram em 2006, como seja o impacte do novo contrato de

ceptional situations which were beneficial in 2006, such as

concessão da Petrogal, comporta novos desafios, cujos contornos não estão
totalmente definidos, não sendo para já viável a quantificação do seu impacte
no desempenho económico e na estrutura patrimonial da nossa empresa.
Referimo-nos concretamente às seguintes situações:

the impact of the new concession contract of Petrogal, will
contain new challenges, yet to be completely defined, and
it is not possible to quantify their impact on the economic
performance and the asset structure of the company.
They include the following events:

• Participação da APDL em 100% no capital social da nova sociedade anó-

• APDL’s 100% shareholding in the new public company,

nima Administração do Porto de Viana do Castelo, a criar oportunamente

Administração do Porto de Viana do Castelo, to be estab-

no âmbito das Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário

lished as part of the Strategic Guidance for the Maritime-
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aprovadas recentemente pelo Governo.

Port Sector, recently approved by the Government.

• Assinatura no passado dia 5 de Janeiro de 2007 do contrato de concessão

• The signing on 5th January 2007 of the concession

dos Silos de Leixões entre a sociedade Silos de Leixões, Unipessoal, Lda.

contract between the Silos de Leixões, Unipessoal, Lda.

e o Estado, passando a APDL a assumir a posição de Concedente por decisão governamental.

Company and the State, with the APDL taking over the
position of Grantee by Governmental decision.
As part of this process, following movement of the flagstones

No âmbito deste processo, tendo ocorrido em Maio de 2006 um deslocamen-

of the silo structure covering in May 2006, the responsibility

to das lages de cobertura da estrutura silar, foi cometida à APDL a responsa-

of organising the unusual repair work was committed to the

bilidade de promover as obras de reparação extraordinária, cujos encargos

APDL, and although the tasks are not yet totally defined, the

não estão ainda totalmente apurados mas que certamente atingirão valores

costs will certainly be very significant.

muito significativos.

Taking account the factors described and the need to cope

Atendendo aos condicionalismos descritos e à necessidade de fazer face a
encargos extraordinários que as duas situações expostas vão originar, o Conselho de Administração propõe que, na aplicação dos Resultados Líquidos do

with the extraordinary responsibilities which the two situations described will originate, the Board of Directors proposes that in the application of the Net Income for the 2006
financial year, no distribution of dividends is made.

exercício de 2006, não seja feita qualquer distribuição de dividendos.
Considering the above and the provisions of paragraph

Considerando o atrás exposto e o previsto no artº.17º. dos Estatutos da Socie-

17 of the Articles of Association, the following application

dade, propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos de 2006, no

of Net Income for 2006, totalling 6 071 904.39 euros is

montante de 6 071 904,39 euros:

proposed:

• 10% para Reserva Legal, no montante de 607 190,44 euros
• que os restantes 90%, no montante de 5 464 713,95 euros, sejam levados
a Resultados Transitados

• 10% for the Legal Reserve, totalling 607 190,44 euros;
• that the remaining 90%, amounting to 5 464 713,95
euros is taken to the Profit or Loss Forwarded
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O Conselho de Administração
The Board of Directors

António Ricardo de Oliveira Fonseca
Emílio Fernando Brògueira Dias
João Pedro Soeiro Matos Fernandes

O Relatório foi aprovado em Assembleia Geral de 8 de Maio de 2007, mas,
pelo que se refere à Aplicação de Resultados, o accionista propôs e assim foi
deliberada, a seguinte distribuição:

The Annual Report was approved by the General Assembly

• 10% para Reserva Legal, no montante de 607 190,44 euros

distribution:

• 50 % para Dividendos a distribuir ao Accionista, no montante de
3 035 952,20 euros

• 10% for the Legal Reserve, in the amount of 607 190,44 euros

• 40% para Resultados Transitados, no montante de 2 428 761,75 euros

• 50% for Dividends distribution to shareholder, totalling

of 8th May 2007, but, concerning Net Income application,
the shareholder proposed and was deliberated, the following

3 035 952,20 euros
• 40% for Profit and Loss Forwarded, amounting to
2 428 761,75 euros

Análise económica e financeira
Economic and financial analysis

BALANÇO, DEMONSTRAÇÕES
DE RESULTADOS E FINANCEIRAS
BALANCE SHEET, INCOME AND
FINANCIAL STATEMENTS
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BALANÇO EM 31/12/2006 BALANCE ON 31.12.06
CÓD.
POC
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS ACCOUNT NAME
COD.
NPA

EXERCÍCIOS FINANCIAL YEARS
2006
AB

2005

AA

AL

AL

ACTIVO ASSETS
IMOBILIZADO FIXED ASSETS:
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS INTANGIBLE ASSETS:
432

DESP. DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIM. RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENSES

433

DIREITOS E PROPRIEDADE INDUSTRIAL RIGHTS AND INDUSTRIAL PROPERTY

44

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO TANGIBLE ASSETS IN PROGRESS

1 543 030

1 142 140

400 890

77 247

19 791

57 456

130 255
61 511

548 641

0

548 641

453 553

2 168 917

1 161 931

1 006 986

645 319

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TANGIBLE ASSETS:
15 054 322

0

15 054 322

15 044 308

232 645 636

75 216 183

157 429 453

163 923 979

EQUIPAMENTO BÁSICO BASIC EQUIPMENT

8 951 546

4 656 749

4 294 797

4 820 427

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE TRANSPORT EQUIPMENT

1 174 173

769 087

405 085

442 101

421

TERRENOS E RECURSOS NATURAIS LAND AND NATURAL RESOURCES

422

EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTIONS

423
424
425

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS TOOLS AND UTENSILS

426

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVE EQUIPMENT

429

OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS OTHER TANGIBLE ASSETS

44

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO TANGIBLE ASSETS IN PROGRESS

422 472

381 693

40 780

91 366

8 276 155

5 379 678

2 896 477

1 349 178

1 530 014

1 054 407

475 607

507 216

40 464 377

0

40 464 377

24 401 589

308 518 695

87 457 798

221 060 898

210 580 164

INVESTIMENTOS FINANCEIROS FINANCIAL INVESTMENTS:

124

4113

PARTES DE CAPITAL DE OUTRAS EMPRESAS SHARE CAPITAL OF OTHER COMPANIES

123 702

0

123 702

123 702

4142

EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTIONS

1 388 653

378 208

1 010 445

1 057 722

1 512 355

378 208

1 134 147

1 181 424

253 400

134 286

119 114

125 103

253 400

134 286

119 114

125 103

3 988 213

0

3 988 213

3 817 041

222 287

222 287

0

0

CIRCULANTE CURRENT ASSETS:
EXISTÊNCIAS STOCK:
36

MATÉRIAS PRIMAS, SUBS. E DE CONSUMO RAW, SUBSIDIARY & CONSUMABLE MATERIALS

DÍVIDAS DE TERCEIROS - CURTO PRAZO SHORT TERM DEBTORS
211

CLIENTES C/C COVERED CLIENTS

218

CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA DOUBTFUL CLIENTS

24

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS STATE AND OTHER PUBLIC ENTITIES

2 225 412

0

2 225 412

442 195

26

OUTROS DEVEDORES OTHER DEBTORS

3 348 162

2 054 083

1 294 079

1 519 180

9 784 075

2 276 370

7 507 705

5 778 415

43 450 000

0

43 450 000

38 581 642

43 450 000

0

43 450 000

38 581 642

3 745 125

3 745 125

4 268 040

13 280

13 280

8 303

3 758 405

3 758 405

4 276 343

TÍTULOS NEGOCIÁVEIS NEGOTIABLE SECURITIES
18

OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA OTHER TREASURY APPLICATIONS

DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA BANK DEPOSITS & PETTY CASH
12

DEPÓSITOS BANCÁRIOS BANK DEPOSITS

11

CAIXA PETTY CASH

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACCRUALS & DEFERMENTS:
271

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS PROFIT ACCRUALS

272

CUSTOS DIFERIDOS DEFERRED COSTS

2761

ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS ASSETS FOR DEFERRED TAXES

662 385

662 385

339 087

1 920 130

1 920 130

2 219 327

12 626 899

12 626 899

13 449 938

15 209 414

15 209 414

16 008 351

293 246 668

277 176 762

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES TOTAL AMORTISATION

88 997 937

TOTAL DE AJUSTAMENTOS TOTAL ADJUSTMENTS
TOTAL DO ACTIVO TOTAL ASSETS
UNID. EUROS

Balanço, demonstrações de resultados e financeiras
Balance sheet, income and financial statements

2 410 656
384 655 262

91 408 594

BALANÇO EM 31/12/2006 BALANCE ON 31.12.06
CÓDIGO DA CONTAS
ACCOUNT CODE

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS ACCOUNT NAME

POC NPA

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2006

2005

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES
CAPITAL PRÓPRIO EQUITY CAPITAL:
511

CAPITAL CAPITAL

5601

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REVALUATION RESERVES

5602

RESERVAS DE AVALIAÇÃO DL Nº 335/98 VALUATION RESERVE DECREE-LAW NO. 335/98

571

RESERVAS LEGAIS LEGAL RESERVES

574

RESERVAS LIVRES VOLUNTARY RESERVES

59

RESULTADOS TRANSITADOS PROFIT OR LOSS FORWARDED

88

RESULTADOS LÍQUIDOS DO EXERCÍCIO NET INCOME OF FINANCIAL YEAR

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO TOTAL OF EQUITY CAPITAL

48 000 000

48 000 000

2 995 452

2 995 452

118 029 933

118 029 933

3 254 932

2 836 992

0

0

13 817 412

12 145 650

186 097 729

184 008 026

6 071 904

4 179 405

192 169 634

188 187 432

313 714

451 102

39 287 473

39 685 614

PASSIVO LIABILITIES:
PROVISÕES PROVISIONS:
293

PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO JUDICIAL PROCESSES IN PROGRESS

296

ENCARGOS FUTUROS SUBSISTEMA PRIVATIVO DE SAÚDE
FUTURE CHARGES RESULTING FROM THE PRIVATE HEALTH SUBSYSTEM

297

ENCARGOS APOSENTAÇÃO DL Nº 467/99 COSTS OVER RETIREMENT DECREE LAW NO. 467/99

1 198 725

2 364 389

2981

FUNDO DE PENSÕES DO EX-INPP PENSION FUND OF THE FORMER INPP

4 775 800

4 890 583

2982

OUTRAS PROVISÕES OTHER PROVISIONS

110 308

128 625

45 686 020

47 520 313

DÍVIDAS A TERCEIROS - MÉDIO E LONGO PRAZO MEDIUM AND LONG TERM CREDITORS:
24

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS STATE AND OTHER PUBLIC ENTITIES

261

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO SUPPLIERS OF FIXED ASSETS

268

OUTROS CREDORES OTHER CREDITORS

0

0

93 111

156 037

0

0

93 111

156 037

2 033 470

1 903 527

DIVIDAS A TERCEIROS - CURTO PRAZO SHORT TERM CREDITORS:
221

FORNECEDORES C/C COVERED SUPPLIERS

228

FACTURAS EM RECEPÇÃO E CONFERÊNCIA RECEIVED AND CHECKED INVOICES

219

0

6 858

ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ADVANCE PAYMENTS FROM CLIENTS

1 026 470

1 026 470

261

FORNECEDORES DE IMOBILIZADO SUPPLIERS OF FIXED ASSETS

4 199 428

3 212 671

24

ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS STATE AND OTHER PUBLIC ENTITIES

1 571 305

301 780

26

OUTROS CREDORES OTHER CREDITORS

1 119 309

990 953

9 949 981

7 442 258

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS ACCRUALS & DEFERMENTS:
273

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS COST ACCRUALS

1 562 219

1 279 744

274

PROVEITOS DIFERIDOS DEFERRED PROFITS

43 085 568

31 813 653

2762

PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS LIABILITIES FOR DEFERRED TAXES

700 135

777 325

45 347 922

33 870 721

TOTAL DO PASSIVO TOTAL LIABILITIES

101 077 034

88 989 330

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO TOTAL EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES

293 246 668

277 176 762

UNID. EUROS
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LIQUIDOS DE 1/1/2006 A 31/12/2006 STATEMENT OF INCOME - PERIOD OF 01.01.06 TO 31.12.06
CÓDIGO DAS CONTAS
ACCOUNT CODE

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS ACCOUNT NAME

EXERCÍCIOS FINANCIAL YEARS
2006

2005

CUSTOS E PERDAS COSTS AND LOSSES
61
62

CUSTO MERC. VEND. E MAT. CONSUMIDAS
COST OF COMMODITIES SOLD AND MATERIALS CONSUMED
FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS EXTERNAL SUPPLIES AND SERVICES

509 430
8 384 034

440 459
8 893 464

8 148 202

8 588 661

CUSTOS COM O PESSOAL PERSONNEL COSTS:
641+642

REMUNERAÇÕES REMUNERATIONS

7 834 141

7 622 921

ENCARGOS SOCIAIS WELFARE CHARGES:
643

PENSÕES PENSIONS

645..648

OUTROS OTHERS

70 539
3 933 165

24 245
11 837 845

3 913 050

11 560 216

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DO EXERCÍCIO
AMORTISATION AND ADJUSTMENTS OF THE FINANCIAL YEAR
662+663

AMORTIZAÇÕES DO IMOBILIZADO CORPÓREO E INCORPÓREO
AMORTISATION OF TANGIBLE AND INTANGIBLE ASSETS

666+667

AJUSTAMENTOS ADJUSTMENTS

67

PROVISÕES DO EXERCÍCIO FINANCIAL PROVISIONS

63

IMPOSTOS TAXES

65

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS OTHER COSTS AND OPERATING EXPENSES

11 535 321

12 136 835

436 715

373 014

0

0

1 794 063

1 709 339

51 304
1 742 758

(A)
AMORT. DE INVEST. EM IMÓVEIS AMORTISATION OF REAL STATE INVESTMENTS

47 277

681..688

JUROS E CUSTOS SIMILARES INTEREST AND SIMILAR COSTS

17 770

(C)

1 717 540
34 376 266

47 277
65 047

18 174

34 562 455

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS EXTRAORDINARY COSTS AND EXPENSES

12 509 849

8 202

34 497 408

683

69

11 972 036

65 451
34 441 717

1 805 771

3 008 001

36 368 226

37 449 718

2 780 222

1 451 549

39 148 448

38 901 267

126

(E)
86

IMPOSTO S/O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO INCOME TAX ON FINANCIAL YEAR

88

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NET INCOME OF FINANCIAL YEAR

(G)

6 071 904

4 179 405

45 220 352

43 080 672

37 827 601

35 257 390

PROVEITOS E GANHOS PROFITS AND GAINS
72

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS RENDERING OF SERVICES
VARIAÇÃO DE PRODUÇÃO PRODUCTION VARIATION

0

0

75

TRABALHOS PARA A PRÓPRIA EMPRESA COMPANY WORKS

0

114 172

74

SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO SUBSIDIES FOR EXPLOITATION

73

PROVEITOS SUPLEMENTARES SUPPLEMENTARY PROFITS

76

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS
OTHER PROFITS AND EXTRAORDINARY GAINS

77

REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS
REDUCTIONS IN AMORTISATIONS AND PROVISIONS

1 962

60 885

2 061 284

2 171 016

105 798

138 493

0

(B)
7815/6+783

RENDIMENTO DE TÍTULOS NEGOCIÁVEIS E DE OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS
INCOME FROM NEGOTIABLE SECURITIES AND OTHER FINANCIAL APPLICATIONS

7811+785/6/8

OUTROS JUROS E PROVEITOS SIMILARES OTHER INTEREST AND SIMILAR PROFITS
(D)

79

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS EXTRAORDINARY PROFITS & GAINS
(F)

2 169 044

159 318

39 996 644
1 366 315
140 512

2 529 711
37 901 274

1 039 505
1 506 827
41 503 472

71 369

1 110 874
39 012 147

3 716 880

4 068 525

45 220 352

43 080 672

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING INCOME (B)-(A)

5 499 237

3 525 008

RESULTADOS FINANCEIROS FINANCIAL INCOME (D-B)-(C-A)

1 441 780

1 045 422

RESULTADOS CORRENTES CURRENT INCOME (D)-(C)

6 941 016

4 570 430

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS INCOME BEFORE TAX (F)-(E)

8 852 126

5 630 955

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NET INCOME OF FINANCIAL YEAR (F)-(G)

6 071 904

4 179 405

UNID. EUROS

Balanço, demonstrações de resultados e financeiras
Balance sheet, income and financial statements

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES STATEMENT OF INCOME PER FUNCTIONS
EXERCÍCIOS FINANCIAL YEARS
2006

2005

VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS SALES AND RENDERING OF SERVICES

+

37 827 601

+

35 257 390

CUSTO DAS VENDAS E DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS SALES COSTS AND RENDERING OF SERVICES COSTS

-

20 122 158

-

20 350 782

RESULTADOS BRUTOS GROSS INCOME

+

17 705 443

+

14 906 608

OUTROS PROVEITOS E GANHOS OPERACIONAIS OTHER PROFITS AND EXTRAORDINARY GAINS

+

3 886 569

+

4 845 798

CUSTOS DE DISTRIBUIÇÃO DISTRIBUTION COSTS

-

0

-

0

CUSTOS ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVE COSTS

-

7 131 664

-

7 315 192

OUTROS CUSTOS E PERDAS OPERACIONAIS OTHER COSTS AND OPERATING EXPENSES

-

7 050 002

-

7 851 682

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING INCOME

+

7 410 346

+

4 585 532

CUSTO LÍQUIDO DE FINANCIAMENTO NET COST OF FINANCING

-

0

-

0

GANHOS ( PERDAS) EM FILIAIS E ASSOCIADAS EARNINGS (LOSSES) IN BRANCHES AND ASSOCIATES

-

0

-

0

GANHOS ( PERDAS) EM OUTROS INVESTIMENTOS EARNINGS (LOSSES) IN OTHER INVESTMENTS

+

1 441 780

+

1 045 422

RESULTADOS NÃO USUAIS OU NÃO FREQUENTES UNUSUAL OR INFREQUENT RESULTS

+

0

RESULTADOS CORRENTES CURRENT INCOME

+

8 852 126

+

5 630 954

IMPOSTOS SOBRE OS RESULTADOS CORRENTES TAXES ON CURRENT INCOME

-

2 780 222

-

1 451 549

RESULTADOS CORRENTES APÓS IMPOSTOS CURRENT INCOME AFTER TAX

+

6 071 904

+

4 179 405

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS SURPLUS INCOME

+

0

+

0

IMPOSTOS SOBRE OS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS TAXES ON SURPLUS INCOME

-

0

-

0

ALTERAÇÕES DE POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

+

0

+

0

RESULTADOS LÍQUIDOS NET INCOME

+

6 071 904

+

4 179 405

RESULTADOS POR ACÇÃO INCOME PER SHARE

+

0,63

+

0,44

0

UNID. EUROS
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2006-01-01 A 2006-12-31 STATEMENT OF CASH FLOW - PERIOD OF 2006-01-01 TO 2006-12-31
2006

2005

ACTIVIDADES OPERACIONAIS OPERATIONAL ACTIVITIES:
RECEBIMENTOS DE CLIENTES CLIENT’S PAYMENTS

42 666 227

41 063 623

PAGAMENTOS A FORNECEDORES PAYMENTS TO SUPPLIERS

-9 977 686

-10 257 065

PAGAMENTOS AO PESSOAL PAYMENTS TO PERSONNEL

-12 462 759

-11 464 259

FLUXO GERADO PELAS OPERAÇÕES BALANCE GENERATED BY THE OPERATIONS

20 225 782

19 342 299

PAGAMENTO/RECEBIMENTO DO IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
PAYMENT/RECEIVING OF INCOME TAX

- 765 352

-1 852 529

OUTROS RECEB/PAGAM. RELATIVOS À ACTIVIDADE OPERACIONAL
OTHER OPERATIONAL ACTIVITY REVENUE/PAYMENT

-1 517 747

-3 764 299

17 942 683

13 725 471

271 473

477 756

FLUXOS GERADOS ANTES DAS RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS
BALANCE GENERATED BEFORE EXTRAORDINARY CATEGORIES
RECEBIMENTOS RELACIONADOS COM RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS
REVENUE RELATED TO EXTRAORDINARY REVENUE
PAGAMENTOS RELACIONADOS COM RUBRICAS EXTRAORDINÁRIAS
PAYMENTS RELATED TO EXTRAORDINARY REVENUE

-1 188 973

FLUXO DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS BALANCE FROM OPERATIONAL ACTIVITIES (1)

-2 030 610
17 025 183

12 172 617

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO INVESTMENT ACTIVITIES:
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE REVENUE GENERATED BY:
INVESTIMENTOS FINANCEIROS FINANCIAL INVESTMENTS
IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TANGIBLE ASSETS
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS INTANGIBLE ASSETS
SUBSÍDIOS DE INVESTIMENTO INVESTMENT SUBSIDIES

0

0

137 675

348 984

0

0

13 447 680

2 378 859

1 417 022

880 807

DIVIDENDOS DIVIDENDS

0

0

EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS LOANS GRANTED

0 15 002 377

0

JUROS E PROVEITOS SIMILARES INTEREST AND SIMILAR PROFITS

3 608 650

PAGAMENTOS RESPEITANTES A PAYMENTS RELATED TO:
INVESTIMENTOS FINANCEIROS FINANCIAL INVESTMENTS
128

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TANGIBLE ASSETS
IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS INTANGIBLE ASSETS
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS LOANS GRANTED

0

0

-25 376 360

-6 437 650

- 78 914

- 94 615

0 -25 455 274

FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO BALANCE FROM INVESTMENT ACTIVITIES (2)

0

-10 452 897

-6 532 265
-2 923 615

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO FINANCING ACTIVITIES:
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE REVENUE GENERATED BY:
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS LOANS OBTAINED

0

0

AUMENTOS DE CAPITAL, PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES E PRÉMIOS DE EMISSÃO
INCREASES IN CAPITAL, SUPPLEMENTARY LOANS AND ISSUE BONUSES

0

0

SUBSÍDIOS E DOAÇÕES SUBSIDIES AND DONATIONS

0

VENDA DE ACÇÕES (QUOTAS) PRÓPRIAS SALES OF SHARES AND OWNED HOLDINGS

0

0
0

0

0

PAGAMENTOS RESPEITANTES A PAYMENTS RELATED TO:
EMPRÉSTIMOS OBTIDOS LOANS OBTAINED
AMORTIZAÇÕES DE CONTRATOS DE LOCAÇÃO FINANCEIRA
AMORTISATION OF FINANCIAL LOANING CONTRACTS

0

0

- 111 305

- 179 728

- 20 858

- 18 825

-2 089 703

-3 370 581

REDUÇÃO DE CAPITAL E PRESTAÇÕES SUPLEMENTARES
REDUCTION IN CAPITAL AND SUPPLEMENTARY INSTALMENTS

0

0

AQUISIÇÃO DE ACÇÕES PRÓPRIAS ACQUISITION OF OWNED SHARES

0

JUROS E CUSTOS SIMILARES INTEREST AND SIMILAR COSTS
DIVIDENDOS DIVIDENDS

FLUXOS DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO BALANCE OF FINANCIAL ACTIVITIES (3)

-2 221 866

0

-3 569 134

-2 221 866

-3 569 134

4 350 420

5 679 868

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES PETTY CASH VARIATION AND ITS EQUIVALENTS (4)

0

0

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES INÍCIO DE PERÍODO
PETTY CASH AND ITS EQUIVALENT AT THE START OF THE PERIOD

42 857 985

37 178 117

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES FINAL DE PERÍODO PETTY CASH AND ITS EQUIVALENT AT THE END OF THE PERIOD

47 208 405

42 857 985

EFEITOS DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO EFFECTS OF EXCHANGE RATE CHANGES

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANNEX TO THE STATEMENT OF CASH FLOW
2006

2005
13 280

8 303

3 745 125

4 268 040

OUTRAS APLICAÇÕES DE TESOURARIA OTHER TREASURY APPLICATIONS

43 450 000

38 581 642

DISPONIBILIDADES CONSTANTES DO BALANÇO PROVISIONS OUTLINED ON THE BALANCE SHEET

47 208 405

42 857 985

NUMERÁRIO CASH
DEPÓSITOS BANCÁRIOS IMEDIATAMENTE MOBILIZÁVEIS
BANK DEPOSITS REPAYABLE ON DEMAND
EQUIVALENTES A CAIXA PETTY CASH EQUIVALENT:

UNID. EUROS

Balanço, demonstrações de resultados e financeiras
Balance sheet, income and financial statements

ANEXO AO BALANÇO E
À DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
NOTES TO BALANCE SHEET
AND INCOME STATEMENT
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NOTA 1 – INTRODUÇÃO

NOTE 1 – INTRODUCTION

A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante designada por

APDL, S.A. - Administração dos Portos do Douro e Leixões,

“APDL” ou “Empresa”, é uma Sociedade Anónima de capitais exclusivamente

S.A., henceforth referred to as “APDL” or the “Company”, is

públicos, que tem por objecto a administração dos Portos do Douro e Leixões,
visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento.

a joint-stock company with exclusively public capital, aimed
at the administration of the Ports of Douro and Leixões, its
economic operations, conservation and development.

A área de jurisdição da APDL abrange a faixa marginal do domínio público

APDL’s area of jurisdiction covers the strip of the public

marítimo, desde o enfiamento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lava-

maritime domain, from the line of the Rua da Bélgica, at the

dores, até ao paralelo do farol da Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões e,

Praia de Lavadores, to the parallel of the Boa Nova lighthouse,

compreende, além disso, as duas zonas seguintes:

North of the Port of Leixões, and also encompasses the
following two zones:

a) Zona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro, desde
200 metros a montante da Ponte Luís I até à Foz, com todas as suas margens, ancoradouros, cais, docas e terraplenos existentes ou que venham a
ser construídos.

a) the Port of Douro area, which includes the whole estuary of
River Douro, from 200 metres upstream of the Luís I Bridge,
to the river mouth, Foz, including all banks, anchorages, quays,
docks and all existing or future embankments

b) Zona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a área molhada por

b) the Port of Leixões area, which includes the breakwaters, the

eles circunscrita e as docas existentes ou a construir; o curso do Rio Leça

wet area and the existing or future docks; the course of the River

até à antiga ponte dos moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo

Leça up to the old Guifões windmills bridge and the land which is

domínio público respectivo.

bounded by the respective public domain.
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ÁREAS DE ACTUAÇÃO

AREAS OF ACTIVITY

• Fomentar e promover a actividade portuária nos Portos do Douro e Leixões;

• Stimulate and promote the port activity in the Ports of
Douro and Leixões;

• Assegurar o regular funcionamento dos Portos do Douro e Leixões nas
suas vertentes de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de
efectivos e de exploração portuária;
• Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;

• Ensure the correct functioning of the Ports of Douro and
Leixões with regard to the economic, financial and asset
management, and the port operation;
• Grant licences or concessions in the areas under its

• Licenciar exercício da actividade portuária e concessão de serviços

jurisdiction;

públicos portuários;

• Licence port activity and yield public port services;

• Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos serviços;

• Establish and collect fees for the use of the ports and
respective services;

• Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade
portuária; e

• Supervise and inspect the public use of the services
inherent to the port activity; and,

• Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão
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• Expropriate, for public utility, occupation of land, implementation of layouts and thoroughfares needed for the

ou desenvolvimento portuários.

expansion and development of the ports.

SERVIÇOS PRESTADOS

SERVICES PROVIDED

• Ajudas à Navegação;

• Aid to Navigation;

• Gestão de postos de acostagem;

• Management of mooring berths;

• Controle de tráfego marítimo;

• Control of maritime traffic;

• Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem, aguada,
recolha de resíduos, energia eléctrica, rebocadores e pilotagem;

• Provision of mooring, hoisting, storage, water supply,
waste collection, electricity supply, towage and pilotage
services;

• Manutenção dos Canais de Acesso;

• Maintenance of access channels;

• Prevenção e combate à poluição no mar;

• Prevention and fight against pollution at sea;

• Sistemas de Segurança;

• Safety systems;

• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;

• Construction and maintenance of land accesses to the port;

• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;

• Maintenance of equipment, quays and embankments;

• Limpeza da área portuária;
• Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias,

• Cleaning of the port area;
• Granting of licences for areas under its jurisdiction (beaches,
embankments, pipelines, among others); and

terraplenos, pipelines, entre outros); e
• Granting of concessions (Liquid Bulk, Containers, Solid

• Atribuição de concessões (Granéis Líquidos, Contentores, Granéis Só-

Bulk, Break-Bulk Cargo, Recreational Dock, Fishing Har-

lidos, Carga Geral Fraccionada, Doca de Recreio, Porto de Pesca e Cais

bour and Gaia Quay).

de Gaia).

In accordance with the common political guidelines for

No âmbito das orientações da política comum de transportes e da política na-

transport and the national policy for the maritime-port

cional para o sector marítimo-portuário, a Empresa tem vindo a alterar o mode-

sector, the Company has changed the port authority man-

lo de gestão de autoridade portuária, através do accionamento dos processos
de concessão ao sector privado das operações e infra-estruturas portuárias,

agement model, by implementing concessions for port operations and infrastructures to the private sector. As such,
APDL has less intervention in the operational area (it is in-

com o consequente afastamento da APDL da área operacional (cada vez mais

creasingly a “Landlord Port” and less of a “Tool Port”) and

“Landlord Port” e menos “Tool Port”) e acentuando as funções de controlo e

has been accentuating its control, inspection and Port Au-

fiscalização e de Autoridade Portuária. Os prazos das concessões são, na sua

thority functions. The concessions are generally granted for

generalidade, de 30 anos.

a 30-year period.

A Empresa foi inicialmente constituída com um capital social de 20 854 740

The Company was initially constituted with share capital

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

euros, tendo subsequentemente sido aumentado para 48 000 000 euros (ver

of 20 854 740 euros, with was subsequently increased to

Nota 36). Este reforço foi determinado em função da estrutura dos capitais

48 000 000 euros (see Note 36). This increase was

próprios, das responsabilidades e das reservas subjacentes ao valor de ava-

implemented as part of the structuring equity capital, liabilities

liação dos bens integrados nas contas aquando da sua constituição.
A Empresa tem a sua sede social em Leça da Palmeira, Concelho de Matosinhos.

and the reserves underlying the evaluation of the assets
forming part of the accounts at the time of their constitution.
The company has its head office in Leça da Palmeira, in the

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano

area of the Council of Matosinhos.

Oficial de Contabilidade (POC), sendo as notas cuja numeração se encontra

The following notes are in accordance with the provisions

ausente do anexo não aplicáveis à Empresa ou não relevantes para a aprecia-

the Official Chart of Accounts (POC). The notes that do not

ção das Demonstrações Financeiras anexas.

appear are not applicable to the Company or are not relevant
for assessment of the enclosed Financial Statements.

NOTA 3 – BASES DE APRESENTAÇÃO E PRINCIPAIS PRINCÍPIOS
CONTABILÍSTICOS E CRITÉRIOS VALORIMÉTRICOS

NOTE 3 – BASIS OF PRESENTATION AND MAIN ACCOUNTING PRINCIPLES AND VALUATION CRITERIA.

BASES DE APRESENTAÇÃO
PRESENTATION BASIS

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da

The financial statements enclosed have been prepared
on the assumption of continuing operations, based on the

Empresa, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente

Company’s accounting books and registers, kept up to date

aceites em Portugal, excepto no que se refere ao registo dos custos de bene-

in accordance with the accounting principles generally ac-

fícios de reforma.

cepted in Portugal, apart from those referring to the costs

Principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos adoptados

deriving from retirement benefits.
Main accounting principles and valuation criteria adopted

Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utilizados na
preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

The main accounting principles and valuation criteria adopted in preparing the financial statement were as follows:

a)Imobilizado Corpóreo e Incorpóreo
As imobilizações incorpóreas são constituídas basicamente por despesas de

a) Tangible and Intangible Assets
The intangible fixed assets are made up primarily of instal-

instalação e de investigação e de desenvolvimento. São amortizadas pelo mé-

lation, and research and development expenses. They are

todo das quotas constantes, em duodécimos, durante um período de 3 anos.

depreciated using the straight-line amortisation method,

As imobilizações corpóreas (incluindo os bens de domínio público), inte-

in twelfths, over a 3-year period.

gradas à data de constituição da Empresa, foram registadas com base em

Tangible fixed assets (including the public domain goods),

avaliação patrimonial efectuada em 1999 por entidade independente. A ava-

integrated at the date of constitution of the Company

liação abrangeu parte significativa dos bens integrados e reportou-se à data
de 2 de Dezembro de 1998, tendo sido utilizado o método do “Valor em Uso

were registered based on valuation of the assets made
in 1999 by an independent entity. The evaluation covered
a significant part of the integrated goods and pertained

Continuado”. Os bens adquiridos posteriormente à data de constituição da

to the date of 2nd December 1998, using the “Continued

Empresa, encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o

Use Value” method. The goods acquired after the date

valor da factura do fornecedor e respectivas despesas de compra.

the company was formed are registered at purchase cost,

As amortizações são calculadas, sobre o valor de aquisição ou avaliado,

which includes the value invoiced by the supplier and the
respective purchase expenses.

pelo método das quotas constantes, em base duodecimal, a partir da data
da sua entrada em funcionamento, utilizando de entre as taxas permitidas
pela legislação fiscal em vigor (Decreto Regulamentar n.º2/90), as que permitam a reintegração do imobilizado, durante a sua vida útil estimada. Os

Amortisation is calculated on the purchase or estimated
value, using the straight-line amortisation method, based
on twelfths, from the date the asset became operational,
applying from amongst the rates allowed by the fiscal leg-

bens objecto do processo de avaliação patrimonial acima referido são amor-

islation applying (Decree no. 2/90) those that allow rein-

tizados em função do período de vida útil atribuído naquele processo.

statement of the fixed asset during its estimated lifespan.
The goods that are evaluated are depreciated in line with
the lifespan attributed during the evaluation process.
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As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis

The amortisation rates used correspond to the following

estimadas médias:

average estimated lifespan:
Average lifespan in years

Anos médios de vida útil
Edifícios e outras construções

12 – 40

Equipamento básico

10 – 15

Equipamento de transporte

4–6

Ferramentas e utensílios

2–4

Equipamento administrativo

6

Outras imobilizações corpóreas

4–5

Buildings and other constructions

12 – 40

Basic equipment

10 – 15

Transport equipment

4–6

Tools and utensils

2–4

Administrative equipment
Other tangible assets

6
4–5

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados como custos do exercício em que são incorridos. As reparações que

Current repair and maintenance expenses are registered

aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados são registadas

as costs in the year they are incurred. Repairs that increase

como custos diferidos e amortizados durante a vida útil remanescente dos

the economic utility of the fixed assets are registered as

mesmos.

deferred costs and depreciated during their remaining
lifespan.

Os terrenos não são objecto de amortização.
Land is not depreciated.

b)Investimentos Financeiros
b)Financial investments

Os investimentos financeiros são valorizados ao custo de aquisição, adicionado das despesas de aquisição, excepto quanto aos Imóveis de Rendi-
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Financial investments are valued at the cost of acquisition plus purchasing expenses, except for those in Real

mento que foram objecto de uma avaliação patrimonial reportada a 31 de

Estate which were subject to an asset evaluation as at

Dezembro de 1998.

31st December 1998.

Sempre que qualquer dos investimentos financeiros referidos tiver, à data

Whenever any of the financial investments referred to have

do balanço, um valor de mercado ou de recuperação inferior ao registado na

on the date of the balance sheet, a market or recovery

contabilidade, este é objecto da correspondente redução, por intermédio da

value less than that registered in the accounting, this will

conta 684 (Ajustamentos de aplicações financeiras), tendo como contrapartida a conta 49 (Ajustamentos de Investimentos financeiros).

be reduced, through account 684 (Financial Investments
Adjustments), having as balancing entry account 49
(Adjustments for Financial Investments).

c)Existências

c)Stock

As existências encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de

Stocks are valued at purchasing cost. The purchasing

aquisição inclui os gastos para as colocar no seu estado actual. O critério

costs include the expenses incurred to bring them to their

valorimétrico das saídas de existências é o custo médio ponderado.

current state. The valuation criteria for stock output is
weighted average cost.

d)Ajustamentos de existências e de dívidas a receber
d)Adjustments to stocks and debts to receive

Os ajustamentos de existências cobrem a diferença entre o custo de aquisição das matérias-primas, subsidiárias e de consumo e o respectivo valor
estimado de realização, sempre que este seja inferior ao primeiro.

Stock adjustments cover the difference between the
purchase cost of the raw materials, subsidiary items and
consumables and the respective estimated sale value,

Os ajustamentos de dívidas a receber são calculados tendo por base os

whenever this is less than the former.

riscos previstos de cobranças no final de cada ano.

The adjustments to receivable debts are calculated based

e)Títulos negociáveis

on the forecast collection risks at the end of each year.
e)Negotiable Securities

Os títulos negociáveis são registados ao valor mais baixo de entre o custo
de aquisição ou o valor esperado de realização. Os juros auferidos são reconhecidos como proveitos dos exercícios a que se referem.
f)Contratos de locação financeira

Negotiable securities are registered at the lower of the
purchase cost or the expected sale value. The interest accrued is recognised as profits for the years they refer to.
f)Financial leasing contracts

Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira

Fixed assets acquired through leasing contracts as well as

bem como as correspondentes responsabilidades são contabilizados pelo

those corresponding to the liabilities are accounted using

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

método financeiro. De acordo com este método o custo do activo é regista-

the financial method. This method registers the cost of

do no imobilizado corpóreo, a correspondente responsabilidade é registada

the asset in tangible fixed assets, and the corresponding

no passivo. Os juros incluídos no valor das rendas e a amortização do activo

liability is registered in liabilities. The interest included in

são registados como custos na demonstração dos resultados do exercício
a que respeitam.

the value of the income and amortisation of the asset are
registered as costs in the Income Statement for the financial year they relate to.

g)Especialização de exercícios

g)Specialisation of the financial years

A Empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princí-

The Company registers its income and expenses in accor-

pio da especialização dos exercícios pelo qual as receitas e despesas são

dance with the principle of specialisation of the financial

reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente do mo-

years meaning that the income and expenses are recog-

mento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os montantes

nised as they are generated, regardless of the moment

recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas geradas são
registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

they are received or paid. The differences between the
amounts received and paid and the corresponding income
and expenses generated are registered under the accru-

h)Proveitos Diferidos

als and deferments headings.

Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento de imobiliza-

h)Deferred profits

ções corpóreas são registados em balanço como proveitos diferidos para

The subsidies received to fund tangible fixed assets are

posterior reconhecimento na demonstração dos resultados de cada exer-

registered on the balance sheet as deferred profits for lat-

cício (proveitos extraordinários), proporcionalmente às amortizações das

er recognition in the income statement for each financial

respectivas imobilizações corpóreas subsidiadas.

year (extraordinary profits), in proportion to the amortisation of the respective subsidised tangible asset.

i)Custos Diferidos
Compreende gastos que apenas são reconhecidos em custos em exercícios

i)Deferred costs
Includes expenses that are only recognised as costs in

seguintes e que respeitam fundamentalmente a despesas de Manutenção/

the following financial years and which essentially comply

Conservação com carácter periódico de Infra-estruturas e Equipamento Bá-

with periodic Maintenance/Conservation expenses for

sico. O prazo de diferimento do custo é baseado na utilidade futura espera-

Infrastructures and Basic Equipment. The deadline for de-

da de cada uma das intervenções.

ferment of the cost is based on the future utility expected
for each one of the operations.

j)Benefícios de reforma
j)Retirement benefits

Reformas antecipadas
Early retirements

A APDL é responsável pelo pagamento de pensões de reforma antecipadas,
aos trabalhadores que optaram pelo benefício previsto no Decreto-Lei nº

APDL is liable for the payment of early retirement pensions to workers who opted for the benefits outlined in

467/99, de 6 de Novembro. Este Decreto refere que, desde que se verificas-

Decree-Law nr. 467/99, of 6th November. This Decree

sem determinadas condições até 31 de Dezembro de 2002, era permitida a

states that provided certain conditions are in place by 31st

reforma antecipada dos trabalhadores ligados aos institutos e demais entida-

December 2002, early retirement is permitted for workers

des portuárias, que fossem subscritores da Caixa Geral de Aposentações.

linked to the bodies and other port entities, which sub-

Esta responsabilidade cessa quando os trabalhadores que tenham optado

scribed to the General Pension Fund. This liability ceases

pela aposentação perfaçam 36 anos de serviço ou 70 anos de idade.
As responsabilidades, determinadas com base no valor da pensão actual

when the workers who opted for early retirement complete
36 years of service or reach 70 years of age.
The liabilities calculated based on the value of the current

multiplicada pelo número de anos em que esse benefício ainda vai vigorar

pension multiplied by the number of years this benefit will

(tendo por base as condições da sua cessação), encontram-se cobertas

remain in force (based on the conditions of its cessation),

por uma provisão registada na rubrica de Provisões - pensões (ver Notas

are covered by a provision recorded under the heading

31 a) (iii) e 34). Esta responsabilidade encontra-se registada ao seu valor

of Provisions - pensions (see Notes 31 a) (iii) and 34).

nominal, por se considerar que qualquer ajustamento a efectuar decorrente

This liability is registered at its nominal value, because it

do desconto destes valores não seria significativo.

is considered that any adjustment made deriving from the
discount of these values would not be significant.

Pensões de reforma
A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras Administrações
Portuárias, para a manutenção do fundo de aposentações do INPP - Instituto

Retirement pensions
APDL is obliged to contribute, together with other Port
Administrations, to the maintenance of the early retire-
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Nacional de Pilotagem dos Portos, criado pelo Decreto-Lei nº 188/89, de 3

ment fund of the National Institute of Ports Pilotage

de Junho, relativamente aos aposentados que integravam o ex-departamento

(INPP), created by Decree-Law nr. 188/89, of 3rd June,

de pilotagem. A Empresa possui ainda uma responsabilidade relacionada

for employees of the former pilotage department, who

com o pagamento de pensões vitalícias de sobrevivência e de sangue a
alguns aposentados.

took early retirement. The Company also has a liability related to the payment of life-long survivor and descendant
pensions of some retired employees.

Para o financiamento destas responsabilidades, as quais são avaliadas por

To finance these liabilities, which are assessed through

estudo actuarial desenvolvido anualmente por entidade independente, foi

an annual actuarial study carried out by an independent

constituída uma provisão, a qual se encontra registada na rubrica de Provi-

entity, a provision has been made, which is recorded under

sões - pensões (ver Notas 31 a) (ii) e 34).

the heading of Provisions - pensions (see Notes 31 a) (ii)
and 34).

Benefícios de acção social pós-emprego
(assistência médica-medicamentosa e assistência hospitalar)

Post-employment social benefits
(healthcare and hospital treatment)

A Empresa tem instituído determinados benefícios de acção social pósemprego para os colaboradores afectos à Caixa Geral de Aposentações
e seus familiares. Para o financiamento destas responsabilidades, as quais

The Company has instituted certain post-employment social
benefits for employees and their families linked to the General Pension Fund. To fund these liabilities, which are evaluated

são avaliadas por estudo actuarial desenvolvido anualmente por entidade

through an annual actuarial study carried out by an indepen-

independente, foi constituída uma provisão, a qual se encontra registada na

dent body, a provision has been made, which is recorded in

rubrica de Provisões (ver Notas 31 a) (i) e 34).

the Provisions heading (see Notes 31 a) (i) and 34).

A partir do exercício de 2005, inclusive, a Empresa passou a adoptar como

From 2005 inclusive onwards, the Company adopted as

política contabilística para reconhecimento das responsabilidades assumi-

accounting policy for recognising the liabilities accepted

das pelo regime privativo de assistência médica-medicamentosa e assistência hospitalar, assim como pelo pagamento de pensões de reforma aos
pilotos do ex-INPP, os critérios consagrados na Norma Internacional de
138

through the private healthcare and hospital treatment regime, as well as payment of retirement pensions to pilots
of the ex-INPP, the criteria set out in the International Accounting Standard nr. 19, namely the ”corridor” method-

Contabilidade n.º 19, nomeadamente, a metodologia do “corridor” (ver Nota

ology (see Note 31). After estimating the liabilities, the

31). A fim de estimar as responsabilidades, a Empresa segue o procedimen-

Company processes the actuarial calculations on an an-

to de obter anualmente cálculos actuariais das mesmas.

nual basis.

k)Transacções em moeda estrangeira

k)Transactions in foreign currency

As transacções em moeda estrangeira são convertidas em euros aos câm-

Transactions in foreign currency are converted into euros

bios vigentes à data da operação. As diferenças de câmbio realizadas no
exercício, bem como as potenciais apuradas nos saldos existentes na data

at the exchange rate on the day of the operation. The differences in the exchange rate during the financial year,
as well as potential differences calculated at the balance

do balanço por referência às paridades vigentes nessa data, integram os

sheet date due to the exchange rate on that date, are ap-

resultados correntes do exercício.

plied to the current year’s results.

l)Imposto sobre o rendimento

l)Income tax

O encargo sobre o Imposto sobre o Rendimento (IRC) é apurado tendo em

Corporate Income Tax (IRC) is calculated in compliance

consideração as disposições do Código do Imposto sobre o Rendimento

with the stipulations of the Company Tax Code (CIRC).

das Pessoas Colectivas (CIRC).

The Company has adopted, in compliance with Account-

A Empresa adopta, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística

ing Directive nr. 28, the deferred taxes accounting concept (see Note 6).

nº 28, o conceito de contabilização de impostos diferidos (ver Nota 6).
m)Environmental liabilities and expenses

m)Passivos e dispêndios de carácter ambiental
The Company adopted as accounting policy for recognis-

A Empresa adopta como politica contabilística para o reconhecimento dos

ing the liabilities of an environmental nature, the criteria

passivos e dos dispêndios de carácter ambiental, os critérios consagrados

established in Accounting Directive nr. 29, issued by the

pela directriz Contabilística nº 29, emanada pela Comissão de Normalização

Accounting Standardisation Committee (see Note 49).

Contabilística (ver Nota 49).

n)Assets of yielded areas

n)Bens de áreas concessionadas

A significant proportion of the equipment currently used

Parte significativa dos equipamentos actualmente em uso nas áreas concessionadas, foram alienados pela Empresa aos concessionários no momento

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

in the areas granted to concessionaires was transferred
by the Company to the concessionaires at the moment of
signing the respective concession contracts, and conse-

da assinatura dos respectivos contratos de concessão e, consequentemente, excluídos do imobilizado corpóreo.

quently excluded from tangible fixed assets.

No que se refere às infra-estruturas portuárias onde os concessionários

aires carry out their activities, essentially made up of walls,

desenvolvem as suas actividades, essencialmente constituídas por muros,

quays and embankments, these are shown in the Financial

cais e terraplenos, as mesmas encontram-se relevadas nas Demonstrações
Financeiras da Empresa (Ver Nota 14).

With regard to port infrastructures where the concession-

Statements of the Company (see Note 14).
As payment for use of this infrastructure, and as stipulated
in the respective concession contracts, the Company re-

Como contrapartida do uso dessas infra-estruturas, e conforme estipulados

ceives a monthly rent for its use. This income is recorded

nos respectivos contratos de concessão, a Empresa recebe uma renda men-

under the Rendering of Services heading.

sal pela sua utilização. Essas rendas encontram-se registadas na rubrica de

NOTE 6 – INCOME TAX

Prestações de Serviços.
The Company is liable to Corporate Income Tax at 25%, plus

NOTA 6 – IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO
A Empresa é tributada em sede de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas a uma taxa de 25%, acrescida da Derrama à taxa de 10%,

the Municipal Surcharge of 10%, resulting in a combined
taxation rate of 27.5% in 2006. From the 2007 financial
year, the Local Tax will be capped at 1.5% and will apply to
the taxable profits of companies.

resultando numa taxa de imposto agregada de 27,5% em 2006. A partir do
exercício de 2007 a Derrama passará a ter o limite máximo de 1,5% e incidirá
sobre o lucro tributável das empresas.

In accordance with the legislation in force, taxation declarations are subject to revision and correction by the tax authorities during a period of four years (five years for Social

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a

Security), except when there have been fiscal tax losses or

revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de

benefits, or when inspection, complaints or disputes are in

quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), excepto quando tenham

progress, in which case the deadlines will be extended or

havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos em que,

suspended, depending on the case. Therefore, the taxation declarations of the Company relative to the years of
2003 to 2006 may also be subject to review. The Board

dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados ou suspensos.

of Directors considers that any corrections resulting from

Deste modo, as declarações fiscais da Empresa relativas aos anos de 2003 a

reviews/inspections of the taxation declarations by the tax

2006 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração

authorities will not have a significant effect on the financial

entende que as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por

statements.

parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um

From 2002 onwards, inclusive, the Company began to regis-

efeito significativo nas demonstrações financeiras.

ter the taxation effect arising from the different time periods

A partir do exercício de 2002, inclusive, a Empresa passou a registar nas suas
contas o efeito fiscal decorrente das diferenças temporais que se verificam

between the annual results from an accounting point of view
and from a taxation point of view, in accordance with the Accounting Directive no. 28. As a consequence of the change

entre os resultados anuais determinados numa óptica contabilística e numa

in the calculation of the Local tax from the next financial

óptica fiscal, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística n.º 28. Face

year, the balance of assets and liabilities of the deferred tax-

à alteração do cálculo da Derrama a partir do próximo exercício, ajustaram-se

es accounts with reference to the end of the 2006 financial

os saldos activos e passivos das contas de impostos diferidos com referência

year have been adjusted.

ao final do exercício de 2006.

Therefore, the income tax calculated in the financial year,

Assim, o imposto sobre o rendimento apurado no exercício, no montante de
2 780 222 euros, inclui o efeito do imposto diferido gerado pelas diferenças

amounting to 2 780 222 euros, includes the deferred tax
effect generated by the different time periods outlined below:

temporais abaixo referidas:
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DEMONSTRAÇÃO
DOS RESULTADOS
INCOME STATEMENT

BALANÇO BALANCE SHEET
SALDO EM 1 DE JANEIRO DE 2006 BALANCE ON 1 JANUARY 2006
RESPONSABILIDADES FUTURAS COM SISTEMA PRIVATIVO DE
ASSISTÊNCIA MÉDICA
FUTURE LIABILITIES WITH THE PRIVATE HEALTHCARE AND HOSPITAL
TREATMENT SYSTEM

CAPITAIS PRÓPRIOS
EQUITY CAPITAL

IMPOSTOS DIFERIDOS IMPOSTOS DIFERIDOS
PASSIVOS
ACTIVOS
DEFERRED TAXES DEFERRED TAX LIABILITIES

(10 913 544)

10 913 544

-

-

(1 344 910)

1 344 910

-

-

(650 206)

650 206

-

-

(35 372)

35 372

-

-

(505 905)

505 905

-

-

(777 324)

-

(12 672 613)

13 449 937

(777 324)

-

5 037

(5 037)

-

5 037

VARIAÇÃO DO VALOR DAS RESPONSABILIDADES FUTURAS COM O SISTEMA
PRIVATIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA (VER NOTA 31A) (I)) (398 141) X 27,5%
VARIATION IN THE VALUE OF THE FUTURE RESPONSIBILITIES WITH PRIVATE
SYSTEM OF MEDICAL ASSISTANCE (SEE NOTE 31A) (I)) (398,141) X 27.5%

109 489

(109 489)

-

109 489

VARIAÇÃO DO VALOR DAS RESPONSABILIDADES COM O FUNDO DE
PENSÕES DO EX – INPP (114 782) X 27,5% (VER NOTA 31A) (II))
VARIATION IN THE VALUE OF LIABILITIES WITH THE PENSION FUND OF FORMER
INPP (114,782) X 27.5% (SEE NOTE 31A) (II))

31 565

(31 565)

-

31 565

VARIAÇÃO NO VALOR DAS RESPONSABILIDADES COM ENCARGOS
DECORRENTES DO PROCESSO DE APOSENTAÇÃO AO ABRIGO DO
DECRETO – LEI 467/99 (1 165 664) X 27,5% (VER NOTA 31A) (III))
VARIATION IN THE VALUE OF LIABILITIES WITH EXPENSES ARISING FROM THE
EARLY RETIREMENT PROCESS IN ACCORDANCE WITH DECREE-LAW 467/99
(1,165,664) X 27.5% (SEE NOTE 31A) (III))

320 558

(320 558)

-

320 558

VARIAÇÃO NO AJUSTAMENTO DE VALOR PARA CLIENTES/DEVEDORES
DE COBRANÇA DUVIDOSA NÃO ACEITES FISCALMENTE 436 715 X 27,5%
VARIATION IN THE ADJUSTMENT OF VALUE FOR BAD DEBT CUSTOMERS/
DEBTORS NOT ACCEPTED FOR TAX PURPOSES 436,715 X 27.5%

(120 097)

120 097

-

(120 097)

(50 770)

-

50 770

(50 770)

• SISTEMA PRIVATIVO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA
• PRIVATE HEALTHCARE AND HOSPITAL TREATMENT SYSTEM

392 875

(392 875)

-

392 875

• APOSENTAÇÕES AO ABRIGO DO DECRETO – LEI 467/99
• RETIREMENTS IN ACCORDANCE WITH DECREE-LAW 467/99

11 987

(11 987)

-

11 987

• FUNDO DE PENSÕES EX – INPP
• PENSION FUND OF THE FORMER INPP

47 758

(47 758)

-

47 758

1 103

(1 103)

-

1 103

22 763

(22 763)

-

22 763

(26 419)

-

26 419

(26 419)

(11 926 764)

12 626 899

(700 135)

745 849

FUNDO DE PENSÕES DO EX – INPP PENSION FUND OF THE FORMER INPP
ENCARGOS DECORRENTES DO PROCESSO DE APOSENTAÇÃO AO
ABRIGO DO DECRETO – LEI 467/99, DE 6 DE NOVEMBRO
CHARGES ARISING FROM THE EARLY RETIREMENT PROCESS UNDER DECREELAW 467/99, OF NOVEMBER 6 TH
RESPONSABILIDADES FUTURAS COM SUBSÍDIOS DE ESTUDO E CRECHE
FUTURE LIABILITIES WITH STUDY AND KINDERGARTEN SUBSIDIES
AJUSTAMENTOS DE CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA
ADJUSTMENTS OF BAD DEBT CUSTOMERS
MAIS VALIAS RESULTANTES ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO
EARNINGS RESULTING FROM SALE OF FIXED ASSETS

777 324

MOVIMENTOS NO EXERCÍCIO MOVEMENTS IN THE YEAR
VARIAÇÃO NO VALOR DAS RESPONSABILIDADES FUTURAS COM
SUBSÍDIOS DE ESTUDO E CRECHE (VER NOTA 31A) (IV)) (18 317) X 27,5%
VARIATION IN THE VALUE OF FUTURE LIABILITIES WITH STUDY AND
KINDERGARTEN SUBSIDIES (SEE NOTE 31A) (IV)) (18,317) X 27.5%
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AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO, NÃO ACEITES FISCALMENTE, RESULTANTES
DO REINVESTIMENTO DE MAIS VALIAS NÃO TRIBUTADAS 184 617 X 27.5%
AMORTISATION FOR THE FINANCIAL YEAR, NOT ACCEPTED FOR TAX PURPOSES,
RESULTING FROM RE-INVESTMENT OF NOT-TAXABLE EARNINGS 184,617 X 27.5%
EFEITO DA ALTERAÇÃO NO CÁLCULO DA DERRAMA ( E CONSEQUENTEMENTE
NO ENCARGO FISCAL DE EXERCÍCIOS FUTUROS), RESULTANTE DA NOVA LEI
DAS FINANÇAS LOCAIS:
EFFECT OF THE CHANGE IN THE LOCAL TAX CALCULATION (AND CONSEQUENTLY IN
THE FISCAL CHARGE FOR FUTURE FINANCIAL YEARS), RESULTING FROM THE NEW
LOCAL FINANCING LAW.

• SUBSÍDIOS DE ESTUDO E CRECHE
• PAYMENT OF KINDERGARTEN, STUDY AND SCHOOL SUBSIDIES
• AJUSTAMENTO DE VALOR PARA CLIENTES / DEVEDORES DE
COBRANÇA DUVIDOSA
• ADJUSTMENTS OF VALUE FOR BAD DEBT CUSTOMERS
• REINVESTIMENTO DE MAIS-VALIAS NÃO TRIBUTADAS
• RE-INVESTMENT OF NOT-TAXABLE EARNINGS
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006
BALANCE ON 31 DECEMBER 2006
IMPOSTOS CORRENTES DO EXERCÍCIO
CURRENT TAXES FOR FINANCIAL YEAR

2 034 373

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO
INCOME TAX ON FINANCIAL YEAR

2 780 222

UNID. EUROS

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

NOTA 7 - ACTIVO MÉDIO DE PESSOAL

NOTE 7 - AVERAGE NUMBER OF PERSONNEL
EMPLOYED

Atenta a natureza do vínculo contratual, os trabalhadores ao serviço, à data de
31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, apresentam a seguinte
caracterização:

On the basis of the contractual relationship, the active
personnel on 31st December 2006 and on 31st December
2005, can be classified as follows:

2006

2005

224

222

PESSOAL REQUISITADO/COMISSÃO DE SERVIÇO REQUESTED PERSONNEL/ SERVICE COMMISSIONED

2

2

PESSOAL CONTRATADO (TERMO OU PRESTAÇÃO DE SERVIÇO) CONTRACTED PERSONNEL (TERM OR RENDERING OF SERVICES)

2

5

228

229

PESSOAL DO QUADRO PERMANENT STAFF

NOTA 8 – DESPESAS DE INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

NOTE 8 - RESEARCH AND DEVELOPMENT EXPENSES

Os acréscimos ocorridos durante o exercício de 2006 nesta rubrica do Balan-

The occurred increases under this heading of the Balance

ço ascendem a 118 168 euros e prendem-se com a imobilização de valores

Sheet during the financial year of 2006 amount to 118 168

referentes a:
• Registo do endereço dos sites (DNS) APDL e Porto de Leixões – 130 `
• Projecto SCOPe – Sistema da Comunidade Portuária electrónica – 22 950 `
• Projecto PISCIS – Projecto de Investigação Oceanográfica em Consórcio –41847`
• Projecto KOS – Kit Operações Subaquáticas – 2 702 `

euros and are related to the following fixed assets values:
• Registration of the website addresses (DNS) APDL and
Port of Leixões – 130 euros
• SCOPe Project – Electronic Port Community System
– 22 950 euros
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• PISCIS Project – Prototype of an Integrated System
for Coastal Ocean Intensive Sampling in Consortium

• SIG – Sistema de Informação Geográfica – 5 539 `

– 41 847 euros

• TPL – Terminal de Petroleiros de Leixões – Estudo de Operacionalidade do

• KOS Project – Underwater Operations Kit – 2 702 euros

PA – 45 000 `

• SIG – Geographic Information System – 5 539 euros

NOTA 10 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NO ACTIVO IMOBILIZADO
Nos quadros anexos “Activo Bruto” e “Amortizações” demonstram-se os

• TPL – Leixões Oil Terminal – Study of Operability of the
PA – 45 000 euros

movimentos ocorridos nas grandes classes do Imobilizado durante o exercício

NOTE 10 - MOVEMENTS OCCURRED IN FIXED ASSET

de 2006.

The annexed tables “Gross Assets” and “Amortisation”
show the movements occurred in the major classes of Fixed
Assets during the 2006 financial year.

Relatório e Contas _ 2006
Annual Report _ 2006

ACTIVO BRUTO GROSS ASSETS
RUBRICA
ITEM

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERENCES

AUMENTOS
INCREASES

ALIENAÇÕES
ALIENATION

ABATES
REDUCTIONS

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

1 498 595

392 202

22 950

0

370 717

1 543 030

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS INTANGIBLE ASSETS:
DESP. INVESTIGAÇÃO E DESENVOL.
RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENSES
MARCAS E PATENTES BRANDS AND PATENTS
IMOBILIZAÇÕES EM CURSO TANGIBLE ASSETS IN PROGRESS
A)

77 117

0

130

0

0

77 247

453 552

0

95 088

0

0

548 640

2 029 264

392 202

118 168

0

370 717

2 168 917

15 044 308

21 448

0

11 435

0

15 054 321

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TANGIBLE ASSETS:
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS
LAND AND NATURAL RESOURCES
EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES
BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTIONS

229 489 116

1 534 835

1 622 113

0

428

232 645 636

EQUIPAMENTO BÁSICO BASIC EQUIPMENT

8 882 126

0

102 341

0

32 921

8 951 546

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE TRANSPORT EQUIPMENT

1 162 473

0

213 515

201 815

0

1 174 173

424 077

0

2 001

3 606

0

422 472

6 072 532

1 124 122

1 119 470

0

39 967

8 276 157

1 423 281

91 704

15 030

0

0

1 530 015

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS TOOLS AND UTENSILS
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO
ADMINISTRATIVE EQUIPMENT
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
OTHER TANGIBLE ASSETS

24 401 590

-3 164 311

19 227 097

0

0

40 464 376

286 899 503

- 392 202

22 301 567

216 856

73 316

308 518 696

123 702

0

0

0

0

123 702

INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS INVESTMENTS IN REAL ESTATE

1 388 653

0

0

0

0

1 388 653

C)

1 512 355

0

0

0

0

1 512 355

290 441 122

0

22 419 735

216 856

444 033

312 199 968

IMOBILIZAÇÕES EM CURSO TANGIBLE ASSETS IN PROGRESS
B)
INVESTIMENTOS FINANCEIROS FINANCIAL INVESTMENTS:
PARTES DE CAPITAL CAPITAL SHARES

TOTAL (A + B + C)
142

UNID. EUROS

As regularizações efectuadas durante o exercício prendem-se com movimentos

The regularisations carried out during the financial year are related

de reclassificação contabilística mais apropriada, empreendida em alguns

to more appropriate accounting reclassification movements,

elementos patrimoniais.

undertaken in some asset elements.

AMORTIZAÇÕES AMORTISATIONS
RUBRICAS
ITEM

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

REFORÇO
REINFORCEMENT

ANULAÇÃO/REVERSÃO
CANCELLATION/REVERSION

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

1 368 340

144 517

370 717

1 142 140

IMOBILIZAÇÕES INCORPÓREAS INTANGIBLE ASSETS:
DESPESAS DE INVESTIG. E DESENVOLV.
RESEARCH & DEVELOPMENT EXPENSES
MARCAS E PATENTES BRANDS AND PATENTS
A)

15 605

4 186

0

19 791

1 383 945

148 703

370 717

1 161 931

IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS TANGIBLE ASSETS:
TERRENOS E RECURSOS NATURAIS LAND AND NATURAL RESOURCES
EDIFÍCIOS OUTRAS CONSTRUÇÕES BUILDINGS AND OTHER CONSTRUCTIONS

0

0

0

0

65 565 138

9 651 466

421

75 216 183
4 656 749

4 061 699

627 971

32 921

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE TRANSPORT EQUIPMENT

720 372

222 982

174 267

769 087

FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS TOOLS AND UTENSILS

332 711

51 021

2 040

381 692

4 723 353

694 835

38 510

5 379 678

916 065

138 343

0

1 054 408

76 319 338

11 386 618

248 159

87 457 797

330 931

47 277

0

378 208

EQUIPAMENTO BÁSICO BASIC EQUIPMENT

EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVOS ADMINISTRATIVE EQUIPMENT
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS
OTHER TANGIBLE ASSETS
B)
INVESTIMENTOS FINANCEIROS FINANCIAL INVESTMENTS:
EDIFÍCIOS INVESTMENT IN REAL ESTATE
C)
TOTAL (A + B + C)
UNID. EUROS

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

330 931

47 277

0

378 208

78 034 214

11 582 598

618 876

88 997 936

Os investimentos em curso em 31 de Dezembro de 2006 analisam-se como segue:

The ongoing investments on the 31st December 2006 are
broken down as follows:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

VALOR VALUE

VIA INTERNA DE LIGAÇÃO AO PORTO DE LEIXÕES (VILPL) INTERNAL CONNECTION ROAD TO THE PORT OF LEIXÕES (VILPL)

16 714 957

REBAIXAMENTO DE FUNDOS DA BACIA DE ROTAÇÃO COM ACESSO À DOCA 4
LOWERING OF DEPTHS OF THE ROTATION BASIN WITH ACCESS TO DOCK 4

11 295 615

NOVA PONTE MÓVEL NEW DRAWBRIDGE

4 779 247

PROJECTO DE PORTARIA ÚNICA SINGLE GATEWAY PROJECT

3 725 172

REMODELAÇÃO DA ESTAÇÃO DE PASSAGEIROS REMODELLING OF THE PASSENGER TERMINAL

752 895

ESTABILIZAÇÃO DO CANTO SUL PONTE DA DOCA 4 SUL STABILISATION OF THE SOUTH CORNER OF DOCK NO. 4

647 322

PLATAFORMA MULTIMODAL MULTIMODAL PLATFORM

472 210

PCOM – PLATAFORMA COMUM COM APL E APS REFERENTE A SOFTWARE DE DESPACHO ELECTRÓNICO
PCOM - COMMON PLATFORM WITH APL AND APS CONCERNING ELECTRONIC DISPATCH SOFTWARE

433 486

ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE NO TERMINAL DE PETROLEIROS
STUDY OF THE PETROL TERMINAL OPERABILITY CONDITIONS

347 000

TERMINAL MULTIUSOS DO MOLHE SUL MULTI-PURPOSE TERMINAL AT THE SOUTH MOLE

307 135

EQUIPAMENTOS ESPECIAIS PARA A PORTARIA ÚNICA SPECIAL EQUIPMENT FOR SINGLE GATEWAY

260 881
1 277 097

OUTROS INVESTIMENTOS EM CURSO OTHER INVESTMENTS IN PROGRESS

41 013 017
UNID. EUROS

NOTA 14 – IMOBILIZAÇÕES CORPÓREAS EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

NOTE 14 - TANGIBLE ASSETS IN SPECIAL
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CIRCUMSTANCES

(i)Imobilizado construído em terrenos do domínio público
(i)Fixed assets built on public domain ground

A maioria dos Edifícios e Construções que integram o Imobilizado Corpóreo da
Empresa foram edificados em terrenos do domínio público do Estado afecto à
APDL. Objectivando esta realidade específica, enumera-se de seguida o peso

The majority of Buildings and Constructions that integrate
the Company’s Tangible Assets were built on sites belonging
to the public domain of the State affected to the APDL.

relativo destes bens construídos em terrenos do domínio público, contabilizados na

Specifically, the relative weighting of these assets built on

conta 422 – Edifícios e outras construções:

public domain sites, recorded in account 422 - Buildings
and other constructions:

2006

2005

VALOR BRUTO TOTAL GROSS TOTAL VALUE

232 645 636

229 489 117

VALOR BRUTO DOS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES CONSTRUÍDOS EM TERRENOS DO DOMÍNIO PÚBLICO
GROSS VALUE OF PROPERTY AND INSTALLATIONS CONSTRUCTED ON GROUNDS OF PUBLIC DOMAIN

229 912 310

225 895 118

UNID. EUROS

(ii)Imobilizado integrado em áreas concessionadas

(ii)Fixed assets integrated in areas under concession

Parte do Imobilizado Corpóreo da APDL está afecto a actividades concessio-

Part of the Tangible Assets of APDL, S.A. is affected to ac-

nadas, entre as quais destacam-se as seguintes situações:

tivities under concession, among which it is worthwile pointing out the following situations:

• Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação de carga geral fraccionada e granéis no Porto de Leixões, concessionada ao TCGL – Terminal
de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A., essencialmente constituídos por
muros-cais e terraplenos nas Docas 1 Sul, 2 Norte e Sul e 4 Norte.

• Infrastructures related to the handling of break bulk cargo
and solid bulk in the Port of Leixões, granted to TCGL
- Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A.,
essentially constituted by quay walls and embankments at

• Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação da carga contentorizada no Porto de Leixões, concessionada ao TCL – Terminal de Contentores

Dock 1 South, 2 North and South and 4 North.
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de Leixões, S.A., essencialmente constituídas por muros cais e terraplenos na
Doca 1 Norte e na Doca 4 Sul.
• Infra-estruturas que constituem o Terminal Petroleiro, concessionado à Petrogal.
• Infra-estruturas e edifícios que constituem o porto de pesca de Matosinhos,
concessionado à Docapesca.

• Infrastructures affected to the activity of handling of
containerised cargo in the Port of Leixões, granted to TCL
- Terminal de Contentores de Leixões, S.A., essentially
constituted by quay walls and embankments at Dock 1 North
and Dock 4 South.
• Infrastructures that constitute the Oil Terminal, under
concession to Petrogal.
• Infrastructures and buildings that constitute the fishing
harbour of Matosinhos, under concession to Docapesca.

NOTA 15 – BENS EM REGIME DE LOCAÇÃO FINANCEIRA

NOTE 15 – ASSETS UNDER LEASING

Em 31 de Dezembro de 2006, a APDL mantém os seguintes bens em regime

On the 31st December 2006, APDL maintained the following

de locação financeira:

assets under leasing:

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

VALOR BRUTO
GROSS VALUE

AMORTIZAÇÕES
ACUMULADAS
ACCUMULATED
AMORTISATIONS

VALOR LÍQUIDO
NET VALUE

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (ANO DE 2004)
TRANSPORT EQUIPMENT (2004)

279 256

175 076

104 180

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (ANO DE 2005)
TRANSPORT EQUIPMENT (2005)

85 585

33 478

52 107

EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE (ANO DE 2006)
TRANSPORT EQUIPMENT (2006)

106 168

14 335

91 833

471 009

222 889

248 120

144

UNID. EUROS

NOTA 19 – VALORAÇÃO DOS ELEMENTOS DO ACTIVO CIRCULANTE A

NOTE 19 - VALORISATION OF CURRENT ASSETS AT

PREÇOS DE MERCADO

MARKET PRICES

Não existem diferenças materialmente relevantes entre os valores constantes

There are no relevant material differences between the
values reported in the balance sheet and the corresponding

das rubricas do Balanço e os correspondentes preços do mercado.

market prices.

NOTA 21 – MOVIMENTOS OCORRIDOS NAS RUBRICAS DO ACTIVO
CIRCULANTE

NOTE 21 – MOVEMENTS OCCURRED IN THE CURRENT
ASSETS HEADINGS

AJUSTAMENTOS ADJUSTMENTS
RUBRICAS
ITEM

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

REFORÇO
REINFORCEMENT

REVERSÃO
REVERSION

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

134 286

-

-

134 286

134 286

-

-

134 286

216 837

5 451

-

222 287

EXISTENCIAS STOCK:
MATÉRIAS-PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES

DÍVIDAS DE TERCEIROS OTHER DEBTORS:
CLIENTES DE COBRANÇA DUVIDOSA DOUBTFUL CUSTOMERS
DEVEDORES DAS OBRAS SOCIAIS DEBTORS OF SOCIAL WORKS
OUTROS DEVEDORES OTHER DEBTORS

TOTAL
UNID. EUROS

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

88 938

-

-

88 938

1 533 880

431 264

-

1 965 145

1 839 655

436 715

-

2 276 370

1 973 941

436 715

-

2 410 656

NOTA 23 – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS DE COBRANÇA DUVIDOSA

NOTE 23 – OVERALL VALUE OF THE DOUBTFUL DEBTS

Os créditos de cobrança duvidosa à data de 31 de Dezembro de 2006 e 31

The credits of doubtful debt were on the 31st December 2006
and on the 31st December 2005, the following:

de Dezembro de 2005 eram os seguintes:

31 DE DEZEMBRO DE 2006
31 DECEMBER 2006
RUBRICAS
ITEM

VALOR DA DÍVIDA
VALUE OF DEBT

31 DE DEZEMBRO DE 2005
31 DECEMBER 2005

VALOR DA PROVISÃO
VALUE OF PROVISION

VALOR DA DÍVIDA
VALUE OF DEBT

VALOR DA PROVISÃO
VALUE OF PROVISION

CLIENTES DE COB.DUVIDOSA
DOUBTFUL CUSTOMERS

222 287

222 287

216 837

216 837

DEVEDORES DAS OBRAS SOCIAIS
DEBTORS OF SOCIAL WORKS

673 986

88 938

682 330

88 938

OUTROS DEVEDORES
OTHER DEBTORS

2 671 170

1 965 145

2 459 668

1 533 880

TOTAL

3 567 443

2 276 370

3 358 835

1 839 655

UNID. EUROS

A Empresa efectua ajustamentos de valor sobre a totalidade das dívidas de

The Company makes adjustments regarding all debts of

clientes e outros devedores que apresentem atrasos de cobrança superiores

clients and other debtors who have debts outstanding for

a 90 dias.

more than 90 days.

Relativamente aos “Devedores das Obras Sociais”, e desde que não caiam na
situação referida no parágrafo anterior, é procedimento habitual criar um ajus-

With respect to “Social Work Debtors”, and as long as they
are not foreseen in the situation as referred to in the previous paragraph, it is normal practice to create an adjustment

tamento de valor que dê cobertura às dívidas a recuperar dos beneficiários

that covers debts to be recovered from beneficiaries who

com mais de 75 anos de idade.

are over 75 years of age.

NOTA 24 – ADIANTAMENTOS OU EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS AOS
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NOTE 24 – ADVANCED PAYMENTS OR LOANS GRANTED

ÓRGÃOS SOCIAIS

TO CORPORATE ENTITIES

Não foram concedidos empréstimos ou adiantamentos a membros dos

No loans or advanced payments were granted to members

Órgãos da Administração, de Direcção ou de Fiscalização da Empresa, nem

of the Board of Directors, the Management or the Company

foram assumidas quaisquer responsabilidades por sua conta.

Auditors, neither were any liabilities assumed on their account.

NOTA 25 – VALOR GLOBAL DAS DÍVIDAS ACTIVAS E PASSIVAS RESPEI-

NOTE 25 - OVERALL VALUE OF THE ACTIVE AND PASSIVE

TANTES AO PESSOAL

DEBTS WITH RESPECT TO PERSONNEL

O valor das dívidas activas e passivas referentes ao pessoal era, em 31 de

The value of the active and passive debts with respect

Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, o seguinte:

to personnel on the 31st December 2006 and on the 31st
December 2005 was as follows:

2006

2005

CRÉDITOS SOBRE O PESSOAL PERSONNEL CREDITS:

790 964

804 542

DÉBITOS SUBSISTEMA DE SAÚDE HEALTH SUBSYSTEM DEBITS

764 583

774 035

16 759

15 521

811

7 930

0

92

8 745

6 835

66

129

DÉBITOS AO PESSOAL DEBTS TO PERSONNEL

42 562

82 265

COMPARTICIPAÇÕES DAS OBRAS SOCIAIS CONTRIBUTIONS FOR SOCIAL WORK

40 126

46 849

2 436

35 416

QUOTIZAÇÕES OBRAS SOCIAIS EXPENSES WITH SOCIAL WORKS
EMPRÉSTIMOS PARA A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES LOANS FOR PERSONNEL COMPUTER ACQUISITION
ADIANTAMENTOS POR DESPESAS A REGULARIZAR ADVANCES FOR EXPENSES TO BE SETTLED
DESPESAS DE SAÚDE A REEMBOLSAR PELA SEGURADORA HEALTH EXPENSES TO BE REFUNDED BY THE INSURER
OUTROS CRÉDITOS OTHER CREDITS

OUTROS DÉBITOS OTHER DEBTS
UNID. EUROS
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Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2006 a responsabilidade da Empresa

Furthermore, on the 31st December 2006 the liability of

pelo pagamento de férias e subsídio de férias, incluindo os respectivos en-

the Company for payment of holidays and holiday subsidies,

cargos sociais, que se vencem para pagamento durante o exercício de 2007

including the corresponding social expenses, due for payment

ascende a 1 240 259 euros (31 de Dezembro de 2005: 1 205 036 euros), e
está evidenciada no Passivo – Acréscimos de Custos (Ver nota 48 (ii)).

during the financial year of 2007, rose to 1 240 259 euros
(31st December 2005: 1 205 036 euros), and is shown
under Liabilities –Costs Accruals (see Note 48 (ii)).

NOTA 28 – ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

NOTE 28 – STATE AND OTHER PUBLIC ENTITIES

Em 31 de Dezembro de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, não existiam dívi-

On the 31st December 2006 and on the 31st December 2005

das em situação de mora com o Estado e outros entes públicos. Os saldos

there were no outstanding debts with the State and other public

com estas entidades eram os seguintes:

entities. The accounts with these entities were as follows:

SALDOS DEVEDORES
DEBTORS ACCOUNTS
2006

SALDOS CREDORES
CREDITORS ACCOUNTS

2005

2006

2005

2 225 412

427 341

-

-

SEGURANÇA SOCIAL SOCIAL SECURITY

-

-

163 815

148 820

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS SINGULARES
INDIVIDUAL INCOME TAX

-

-

153 361

152 945

IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DE PESSOAS COLECTIVAS
COMPANY INCOME TAX

-

14 853

1 254 073

-

IMPOSTO DE SELO STAMP DUTY

-

-

56

15

2 225 412

442 194

1 571 305

301 780

IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO VALUE ADDED TAX

UNID. EUROS
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NOTA 31 – RESPONSABILIDADES ASSUMIDAS POR REFORMAS

NOTE 31 – LIABILITIES ACCEPTED FOR EARLY RETIRE-

ANTECIPADAS, PENSÕES DE REFORMA, BENEFÍCIOS DE ACÇÃO

MENTS, RETIREMENT PENSION, POST- EMPLOYMENT

SOCIAL PÓS-EMPREGO E OUTRAS

SOCIAL BENEFITS AND OTHERS

a)Benefícios de Reforma
Conforme referido na Nota 3 j), com referência a 1 de Janeiro de 2005, a

a) Retirement benefits
As mentioned in Note 3 j), on the 1st January 2005, the
Company adopted the accounting policy of recognising its

Empresa passou a adoptar como política contabilística para reconhecimento

future liabilities deriving from (i) the private healthcare and

das suas responsabilidades futuras decorrentes (i) do regime privativo de

hospital treatment regime, (ii) payment of pensions of the

assistência médica e medicamentosa, (ii) do pagamento de reformas dos

pilots of the Ex – INPP and (iv) the payment of study and

pilotos do Ex – INPP e (iv) do pagamento de subsídios de estudo e creche,

kindergarten subsidies, the criteria outlined in the Inter-

os critérios previstos na Norma Internacional de Contabilidade nº 19,

national Accounting Standard nr. 19, namely the “corridor”

nomeadamente a metodologia de “corridor”, segundo a qual, os ganhos e
perdas actuariais apurados só terão reflexo nos resultados do exercício na
medida em que, no inicio do período, o seu valor acumulado ultrapasse 10%

methodology, by which the calculated actuarial earnings and
losses will only be reflected in the results of the financial
year when, at the start of the year, their accumulated value
exceeds 10% of the value of the liabilities for past services.

do valor das responsabilidades por serviços passados. Nos exercícios em

In years in which the accumulated value of the actuarial

que o valor acumulado dos ganhos e perdas actuariais ainda não reflectidos

earnings and losses not yet reflected in results exceed the

em resultados ultrapassar o limite acima referido, o valor inicial em excesso

above mentioned limit, the initial surplus value will be imput-

será imputado a resultados em função do número médio de anos de trabalho

ed to the results in line with the average number of years of

remanescente para os trabalhadores integrados no plano.

employment remaining for the workers included in the plan.

(i)Regime Privativo de assistência médica e medicamentosa - plano de
benefícios definidos

(i) Private system of medical assistance – defined benefits
plan
The Company is responsible for payment for health care,

A Empresa tem como responsabilidade o pagamento da assistência médica-

medicines and hospital treatment, not only for employees,

medicamentosa e hospitalar, não só aos colaboradores que integravam os

who were part of the company workforce until the 2nd De-

quadros da empresa até 2 de Dezembro 1998, como também aos seus

cember 1998, but also their spouses and children up to the

cônjuges e filhos até à idade legal do benefício.

legal age.
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Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com refe-

The actuarial studies carried out by an independent entity,

rência a 31 de Dezembro de 2006 e de 2005, para efeitos de apuramento

relating to 31st December 2006 and the 31st December 2005,

nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por base os se-

for the purpose of calculating on these dates the accumulated

guintes pressupostos:

liabilities, was based on the following assumptions:

2006

2005

TÁBUA DE MORTALIDADE – POPULAÇÃO NASCIDA ATÉ 1943 MORTALITY LEVEL – POPULATION BORN UNTIL 1943

TV 88/90

TV 73/77

TÁBUA DE MORTALIDADE – POPULAÇÃO NASCIDA APÓS 1945 MORTALITY LEVEL – POPULATION BORN AFTER 1945

TV 88/90

TV 88/90

EVK 80

EVK 80

TAXA DE DESCONTO DISCOUNT RATE

4.50%

4.25%

TAXA DE CRESCIMENTO DOS CUSTOS GROWTH RATE OF COSTS

5.00%

5.00%

2

2

TÁBUA DE INVALIDEZ INVALIDITY LEVEL

AGREGADO FAMILIAR MÉDIO – ACTIVOS/REFORMADOS AVERAGE FAMILY SIZE – ACTIVE/RETIRED
AGREGADO FAMILIAR MÉDIO – OUTROS AVERAGE FAMILY SIZE – OTHERS
CUSTO PER CAPITA COST PER CAPITA

1

1

888

839

Tendo em consideração os dados publicados pelo Eurostat relativos à evo-

Taking into consideration the data published by Eurostat

lução da esperança média de vida, que serviram de base para o estudo con-

on average life expectancy trends, which act as a basis for

ducente às alterações da Lei de Bases da Segurança Social, considerou-se

the study about the changes to the Social Security law, it is

que a tábua de mortalidade TV 88/90 reflectia de forma mais adequada a
actualização da esperança de vida face às melhorias na qualidade de vida

considered that the mortality table TV 88/90 should better
reflect the reality of life expectancy as a consequence of
improvements in the quality of life in recent decades, by ap-

nas últimas décadas, pelo que, nas circunstâncias, nos estudos actuariais

plying the referred mortality table from the actuarial studies

levados a cabo durante o exercício de 2006, utilizou-se para toda a população

implemented during the 2006 financial year to the whole

a referida tábua de mortalidade.

population.

Em 31 de Dezembro de 2006 e de 2005 o valor das responsabilidades da

On the 31st December 2006 and on the 31st December

Empresa analisa-se como segue:

2005 the value of the Company’s liabilities was as follows:

PROVISÃO PARA O REGIME DE ASSISTÊNCIA MÉDICA PRIVATIVA (VER NOTA 34)
PROVISION FOR THE PRIVATE SYSTEM OF MEDICAL ASSISTANCE (SEE NOTE 34)

2006

2005

VARIAÇÃO
VARIATION

39 287 473

39 685 614

(398 141)

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS NÃO IMPUTADOS A RESULTADOS (DENTRO DO LIMITE DO “CORRIDOR”)
BALANCE OF THE ACTUARIAL (EARNINGS) / LOSSES NOT IMPUTED TO RESULTS (WITHIN THE LIMITS OF “CORRIDOR”)

4 477 767

2 976 613

1 501 154

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS A IMPUTAR A RESULTADOS EM EXERCÍCIOS FUTUROS
BALANCE OF ACTUARIAL (GAINS) / LOSSES TO APPLY TO PROFITS IN FUTURE FINANCIAL YEARS.

1 012 430

-

1 012 430

44 777 670

42 662 227

2 115 443

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE
UNID. EUROS
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Tendo em consideração o referido acima, foi registado a débito na rubrica de

Taking into account the above, a total of 398 141 euros was

provisões (ver nota 34) um montante de 398 141 euros relativo à variação das

registered in the provisions category (see note 34) relating

responsabilidades por serviços passados, no montante de 2 115 443 euros,

to the variation in liabilities for past services, amounting to

deduzido do valor das perdas actuariais apuradas no exercício no montante
de 2 513 584 euros, por contrapartida de um débito na rubrica de custos

2 115 443 euros, deducted from the actuarial losses calculated in the year amounting to 2 513 584 euros, through
counterpart of a debt in the personnel costs category, total-

com o pessoal, pelo montante de 1 845 463 euros e um crédito na rubrica

ling 1 845 463 euros and a credit in the cash assets head-

de disponibilidades, pelo montante de 2 243 604 euros, correspondente aos

ing, of 2 243 604 euros, corresponding to the benefits paid

benefícios pagos no exercício.

in the financial year.

A partir do exercício de 2007, inclusive, os ganhos e perdas actuariais não

From the 2007 financial year inclusive, the actuarial gains

imputados a resultados, cujo valor acumulado no final do exercício de 2006

and losses not applied to the profits, where the accumulated

ultrapassou os 10% do valor das responsabilidades totais por serviços passados, no montante de 1 012 430 euros, serão imputados a resultados durante
um período de 14,81 anos, correspondendo ao número médio de anos de
trabalho remanescente para os trabalhadores no activo integrados no plano.
O valor registado a débito na rubrica de Custos com pessoal tem a seguinte
composição:

value at the end of the 2006 financial year exceeded 10%
of the value of the total liabilities for past services, totalling
1 012 430 euros, will be attributed to the results over a
period of 14.81 years, corresponding to the average number
of years of work remaining for the active employees included
in the plan.
The value registered to be debited under the category of
Personnel Costs has the following breakdown:

DR / (CR)
81 069

CUSTO COM OS SERVIÇOS CORRENTES COSTS WITH CURRENT SERVICES

1 764 394

CUSTO FINANCEIRO FINANCIAL COST
148

1 845 463
UNID. EUROS

(ii)Fundo de Pensões do Ex – INPP

(ii)Pension fund of the former INPP

Conforme referido na Nota 3 j), a Empresa é responsável pela manutenção

As mentioned in Note 3 j), the Company is liable for

do fundo de aposentações do INPP - Instituto Nacional de Pilotagem dos

maintaining the retirement fund of the National Institute

Portos, criado pelo Decreto-Lei nº 188/89, de 3 de Junho, relativamente aos
aposentados que integravam o ex-departamento de pilotagem. A Empresa

of Pilotage of the Ports (INPP), created by Decree-Law
nr. 188/89, of 3rd June, concerning the early retirements
that were part of the former pilotage department. The

possui ainda uma responsabilidade relacionada com o pagamento de pen-

Company has also liability related to the payment of the

sões vitalícias de sobrevivência e de sangue a alguns aposentados.

life-long survivor and descendant pensions of some retired employees.

Título de Secção
Título de Secção - inglês

Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com

The actuarial studies carried out by an independent entity,

referência a 31 de Dezembro de 2006 e de 2005, para efeitos de apuramento

with reference to 31st December 2006 and the 31st

nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por base os

December 2005, for the purpose of calculation on these

seguintes pressupostos:

dates of the accumulated liabilities was based on the
following assumptions:

2006

2005

TÁBUA DE MORTALIDADE – POPULAÇÃO NASCIDA ATÉ 1943 MORTALITY LEVEL – POPULATION BORN UNTIL 1943

TV 88/90

TV 73/77

TÁBUA DE MORTALIDADE – POPULAÇÃO NASCIDA APÓS 1943 MORTALITY LEVEL – POPULATION BORN AFTER 1943

TV 88/90

TV 88/90

4,50%

4,25%

2,0%

2,0%

TAXA DE CAPITALIZAÇÃO TAXA DE CAPITALIZAÇÃO CAPITALISATION LEVEL
TAXA DE PROGRESSÃO DAS PENSÕES PROGRESSION RATE OF PENSIONS

Em 31 de Dezembro de 2006 e de 2005 o valor das responsabilidades da

On the 31st December 2006 and on the 31st December 2005

Empresa analisa-se como segue:

the value of the Company’s liabilities was as follows:

RESPONSABILIDADE POR SERVIÇOS PASSADOS
LIABILITIES FOR SERVICES PROVIDED
(GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS IMPUTADOS A RESULTADOS DO EXERCÍCIO
ACTUARIAL (GAINS) / LOSSES ATTRIBUTED TO THE YEAR’S RESULTS

2006

2005

VARIAÇÃO
VARIATION

4 585 653

4 890 583

(304 930)

190 148

-

190 148

4 775 801

4 890 583

(114 782)

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS NÃO IMPUTADOS A RESULTADOS (DENTRO DO LIMITE
DO “CORRIDOR”)
BALANCE OF THE ACTUARIAL (EARNINGS) / LOSSES NOT IMPUTED TO RESULTS (WITHIN THE LIMITS OF “CORRIDOR”)

582 929

564 526

18 403

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS A IMPUTAR A RESULTADOS EM EXERCÍCIOS FUTUROS
BALANCE OF THE ACTUARIAL (GAINS) / LOSSES TO BE ATTRIBUTED TO FUTURE YEARS’ RESULTS

470 560

190 148

280 412

5 829 290

5 645 257

184 033

149

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE
UNID. EUROS

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer

Taking into account the mentioned above, the provision

face a esta responsabilidade foi reduzida em 114 782 euros (ver Nota 34),

to cover this liability was reduced by 114 782 euros (see

correspondendo à variação das responsabilidades por serviços passados

Note 34), corresponding to a variation in liabilities for past

no montante de 304 930 euros, acrescida do valor das perdas actuariais imputadas a resultados do exercício, no montante de 190 148 euros, por con-

services totalling 304 930 euros, added to the value of
actuarial losses imputed to the results of the financial
year, amounting to 190 148 euros, complemented by a

trapartida de um débito na rubrica de custos extraordinários, no montante de

debit in the extraordinary costs heading, amounting to

418 069 euros e um crédito na rubrica de disponibilidades, no montante de

418 069 euros and a credit in the cash assets heading

532 851 euros, correspondente aos benefícios pagos no exercício.

of 532 851 euros, corresponding to the benefits paid in

No exercício de 2007, o saldo dos ganhos e perdas actuariais não imputados
a resultados, cujo valor acumulado no final do exercício de 2006 ultrapassou
os 10% do valor das responsabilidades totais por serviços passados, no
montante de 470 560 euros, serão totalmente imputados ao resultado desse
exercício, pelo facto de já não existirem trabalhadores no activo integrados
no plano.
O valor registado a débito na rubrica de custos extraordinários, tem a
seguinte composição:

the financial year.
During the 2007 financial year, the balance of actuarial
gains and losses not attributed to profits, whose value
accumulated at the end of the 2006 financial year
exceeded 10% of the value of the total liabilities for past
services, totalling 470 560 euros, will be totally attributed
to the profits of this financial year, as there are not yet any
active employees included in the plan.
The registered value to be debited under the heading of
Surplus Costs is as follows:
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DR / (CR)
CUSTO FINANCEIRO FINANCIAL COST

227 921

AMORTIZAÇÃO DE GANHOS E PERDAS 2006 AMORTISATION OF GAINS AND LOSSES 2006

190 148
418 069

UNID. EUROS

(iii) Responsabilidade por pensões ao abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6

(iii) Liability for pensions in accordance with Decree-Law

de Novembro

nr. 467/99, of 6th November

A responsabilidade pelo pagamento das pensões dos trabalhadores que

APDL is responsible for payment of employees’ pensions

requereram a aposentação ao abrigo do Artigo 2º do Decreto-Lei 467/99,
de 6 de Novembro, é da APDL, cessando tal responsabilidade quando os
trabalhadores, que tenham optado pela aposentação, perfaçam 36 de ser-

who request retirement in compliance with Article 2 of
Decree-Law nr. 467/99, of 6th November. This liability ends
when the employees who have opted for early retirement
reach 36 years of service or 70 years of age.

viço ou 70 anos de idade.
On the 31st December 2006, the liability of the Company for

Em 31 de Dezembro de 2006, a responsabilidade da Empresa pelo paga-

payment of these pensions was as follows (see Note 34):

mento destas pensões analisa-se como segue (ver Nota 34):

DR / (CR)
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2 364 389

RESPONSABILIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 LIABILITIES ON 31ST DECEMBER 2005

(1 165 665)

BENEFÍCIOS PAGOS BENEFITS PAID

-

VARIAÇÃO NO VALOR DAS RESPONSABILIDADES VARIATION IN THE VALUE OF THE LIABILITIES

1 198 724

RESPONSABILIDADES EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006 LIABILITIES ON 31ST DECEMBER 2006
UNID. EUROS

A variação do valor das responsabilidades por serviços passados, apurada

The variation in the value of the liabilities for services

entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2006, negativa no montante

provided, calculated between the 1st January and the

de 1 165 665 euros, corresponde aos encargos efectivos pagos no ano,

31st December 2006, was minus 1 165 665 euros,

que foram registados a débito na rubrica de “Provisões para outros riscos e

corresponding to the expenses paid in the year, registered

encargos” (Ver Nota 34) por contrapartida de um crédito na rubrica de “Proveitos
Extraordinários – Redução de Amortizações e Provisões” (Ver Nota 46).
(iv)Responsabilidade relativamente ao pagamento de subsídios de creche,
de estudo e prémios escolares aos filhos dos trabalhadores

as a debit in the heading of “Provisions for other risks and
expenses” (See Note 34) offset by a credit in the category
of “Extraordinary Profits – Reduction of Amortisation and
Provisions” (See Note 46).
(iv) Liability with regard to the payment of kindergarten, study

A Empresa assumiu responsabilidades relativamente ao pagamento

and school subsidies for the children of workers.

de subsídios de creche, de estudo e prémios escolares aos filhos dos

The Company accepted the liability with regard to the

trabalhadores abrangidos pelo plano referido na Nota 31 a) (i) acima. Em 31

payment of kindergarten, study and school subsidies for the

de Dezembro de 2006 e de 2005 o valor das responsabilidades da Empresa

children of workers included in the plan mentioned in Note

analisa-se como segue:

31 a) (i) above. On the 31st December 2006 and on the
31st December 2005 the value of the Company’s liabilities
was as follows:

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

2006

2005

110 308

128 625

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS NÃO IMPUTADOS A RESULTADOS (DENTRO DO LIMITE DO “CORRIDOR”)
BALANCE OF THE ACTUARIAL (EARNINGS) / LOSSES NOT IMPUTED TO RESULTS (WITHIN THE LIMITS OF “CORRIDOR”)

(9 664)

-

SALDO DOS (GANHOS) / PERDAS ACTUARIAIS A IMPUTAR A RESULTADOS EM EXERCÍCIOS FUTUROS
BALANCE OF ACTUARIAL (GAINS) / LOSSES TO BE ATTRIBUTED TO FUTURE YEARS’ PROFITS

(4 008)

-

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE

96 636

128 625

RESPONSABILIDADE POR SERVIÇOS PASSADOS LIABILITIES FOR SERVICES PROVIDED

UNID. EUROS

As outras provisões referem-se à responsabilidade assumida pela Empresa

The other provisions refer to the liability accepted by the

relativamente ao pagamento de subsídios de creche, de estudo e prémios

Company with regard to the payment of kindergarten, study

escolares aos filhos dos trabalhadores abrangidos pelo plano referido na

and school subsidies for the children of workers included in

Nota a) (iv). A redução ocorrida no exercício, no montante de 18 317 euros
(ver Nota 34), corresponde à variação das responsabilidades por serviços
passados, no montante de 31 989 euros, deduzida do valor dos ganhos

the plan mentioned in Note 31 a) (iv). The reduction taking
place during the year, of the amount of 18 317 euros (see
Note 34), corresponds to the change in liabilities for past
services, totalling 31 989 euros, deduced from the value of

actuariais apurados no exercício no montante de 13 672 euros, por contra-

the actuarial gains for the year of 13 672 euros, against a

partida de um débito na rubrica de custos com o pessoal, pelo montante de

debit under the heading of staff costs, of 4 960 euros and

4 960 euros e um crédito na rubrica de disponibilidades, pelo montante de

a credit under the heading of liquid assets of 23 277 euros,

23 277 euros, correspondente aos benefícios pagos no exercício.

corresponding to benefits paid during the year.

No exercício de 2007, o saldo dos ganhos actuariais não imputados a resultados, cujo valor acumulado no final do exercício de 2006 ultrapassou os 10%
do valor das responsabilidades totais por serviços passados, no montante de

During 2007, the balance of the actuarial gains not
attributed to profits, whose value accumulated at the end of
the 2006 financial year exceeded 10% of the value of the
total liabilities for past services, amounting to 4 008 euros,

4 008 euros, serão totalmente imputados ao resultado desse exercício.

will be totally attributed to the profits of this year.

O valor registado a débito na rubrica de Custos com pessoal tem a seguinte

The value registered to be debited under the heading of

composição:

Personnel Costs is as follows:

DR / (CR)
4 960

CUSTO FINANCEIRO FINANCIAL COST

4 960
UNID. EUROS

b) Compromissos de compra

b) Purchase commitments

Em 31 de Dezembro de 2006, a empresa tinha assumido compromissos com

On the 31st December 2006, the company accepted

fornecedores no montante de 31 405 845 euros, para a aquisição de bens

commitments with suppliers amounting to 31 405 845 euros,

para o imobilizado corpóreo.

for purchase of goods for tangible fixed assets.

c) Processos de expropriação
À data do balanço existiam processos litigiosos em curso relacionados com

c) Expropriation processes
At the date of the balance legal actions were in progress
related to the expropriations, for which judgement is yet to

expropriações, para os quais ainda não foi proferida qualquer sentença, cujo

be passed, where the value of the deposits already made

valor dos depósitos já efectivados totaliza 2 411 472 euros em 31 de De-

total 2 411 472 euros on the 31st December 2006, recorded

zembro de 2006, os quais se encontram registados no activo, na rubrica de

against assets, under the heading of tangible assets - land

imobilizações corpóreas – Terrenos e recursos naturais.

and natural resources.
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NOTA 32 – RESPONSABILIDADES POR GARANTIAS PRESTADAS

NOTE 32 - RESPONSIBILITIES FOR LOAN
GUARANTEES

(i) Garantias bancárias prestadas a terceiros
(i) Third party bank guarantees

Em 2001, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz de Direito
do Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucionar o fundo
indispensável ao pagamento de indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito da empreitada de construção da VILPL – Via Interna de
Ligação ao Porto de Leixões. Em 31 de Dezembro de 2006, aquela garantia
era de 259 447 Euros.

In 2001, APDL provided a bank guarantee in the name of the
Matosinhos District Law Court, as deposit to a compulsory
fund for the payment of compensation for expropriated land
as part of the VILPL (Internal Connection Road to the Port of
Leixões) Construction Project. On the 31st December 2006,
this guarantee was for 259 447 euros.

(ii) Garantias reais prestadas a terceiros

(ii) Third party real estate securities

Em Outubro de 2004, a APDL foi notificada pelos Serviços de Finanças de

In October 2004, APDL was notified by Matosinhos Financial

Matosinhos da existência dum processo de execução fiscal instaurado pela

Services of the existence of a fiscal execution process

Caixa Geral de Aposentações no montante de 267 957 euros, referente a

initiated by Caixa Geral de Aposentações amounting to

quotizações de trabalhadores oriundos de outros serviços do Estado, que a

267 957 euros, relating to the contributions of employees

CGA nos imputa, mas que não são aceites pela APDL.

from other State services attributed by the CGA, but not
accepted by the APDL.

O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos advogados
e para efeitos de suspensão da execução foi dada como garantia de pagamento um prédio urbano em Leça da Palmeira, registado na Conservatória
do Registo Predial de Matosinhos com o nº.02451/110402, onde estão instalados os nossos Serviços de Pilotagem.
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The fiscal execution process was contested by our lawyers
and for the purposes of suspending the process a payment
guarantee was given using an urban building in Leça da
Palmeira, registered in Matosinhos Property Registry Office,
under no. 02451/110402, where our Pilotage Services are

NOTA 34 -PROVISÕES

installed.

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, ocorreram os seguintes

NOTE 34 - PROVISIONS

movimentos nas rubricas de provisões:

During the financial year of 31st December 2006 the following
movement in the provisions headings took place:

CONTAS
ACCOUNTS

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

AUMENTO
INCREASE

REDUÇÃO
REDUCTION

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

PROVISÕES PROVISIONS:
PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO JUDICIAL PROCESSES IN PROGRESS
REGIME ASSISTÊNCIA PRIVATIVA PRIVATE HEALTHCARE SYSTEM

451 102

-

(137 388)

313 714

39 685 614

1 845 463

(2 243 604)

39 287 473

APOSENTAÇÕES ANTECIPADAS – D.L. 467/99 EARLY RETIREMENT – D. L. 467/99

2 364 389

-

(1 165 665)

1 198 724

FUNDO DE PENSÕES DO EX-INPP PENSION FUND OF THE FORMER INPP

4 890 583

418 069

(532 851)

4 775 801

128 625

4 960

(23 277)

110 308

47 520 313

2 268 492

(4 102 785)

45 686 020

OUTRAS PROVISÕES OTHER PROVISIONS

TOTAL
UNID. EUROS

Título de Secção
Título de Secção - inglês

REGIME DE ASSISTÊNCIA PRIVATIVA

PRIVATE CARE SYSTEM

A variação ocorrida no exercício, negativa no montante de 398 141 euros,

The negative change which occurred during the year, -398 141

analisa-se como segue:

euros, is broken down below:

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE

39 685 614
1 764 394

CUSTO COM JUROS (VER NOTA 31 A) (I)) INTEREST COSTS (SEE NOTE 31 A) (I)

81 069

CUSTO COM OS SERVIÇOS CORRENTES (VER NOTA 31 A) (I)) COST WITH CURRENT SERVICES (SEE NOTE 31 A) (I)
PAGAMENTOS EFECTUADOS NO EXERCÍCIO (VER NOTA 31 A) (I)) PAYMENTS MADE DURING THE FINANCIAL YEAR (SEE NOTE 31 A) (I)

(2 243 604)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

39 287 473

UNID. EUROS

PROVISÃO PARA OS ENCARGOS COM APOSENTAÇÕES ANTECIPADAS

PROVISION FOR EARLY RETIREMENTS CHARGES IN

AO ABRIGO DO DL 467/99

ACCORDANCE WITH DECREE-LAW NO. 467/99

A redução ocorrida no exercício, no montante de 1 165 665 euros, corresponde

The fall of 1 165 665 euros during the financial year

aos encargos efectivamente suportados no exercício (Ver Nota 31 a) (iii)).
PROVISÃO PARA O FUNDO DE PENSÕES DO EX-INPP

corresponds to expenses actually incurred during the year
(See Note 31 a) (iii)).
PROVISION FOR THE FORMER INPP PENSION FUND

A variação ocorrida no exercício, negativa no montante de 114 782 euros,

The negative change which occurred during the year,

analisa-se como segue:

114 782 euros, is broken down below:
153

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE
CUSTO COM JUROS (VER NOTA 31 A) (II)) INTEREST COSTS (SEE NOTE 31 A) (II)

4 890 583
227 921

PERDAS ACTUARIAS IMPUTADAS A RESULTADOS (VER NOTA 31 A) (II)) ACTUARIAL LOSSES IMPUTED TO THE RESULTS (SEE NOTE 31 A) (II)

190 148

PAGAMENTOS EFECTUADOS NO EXERCÍCIO (VER NOTA 31 A) (II)) PAYMENTS MADE DURING THE FINANCIAL YEAR (SEE NOTE 31 A) (II)

(532 851)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

4775 801

UNID. EUROS
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OUTRAS PROVISÕES - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE

OTHER PROVISIONS – LIABILITY WITH REGARD

SUBSÍDIOS DE CRECHE, DE ESTUDO E PRÉMIOS ESCOLARES AOS

TO THE PAYMENT OF KINDERGARTEN, STUDY AND

FILHOS DOS TRABALHADORES

SCHOOL SUBSIDIES FOR WORKERS’ CHILDREN.

A variação ocorrida no exercício, negativa no montante de 18 317 euros,
analisa-se como segue:

The negative change which occurred during the year,
18 317 euros, is broken down below:

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE

128 625
4 960

CUSTO COM JUROS (VER NOTA 31 A) (IV)) INTEREST COSTS (SEE NOTE 31 A) (IV)
PAGAMENTOS EFECTUADOS NO EXERCÍCIO (VER NOTA 31 A) (IV)) PAYMENTS MADE DURING THE FINANCIAL YEAR (SEE NOTE 31 A) (IV)

(23 277)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

110 308

UNID. EUROS

PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO

JUDICIAL PROCESSES IN PROGRESS

Em 31 de Dezembro de 2006, os processos judiciais em curso em que a

On the 31st December 2006 the judicial processes taking place

Empresa era arguida, ascendiam a 627 428 euros, estando constituída uma

in which the Company was the defendant, rose to 627 428

provisão, no montante de 313 714 euros, correspondente a 50% do valor
reclamado.

euros, and a provision was made amounting to 313 714 euros,
corresponding to 50% of the amount claimed.
NOTE 36 – COMPOSITION OF JOINT STOCK CAPITAL

NOTA 36 – COMPOSIÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
As outlined in article 10 of Decree-Law 335/98 of 3rd
154

Conforme previsto no artigo 10º do Decreto-Lei 335/98, de 3 de Novembro,

November, which transformed APDL into a Joint Stock

que transformou a APDL em Sociedade Anónima de capitais exclusivamente

Company, the share capital was established through

públicos, o capital social foi fixado, por ajustamento, em 48 000 000 euros, no

adjustment by 48 000 000 euros, following the asset

seguimento da avaliação patrimonial realizada em 1999.

assessment study undertaken in 1999.

Assim o capital inicial de 4 181 000 contos, fixado na data de constituição da
Sociedade, foi alterado por incorporação de parte da Reserva de Avaliação e
redenominado em euros, por Deliberação Unânime do Accionista em 21 de

As such, the initial capital of PTE 4 181 000 000, established
on the date on which the Company was instituted, was
changed through incorporation of part of the Assessment
Reserve and re-denominated in euros, by Unanimous

Março de 2001.

Shareholder Resolution on the 21st March 2001.

O capital social é agora constituído por 9 600 000 acções, de valor nominal

The share capital now consists of 9 600 000 shares, each

de 5 euros cada. As acções são nominativas e revestem a forma escritural.

with a nominal value of 5 euros. The shares are registered
and are in book-entry form.

NOTA 37 – IDENTIFICAÇÃO DAS PESSOAS COLECTIVAS COM MAIS DE
20% DO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

NOTE 37 – IDENTIFICATION OF COMPANIES WITH
MORE THAN 20% OF THE JOINT STOCK CAPITAL

Em 31 de Dezembro de 2006 e 2005 o capital é detido na sua totalidade pela
Direcção Geral do Tesouro.

SUBSCRIBED
On the 31st December 2006 and on the 31st December

NOTA 40 – MOVIMENTO DAS RUBRICAS DE CAPITAIS PRÓPRIOS

2005 the capital was held in its entirety by the Treasury

OCORRIDOS NO EXERCÍCIO

Department.

O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio durante o exercício

NOTE 40 – MOVEMENT UNDER THE ITEM OF OWNERS’
EQUITY OCCURRED DURING THE FINANCIAL YEAR

findo em 31 de Dezembro de 2006 foi como segue:
The movements occurring under other equity capital
headings during the financial year ending on 31st December
2006 was as follows:

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

CONTAS
ACCOUNTS

511

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO SUBSCRIBED AND REALISED CAPITAL

56

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REVALUATION RESERVES

571

RESERVAS LEGAIS LEGAL RESERVES

574

RESERVAS LIVRES /ESPECIAIS SPECIAL / VOLUNTARY RESERVES

59

RESULTADOS TRANSITADOS PROFIT AND LOSS FORWARDED

88

RESULTADO LÍQUIDO NET INCOME
EXERCÍCIO 2005 FINANCIAL YEAR OF 2005
EXERCÍCIO 2006 FINANCIAL YEAR OF 2006

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERENCES

AUMENTOS
REDUÇÕES
INCREASES
REDUCTIONS

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

48 000 000

-

-

48 000 000

-

121 025 385

-

3 254 932

121 025 385
2 836 992

417 940

-

-

12 145 650

1 671 762

-

13 817 412

4 179 405

(2 089 702)
-

(2 089 703)
6 071 904

6 071 904

188 187 432

-

3 982 201

192 169 633

UNID. EUROS

De acordo com a legislação vigente e com os Estatutos da Empresa,

In accordance with the legislation in force and in line with

anualmente deverá ser transferido para a rubrica de reserva legal, no mínimo,

the Company Statutes , every year a minimum of 10% of the

10% do lucro líquido apurado em cada exercício até que a mesma atinja pelo

net profit calculated shall be transferred to the legal reserve

menos 20% do capital social. A reserva legal não pode ser distribuída aos
accionistas, podendo, contudo, em determinadas circunstâncias, ser utilizada
para aumentos de capital e para absorver prejuízos depois de esgotadas

heading, until this reaches 20% of the equity capital. The
legal reserve cannot be distributed to shareholders, but it
may, in certain circumstances, be used to increase capital
and offset losses after all other reserves are exhausted.

todas as outras reservas.
The revaluation reserve results from evaluation of the assets

As reservas de reavaliação resultam da avaliação patrimonial referida

referred to in Note 3 a). This reserve can not be distributed,

na Nota 3 a). Esta reserva não é distribuível, podendo ser utilizada para

but may be used to increase the share capital or to offset

aumentos de capital social ou para absorver resultados transitados negativos.

negative profits.

A Assembleia-Geral de Accionistas realizada em 21 de Abril de 2006, aprovou
a seguinte distribuição do resultado de 2006:

The shareholders’ General Assembly held on the 21st April 2006,
approved the following distribution of the income in 2006:

417 940

RESERVAS LEGAIS LEGAL RESERVE
RESULTADOS TRANSITADOS PROFIT OR LOSS FORWARDED

1 671 762

DIVIDENDOS DIVIDENDS

2 089 703

4 179 405
UNID. EUROS

NOTA 41 – DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS

NOTE 41 - STATEMENT OF THE COST OF GOODS

E DAS MATÉRIAS CONSUMIDAS.

SOLD AND MATERIALS CONSUMED

O custo das matérias consumidas durante os exercícios findos em 31 de

The cost of consumables during the financial years ending

Dezembro de 2006 e de 2005 foi determinado como segue:

on the 31st December 2006 and on the 31st December
2005, were as follows:
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MOVIMENTOS
MOVEMENTS

MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES
2006

2005

EXISTÊNCIAS INICIAIS INITIAL STOCK

259 390

242 447

COMPRAS PURCHASES

504 948

459 172

(1 508)

(1 770)

EXISTÊNCIAS FINAIS FINAL STOCK

253 400

259 390

CUSTO NO EXERCÍCIO COSTS IN THE FINANCIAL YEAR

509 430

440 459

REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS REGULARISATION OF STOCK

UNID. EUROS

NOTA 43 – REMUNERAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS

NOTE 43 – REMUNERATION OF THE SOCIAL BODIES

As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, nos exercícios

The remuneration attributed to members of the company

findos em 31 de Dezembro de 2006 e de 2005, foram as seguintes:

bodies in the financial years ending on the 31st December
2006 and on the 31st December 2005 was as follows:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO BOARD OF DIRECTORS
ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AUDIT COMMITTEE

2006

2005

241 821

245 229

18 590

19 528

UNID. EUROS
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NOTA 44 – REPARTIÇÃO DO VALOR LÍQUIDO DA PRESTAÇÃO DE

NOTE 44 – APPORTIONMENT OF THE NET VALUE OF

SERVIÇOS POR ACTIVIDADES

THE PROVISION OF SERVICES BY ACTIVITY

A repartição do valor líquido das prestações de serviço na totalidade para o

The distribution of the net value of the overall provision of

mercado interno, apresenta-se como segue:

services in the national market is presented as follows:

2006

2005

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO NAVIO RENDERING OF SERVICES TO VESSELS

9 034 324

8 641 689

TUP CARGA TUP - CARGO

3 389 726

3 176 609

8 904 315

7 160 476

10 822 772

10 246 800

CONCESSÃO DO TERMINAL CARGA GERAL E GRANÉIS GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL CONCESSION

2 592 140

3 430 265

OUTRAS CONCESSÕES OTHER CONCESSIONS

1 726 498

1 441 676

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS OTHER SUPPLIES AND SERVICES

1 357 826

1 159 875

37 827 601

35 257 390

CONCESSÃO DO TERMINAL PETROLEIRO OIL TERMINAL CONCESSION
CONCESSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES CONTAINER TERMINAL CONCESSION

TOTAL
UNID. EUROS

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

NOTA 45 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS FINANCEIROS

NOTE 45 - STATEMENT OF FINANCIAL INCOME

Os resultados financeiros para os exercícios findos em 31 de Dezembro de

The financial results for the years ending on the 31st December

2006 e de 2005 têm a seguinte composição:

2006 and on the 31st December 2005 are as follows:

CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2006

JUROS SUPORTADOS
INTEREST INCURRED
AMORTIZAÇÃO INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS
AMORTISATION OF REAL ESTATE INVESTMENTS

47 277

OUTROS CUSTOS E PERDAS FINANCEIROS
OTHER COSTS AND FINANCIAL LOSSES

RESULTADOS FINANCEIROS
FINANCIAL PROFITS/LOSSES

2005

9 389

DIFERENÇAS DE CÂMBIO DESFAVORÁVEIS
UNFAVOURABLE EXCHANGE RATE DIFFERENCES

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS
DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2006

2005

1 454 796

1 088 878

2 240

1 928

1

21

DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS
FULL PAYMENT DISCOUNTS OBTAINED

37 468

678

OUTROS PROVEITOS E GANHOS FINANCEIROS
OTHER PROFITS AND FINANCIAL GAINS

12 322

19 367

1 506 827

1 110 872

10 235

JUROS OBTIDOS
INTEREST OBTAINED

47 277

RENDIMENTOS EM IMÓVEIS
INVESTMENTS IN REAL ESTATE

177

4

8 204

7 934

1 441 780

1 045 422

1 506 827

1 110 872

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DIFERENÇAS DE CÂMBIO FAVORÁVEIS
FAVOURABLE EXCHANGE RATE DIFFERENCES

UNID. EUROS

NOTA 46 – DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

NOTE 46 - STATEMENT OF SURPLUS INCOME

Os resultados extraordinários para os exercícios findos em 31 de Dezembro

The extraordinary income for the financial years ending on

de 2006 e de 2005, têm a seguinte composição:

the 31st December 2006 and on the 31st December 2005
is as follows:

CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES
DESCRIÇÃO DESCRIPTION
DONATIVOS
DONATIONS
DÍVIDAS INCOBRÁVEIS
UNCOLLECTIBLE DEBTS
PERDAS EM EXISTÊNCIAS
LOSSES ON STOCK
PERDAS EM IMOBILIZAÇÕES
LOSSES ON FIXED ASSETS
MULTAS E PENALIDADES
FINES AND LEGAL PENALTIES
CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES
CORRECTIONS IN RELATION TO PREVIOUS FINANCIAL
AUMENTOS DE AMORTIZAÇÕES
INCREASES IN AMORTISATION

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

2006

2005 DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2006

2005

167 171

GANHOS EM EXISTÊNCIAS
99 239
GAINS ON STOCK

0

0

GANHOS EM IMOBILIZAÇÕES
GAINS ON FIXED ASSETS

97 488

115 604

BENEFÍCIOS DE PENALIDADES CONTRATUAIS
BENEFITS FROM CONTRACTED PENALTIES

41 138

1 250

18 314

76 568

1 508

1 771

2 049

REDUÇÕES DE PROVISÕES
1 588
REDUCTION IN PROVISIONS

6

CORRECÇÕES RELATIVAS A EXERCÍCIOS ANTERIORES
2 460
CORRECTIONS IN RELATION TO PREVIOUS FINANCIAL YEARS

21 477

448 024

0

6 251

OUTROS CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS
OTHER SUPLUS COSTS AND EXPENSES

1 595 246

2 372 101

RESULTADO EXTRAORDINÁRIO
SURPLUS INCOME

1 911 110 1 060 525

3 716 881

4 068 525

OUTROS PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS
OTHER SURPLUS PROFITS AND LOSSES

1 303 053 1 899 969
35 277

16 295

2 239 925 2 035 406

3 716 881

4 068 525

UNID. EUROS
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A rubrica de “Outros Custos e Perdas Extraordinárias” inclui:

The heading “Other Surplus Costs and Losses” includes:

(i) um montante de 1 165 665 euros relativo às Pensões de Aposentação

(i) an amount of 1 165 665 euros relative to the Early

pagas no exercício ao abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6 de Novembro (Ver

Retirement Pensions paid in the year in accordance with

Notas 31 (iii) e 34)
(ii) um montante de 418 069 euros relativo ao ajustamento resultante do

31 (iii) and 34)
(ii) a sum of 418 069 euros relative to the adjustments

aumento da responsabilidade relativa ao Fundo de Pensões do Ex-INPP à

resulting to the increase of the liability of the Pension

data de 31 de Dezembro de 2006 (Ver Notas 31 (ii) e 34).

Fund of the Former INPP dated to 31st December 2006

A rubrica de “Redução de provisões” inclui:
• um montante de 1 165 665 euros relativo à variação do valor das responsabilidades por serviços passados, apurada entre 1 de Janeiro e 31 de
Dezembro de 2005, relativamente aos encargos com aposentações antecipadas ao abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6 de Novembro (Ver Notas 31
(iii) e 34).

(See Notes 31 (ii) and 34).
The heading “Reduction in provisions” includes:
• a sum of 1 165 665 euros referring to the variation in the
value of liabilities for services provided, calculated between
the 1 st January and the 31st December 2005, relating
to the expenses for early retirements in accordance with
Decree-Law nr. 467/99, of the 6 th November (See Notes

• um montante de 137 388 euros relativo à redução da Provisão para Pro-

31 (iii) and 34).

cessos Judiciais em curso.

• a sum of 137 388 euros referring to the reduction in the

O valor dos “Outros Proveitos e ganhos extraordinários” inclui um montante

Provision for legal processes in progress.

de 1 999 354 euros, correspondente à componente de subsídios recebidos

The “Other Surplus Profits and Gains” value includes a sum

transferidos no exercício para resultados (ver Nota 48 (iii)), de acordo com a

of 1 999 354 euros corresponding to subsidies received

política contabilística referida na Nota 3 h).

158

Decree-Law nr. 467/99, of the 6th November (See Notes

and transferred in the financial year to income (see Note 48
(iii)), in accordance with the accounting policy referenced

NOTA 48 – OUTRAS INFORMAÇÕES CONSIDERADAS RELEVANTES:

in Note 3 h).

São as seguintes as informações consideradas como relevantes para além

NOTE 48 - OTHER RELEVANT INFORMATION:

das já mencionadas nas notas anteriores:

In addition to the other information referred to in previous

(i) Garantias Prestadas por Terceiros

notes, the following information is considered relevant:
(i) Third party guarantees

FORNECEDORES SUPPLIERS
2006

2005

DEPÓSITOS DE GARANTIA GUARANTEE DEPOSITS

119 940

98 860

APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO BONDED INSURANCE POLICIES

957 257

957 758

7 104 678

5 999 195

400

417

8 182 275

7 056 231

GARANTIAS BANCÁRIAS BANK GUARANTEES
NUMERÁRIO CASH

TOTAL
UNID. EUROS

As cauções prestadas por fornecedores são exigidas como garantia da boa

The deposits provided by suppliers are demanded as a

execução das empreitadas de obras públicas contratadas, mantendo-se em

guarantee of good execution of the public work contracts,

vigor até recepção definitiva das obras.

and remain valid until final acceptance of the work.

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

CLIENTES E OUTROS DEVEDORES CLIENTS AND OTHER DEBTORS
2006

2005

GARANTIAS BANCÁRIAS BANK GUARANTEES
SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLER’S
AGENTES DE NAVEGAÇÃO SHIPPING AGENTS
ACTIVIDADE SUPER.E PERITAGENS SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY
LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE

8 480

8 480

124 820

74 880

6 235

6 235

4 446 339

5 780 001

124 699

124 699

5 487

5 487

APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO BONDED INSURANCE POLICIES
AGENTES DE NAVEGAÇÃO SHIPPING AGENTS
SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLER’S

110 000

LICENC. USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE
GARANTIAS EM NUMERÁRIO CASH GUARANTEES
ACTIVIDADE SUPER. E PERITAGENS SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY

3 741

3 741

SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLER’S

6 011

6 011

389

389

4 836 200

6 009 922

LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE

TOTAL
UNID. EUROS

As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem o cumprimento

The deposits provided by clients and other debtors guaran-

das suas obrigações perante a Autoridade Portuária, que lhes emitiu as respec-

tee compliance with their obligations to the Port Authority,

tivas licenças para exercício da sua actividade nos Portos do Douro e Leixões.

which issued the respective licences for carrying out their
159

activity at the Ports of Douro and Leixões.

(ii) Acréscimos e diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2006 e de 2005, os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte composição:

(ii) Accruals & deferments
On the 31st December 2006 and on the 31st December 2005,
the balances of these headings had the following breakdown:

2006

2005

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS FINANCIAL APPLICATIONS INTERESTS

299 963

247 908

ACRÉSCIMOS DE VENDAS SALES ACCRUALS

284 301

86 727

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS PROFITS ACCRUALS:

OUTROS OTHERS

78 121

4 451

662 385

339 086

1 563 505

2 089 627

CUSTOS DIFERIDOS DEFERRED COSTS:
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO CONSERVATION AND REPAIR
OUTROS OTHERS

356 625

129 700

1 920 130

2 219 327

1 240 259

1 205 036

ACRÉSCIMOS DE CUSTOS COST ACCRUALS:
ENCARGOS COM FÉRIAS E SUBSÍDIO DE FÉRIAS HOLIDAYS AND HOLIDAY SUBSIDY CHARGES
OUTROS OTHERS

321 960

74 708

1 562 219

1 279 744

43 085 568

31 813 653

0

0

43 085 568

31 813 653

PROVEITOS DIFERIDOS DEFERRED PROFITS:
SUBSÍDIOS PARA INVESTIMENTOS EM IMOBILIZADO SUBSIDIES FOR INVESTMENTS IN FIXED ASSETS
OUTROS OTHERS

UNID. EUROS
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O montante de 1 563 505 euros registado na rubrica custos de conservação

The sum of 1 563 505 euros registered under the heading

e reparação refere-se a despesas de conservação plurienal em imobilizado e

of Conservation and Repair costs refers to the multi-annual

são amortizados de acordo com a política definida na Nota 3 i).

conservation expenses in fixed assets and are amortised in
accordance with the policy defined in Note 3 i).

O registo contabilístico dos subsídios para investimentos em imobilizado é
efectuado na conta 274 – “Proveitos Diferidos”, sendo despoletado com a

The accounting of subsidies for investments in fixed
assets is registered in account 274 – “Deferred Profits”.

formalização dos pedidos de pagamento à Entidade gestora de cada Progra-

This is triggered by the formal requests for payment to

ma Comunitário ou Nacional. O saldo desta rubrica corresponde ao valor dos

the managing Entity of Each European Union or National

subsídios recebidos e ainda não “transferido” para proveitos, como resultado

Programme. The balance of this heading corresponds to

extraordinário, de acordo com a política contabilística referida na Nota 3 h).

the value of the subsidies received and not yet “transferred”
to profits, as extraordinary income, in accordance with the
accounting policy mentioned in Note 3 h).
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Notes to balance sheet and income statement

MOVIMENTO SUBSÍDIOS INVESTIMENTO MOVEMENT OF INVESTMENT SUBSIDIES
COD.

DESCRIÇÃO

POC

DESCRIPTION

CODE
NPA

SALDO INICIAL

RECEBIM.

AFECT.BENS

REGULARIZAÇÕES

2006/01/01

EXERCÍCIO

EM ANOS

IMOB. EXERC.

SETTLEMENTS

ANUAL

2006/12/31

INITIAL BALANCE

REVENUE

ANTERIORES

ASSETS AFFECT.

ANNUAL

FINAL BALANCE

FINANCIAL YEAR

RECOGNISED

TO FIXED

AMORTIS.

2006/12/31

2006/01/01

RECONHECIDO

IN PREVIOUS

ASSETS

YEARS

OF FIN. YEAR

AMORTIZ.

SALDO FINAL

274502

FEDER – ENVIREG
FEDER – ENVIREG

54 326

-

-

-

-

(13 546)

40 780

274504

B2-700 – ESTUDOS
B2-700 - STUDIES

39 380

-

-

-

-

(2 497)

36 883

274505

PO TELEMATIQUE
PO TELEMATIQUE

28 079

-

-

-

-

(20 740)

7 339

274506

PIDDAC – CAP.50º OGE
PIDDAC – CHAP. 50 OGE

587 363

-

-

-

-

(32 631)

554 732

274507

FUNDO COESÃO – 1ª FASE – 018
COHESION FUND - 1st PHASE - 018

2 867 842

-

-

-

-

(185 745)

2 682 097

274508

FUNDO DE COESÃO – 1ª FASE – 015 A 017
COHESION FUND - 1st PHASE - 015 TO 017

69 338

-

-

-

-

0

69 338

274509

REFORMULAÇÃO DOS ACESSOS AO TPL
REFORMULATION OF THE ACCESSES TO THE OIL
TERMINAL OF LEIXÕES

50 823

-

-

-

-

(3 505)

47 318

274511

FEDER – PORTO DE PESCA DA AFURADA
FEDER – FISHING HARBOUR OF AFURADA

311 250

-

-

-

-

(38 906)

272 344

274512

FUNDO DE COESÃO – 2ª FASE
COHESION FUND - 2nd PHASE

1 493 301

-

-

-

-

(116 530)

1 376 771

274515

REAB.REORD.MARG.DOURO – OGE
REORGANISATION AND REHABILITATION OF THE
DOURO BANK - OGE

1 209 938

-

-

-

-

(88 313)

1 121 625

274518

LINHA B5-700 – PLATAFORMA MULTIMODAL
LINE B5-700 – MULTIMODAL PLATFORM

58 000

-

-

-

-

-

58 000

274519

PROGRAMA PRAXIS XXI
XXI PRAXIS PROGRAM

0

-

-

-

-

-

0

274516

FC004 – ACESSIBILID.
TERRESTRES – INVEST. EM CURSO
FC004 – LAND ACCESSIBILITIES –
INVESTMENT IN PROGRESS

132 529

-

-

-

-

-

132 529

274520

FC004 – ACESSIBILID.
TERRESTRES – BENS IMOBILIZ.
FC004 – LAND ACCESSIBILITIES –
TANGIBLE ASSETS

14 126 523

-

-

-

-

(1 065 118)

13 061 405

274521

PIDDAC – CAP.50º – III QCA –
INVEST. EM CURSO
PIDDAC – CHAP. 50 - III CSF –
INVESTMENT IN PROGRESS

3 320 789

2 329 150

-

(495 893)

-

-

5 154 047

274523

PIDDAC – CAP.50º – III QCA
PIDDAC – CHAP. 50 - III CSF

503 227

-

-

495 893

-

(43 627)

955 493

274522

FEDER/POAT – III QCA –
INVESTIMENTOS EM CURSO
FEDER/POAT - III QCA –
INVESTMENT IN PROGRESS

5 621 496

11 103 626

(170 633)

(1 738 056)

(4 465)

-

14 811 967

274525

FEDER/POAT – III QCA
FEDER/POAT - III QCA

1 323 724

-

-

1 738 056

-

(388 196)

2 673 584

274524

PROJ.INVESTIGAÇÃO
OCEANOGRÁFICA – PISCIS
OCEANOGRAPHIC
INVESTIGATION PROJECT - PISCIS

14 675

12 541

-

-

-

-

27 216

274526

PROJECTO KOS
KOS PROJECT

1 050

1 050

-

-

-

-

2 100

31 813 653

13 446 367

(170 633)

0

(4 465)

(1 999 354)

43 085 568
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TOTAL
UNID. EUROS
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(iii) Inscrição registral de propriedade

(iii) Real estate registry

Durante o exercício de 2006, a Empresa deu continuidade ao processo de

During the financial year of 2006, the company gave

inscrição dos seus bens imóveis na Conservatória do Registo Predial, pro-

continuity to the process of registering its property in the

cesso esse ainda não concluído por dificuldades burocráticas diversas.
(iv) Reconciliação da rubrica de resultados extraordinários evidenciada na

Registry of Property. The process has not been concluded
yet due to various administrative difficulties.
(iv) Reconciliation of the heading of extraordinary results

demonstração dos resultados por naturezas e na demonstração dos resul-

shown in the Statement of

tados por funções

functions

Income by type and by

A Demonstração dos resultados por funções foi preparada em conformidade

The statement of income by functions was prepared in

com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade e de acordo com a

accordance with that established in the Official Chart of

Directriz Contabilística n.º 20, a qual apresenta um conceito de resultados

Accounts and in accordance with Accounting Directive nr.

extraordinários diferente do definido no Plano Oficial de Contabilidade (POC)
para preparação da Demonstração dos resultados por naturezas. Assim, o
valor dos resultados extraordinários no montante de 1 911 110 euros apre-

20, which presents a concept of extraordinary items different
from that defined in the Official chart of Accounts (POC) for
preparation of the statement of income by type. Therefore,
the sum of 1 911 110 euros in the extraordinary income,

sentado na Demonstração dos Resultados por naturezas (ver Nota 46), foi

presented in the statement of income by type (see Note 46),

reclassificado. Estas reclassificações proporcionam as seguintes diferenças

was reclassified. These reclassifications led to the following

nas diversas naturezas de resultados:

differences for the different types:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS STATEMENT OF INCOME

162

POR NATUREZAS
BY NATURE

RECLASSIFICAÇÕES
RECLASSIFICATIONS

POR FUNÇÕES
BY FUNCTION

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING INCOME

5 499 237

1 911 110

7 410 347

RESULTADOS FINANCEIROS FINANCIAL PROFITS/LOSSES

1 441 780

RESULTADOS CORRENTES CURRENT INCOME

6 941 016

1 911 110

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS SURPLUS INCOME

1 911 110

(1 911 110)

-

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO NET INCOME OF FINANCIAL YEAR

6 071 904

-

6 071 904

1 441 780
8 852 126

UNID. EUROS

NOTE 49 – INFORMATION ON ENVIRONMENTAL

NOTA 49 – INFORMAÇÕES SOBRE MATÉRIAS AMBIENTAIS

ISSUES

Encargos de carácter ambiental

Environmental expenses

A Empresa, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade, incorre em di-

In undertaking its activity the Company incurs various

versos encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas ca-

environmental expenses, which, depending on their nature,

racterísticas, estão a ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos

are either capitalised or recognised as a cost in the operating

resultados operacionais do exercício.

results of the financial year.

Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recursos ou

The environmental expenses incurred to preserve resources
or to prevent or reduce future damages, and which are

para evitar ou reduzir danos futuros, e que se considera que permitem prolon-

considered to prolong life, increase capacity, improve safety

gar a vida ou aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência

or enhance efficiency of other assets owned by the Company,

de outros activos detidos pela Empresa, são capitalizados. Os dispêndios

are capitalised. The following expenses were capitalised

capitalizados durante o exercício de 2006 foram os seguintes:

during 2006:

Descrição

Montante

Description

Sum

Air quality at the quays..........................................................................116 415 Euros

Qualidade do ar nos cais..........................................................................116 415 euros
Os dispêndios de carácter ambiental reconhecidos como um custo nos resultados do exercício de 2006 foram os seguintes:

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

The following environmental expenses were recognised as a
cost in the results of the financial year of 2006:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

MONTANTE SUM
7 955

QUALIDADE DE AR NOS CAIS AIR QUALITY IN THE QUAYS
MATERIAL DE COMBATE À POLUIÇÃO DO MEIO AQUÁTICO EQUIPMENT TO COMBAT WATER POLLUTION

22 418

AUDITORIA AMBIENTAL ENVIRONMENTAL AUDITING

43 230

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS MAINTENANCE OF EQUIPMENT

10 809

AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPMENT AMORTISATION

38 354
6 197

OUTROS OTHERS
SALDO FINAL FINAL BALANCE

128 963

UNID. EUROS

Em 31 de Dezembro de 2006 não se encontra registado nas demonstrações

On the 31st December 2006 the financial statements did

financeiras qualquer passivo de carácter ambiental nem é divulgado qualquer

not register any liabilities of an environmental nature and no

contingência ambiental, por ser convicção da Administração da Empresa que

environmental contingency was disclosed. It is therefore the

não existem a essa data obrigações ou contingências provenientes de acontecimentos passados de que resultem encargos materialmente relevantes para

Company’s belief that on this date there were no obligations
or contingencies deriving from past events that that resulted
in materially relevant expenses for the Company.

a Empresa.
NOTE 50 - CASH FLOW STATEMENT

NOTA 50 - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
The breakdown of the cash flow and its equivalents as of the

A discriminação dos fluxos de caixa e seus equivalentes em 31 de Dezembro

31st December 2006 and of the 31st December 2005 and the

de 2006 e 31 de Dezembro de 2005, e a sua reconciliação entre o seu valor

reconciliation between their value and the amount of cash

e o montante de disponibilidades constantes do balanço naquela data, são

assets on the balance sheet on the date is as follows:
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como segue:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

31.12.2006

31.12.2005

13 280

8 303

DEPÓSITOS BANCÁRIOS IMEDIATAMENTE MOBILIZÁVEIS BANK DEPOSITS REPAYABLE ON DEMAND

3 745 125

4 268 040

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES PETTY CASH AND ITS EQUIVALENT

3 758 405

4 276 343

APLICAÇÕES DE TESOURARIA TREASURY APPLICATIONS

43 450 000

38 581 642

DISPONIBILIDADES CONSTANTES DO BALANÇO PROVISIONS OUTLINED ON THE BALANCE SHEET

47 208 405

42 857 985

NUMERÁRIO CASH

UNID. EUROS
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NOTA 51 – ACONTECIMENTOS OCORRIDOS APÓS A DATA DO BALANÇO

NOTE 51 – EVENTS OCURRED SINCE THE DATE OF
THE BALANCE

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/2006, de 15 de Dezembro,
aprovou a minuta do contrato de concessão da actividade da SILOPOR –
empresa de Silos Portuários, em liquidação, no Porto de Leixões, a celebrar
entre o Estado Português e a sociedade Silos de Leixões, Unipessoal, Lda..

The Resolution of the Council of Ministers nr. 165/2006,
of the 15th December, approved the detail of the contract
for the concession of the activity of SILOPOR – the Silos
Portuários company, in liquidation, at the Port of Leixões,

Na sequência desta Resolução, o correspondente contrato de concessão foi

to be signed between the Portuguese State and Silos de

assinado em 5 de Janeiro de 2007, onde ficaram definidos, entre outros as-

Leixões, Unipessoal, Lda. company. Following this Reso-

pectos, o prazo de Concessão de 25 anos, bem como outras disposições

lution, the corresponding contract for the concession was

relacionadas com pagamentos, garantias a favor do Estado Português, res-

signed on the 5th January 2007, which establishes amongst

ponsabilidades, financiamento e outros assuntos relativos à gestão. Através

other aspects, the Concession period of 25 years, as well

do referido contrato, o Concedente – Estado Português – transmitiu para a
APDL, nos termos do n.º4 do Artigo 3º do Decreto – Lei n.º 29/2003, de 12
de Fevereiro, a sua posição contratual. A concessão tem por objecto a explo-

as other provisions relating to payments, guarantees in favour of the Portuguese State, liabilities, financing and other
subjects relating to management. Through this contract, the
Grantor – the Portuguese State – transferred to APDL, un-

ração, em regime de serviço público, da actividade de recepção, movimenta-

der the terms of nr 4 of the 3 rd Article of Decree– Law nr

ção, armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e

29/2003, of 12th February, its contractual responsibilities.

produtos conexos.

The objective of the concession is the operation, as a public service, of the reception, handling, storage, dispatch and

As Orientações Estratégicas para o Sector Marítimo-Portuário, apresentadas

transport of food raw-materials and related products.

publicamente pela Senhora Secretária de Estado dos Transportes em Dezembro de 2006, definem como uma das acções prioritárias a concretizar em
2007 a transformação do Porto de Viana do Castelo em sociedade anónima
de capital integralmente participado pela APDL, SA.
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The Strategic Guidance for the maritime-Port Sector, publicly
presented by the Secretary of State for Transport in December 2006, defines as one of the priorities for 2007, the modification of the status of the Porto de Viana do Castelo to a

No mesmo documento comete-se ao Porto de Leixões a criação das condi-

public company with paid-up capital from the APDL, SA.

ções necessárias àquela transformação e a adequação do modelo organiza-

In the same document the Port of Leixões is committed to

cional e de gestão para a constituição da nova sociedade anónima.

the development of conditions necessary to that change
and to develop the organisational and management model
for the establishment of the new public company.

Anexo ao balanço e à demonstração dos resultados
Notes to balance sheet and income statement

ELENCO DAS REMUNERAÇÕES DOS
ORGÃOS SOCIAIS DA APDL, SA
LIST OF REMUNERATIONS TO THE
SOCIAL BODIES OF APDL, SA
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ELENCO DAS REMUNERAÇÕES DOS
ORGÃOS SOCIAIS DA APDL, SA
LIST OF REMUNERATIONS TO THE
SOCIAL BODIES OF APDL, SA
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Para efeito do disposto no nº 9 da Resolução do Conselho de Ministros

For the purpose of the provisions of the Resolution of the Coun-

nº 155/2005, de 6.10, refere-se o elenco das remunerações pagas aos

cil of Ministers nr. 55/2005, of 6.10, the list of the social bodies

membros dos Órgãos Sociais, nos termos da deliberação da Comissão de

payments presented, in accordance with the deliberation of the

Fixação de Remunerações de 27 de Agosto de 2002.

Remunerations Committee of the 27TH August 2002.
BOARD OF DIRECTORS

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REMUNERAÇÕES
No quadro da página seguinte descreve-se o elenco das remunerações

REMUNERATIONS
The table of the following page describes the list of the main
and additional remunerations paid to the members of the
Board of Directors, including earnings supplement in kind, as

principais e acessórias pagas aos membros do Conselho de Administração,

well as the corresponding welfare service and its respective

incluindo os complementos remuneratórios em espécie, assim como se refere

expenses that each member benefits of.

o regime de previdência de que cada membro beneficia e correspondentes

MAIN BOARD:

encargos.
MESA DA ASSEMBLEIA-GERAL
Presidente – AEP – Associação Empresarial de Portugal, representada por
Engº José António Barros
• Remuneração: senha de presença no valor de 653,97 euros
Secretário – Dr. Sebastião Simões Marques
• Remuneração: senha de presença no valor de 436,15 euros
REVISOR OFICIAL DE CONTAS
PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados – Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas, Lda., representada por Dr. José Pereira Alves
• Honorários anuais de 18 000 euros

President – AEP – Associação Empresarial de Portugal,
represented by Mr. José António Barros
• Remuneration: attendance voucher to the amount of
653.97 euros
Secretary – Mr. Sebastião Simões Marques
• Remuneration: attendance voucher to the amount of
436.15 euros
CHARTERED ACCOUNTANT
PRICEWATERHOUSECOOPERS & Associados – Sociedade
de Revisores Oficiais de Contas, Lda., represented by Mr.
José Pereira Alves
• Annual fee of 18,000 euros
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REMUNERAÇÕES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO ( OFÍCIO Nº 3254 DE 05.03.07 DA DGT)
REMUNERATIONS OF THE BOARD OF DIRECTORS ( OFFICIAL LETTER NR. 3254 OF 05.03.07 OF DGT)
REMUNERAÇÃO

DESPESAS

REMUNERATION

REPRESENTAÇÃO
(1)

SUBSÍDIO
ALIMENTAÇÃO
/DIA (2)

REPRESENTATION
EXPENSES (1)

SEG.SOCIAL

SEGURO
SAÚDE (3)

SOCIAL SECURITY

HEALTH
INSURANCE
(3)

DAILY FOOD
ALLOWANCE
/PER DAY (2)

CGA

TELEFONE
MÉDIA
MENSAL

COMBUSTÍVEL
MÉDIA
MENSAL (4)

TELEPHONE
MONTHLY
AVERAGE

FUEL
MONTHLY
AVERAGE (4)

TSU/TSO

VIATURA
COMPANY
CAR

DATA
DATE

VALOR
AMOUNT

PRESIDENTE CHAIRMAN
DR. ANTÓNIO OLIVEIRA RICARDO DA FONSECA

4 752 55

1 663 39

6 75

4 204 18

1 261 25

6 75

4 204 18

1 261 25

6 75

524 32

a)

167 56

375 83

25.08.06 58 757

42 02

a)

124 50

467 25

25.08.06 52 279

421 96

428 55

314 20

197 00

24.05.05 50 840

VOGAL BOARD MEMBER
ENGº. EMÍLIO FERNANDO BROGUEIRA DIAS

467 13

VOGAL BOARD MEMBER
ENGº. JOÃO PEDRO SOEIRO MATOS FERNANDES

UNID: EUROS
(1) Pagas 12 meses no ano Paid 12 months / year;
(2) Em vigor todos os trabalhadores APDL Applied to all the APDL employees;
(3) Regime igual ao dos trabalhadores APDL Similar to the APDL employees system;
(4) Pagamento despesa veículo de serviço Payment of the company car expenses;
a) Beneficia das Obras Sociais da APDL Benefits from the APDL Social Works.
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Informações adicionais:
- As remunerações auferidas são fixadas pela Comissão de Vencimentos,
não havendo situações de opção por vencimento de origem;

Additional information:
- The received remunerations are settled by the Wage Fixing Committee, and it is not possible to opt by the original
wage amount;

- Com excepção do Sr. Engº Brógueira Dias que é quadro da empresa e

- With the exception of Engº Brógueira Dias, who belongs

que é subscritor da CGA, os restantes membros do CA estão inscritos na

to the APDL permanent staff and benefits from the CGA

Segurança Social;

(Civil Service Pension Fund), the other members of the
Board of Directors are registered with the Social Security

- Está a ser cumprida a RCM nº 155/2005;

Regime;

- Não há opção de compra da viatura de serviço;

- The Resolution of the Council of Ministers nr. 155/2005
is being fulfilled;

- Não há qualquer outra remuneração ou benefício atribuído aos membros
do CA.

- The purchase of the company car is not a possibility;
- The members of the Board of Directors do not receive
any extra benefit or remuneration.

Elenco das remunerações dos orgãos sociais da apdl, sa
List of remunerations to the social bodies of apdl, sa

RELATÓRIO E PARECER
DO FISCAL ÚNICO
REPORT AND STATEMENT OF
THE SOLE AUDITOR
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RELATÓRIO E PARECER DO FISCAL ÚNICO
REPORT AND STATEMENT OF THE SOLE AUDITOR

Senhores Accionistas,
1. Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o
relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre
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To the Shareholders,
1. Under the terms of the law and the our mandate, we
hereby present the auditor’s report and statement on the
Management Report and Financial Statements presented

o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras apresentadas pelo

by the Board of Directors of APDL – Administração dos

Conselho de Administração da APDL – Administração dos Portos do Douro

Portos do Douro e Leixões, S.A. pertaining to the financial

e Leixões, S.A., relativas ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2006.

year ending on the 31st December 2006.

2. No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão

2. Throughout the financial year we monitored at the

que considerámos adequada, a actividade da empresa. Verificámos a
regularidade da escrituração contabilística e da respectiva documentação e

frequency and in the detail that we considered appropriate,
the activity of the company. We checked the correctness of
the accounting records and the respective documentation

vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.

and that the law and the statutes had been complied with.

3. Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado, emitimos a

3. As a consequence of the legal review carried out, we issue

respectiva Certificação Legal das Contas, em anexo, bem como o Relatório

the respective Legal Certificate of the Accounts, which is

sobre a Fiscalização endereçado ao Conselho de Administração.

enclosed, as well as the Auditor’s Report addressed to the
Board of Directors.

4. No âmbito das nossas funções verificámos que:

4. As part of our functions we also confirmed that:

i)o Balanço, as Demonstrações dos Resultados por naturezas e por fun-

i) The Balance Sheet, the Statements of Income broken

ções, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e os correspondentes Anexos,

down by nature and by functions, the Statement of cash

permitem uma adequada compreensão da situação financeira da empresa,
dos seus resultados e dos fluxos de caixa;

flows and the corresponding Appendices, allow a suitable
understanding of the financial situation of the company
and its results and cash flows;

ii)as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados são

ii) The adopted accounting principles and valuemetric

adequados;

criteria are adequate;
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iii)o Relatório de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos

iii) The Management Report is sufficiently clear as to the

negócios e da situação da sociedade evidenciando os aspectos mais

evolution of the business and the situation of the company,

significativos; e

illustrating the most significant aspects; and
iv) The proposal for the application of results is in

iv)a proposta de aplicação de resultados está em conformidade com as

accordance with the applicable legal and statutory

disposições legais e estatutárias aplicáveis.

stipulations.

5. Assim, damos o nosso parecer no sentido de que:
i) seja aprovado o Relatório de Gestão;

5. Therefore, our opinion is as follows:
i) the Management Report should be approved;
ii) the Income Statement should be approved.

ii) sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras; e
iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.

iii) the proposal for the application of results should be
approved.
Finally, we would like to express our gratitude to the Board

Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho de
Administração pela valiosa colaboração recebida no desempenho das nossas

of Directors for the valuable collaboration we received in
carrying out our work.

funções.
Oporto, 26th March 2007

Porto, 26 de Março de 2007

The Sole Auditor
PricewaterhouseCoppers & Associados, S. R. O. C. Lda.

O Fiscal Único
PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.

Represented by:
José Pereira Alves, R. O. C.

representada por:
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José Pereira Alves, R.O.C.

Relatório e parecer do fiscal único
Report and statement of the sole auditor

CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
LEGAL CERTIFICATION OF ACCOUNTS
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DAS CONTAS
LEGAL CERTIFICATION OF ACCOUNTS

INTRODUÇÃO
1- Examinámos as demonstrações financeiras da APDL – Administração dos
Portos do Douro e Leixões, SA, as quais compreendem o Balanço em 31 de

181

INTRODUCTION
1- We examined the attached financial statements of
APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões,
S.A., which comprise the Balance on 31 December 2006,

Dezembro de 2006 (que evidencia um total de 293 246 668 Euros, um total

(that clearly shows a total balance of 293 246 668 euros

de capital próprio de 192 169 634 Euros, incluindo um resultado líquido de

and a total equity capital of 192 169 634 euros, including

6 071 904 Euros), as Demonstrações dos resultados, por naturezas e por

a net income of 6 071 904 euros), the Income Statement

funções, e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela

and the Statement of Cash Flow of the financial year ended

data, e os correspondentes Anexos.

on that date and the corresponding notes.
RESPONSIBILITIES

RESPONSABILIDADES
2- The Board of Directors is responsible for preparing the

2- É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de

financial statements that present in a true and appropriate

demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada

manner the financial position of the company and the result

a posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os

of its operations and the cash flow, as well as for adopting

fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos
adequados e a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.

policies and adequate accounting criteria and for the
maintenance of an appropriate control system.
3- Our responsibility consists in expressing a professional

3- A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e

and independent opinion, based on our examination of those

independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

financial statements.

ÂMBITO

SCOPE
4- The examination we conducted was carried out in accor-

4- O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas

dance with the Technical Standards and Revision/Auditing

Técnicas e as Directrizes de Revisão/Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais

Directives of the Chamber of Chartered Accountants. These

de Contas, as quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o

require that the examination be planned and performed with
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objectivo de obter um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações

the objective of obtaining an acceptable degree of assurance

financeiras não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o

about whether the financial statements do not include rel-

referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte

evant material misstatements. For this purpose, the referred

das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a
avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho

examination includes: (i) verifying, on a sampling basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the financial
statements and assessing the estimates, based on judgements

de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a apreciação sobre se são

and criteria defined by the Board of Directors, used in their

adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo

preparation; (ii) assessing whether the adopted accounting

em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da

principles and their disclosure, considering the circumstances,

continuidade; e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a

are adequate; (iii) verifying the applicability of the principle of

apresentação das demonstrações financeiras.

continuity; and (iv) assessing whether, in global terms, the presentation of the financial statements is adequate.

5- O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância do
relatório de gestão com as demonstrações financeiras.
6- Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para
a expressão da nossa opinião.

5- Our examination included also the comparison and
verification of the Management Report against the financial
statements.
6- We believe that this audit provides an acceptable basis
for our opinion.

OPINIÃO
7- Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresentam

7- In our opinion, the financial statements present in a true

de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente

and appropriate manner, in all materially relevant aspects,

relevantes, a posição financeira da APDL – Administração dos Portos do Douro

the financial position of APDL – Administração dos Portos

e Leixões, SA em 31 de Dezembro de 2006, o resultado das suas operações
e os fluxos de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com
os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, adaptados às
182

OPINION

do Douro e Leixões, S.A. as of the 31st December 2006, and
the result of its operations and the cash flow in the financial
year ended on that date, in conformity with the accounting
principles generally accepted in Portugal, adapted to the

Normas Internacionais de Relato Financeiro quanto à adopção da IAS 19, no

International Financial Reporting Standards regarding the

que se refere ao registo dos custos de benefícios de reforma.

adoption of the IAS 19, with regard to the costs deriving

ÊNFASE

from retirement benefits.
EMPHASIS

8- Sem afectarmos a opinião expressa no parágrafo n.º 7 acima, chamamos a

8- Without prejudice to the opinion expressed in the

atenção para a seguinte situação:

paragraph nr. 7, we point out the following:

- Tal como mencionado na Nota 3 a) do Anexo, a Empresa está a utilizar critérios

(i) As mentioned in Note 3 a) of the Appendix, the Company

e práticas de registo de amortização e abates que, apesar de aceites para fins

uses criteria and practices for registering amortisation and

fiscais e consistentes com o exercício anterior, devido à não existência de
estudos tendentes à homogeneização desta matéria para o sector, não estão

deductions that, although accepted for taxation purposes
and consistent with the previous year, owing to the lack of
studies tending towards homogenisation of these matters for

suportados por análises conclusivas sobre a sua adequação às circunstâncias

the sector, are not backed up by conclusive analyses about

do seu negócio.

their suitability for the circumstances of the business.

Porto, 26 de Março de 2007

Oporto, 26th March 2007

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.
representada por:
José Pereira Alves, R.O.C.

Certificação legal das contas
Legal certification of accounts

Represented by
José Pereira Alves, R.O.C.
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