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Indicadores
Indices

00

Indicadores
Indices

SECTORES SECTORS

UNIDADE UNIT

00

2007

2006

2005

TRÁFEGO PORTUÁRIO PORT TRAFFIC
Escalas de Navios ao Porto Port Calls

nº

2 778

2 766

2 824

Movimento de Contentores Container Traffic

nº

282 389

249 570

233 294

TEU

433 437

378 387

352 001

1000 ton

14 948

14 016

14 051

Movimento de Contentores Container Traffic
Total de Carga Movimentada Total Cargo Traffic
QUOTA DE MERCADORIAS NO MERCADO NACIONAL (CONTINENTE)
SHARE OF COMMODITIES ON THE NATIONAL MARKET (MAINLAND)
Carga Total Total Cargo

%

27,7%

26,0%

26,2%

Carga Contentorizada Containerised Cargo

%

35,8%

35,8%

36,8%

Outras Cargas Other Cargos

%

19,5%

18,8%

19,6%

PESSOAL STAFF
Trabalhadores Employees

nº

227

228

229

Taxa de Absentismo Absenteeism Rate

%

2,80%

3,54%

2,34%

39,2

28,8

40,7

Índice de Formação (1) Training Index (1)

-

INVESTIMENTO Investment
Capital Investido Invested Capital

1000 euros

35 752

22 420

7 376

Fundos Próprios Equity Capital / Own Funds

1000 euros

17 881

8 970

4 998

Outros Fundos Other Funds

1000 euros

17 871

13 450

2 378

1000 euros

39 447

37 828

35 257
3 525

FINANÇAS Finances
Volume de Negócios (Prestação de Serviços)
Business Turnover (Services Rendered)
Resultados Operacionais Operating Profits

1000 euros

4 064

5 499

Resultados Líquidos Net Profits

1000 euros

5 952

6 072

4 179

Cash-Flow Cash-Flow

1000 euros

18 897

18 044

16 689

-

0,63

0,66

0,68

Rentabilidade das Vendas (3) Sales Profitability (3)

%

10,3

14,5

10,0

Rentabilidade dos Capitais Próprios (4) Return on Equity capital (4)
(1) Média de horas de formação por trabalhador Average number of training hours per employee
(2) Cap. Próprio / Activo Total Liq. Equity Capital / Total Net Assets
(3) Resultados Operacionais/Prestação de Serviços Operating Income/Services Rendered
(4) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios Net Income/Equity capital

%

3,0

3,2

2,2

Autonomia Financeira (2) Financial Autonomy (2)
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“To bring the Port of Leixões to a benchmark posi-

“Fazer do Porto de Leixões uma referência para as cadeias lo-

tion for the logistics’ supply chains of the Iberian

gísticas da fachada atlântica da Península Ibérica” enuncia e for-

Peninsula Atlantic coastal area” is the Mission Statement of the Port of Leixões, setting out its strategic

maliza a declaração de Missão do Porto de Leixões e traduz o seu po-

positioning, its role in the context of the development

sicionamento estratégico, o seu papel no contexto de desenvolvimento

of the region where it has its ambitions and its outlook.

da região onde se insere e a sua ambição e perspectivas de futuro.

Since 2004, the year in which the Strategic Develop-

Desde 2004, ano em que foi aprovado o Plano Estratégico de Desen-

ment Plan of the Port of Leixões (PEDPL) was approved, and until today, APDL has been developing a
series of projects which fit into a prospective evolution

volvimento do Porto de Leixões (PEDPL), até hoje, a APDL vem desenvolvendo um conjunto de projectos que se enquadram num cenário

scenario based on two mainstays: that of improving the

prospectivo de evolução assente em dois pilares base: o da melhoria

internal competitiveness and that of the positioning on

da competitividade interna e o do posicionamento na cadeia logística.

the logistic chain.

A estratégia de desenvolvimento associada aos projectos resultantes

The development strategy associated with the projects
resulting from the 21 Actions inserted in the PEDPL is

das 21 Acções insertas no PEDPL manifesta-se numa lógica de inves-

borne out by an investment rationale based on a strong

timento alicerçada numa forte aposta na melhoria das condições infra-

drive towards improving the infrastructure conditions

estruturais e das acessibilidades numa perspectiva quadri-dimensional:

and accessibilities from a quadri-dimensional perspec-

as infra-estruturas portuárias, as acessibilidades físicas ao porto, quer

tive: the port infrastructures, the physical accessibilities
to the port, either maritime or by land, the computing

marítimas, quer terrestres, as acessibilidades informáticas e as acessi-

accessibilities and the logistical accessibilities.

bilidades logísticas.

2007 was characterised by the significant progress

O ano 2007 caracteriza-se pelo significativo progresso de projectos in-

of investment projects and even by the completion of

vestimento, e mesmo pela conclusão de alguns dos que mais suportam

some of those, which support the said strategy:
• To improve port infrastructures building work has
started on the Multi-purpose Terminal of the South
Mole which has increased the port facilities for the

aquela estratégia:
• Na melhoria das infra-estruturas portuárias regista-se o início
das obras de construção do Terminal Multiusos do Molhe Sul que
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vem aumentar a oferta portuária para o desenvolvimento do tráfego de

development of short-sea shipping and helped to im-

curta distância e contribuir para a melhoria das condições de oferta

prove the specific facilities for roll-on/roll-off traffic

específica para o tráfego roll/on-roll/off - a sua conclusão está prevista
para o terceiro trimestre de 2008;

– its completion is foreseen for the third quarter of
2008;
• As regards the port accessibilities on the sea side,

• Nas acessibilidades ao porto, do lado mar, foram concluídas as

work was completed on the deepening of the Rota-

obras de aprofundamento da bacia de rotação e canal de acesso às

tion Basin and the access channel to the inner docks

docas interiores para fundos a -12m, a par da conclusão da nova
ponte móvel com mais altura e um vão mais largo, objectivando o

to depths of -12m, alongside with the completion of
the new drawbridge which is higher and has a wider
span, with a view to allowing the access to the port

acesso ao porto de navios de maior porte; do lado terra, ultimaram-se

for larger vessels; on the land side, the building work

os trabalhos de construção da nova portaria principal do Porto de Lei-

was completed on the new Main Gateway of the Port

xões que permitirá o acesso terrestre ao porto através de uma via de

of Leixões which shall allow land access to the port

uso exclusivo para a carga, a VILPL – Via Interior de Acesso ao Porto

by way of a route for the exclusive use of cargo, the
VILPL – Internal Connection Road to Port of Leixões,

de Leixões, beneficiando os transportadores terrestres e a cidade de

benefiting the land transporters and the city of Ma-

Matosinhos que vê diminuir substancialmente o número de camiões

tosinhos which has seen the number of heavy trucks

pesados a circular na rede viária citadina;
• Nas acessibilidades informáticas é de assinalar o avanço significativo na implementação da PCom – Plataforma Comum de Gestão

circulating on the city road system fall considerably;
•  As regards computing accessibilities worthy of
particular note is the major progress made in the implementation of PCom – Common Port Management

Portuária, vulgo “janela única portuária”, com o envolvimento e acção

Platform, commonly known as the “sole port window”

articulada das administrações portuárias e autoridade aduaneira,

with the involvement and coordinated action of port

esperando-se em breve o seu alargamento às restantes autoridades
públicas (marítima, controlo de fronteiras, posto de inspecção fronteiriço, sanidade de fronteiras e sanidade vegetal) que interagem no
ciclo dos navios e cargas em porto;
• Por fim, nas acessibilidades logísticas importa referir a conclusão
dos estudos de viabilidade e vocações da Plataforma Logística de

administrations and customs’ authority, shortly anticipating their extension to the other public authorities (maritime, border control, border inspection post,
maritime health and vegetal hygiene) which interact in
the cycle of vessels and cargos in port;
•  Finally, as regards logistical accessibilities it is
worth mentioning the completion of the feasibility and
vocational studies for the Leixões Logistics’ Platform

Leixões, constituída por dois pólos, o de Gonçalves e o de Gatões-

comprising two sites, that of Gonçalves and that of

Guifões, estando em fase de elaboração o projecto de execução da

Gatões-Guifões, with the Platform final design cur-

Plataforma, e decorrendo o processo de expropriação dos terrenos

rently being drawn up and the expropriation process

necessários para a construção do acesso rodoviário ao pólo de Gonçalves, cujo projecto de execução está já concluído.

in progress vis-à-vis the sites required to build the
road access to the Gonçalves site whose final design
has already been completed.

Ainda um projecto, transversal às quatro dimensões da estratégia de

A further project, transversal to the four-investment

investimento, que interessa destacar é o PortMos que veio definir as

strategy dimensions, worthy of mention is PortMos,

condições e requisitos para implementação das Auto-estradas do Mar,
encontrando-se já em desenvolvimento, a nível nacional, dois projectos-

which has defined the conditions and requirements for
implementing the Motorways of the Sea. At national
level two pilot projects are already being developed and

piloto, sendo que Leixões faz parte de um deles.

Leixões is part of one of them.

A estratégia de comunicação e marketing suportada no princípio da

The communication and marketing strategy based on

proximidade aos clientes do porto ganhou evidência no plano prático

the principle of proximity to clients of the port took prac-

com a criação, no ano transacto, da figura do Provedor do Cliente do

tical steps with the creation in the year under analysis
of the figure of the Client Ombudsman of the Port of

Porto de Leixões. Primeiro porto no país a dar cumprimento a uma das

Leixões. As the first port in the country to comply with

acções constantes das Orientações Estratégica Para o Sector Maríti-

one of the actions set out in the Strategic Guidelines

mo Portuário, almeja-se com a sua criação uma melhor informação e

for the Port Maritime Sector, its creation has ensured

transparência dos serviços prestados, um atendimento cuidado e rápi-
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the better information and transparency of the services
provided, dealing with complaints in attentive, speedy

fashion and the participation of the actual users of the

do nas reclamações e uma participação dos próprios utilizadores dos

port by way of proposed suggestions and recommen-

porto através de propostas de sugestões e recomendações.

dations.
The economic and financial sustainability of the com-

A sustentabilidade económica e financeira da empresa mantém-se ro-

pany remains sturdy, and the pre-tax Results for the

busta, tendo os Resultados do Exercício de 2007, antes de impostos,

Financial Year of 2007 stood at almost 8 million Euros

atingido os quase 8 milhões de euros e os Resultados Líquidos os

and the Net Profits almost 6 million Euros. It should

quase 6 milhões de euros. De sublinhar que o esforço financeiro da

be stressed that the financial effort of the company to
finance the volume of total investment of around 36

empresa no financiamento do volume de investimento total de cerca

million Euros stood at 50%, without resorting to exter-

de 36 milhões de euros foi de 50%, sem recurso ao endividamento ex-

nal indebtedness, which, even today, stands at zero. The

terno que, ainda hoje, é nulo. O bom desempenho económico permitiu

good economic performance allowed a positive evolu-

uma evolução positiva do Cash-Flow que atingiu os quase 19 milhões

tion of the Cash-Flow which attained almost 19 million

de euros.

Euros.
Finally, but no less relevant, it should be mentioned that

Por último, mas não menos relevante, referir que em 2007 o Porto de

in 2007 Port of Leixões beat another record in terms of

Leixões bateu mais um recorde histórico no total do movimento de mer-

the total commodities handled, attaining almost 15 mil-

cadorias, abraçando os cerca de 15 milhões de toneladas, com desta-

lion tonnes, highlighting the rate of growth of the con-

que para o ritmo de crescimento do segmento do tráfego de contento-

tainer traffic segment which, both in figures and TEU,
had double figure growth figure at 13.2% and 14.5%,
respectively.

res que, quer em número quer em TEU, cresceu a dois dígitos, 13,2%
e 14,5%, respectivamente.
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Enquadramento
Background
The economic growth in 2007 stood at 1.9% in accor-

O crescimento económico em 2007 fixou-se nos 1,9% de acordo com

dance with the INE (National Bureau of Statistics), having

o INE (Instituto Nacional de Estatística), tendo beneficiado do incre-

benefited from the increase to 2.0% in the last quarter
of the year. This figure has strengthened the considerable acceleration of the Portuguese economy in recent

mento para 2,0% no último trimestre do ano. Este valor reforça a aceleração considerável da economia portuguesa nos últimos anos (0,4% e

years (0.4% and 1.2% in 2005 and 2006, respectively),

1,2% em 2005 e 2006 respectivamente), apesar de se terem mantido

despite the fact that the negative factors associated

em 2007, os factores negativos associados à subida do preço do pe-

with the rise in the oil price and the need to correct the

tróleo e à necessidade de correcção da situação de défice excessivo

excessive deficit situation of the Portuguese economy
persisted in 2007.

da economia portuguesa.

This speeding up of the Portuguese economy derived

Esta aceleração da economia portuguesa resultou de um crescimento

from sharp growth in the contribution of internal demand

acentuado do contributo da procura interna para o crescimento do PIB

to the growth in GDP resulting from the increase in in-

decorrente do incremento do investimento. Regista-se ainda o abran-

vestment. There was also a slowdown in the growth of
exports from 9.1% in 2006 to 7.0% in 2007, whilst im-

damento do crescimento das exportações, de 9,1% em 2006 para

ports fell slightly from 4.3% in 2006 to 4.1% in 2007.

7,0% em 2007, enquanto que as importações apresentaram um ligeiro

For 2008 and 2009 the forecasts suggest growth of

recuo de 4,3% em 2006 para 4,1% em 2007.

2.0% and 2.3%, respectively, which expresses a nearing

Para 2008 e 2009, as previsões apontam para um crescimento de

to the rate of growth of the Euro zone.
This forecast growth is essentially based on the positive
evolution of domestic demand deriving from the fore-

2,0% e 2,3%, respectivamente, o que traduz uma aproximação ao ritmo
de crescimento da zona euro.

cast increase in investment and private consumption,

Esta previsão de crescimento apoia-se essencialmente na evolução

as a reduction in the growth of exports is envisaged of

positiva da procura interna decorrente do incremento previsto do inves-

4.9% in 2008 and 6.0% in 2009.

timento e do consumo privado, isto porque se prevê uma redução do
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crescimento das exportações para 4,9% em 2008 e 6,0% em 2009.

The financing needs of the Portuguese economy are set

As necessidades de financiamento da economia portuguesa, deverão

to fall in the coming years from 8.2% of GDP in 2007

reduzir-se nos próximos anos, de 8,2% do PIB em 2007 para 7,3% do
PIB em 2008 e para 6,4% do PIB em 2009. Esta previsão assenta

to 7.3% of GDP in 2008 and to 6.4% of GDP in 2009.
This forecast is essentially based on a reduction in the
deficit of the commodities and services balance which

essencialmente na redução do défice da balança de bens e serviços,

shall compensate for the deterioration in the income

que deverá compensar a deterioração da balança de rendimentos em

balance by dint of the trend recorded in interest rates.

virtude da evolução registada nas taxas de juro. A diminuição prevista
da balança de bens e serviços, assenta no pressuposto de que a pro-

The forecast reduction in the commodities and services balance, based on the assumption that domestic
demand will grow at a rate lower than that of the main

cura interna crescerá a um ritmo inferior ao dos principais parceiros

trading partners. A positive evolution is estimated in the

comerciais. Estima-se uma evolução positiva na balança de capital, re-

capital account, reflecting the increase in transfers from

flectindo o aumento das transferências da União Europeia no âmbito do

the European Union in the context of the National Stra-

Quadro de Referência Estratégico Nacional (QREN).

tegic Reference Framework (QREN).
In 2007 inflation, measured by the mean annual rate

Em 2007, a inflação, medida pela taxa de variação média anual do Índi-

of variation in the Harmonised Consumer Price Index

ce Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC), registou uma des-

(IHPC) was down on 2006 from 3.0% to 2.4%. A major

cida face a 2006 de 3,0% para 2,4%. Para esta evolução positiva terá

contribution to this trend was the valuation of the Euro

contribuído decisivamente a valorização do euro no ano de 2007, que
compensou a subida registada do preço do petróleo. Para 2008 prevê-

in 2007 which compensated for the rise in the oil price.
For 2008 it is foreseen that the amount achieved in
2007 will be maintained, assuming a reduction to 2.0%

se a manutenção do valor alcançado em 2007, assumindo-se em 2009

in 2009 deriving from the expectations of a reversal in

uma redução para os 2,0%, resultante da expectativa de reversão do

the price of oil.
By crossing the macroeconomic information set out

preço do petróleo.
Cruzando a informação macroeconómica atrás exposta com a movi-

above with the commodities traffic in 2007 at Port of
Leixões related with international trade, it is easy to as-

mentação de mercadorias em 2007 no Porto de Leixões relacionadas

certain that the recovery in domestic demand in 2007

com o comércio internacional depreende-se facilmente que a recupe-

and the maintenance of a high rate of growth in exports

ração da procura interna em 2007 e a manutenção de um ritmo de

(despite the fall on the 2006 figure), had direct effects,

crescimento elevado das exportações - apesar da quebra face a 2006

respectively, on the commodities unloaded at port (imports) which were up 4.6% on the previous year, as well

- tiveram efeitos directos nas mercadorias descarregadas no porto

as on the commodities loaded at port (exports) which

(importação), que cresceram 4,6% face ao ano anterior, bem como

grew during the same period by 9.0%.

nas mercadorias carregadas no porto (exportação), que cresceram, no
mesmo período, 9,0%.

Análise do Tráfego
Traffic Analysis
Neste capítulo todos os dados estatísticos respeitantes aos restantes

In this chapter all the statistical data relating to the other

portos do Continente foram disponibilizados pelas respectivas autori-

ports of the Mainland was provided by the respective

dades portuárias e Delegações do Instituto Portuário e dos Transportes
Marítimos.

port authorities and Delegations of the Port and Maritime Transport Institute.
Owing to some figures being rounded up/down, the to-

Por razões de arredondamento os totais dos quadros seguintes podem

tals in the tables below may not correspond to the sum

não corresponder à soma das parcelas indicadas.

of the constituent parts indicated.
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ACTIVI DAD E PORTUÁR IA
PORT ACTIVITY

Movimento de Navios
Vessel Traffic
In 2007, 2 788 vessels called the ports of Douro and

Em 2007, escalaram os portos do Douro e Leixões 2 788 navios, o que

Leixões, representing a slight increase of 0.43% on the

representou um ligeiro acréscimo de 0,43% face a 2006. Em termos

2006 figure. In terms of gross tonnage (GT), there was

de arqueação bruta (GT), a tendência de crescimento foi mais acentua-

a more pronounced growth trend (6.10% up on the pre-

da (6,10% face ao ano anterior), perfazendo 21 758 mil GT.

vious year), totalling 21 758 000 GT.

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

2007

2006

VAR. % 07/06

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

310

1 596

299

1 574

3,68%

1,40%

Estrangeiros FOREIGN

2 468

20 162

2 467

18 933

0,04%

6,49%

TOTAL

2 778

21 758

2 766

20 507

0,43%

6,10%

Nacionais NATIONAL

The tables below reflect the evolution in vessel traffic at

Os quadros que se seguem espelham a evolução do tráfego de navios

the ports of Mainland Portugal (in terms of numbers and

nos portos do Continente em número e em arqueação bruta, e a res-

gross tonnage) and the respective market share:

pectiva quota de mercado:

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

2007

2006

VAR. % 07/06

Navios VESSELS

%

Navios VESSELS

%

2 778

25,03%

2 766

24,64%

0,43%

Aveiro Aveiro

977

8,80%

1 064

9,48%

-8,18%

Lisboa LISBON

3 447

31,06%

3 527

31,42%

-2,27%

Setúbal Setúbal

1 766

15,91%

1 804

16,07%

-2,11%

Sines Sines

1 465

13,20%

1 422

12,67%

3,02%

665

5,99%

644

5,74%

3,26%

11 098

100,00%

11 227

100,00%

-1,15%

Leixões LEIXÕES

Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL
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ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE GROSS TONNAGE AT THE PORTS OF MAINLAND PORTUGAL
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 GT

%

1000 GT

%

21 758

18,20%

20 507

17,48%

6,10%

Aveiro Aveiro

3 069

2,57%

3 143

2,68%

-2,35%

Lisboa LISBON

38 731

32,40%

37 350

31,83%

3,70%

Setúbal Setúbal

21 919

18,34%

23 688

20,19%

-7,47%

Sines Sines

31 671

26,50%

29 728

25,33%

6,54%

2 376

1,99%

2 930

2,50%

-18,91%

119 524

100,00%

117 346

100,00%

1,86%

Leixões LEIXÕES

Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

Em 2007, o Porto de Leixões reforçou a sua quota de mercado, quer ao

In 2007, the Port of Leixões strengthened its market

nível do tráfego de navios, quer no total de arqueação bruta (GT).

share both in terms of vessel traffic and in total gross

No cômputo global dos portos do Continente, o tráfego de navios diminui 1,15%, essencialmente justificado pelo decréscimo de 80 navios

tonnage (GT).
In terms of the overall figures for Mainland ports, vessel traffic fell by 1.15% which can largely be put down

registado no Porto de Lisboa face ao ano transacto, não obstante os

to the fall in 80 vessels observed at the Port of Lisbon

acréscimos verificados no Porto de Sines e nos portos secundários. Ao

on last year’s figure, notwithstanding the increases ob-

invés, assistiu-se a uma evolução positiva da arqueação bruta (GT) no
total dos portos, sendo de assinalar o comportamento positivo verificado nos portos de Sines, de Leixões e de Lisboa.

served at the Port of Sines and at the secondary ports.
By contrast, there was an upward trend in gross tonnage (GT) at all the ports, and worthy of special note
are the positive performances observed at the ports of
Sines, Leixões and Lisbon.

Movimento de Mercadorias
Traffic of Commodities
Em 2007, o movimento global de mercadorias dos portos do Continen-

In 2007 the total traffic of commodities at the Mainland

te ascendeu a 66,4 milhões de toneladas, evidenciando uma variação

ports stood at 66.4 million tonnes, up 2.5% on 2006.

positiva de 2,5% relativamente a 2006.

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

2007

2006

VAR. % 07/06

Leixões LEIXÕES

14 948

14 016

6,65%

Aveiro Aveiro

3 272

3 350

-2,32%

Lisboa LISBON

13 159

12 188

7,97%

6 834

6 204

10,15%

26 299

27 196

-3,30%

1 876

1 757

6,77%

66 388

64 711

2,59%

Setúbal Setúbal
Sines Sines
Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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The Port of Leixões handled 14.95 million tonnes in

O Porto de Leixões movimentou 14,95 milhões de toneladas em 2007,

2007, representing an increase of 6.65% on last year’s

representando um acréscimo de 6,65%, face ao ano anterior. Destaca-

figure. Worthy of special mention is the considerable
growth seen at the Ports of Setúbal and Lisbon (10.15%

se o crescimento considerável verificado nos Portos de Setúbal e Lis-

and 7.97%, respectively), whilst the Ports of Aveiro and

boa (10,15% e 7,97% respectivamente), enquanto os Portos de Aveiro

Sines saw a fall in their volume of commodities handled.

e Sines reduziram o volume de mercadorias movimentado.

COMÉRCIO EXTERNO DO CONTINENTE POR VIA MARÍTIMA SEAGOING FOREIGN TRADE FROM THE MAINLAND PORTUGAL
2007

2006

VAR. % 07/06

Importação IMPORT

40 113

40 292

-0,44%

Exportação EXPORT

14 644

13 982

4,73%

TOTAL

54 757

54 274

0,89%
Unid. Unit 1000 Ton.

In terms of the mainland ports as a whole, the positive

No conjunto dos portos continentais, o comportamento favorável das

performance in exports (4.73%) brought about growth

exportações (+4,73%), induziu um crescimento no comércio interna-

in international trade of 0.89% compared with last
year’s figure, though there was a slight fall in imports
(-0.44%).

cional de 0,89%, face ao ano anterior, embora se tenha registado uma
ténue redução nas importações (-0,44%).

COMÉRCIO EXTERNO DO PORTO DE LEIXÕES PORT OF LEIXÕES FOREIGN TRADE
2007

2006

VAR. % 07/06

Importação IMPORT

8 457

8 084

4,61%

Exportação EXPORT

3 262

2 993

8,99%

11 719

11 077

5,80%

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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Acentuando a tendência dos últimos anos, o comércio internacional de

Stepping up the trend in recent years, international trade

Leixões atingiu 11,7 milhões de toneladas em 2007, crescendo 5,80%

at Leixões attained 11.7 million tonnes in 2007, growing

face ao ano anterior, explicado pelo aumento verificado, quer nas exportações (+8,99%), quer nas importações (+4,61%).

by 5.80% compared with last year’s figure. This can be
put down to the increase in exports (+8.99%) and in
imports (+4.61%).

COMÉRCIO EXTERNO DO CONTINENTE POR VIA MARÍTIMA POR PORTOS
SEAGOING FOREIGN TRADE FROM THE MAINLAND PORTUGAL By PORT
PORTOS PORTS

2007

2006

lEixõEs LEIxÕES

21,40%

20,41%

avEiro AVEIRO

5,64%

6,00%

lisboa LISBON

20,05%

18,57%

9,90%

9,16%

40,07%

43,23%

2,93%

2,64%

100,00%

100,00%

sEtúbal SETúBAL
siNEs SINES
outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

A estrutura de repartição do comércio externo por via marítima dos por-

The share structure of the seagoing foreign trade of the

tos do Continente evidencia que o Porto de Sines continua a deter uma

Mainland ports shows that the Port of Sines still holds

quota importante, apesar de se ter verificado uma diminuição do seu
peso de 43,23% para 40,07%. Em contrapartida, os portos de Leixões

a major share, despite there having been a fall in its
proportion from 43.23% to 40.07%. By contrast, the
ports of Leixões and Lisbon saw their market shares

e de Lisboa assistiram ao reforço das suas quotas de mercado.

increase.

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

The evolution on the traffic within and outside the EU at
Leixões, according to types of cargo, is illustrated in the

de carga está patenteada nos gráficos seguintes:

graphics below:
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Granel Líquido Liquid Bulk

TRÁFEGO PORTUÁRIO INTRA-COMUNITÁRIO (M. TON) PORT TRAFFIC OUTSIDE EU (Thousand Tonnes)
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The structure of the pattern of international port traffic

A estrutura do padrão do tráfego portuário internacional de Leixões

of Leixões is still balanced and the markets from outside

continua a revelar-se equilibrada, tendo os mercados extra-comunitá-

the EU have contributed with 49.3% (47.1% in 2006)
and the markets from within the EU with 50.7% (52.9%

rios contribuído com 49,3% (47,1% em 2006) e os mercados intra-

in 2006).

comunitários com 50,7% (52,9% em 2006).

Port traffic with the European Community revealed a

O tráfego portuário com a Comunidade Europeia revelou um cresci-

growth of 1.3%, essentially determined by the growth

mento de 1,3%, determinado essencialmente pelo crescimento obser-

observed in container traffic (+19.5%) and in the breakbulk cargo (+29.9%).

vado no movimento de contentores (+19,5%) e de carga fraccionada

Countering the tendency of previous years, port traf-

(+29,9%).

fic with third-party countries progressed positively by

Contrariando a tendência verificada nos anos anteriores, o tráfego por-

10.9%, justified by the 11.3% rise in liquid bulk traffic, a

tuário com países terceiros registou uma variação francamente positi-

decisive performance in view of its relative proportion in

va de 10,9%, justificada pela subida de 11,3% da movimentação de

this traffic segment (64% of total port traffic with thirdparty countries).

granéis líquidos, comportamento determinante atendendo ao seu peso

Below is a table showing the rankings of those coun-

neste segmento de tráfego (64% do total de tráfego portuário com

tries whose ports had the most relevance in port traffic

países terceiros).

(loading/unloading) with Leixões:

De seguida, apresenta-se um quadro que exibe o “ranking” dos países,
cujos portos assumiram maior relevância no tráfego portuário (carga/
descarga) com Leixões:
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MOVIMENTO DE MERCADORIAS TRAFFIC OF COMMODITIES
ORIGEM E DESTINO DO TRÁFEGO PORTUÁRIO
PORT TRAFFIC ORIGIN AND DESTINATION

2007

2006

VAR. %
07/06

Espanha SPAIN

1 465

1 194

22,70%

Holanda HOLLAND

1 261

1 417

-11,01%

Reino Unido UNITED KINGDOM

1 243

1 503

-17,30%

Egipto EGYPT

1 012

1 232

-17,86%

NigÉria NIGERIA

954

203

369,95%

ArgÉlia ALGERIA

736

1 025

-28,20%

FranÇa FRANCE

484

451

7,32%

BÉlgica BELGIUM

476

352

35,23%

Angola ANGOLA

460

369

24,66%

LÍbia LIBYA

369

109

238,53%

Alemanha GERMANY

346

262

32,06%

Brasil BRAZIL

304

181

67,96%

Noruega NORWAY

297

280

6,07%

Argentina ARGENTINA

190

82

131,71%

China CHINA

183

75

144,00%

Estados Unidos AmÉrica UNITED STATES OF AMERICA

182

180

1,11%

RÚssia RUSSIA

167

177

-5,65%

Irlanda IRELAND

137

135

1,48%

Cabo Verde CAPE VERDE

130

114

14,04%

LetÓnia LATVIA

114

190

-40,00%

Dinamarca DENMARK

112

115

-2,61%

Turquia TURKEY

110

113

-2,65%

SuÉcia SWEDEN

80

61

31,15%

Marrocos MORROCO

76

76

0,00%

ItÁlia ITALY

68

51

33,33%

Uruguai URUGUAY

56

1

Israel ISRAEL

55

53

3,77%

653

1 141

-42,77%

11 719

11 077

5,80%

3 229

2 939

9,86%

14 948

14 016

6,65%

Outros OTHERS

Comércio Externo FOREIGN TRADE
Continente e Regiões Autónomas MAINLAND AND AUTONOMOUS REGIONS
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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In 2007, the ports of Spain exceeded those of Holland

Em 2007, os portos de Espanha ultrapassaram os da Holanda e do Rei-

and of the UK as a result of the 22.7% growth in its port

no Unido em consequência do crescimento de 22,7% do seu tráfego

traffic with Leixões.
The main ports of origin of commodities are situated

portuário com Leixões.

in Egypt, Spain, Nigeria, Holland, Algeria, the UK and

Os principais portos de origem de mercadorias localizam-se no Egip-

France. These countries as a whole account for 65%

to, Espanha, Nigéria, Holanda, Argélia, Reino Unido e França. O con-

of the commodities unloaded at Leixões originating in

junto destes países representa 65% das mercadorias descarregadas

foreign ports. For the second year running, Egypt reasserted its dominant position. Also worthy of mention was

em Leixões com origem em portos estrangeiros. O Egipto reafirmou,

Spain whose port traffic recorded a major growth, which

pelo segundo ano consecutivo, a sua posição preponderante, sendo

can chiefly be put down to the unloading of container-

de destacar igualmente a Espanha, cujo movimento portuário registou

ised cargo at the Port of Leixões, deriving from the ports

uma crescimento significativo, devido essencialmente à descarga de

of Algeciras and Valência.

carga contentorizada no Porto de Leixões, proveniente dos portos de

As regards the main ports of destination of the commodities loaded at Leixões in 2007, and similarly to

Algeciras e Valência.

other years, the first four places are taken by the ports

Relativamente aos principais portos de destino das mercadorias car-

of the UK, Spain, Holland and Angola with 562,000

regadas em Leixões em 2007, e à semelhança dos anos anteriores,

tonnes (486,000 tonnes in 2006), 514,000 tonnes

prevalecem nas primeiras quatro posições, os portos do Reino Unido,

(516,000 tonnes in 2006), 484,000 tonnes (578,000
tonnes in 2006) and 423,000 tonnes (322,000 tonnes

Espanha, Holanda e Angola com 562 milhares de toneladas (486 mi-

in 2006), respectively.

lhares de toneladas, em 2006), 514 milhares de toneladas (516 milha-

On the contrary to the previous year, domestic mari-

res de toneladas , em 2006), 484 milhares de toneladas (578 milhares

time coastal trade (port traffic between national ports)

de toneladas, em 2006) e 423 milhares de toneladas (322 milhares de

showed a growth of 9.85% compared with 2006 by dint
of the 15.2% increase observed in liquid bulk traffic.

toneladas, em 2006), respectivamente.
Ao invés do ano anterior, a cabotagem marítima nacional (tráfego portuário entre os portos nacionais) evidenciou um crescimento de 9,85%
face a 2006, em virtude do acréscimo de 15,2% observado na movimentação de granéis líquidos.
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Movimento Global no Porto de Leixões
Global Traffic at the Port of Leixões
O movimento do Porto de Leixões cresceu 6,6% em 2007, atingindo

The traffic at the Port of Leixões grew by 6.6% in 2007,

um novo máximo histórico de 14,9 milhões de toneladas. O quadro

hitting a new record of 14.9 million tonnes. The table

seguinte descreve a evolução do movimento de mercadorias por sector
operacional.

below illustrates the evolution of the traffic of commodities per operational sector.

REPARTIÇÃO POR SECTORES OPERACIONAIS DISTRIBUTION PER OPERATIONAL SECTORS
SECTORES SECTORS

2007

2006

VAR. % 07/06

Cais Comerciais COMMERCIAL QUAYS

7 441

6 752

10,2%

Carga Geral Fraccionada BREAK-BULK CARGO

740

570

29,8%

Carga Contentorizada CONTAINERISED CARGO

4 426

3 866

14,5%

33

26

26,9%

2 106

2 150

-2,0%

136

140

-2,9%

7 507

7 264

3,3%

14 948

14 016

6,6%

Carga Ro-Ro RO-RO CARGO
Granéis Sólidos SOLID BULK
Granéis líquidos LIQUID BULK
Terminais Petroleiro e Oceânico OIL AND OCEAN TERMINALS

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

O ano de 2007 ficou marcado por um crescimento considerável da

2007 was marked by major growth in break-bulk cargo

carga fraccionada (+29,8%) e da carga contentorizada (+14,5%). Por

(+29.8%) and in containerised cargo (+14.5%). In turn,

sua vez, as quebras verificadas tanto nos granéis sólidos (-2%) como
nos granéis líquidos (-2,9%) não permitiram que o crescimento global

the falls observed both in solid bulk (-2%) and in liquid
bulk (-2.9%) did not allow the total growth of commercial quays to exceed 10.2%. The traffic at the oil and

dos cais comerciais fosse além dos 10,2%. O movimento nos terminais

ocean terminals grew by 3.3%, continuing to account

petroleiro e oceânico cresceu 3,3%, continuando a representar mais

for over 50% of the cargo at Leixões. Despite the Ro-

de 50% da carga em Leixões. A carga ro-ro, apesar de ter crescido
26,9%, continua a ter um peso pouco significativo no volume total.

Ro cargo growth of 26.9%, it still represents a relatively
small proportion of the total volume.
The graphics below indicate the relative proportion of

Os gráficos seguintes indicam o peso das mercadorias, segundo tipo

commodities by type of cargo storage, in 2006 and

de acondicionamento de carga, em 2006 e 2007.

2007.
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MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2007 GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2007

5,0%

29,6%

0,2%

14,1%

51,1%

0,2%

15,3%

52,8%

Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
Carga Contentorizada Containerised Cargo
Carga Ro-Ro Ro-Ro Cargo
Granel Sólido Solid Bulk
Granel Líquido Liquid Bulk

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2006 GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2006

4,1%

27,6%

Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
Carga Contentorizada Containerised Cargo
Carga Ro-Ro Ro-Ro Cargo
Granel Sólido Solid Bulk
Granel Líquido Liquid Bulk
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Os segmentos de carga contentorizada e carga fraccionada viram o

The containerised and break-bulk cargo segments saw

seu peso aumentar para 29,6% e 5% respectivamente, a dispêndio da

their relative proportion increase to 29.6% and 5%, re-

diminuição dos granéis. No entanto, os granéis líquidos continuam a
ser o principal segmento com 51,1% da carga movimentada e os granéis sólidos, representando 14,1% do total, conservam uma posição

spectively, at the expense of a reduction in bulks. However, liquid bulk is still the main segment with 51.1% of
the cargo handled and solid bulk, accounting for 14.1%
of the total, still maintain a respectable position.

respeitável.

Carga Geral Fraccionada
Break-bulk Cargo
No quadro seguinte apresenta-se a evolução face a 2006 das princi-

The table below shows the evolution of the main com-

pais mercadorias movimentadas no segmento de carga fraccionada.

modities handled in the break-bulk segment compared
with 2006.

CARGA GERAL FRACCIONADA GENERAL BREAK-BULK CARGO
MERCADORIAS COMMODITIES

2007

2006

VAR. % 07/06

Ferro/Aço (Chapa, Arco) IRON/STEEL (PLATE, ROLL)

262

161

62,7%

Ferro/Aço N. D. IRON/STEEL N.S.

197

175

12,6%

Madeira Serrada SAWN WOOD

96

50

92,0%

Máquinas,Aparelhos E S/Partes MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

56

30

86,7%

Paralelepípedos GRANITE PAVING CUBES

42

37

13,5%

Madeira em Bruto TIMBER

29

33

-12,1%

Pedras de Granito GRANITE BLOCKS

21

15

40,0%

Automóveis CARS

14

13

7,7%

Madeira Prensada PRESSED WOOD

4

16

-75,0%

Açúcar SUGAR

4

8

-50,0%

Fios, Tecidos e Artig. Texteis YARN, WOVEN FABRICS AND TEXTILE ARTICLES

2

0

-

Produtos Químicos CHEMICALS

1

0

-

Azulejos, Mosaicos, etc. TILES, MOSAICS, ETC.

1

1

0,0%

Mercadorias Diversas OTHER COMMODITIES

12

30

-60,0%

741

569

29,8%

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

Este forte desempenho acentua a dinâmica de crescimento do ano an-

This strong performance accentuates the growth dy-

terior e toma especial importância se considerarmos a tendência cres-

namic of the previous year and is particularly important

cente para a contentorização de algumas mercadorias deste segmento,
a concorrência de portos vizinhos e uma conjuntura económica do hin-

if we consider the growing trend towards the containerisation of some commodities in this segment, the competition from neighbouring ports and the unfavourable

terland do Porto de Leixões pouco favorável.

economic climate of the hinterland of Port of Leixões.

Este enérgico crescimento foi evidente no ferro/aço (chapa, arco), ma-

This dynamic growth was evident in iron/steel (plate,

deira serrada e máquinas, aparelhos e suas partes, com aumentos de
101 mil, 46 mil e 26 mil toneladas respectivamente. O aumento da
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roll), sawn wood and machines, appliances and their
parts, with increases of 101,000, 46,000 and 26,000
tonnes, respectively. The traffic increase of this segment

was accompanied by a fall in the dispersal in terms of

movimentação neste segmento foi acompanhado por uma diminuição

types of commodities handled, leading the residual item

da dispersão em termos de tipos de mercadorias movimentadas, levan-

“other commodities” to a fall of 18 000 tonnes.
The traffic of General Break-bulk Cargo at the ports of

do a rubrica residual “mercadorias diversas” a uma quebra de 18 mil

mainland Portugal in 2007 recorded a moderate total

toneladas.

growth of 4.6%, totalling around 5.2 million tonnes. As

A movimentação de carga geral fraccionada nos portos de Portugal

can be observed from the table below, Leixões was the

continental, em 2007, registou um crescimento global moderado de

port which grew most in relative terms (+29.8%), allowing it to increase its market share from 11.5% to
14.3%.

4,6%, somando cerca de 5,2 milhões de toneladas. Como se pode
constatar no quadro seguinte, Leixões foi o porto que mais cresceu em
termos relativos (+29,8%) o que permitiu aumentar a quota de mercado de 11,5% para 14,3%.

CARGA GERAL FRACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE GENERAL BREAK-BULK CARGO AT THE MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

740

14,3%

570

11,5%

29,8%

Aveiro Aveiro

1 400

27,0%

1 656

33,4%

-15,5%

Lisboa LISBON

489

9,4%

537

10,8%

-8,9%

1 740

33,6%

1 442

29,1%

20,7%

38

0,7%

36

0,7%

5,6%

775

15,0%

711

14,4%

9,0%

5 181

100,0%

4 953

100,0%

4,6%

Leixões LEIXÕES

Setúbal Setúbal
Sines Sines
Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

The fall observed in Aveiro (-15.5%) allowed Setúbal

A quebra verificada em Aveiro (-15,5%) permitiu que Setúbal assumis-

to assume the leadership of this cargo segment as a

se a posição de liderança neste segmento de carga, como resultado de

result of impressive growth (+20.7%). Lisbon registered
a loss of 8.9% and the Other Ports grew by 9%, high-

um crescimento assinalável (+20,7%). Lisboa registou uma perda de

lighting that of Figueira da Foz, with a 17.5% increase,

8,9% e os outros portos cresceram 9%, destacando-se, entre estes,

totalling 457 000 tonnes.

o da Figueira da Foz, com um aumento de 17,5%, totalizando 457 mil
toneladas.

Carga Contentorizada
Containerised cargo
2007 was a year of major growth in the containerised

O ano de 2007 foi de acentuado crescimento no segmento de carga

cargo segment, with a 14.5% increase on the volume

contentorizada, com um incremento de 14,5% do volu me movimenta-

handled compared with 2006, totalling around 4.4 million tonnes.

do face a 2006, somando cerca de 4,4 milhões toneladas.

The commodities which most contributed to this in-

As mercadorias que mais contribuíram para este aumento foram: as

crease were: plastic materials with 42,000 tonnes; iron/

matérias plásticas, com 42 mil toneladas; o ferro/aço (n. d.), o ferro/

steel (N.S.), iron/steel (plate, roll) and sawn wood with

aço (chapa, arco) e a madeira serrada, com 24 mil toneladas cada; os

24,000 tonnes each; chemicals, with 23,000 tonnes; paper and card, and machines and appliances with 22,000
tonnes each. The only relevant falls were observed in

produtos químicos, com 23 mil toneladas; papel e cartão, e máquinas
e aparelhos, com 22 mil toneladas cada. As únicas quebras relevantes
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verificaram-se na madeira prensada e na madeira em bruto, com recuos

pressed wood and in timber, which fell by 12,000 and

de 12 mil e 3 mil toneladas respectivamente, em consonância com o

3,000 tonnes, respectively, in accordance with the

comportamento verificado nestas mercadorias na carga fraccionada.
Ao longo dos anos, existe alguma estabilidade nos principais tipos de

performance, which occurred in these commodities in
break-bulk cargo.
Over the years, there has been some stability in the

mercadorias movimentada em contentores, destacando-se, em 2007, o

main types of commodities handled in containers, in

crescimento do ferro/aço (n. d.), e das matérias plásticas que ultrapas-

2007 highlighting the growth of iron/steel (n. d.) and

saram os azulejos e mosaicos em volume.

plastic materials, which exceeded tiles and mosaics in
terms of volume.

CARGA GERAL CONTENTORIZADA CONTAINERISED GENERAL CARGO
MERCADORIAS COMMODITIES

2007

2006

VAR. % 07/06

Fios, Tecidos e Artig. Texteis YARNS, FABRICS AND TEXTILE ARTICLES

274

260

5,4%

Bebidas, N D BEVERAGES, N D

239

229

4,4%

Ferro/Aço, N D IRON/STEEL, N D

205

181

13,3%

Matérias Plásticas (Bruto e Obra) PLASTIC MATERIALS (RAW AND PROCESSED)

203

161

26,1%

Azulejos, Mosaicos, etc. TILES, MOSAICS, ETC.

202

200

1,0%

Papel e Cartão PAPER AND CARD

148

126

17,5%

Máquinas,Aparelhos e S/Partes MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

115

93

23,7%

Madeira Serrada SAWN WOOD

99

75

32,0%

Produtos Químicos CHEMICALS

92

69

33,3%

Cortiça (Bruto, Obra) CORK (RAW, PROCESSED)

64

60

6,7%

Madeira Prensada PRESSED WOOD

59

71

-16,9%

Vinho Comum ORDINARY WINE

56

50

12,0%

Alumínio, Cobre, Chumbo, Zinc. Out ALUMINIUM,COPPER, LEAD, ZINC AND OTHERS

56

44

27,3%

Ferro/Aço (Chapa, Arco) IRON/STEEL (PLATE, ROLL)

56

32

75,0%

Borracha Natural e Sintética, em Bruto NATURAL AND SYNTHETIC RUBBER, RAW

53

44

20,5%

Vinho do Porto PORT WINE

51

48

6,3%

Algodão N/ Cardado NON-CARDED COTTON

43

37

16,2%

Madeira em Obra TIMBER

43

32

34,4%

Chassis e Peças P/Veículos CHASSIS AND SPARE PARTS FOR VEHICLES

40

32

25,0%

Madeira em Bruto PROCESSED WOOD

32

35

-8,6%

1 405

1 209

16,2%

891

778

14,5%

4 426

3 866

14,5%

Mercadorias Diversas MISCELLANEOUS COMMODITIES
Taras de Contentores CONTAINER TARES

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

Os portos do continente no seu conjunto movimentaram cerca de 12,4

The Mainland ports as a whole handled around 12.4 mil-

milhões de toneladas de carga contentorizada, um crescimento de

lion tonnes of containerised cargo, up 14.6% on last

14,6% face ao ano anterior.
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year’s figure.

CARGA GERAL CONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE CONTAINERISED GENERAL CARGO AT THE MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

Leixões LEIXÕES

4 426

35,8%

3 866

35,8%

14,5%

Lisboa LISBON

5 713

46,2%

5 198

48,2%

9,9%

118

1,0%

120

1,1%

-1,7%

1 977

16,0%

1 473

13,6%

34,2%

130

1,1%

134

1,2%

-3,0%

12 364

100,0%

10 791

100,0%

14,6%

Setúbal Setúbal
Sines Sines
Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

The Port of Leixões grew most in absolute terms, there

O Porto de Leixões foi o que mais cresceu em termos absolutos, tendo-

having been an increase of 560,000 tonnes followed

se verificado um aumento de 560 mil toneladas, seguido de Lisboa que

by Lisbon which grew by 515,000 tonnes. Despite the
fall in market share, the Port of Lisbon is still the one in

cresceu 515 mil toneladas. Apesar da quebra de quota de mercado, o

Portugal which handles the most tonnes of container-

Porto de Lisboa continua a ser o que, em Portugal, mais toneladas de

ised cargo. The Port of Sines grew by 504,000 tonnes,

carga contentorizada movimenta. O porto de Sines cresceu 504 mil

increasing its market share to 16%.

toneladas, aumentado a sua quota de mercado para 16%.

Tráfego Roll-on/Roll-off
Roll-on/Roll-off Traffic
The Ro-Ro traffic at the Port of Leixões grew by 26.9%

O movimento Ro-Ro no Porto de Leixões cresceu 26,9% em 2007,

in 2007, standing at 33,000 tonnes.

fixando-se em 33 mil toneladas.

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

2007

2006

VAR. % 07/06

Automóveis CARS

6

5

20,0%

Máquinas,Aparelhos e S/Partes MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

6

2

200,0%

Fios, Tecidos e Artig. Texteis YARN, WOVEN FABRICS AND TEXTILE ARTICLES

1

2

-50%

11

9

22,2%

9

8

12,5%

33

26

26,9%

Mercadorias Diversas MISCELLANEOUS COMMODITIES
Taras TARES

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

In this cargo segment marked by the competition from

Neste segmento de carga marcado pela concorrência do Porto de

the Port of Vigo, there was an 11% fall, totalling 363,000

Vigo, registou-se um decréscimo de 11%, totalizando 363 mil tonela-

tonnes handled at the Mainland ports as a whole.

das movimentadas no conjunto dos portos do continente.
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TRÁFEGO ROLL-ON/ ROLL-OFF NOS PORTOS DO CONTINENTE ROLL-ON/ ROLL-OFF TRAFFIC AT MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

33

9,1%

26

6,3%

26,9%

5

1,4%

5

1,2%

0,0%

Setúbal Setúbal

325

89,5%

377

92,5%

-13,8%

TOTAL

363

100,0%

408

100,0%

-11,0%

Leixões LEIXÕES
Lisboa LISBON

A quebra de movimento verificada em Setúbal, o principal porto portu-

The traffic fall which occurred in Setúbal, the main Por-

guês neste segmento, permitiu que Leixões aumentasse a sua quota de

tuguese port in this segment, allowed Leixões to in-

mercado para 9,1%.

crease its market share to 9.1%.

Granéis Sólidos
Solid bulk
O movimento de granéis sólidos no Porto de Leixões recuou 44 mil

The solid bulk traffic at Port of Leixões fell by 44,000

toneladas para um total de 2 106 milhares de toneladas. A evolução

tonnes to a total of 2 106 000 tonnes. The evolution ob-

verificada nas principais mercadorias deste segmento de carga está
reflectida no quadro que se segue.

served in the main commodities of this cargo segment is
illustrated in the table below.

GRANÉIS SÓLIDOS SOLID BULK
MERCADORIAS COMMODITIES

2007

2006

VAR. % 07/06

Trigo WHEAT

479

458

4,6%

Sucata SCRAP METAL

419

490

-14,5%

Cimento CEMENT

308

306

0,7%

Milho CORN

281

222

26,6%

Paralelepípedos GRANITE PAVING CUBES

270

242

11,6%

Açúcar SUGAR

146

121

20,7%

Soja SOYA

53

105

-49,5%

Estilha WOODCHIPS

32

0

-

120

205

-41,5%

2 108

2 150

-2,0%

Mercadorias Diversas OTHER COMMODITIES

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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The commodities, which made the largest contribution

As mercadorias que mais contribuíram para esta quebra foram a sucata

to this fall, were scrap metal and soya, having fallen by

e a soja, tendo diminuído 71 mil e 52 mil toneladas respectivamente. A

71,000 and 52,000 tonnes, respectively. The fall in the
handling of scrap metal allowed wheat to overtake it,

quebra na movimentação de sucata permitiu que o trigo a ultrapassas-

making it the main solid bulk handled.

se, tornando-se o principal granel sólido movimentado.

The most relevant increased occurred in corn, gran-

Os aumentos mais relevantes ocorreram no milho, paralelepípedos e

ite paving cubes and sugar with increases of 59,000,

açúcar, com aumentos de 59 mil, 28 mil e 25 mil toneladas respectiva-

28,000 and 25,000 tonnes, respectively. It is also worth
mentioning the return to Leixões of woodchips with a

mente, destacando-se ainda o regresso a Leixões da estilha com um

traffic of 32,000 tonnes.

movimento de 32 mil toneladas

The total volume of solid bulk handled at Portuguese

O volume total de granéis sólidos movimentados nos portos portugue-

ports remained virtually unchanged, totalling around

ses manteve-se praticamente inalterado, totalizando cerca de 15,6 mi-

15.6 million tonnes.

lhões de toneladas.

GRANÉIS SÓLIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE SOLID BULK AT THE MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

Leixões LEIXÕES

2 106

11,3%

2 150

11,6%

-2,0%

Aveiro AVEIRO

1 307

7,0%

1 159

6,2%

12,8%

Lisboa LISBON

5 606

30,2%

5 056

27,2%

10,9%

Setúbal SETÚBAL

3 696

19,9%

3 172

17,1%

16,5%

Sines SINES

4 962

26,7%

6 180

33,3%

-19,7%

913

4,9%

852

4,6%

7,2%

18 590

100,0%

18 569

100,0%

0,1%

Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

With the exception of the ports of Sines and Leixões, all

À excepção dos portos de Sines e Leixões, todos os portos principais

the main ports achieved increases in the traffic of solid

registaram aumentos na movimentação de granéis sólidos. Em temos

bulk. In absolute terms, the Port of Lisbon grew the most
with an increase of 550,000 tonnes, closely followed by

absolutos, o Porto de Lisboa foi o que mais cresceu, com um aumento

the Port of Setúbal, with an increase of 524,000 tonnes.

de 550 mil toneladas, seguido de perto pelo Porto de Setúbal, com um

These increases enabled a large part of the 1.2 million

aumento de 524 mil toneladas. Estes aumentos possibilitaram com-

tonnes fall which occurred at Sines to be offset.

pensar grande parte da quebra de 1,2 milhões de toneladas verificadas
em Sines.
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Granéis Líquidos
Liquid bulk
A movimentação de granéis líquidos no Porto de Leixões aumentou

The traffic of liquid bulk at the Port of Leixões increased

3,2% em 2007, somando 7 643 mil toneladas. Os quadros seguintes

by 3.2% in 2007, totalling 7,643,000 tonnes. The tables
below indicate the traffic of this cargo segment at dif-

indicam o movimento neste segmento de carga nos diferentes locais.

ferent locations.

LOCAIS LOCATION
Terminais Petroleiro e Oceânico OCEAN AND OIL TERMINALS
Cais Comerciais COMMERCIAL QUAYS

TOTAL

2007

2006

VAR. % 07/06

7 507

7 264

3,3%

136

140

-2,9%

7 643

7 404

3,2%
Unid. Unit 1000 Ton.

TERMINAL PETROLEIRO OIL TERMINAL

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

Posto A PIER A

2 049

27,3%

3 404

46,9%

-39,8%

Posto B PIER B

1 993

26,5%

2 001

27,5%

-0,4%

Posto C PIER C

436

5,8%

496

6,8%

-12,1%

TERMINAL OCEÂNICO OCEAN TERMINAL

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

TOGL GLOT

3 029

40,3%

1 363

18,8%

122,2%

TOTAL

7 507

100,0%

7 264

100,0%

3,3%

No global, a movimentação nos terminais petroleiro e oceânico au-

As a whole, the traffic at the ocean and oil terminals

mentou 3,3%, registando uma evolução diversa nos diferentes locais

increased by 3.3%, having evolved differently at the

de atracação. Destaca-se o aumento registado no terminal oceânico
(+122,2%), contrabalançando com o decréscimo do movimento no

various mooring posts. Worthy of special mention is the
increase observed at the ocean terminal (+122.2%),
offsetting the traffic fall in Pier A of the oil terminal

Posto A do terminal petroleiro (-39,8%). Este andamento traduz um

(-39.8%). This progress reflects the greater use of the

maior uso do terminal oceânico (monobóia) em 2007 do que em 2006,

ocean terminal (monobuoy) in 2007 than in 2006, the

ano da sua entrada em funcionamento.
Relativamente aos cais comerciais, que continuam a ter um movimento

year it came into service.
As regards the commercial quays, which continued to
register little traffic in this segment, there was a 2.9%

pouco significativo neste segmento, registou-se uma quebra de 2,9%.

fall.

No global dos portos do continente, o movimento de granéis líquidos

For the Mainland ports as a whole, the liquid bulk traffic

permaneceu praticamente inalterado face ao ano anterior, totalizando

remained virtually unchanged compared with last year’s

cerca de 29,9 milhões de toneladas.
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figure, totalling around 29.9 million tonnes.

GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE LIQUID BULK AT THE MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TON

%

1000 TON

%

7 643

25,6%

7 404

24,7%

3,2%

Aveiro AVEIRO

564

1,9%

535

1,8%

5,4%

Lisboa LISBON

1 346

4,5%

1 392

4,6%

-3,3%

955

3,2%

1 092

3,6%

-12,5%

19 322

64,6%

19 506

65,0%

-0,9%

58

0,2%

63

0,2%

-7,9%

29 888

100,0%

29 992

100,0%

-0,3%

Leixões LEIXÕES

Setúbal SETÚBAL
Sines SINES
Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

The Port of Leixões was the one which grew most in

O Porto de Leixões foi o que mais cresceu em termos absolutos, ao ter

absolute terms, having increased by 239,000 tonnes.

aumentado 239 mil toneladas. Com a excepção de Leixões e Aveiro,

With the exception of Leixões and Aveiro, all the main
Mainland ports were down. Despite its fall of 184,000

todos os principais portos do continente registaram quebras. Apesar

tonnes, the Port of Sines is still the leader in this seg-

da quebra de 184 mil toneladas, o Porto de Sines continua a ser o líder

ment with a market share of 64.6%.

neste segmento, com 64,6% de quota de mercado.

Movimento de contentores
Container Traffic
For the first time, container traffic at the Port of Leixões

O movimento de contentores no Porto de Leixões ultrapassou, pela

exceeded 400,000 TEU, closing the year with a total of

primeira vez, os 400 mil TEU, fechando o ano com um total de 433 mil

433,000 TEU (+14.5%). The tables below summarise
the annual evolution of full and empty containers and
by dimension.

TEU (+14,5%). Os quadros seguintes resumem a evolução anual de
contentores cheios e vazios e por dimensão.

MOVIMENTO DE CONTENTORES CONTAINER TRAFFIC
CONTENTORES CONTAINERS

Cheios FULL
Vazios EMPTY

TOTAL

2007

2006

VAR. % 07/06

Nº

TEU

%

Nº

TEU

%

(TEU)

211 809

328 326

75,0%

187 017

288 338

74,9%

13,9%

70 580

105 111

25,0%

62 553

90 049

25,1%

16,7%

282 389

433 437

100,0%

249 570

378 387

100,0%

14,5%
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DIMENSÃO DOS CONTENTORES CONTAINERS’ DIMENSION
2007

2006

VAR. % 07/06

Nº

%

Nº

%

coNtENtorEs dE 20' 20’ CONTAINERS

130 377

46,2%

120 400

48,2%

8,3%

coNtENtorEs dE 40' 40’ CONTAINERS

148 717

52,7%

126 451

50,7%

17,6%

3 295

1,2%

2 719

1,1%

21,2%

282 389

100,0%

249 570

100,0%

13,2%

coNtENtorEs coM outras diMENsõEs
CONTAINERS wITH OTHER DIMENSIONS

TOTAL

O rácio entre contentores cheios e vazios em 2007 foi de 3 para 1,

The ratio between full and empty containers in 2007

permanecendo praticamente inalterado face a 2006. Os contentores

was 3 to 1, remaining virtually unchanged compared

de 40 pés aumentaram o seu peso na totalidade de contentores movimentados (de 50,7% para 52,7%), mantendo a tendência de cresci-

with 2006. The 40ft containers increased their relative
proportion of total containers handled (from 50.7% to
52.7%), maintaining the growth trend of the previous

mento do ano anterior. O gráfico seguinte descrimina a distribuição de

year. The graphic below itemises the distribution of con-

movimento de contentores pelos diferentes terminais.

tainer traffic amongst the various terminals.

MOVIMENTO DE CONTENTORES CONTAINER TRAFFIC

200 000
170 086

158 984

146 560

150 000
111 496
100 000

89 749

Terminal de Contentores Norte
North Container Terminal

86 084

Terminal de Contentores Sul
South Container Terminal

50 000
807

837

650

0
2007

2006

Cais Convencionais Conventional quays

2005

Ao contrário de anos anteriores, o Terminal de Contentores Norte (TCN)

Contrary to previous years, the North Container Termi-

cresceu mais do que o Terminal de Contentores Sul (TCS), tanto em

nal (TCN) grew more than the South Container Termi-

termos relativos (24,2% contra 7%), como em termos absolutos (cerca
de 22 mil contra 11 mil contentores). Apesar da inversão da tendência

nal (TCS), both in relative terms (24.2% compared with
7%), and in absolute terms (around 22,000 as opposed
to 11,000 containers). Despite the reversal of the previ-

anterior, o TCS continua a ser o principal local de movimentação, repre-

ous trend, TCS is still the main handling location, ac-

sentando 60,2% do total de contentores movimentados em Leixões.

counting for 60.2% of the total containers handled in

Tal como se verifica no quadro seguinte, os portos de Portugal continental movimentaram mais 122 mil TEU do que no ano anterior, totalizando 1 161 milhares de TEU movimentados.
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Leixões.
As can be seen in the table below, the ports of mainland
Portugal handled 122,000 more TEU than in the previous year, totalling 1 161 000 TEU handled.

MOVIMENTO DE CONTENTORES NOS PORTOS DO CONTINENTE CONTAINER TRAFFIC AT THE MAINLAND PORTS
PORTOS PORTS

2007

2006

VAR. % 07/06

1000 TEU

%

1000 TEU

%

Leixões LEIXÕES

433

37,3%

378

36,4%

14,5%

Lisboa LISBON

554

47,7%

513

49,4%

8,1%

12

1,0%

16

1,5%

-25,0%

150

12,9%

122

11,7%

23,0%

12

1,0%

10

1,0%

20,0%

1 161

100,0%

1 039

100,0%

11,7%

Setúbal SETÚBAL
Sines SINES
Outros Portos OTHER PORTS

TOTAL

With the exception of Setúbal, all the main ports record-

Com excepção de Setúbal, todos os principais portos registaram au-

ed increases, with special mention going to Leixões with

mentos, destacando-se Leixões com o maior aumento absoluto (55 mil

the highest absolute increase (55,000 TEU), and Sines
with the highest relative increase (+23%).

TEU), e Sines com o maior aumento relativo (+23%).

Movimento de Passageiros
Passenger Traffic

MOVIMENTO DE PASSAGEIROS PASSENGER TRAFFIC

2007

2006

VAR. % 07/06

Desembarque DISEMBARKING

131

88

48,9%

Embarque EMBARKING

122

74

64,9%

Trânsito IN TRANSIT

15 610

20 467

-23,7%

TOTAL GLOBAL GLOBAL TOTAL

15 863

20 629

-23,1%

15 863 passengers went through Leixões (-23.1%) in

Passaram por Leixões 15 863 passageiros (-23,1%) em 2007, sendo

2007, with the predominant regime still being “in transit”.

que o regime predominante continua a ser “em trânsito”.

Porto de Pesca
Fishing Harbour
The fishing harbour of Matosinhos registered a rise of

O porto de pesca de Matosinhos apresentou uma subida de cerca de

around 3,000 tonnes in its unloading volume, compared

3 mil toneladas no volume de descarga, em comparação com o ano

with last year’s figure (+12.5%), ending up at 26,000
tonnes.

anterior (+12,5%), tendo-se fixado nas 26 mil toneladas.

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
AN N UAL R E PO RT

2007

37

Recursos Humanos
Human Resources

03
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The Human Resources Management of the Company

A Gestão de Recursos Humanos da Empresa caracteriza-se, funda-

is essentially characterised by the implementation of

mentalmente, pela implementação de um conjunto de medidas direc-

a series of measures geared towards the permanent
professional advancement and personal development

cionadas para a permanente valorização profissional e desenvolvimento

of employees, so as to promote their full identification,

pessoal dos trabalhadores, por forma a promover a sua plena identifi-

involvement and motivation within the organisation and,

cação, envolvimento e motivação no seio da organização e, por outro

furthermore, to meet the challenges of mobility and

lado, a corresponder aos desafios da mobilidade e polivalência funcio-

functional versatility which an adjusted rationalisation of
human resources requires.

nal que uma ajustada racionalização dos meios humanos impõe.

In this context, the Company maintained a clear strategy

Neste âmbito, a Empresa manteve uma estratégia clara de valores vol-

of values geared towards People and Knowledge, devel-

tados para as Pessoas e para o Conhecimento, desenvolvendo uma

oping a strong orientation towards Professional Voca-

aposta forte na Formação Profissional e na plena satisfação e realiza-

tional Training and the total satisfaction and fulfilment of

ção dos seus trabalhadores, promovendo condições de trabalho sus-

its employees, promoting working conditions capable of
affording improvements to the quality of life of everyone

ceptíveis de proporcionar a melhoria da qualidade de vida de todos os

working at the Port of Leixões.

que trabalham no Porto de Leixões.

With this in mind, the investment in Professional Vo-

Neste sentido, o investimento em Formação Profissional atingiu o mon-

cational Training attained 214,755.08 Euros, which

tante de 214 755,08 euros, no que se inclui os custos directos e de

includes direct and non-production costs. 75% of employees took at least one training course and 36%

não produção, tendo 75% dos trabalhadores frequentado, pelo menos,

of employees had more than the 35 hours of training

uma acção de formação e 36% dos trabalhadores tiveram mais que as

stipulated by law.

35h de formação legalmente fixadas.

Concurrently, prevention, safety and quality at work pro-

Paralelamente, desenvolveram-se programas de prevenção, segurança

grammes have developed and a social support policy
was maintained both by means of protection mecha-

e qualidade no trabalho e manteve-se uma política de apoio social quer

nisms for illness and through support in childhood and

através de mecanismos de protecção na doença, quer através de apoio

studies for employees’ children.

na infância e nos estudos aos filhos dos trabalhadores.
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QUADRO DE PESSOAL – 31 DE DEZEMBRO PERMANENT STAFF – DECEMBER 31st
2007

2006

VAR. %

Efectivos PERMANENT

225

224

0,4%

Activos ACTIVE PERSONNEL

227

228

-0,4%

Efectivo - Trabalhador com vínculo permanente à Empresa Permanent - Employee with a permanent contract with the Company
Activos - Totalidade dos recursos humanos disponíveis Active Personnel - Total human resources available.

.

O dimensionamento do quadro de pessoal numa perspectiva de mé-

The sizing of the permanent staff from a medium/long-

dio/longo prazo, foi efectuado aquando do fim do período de vigência

term perspective was carried out at the end of the pe-

do regime de aposentação antecipada e que terminou em 31 de Dezembro de 2002.

riod of validity of the early retirement plan and which
ended on December 31st 2002.
From this date onwards there was a consolidation of

A partir desta data verificou-se uma consolidação do quadro de pesso-

the staff structure, resulting in the very slight variation

al, resultando a ligeiríssima variação verificada em 2007 da integração

which occurred in 2007 owing to the integration into

no quadro de dois trabalhadores contratados e da aposentação de um
trabalhador.

the permanent staff of two contracted employees and
the retirement of one employee.

NÍVEIS DE HABILITAÇÕES QUALIFICATION LEVELS
2007

2006

VAR. %

Ensino Básico BASIC EDUCATION

77

78

-1,3%

Ensino Secundário SECONDARY EDUCATION

53

54

-1,9%

Ensino Superior Politécnico HIGHER POLYTECHNIC EDUCATION

19

21

-9,5%

Ensino Superior Universitário HIGHER UNIVERSITY EDUCATION

78

75

4,0%

A conclusão de alguns cursos superiores ao abrigo do estatuto de

The completion of some higher courses under the terms

trabalhador estudante, justificam a ligeira alteração na composição do

of the student worker statute justify the slight altera-

quadro de habilitações escolares dos trabalhadores da Empresa, sendo de destacar que cerca de 70% já detém uma habilitação ao nível do

tion to the composition of the academic qualifications of
Company workers, and it is worth mentioning that 70%
already have the 12th grade or a higher qualification.

12º ano ou superior.

Currently, 42% of employees have a higher-level

Actualmente 42% dos trabalhadores detém um curso nível superior.

course.
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ACTIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS ACTIVE PERSONNEL BY OPERATING AREAS
2007

2006

VAR. %

Operações Portuárias, Segurança e Ambiente
PORT OPERATIONS, SAFETY AND ENVIRONMENT

88

88

0,0%

Obras e Infra-Estruturas WORKS AND INFRASTRUCTURES

29

29

0,0%

Logística e Informática LOGISTICS AND COMPUTING

25

26

-3,8%

Comercial e Gestão Domínio Público COMMERCIAL AND PUBLIC DOMAIN MANAGEMENT

14

13

7,7%

Gestão e Serviços de Apoio MANAGEMENT AND SUPPORT SERVICES

71

72

-1,4%

227

228

-0,4%

TOTAL

The Port Operations, Safety and Environment sector

O sector das Operações Portuárias, Segurança e Ambiente constitui

constitutes the core business of the company mean-

o core business da empresa, pelo que nele estão integrados o maior

ing that the largest number of employees is included
therein.

número de trabalhadores.

Maritime services are worthy of special mention as

Destacam-se, pela sua relevância, os serviços marítimos que assegu-

they ensure all vessels’ towage from and to the Port of

ram o reboque de todos os navios de e para o Porto de Leixões, man-

Leixões, also maintaining a tugboat fully operational on

tendo ainda plenamente operacional, em regime de permanência, um

a permanent basis to ensure the safety of all operations
and possible aid to vessels.

reboque que garante a segurança de todas as operações e eventual
auxílio aos navios.

REGIME DE TRABALHO WORKING HOURS
2007

2006

VAR. %

Horário Normal Fixo FIXED REGULAR TIMETABLE

69

69

0,0%

Horário de Turno SHIFT TIMETABLE

15

15

0,0%

143

144

-0,7%

Isenção de Horário de Trabalho EXEMPTION FROM WORK TIMETABLE

Port of Leixões is a port infrastructure capable of op-

O Porto de Leixões é uma infra-estrutura portuária apta para operar

erating 24 hours/day and 365 days/year which means

24 horas/dia e 365 dias/ano, o que implica que a generalidade dos

that the majority of employees have to be available to
meet any demand, to wit those in the sectors of Mari-

trabalhadores têm de estar disponíveis para responder a qualquer so-

time Operations and Shipping Safety which included

licitação, nomeadamente os que integram os sectores das Operações

Pilotage and Vessel Traffic Services - “VTS”.

Marítimo - Portuárias e de Segurança da Navegação, no que se incluiu

This requirement involves the assignment of exempt

o sector da Pilotagem e do Vessel Traffic Services - “VTS”.

from work timetable to those employees who form part
of said sectors, and who represent 63% of active personnel.

Tal necessidade implica a atribuição do regime de isenção de horário
de trabalho aos trabalhadores que integram aqueles sectores, e que
representam 63% do pessoal activo.
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Taxa de Absentismo
Absenteeism Rate

Taxa de Absentismo ABSENTEEISM RATE

2007

2006

VAR. %

2,80%

3,54%

-20,9%

(Total horas ausência/potencial máximo trabalho*100) (Total of absent hours /maximum work potential*100)

A taxa de absentismo apresenta valores mais baixos do que os verifi-

The absenteeism rate has lower values than those ob-

cados ao nível de qualquer outra actividade económica, resultando a

served in terms of any other economic activity, resulting

diminuição da taxa em 2007 do facto de ter havido uma significativa
redução no número de dias de ausência por maternidade/paternidade.

in a fall of the rate in 2007 owing to the fact that there
was a major reduction in the number of maternity/paternity leave days.

Custos com o Pessoal
Personnel costs

Custos com o Pessoal Personnel costs

2007

2006

VAR. %

12 572 337

11 837 845

6,2%
Unid. Unit Euros

A variação dos custos com pessoal resulta, essencialmente, da revisão

The variation in personnel costs can essentially be put

salarial fixada em 1,5%, do aumento dos encargos da entidade patronal

down to the wage review set at 1.5%, the increase in

para a CGA, que passou de 13% para 15%, e das responsabilidades decorrentes com o sistema complementar de saúde, o qual mais

employer expenses for the CGA (Civil Service Pension
Fund), which rose from 13% to 15%, and the responsibilities deriving from the complementary health system,

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

which is a legal obligation arising from the fact that the

passados, não ser uma entidade contributiva para qualquer regime de

APDL, in past years, was not even a contributing entity
to any illness protection scheme.

protecção na doença.
Por outro lado, esta política de apoio social manifesta-se como uma fer-

By contrast, this social support policy is expressed as a
management tool vital for promoting the attraction and

ramenta de gestão indispensável para promover a captação e retenção

retention of those professional skills which are crucial

de competências profissionais imprescindíveis ao bom desempenho da

for the good performance of the company and, on the

empresa e, por outro lado, é decisivo para uma política de responsabili-

other hand, it is vital for a social responsibility policy

dade social assente em princípios de melhoria da qualidade de vida de
todos os que trabalham, ou trabalharam, na empresa.
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based on principles to improve the quality of life of all
those who work, or have worked, at the company.

Estrutura de Custos com Pessoal
Personnel Cost Structure
The personnel cost structure is made up of two major

A estrutura de custos com pessoal integra dois segmentos significati-

segments - fixed level remunerations and complemen-

vos: remunerações certas e permanentes e encargos com o sistema

tary health system expenses.

complementar de saúde.

Remuneração dos Corpos Sociais SOCIAL BODIES REMUNERATIONS (1)
Remunerações Certas e Permanentes FIXED LEVEL REMUNERATIONS

2007

2006

VAR. %

259 534

260 411

-0,3%

5 719 054 5 443 345

5,1%

Trabalho Extraordinário OVERTIME

102 020

104 998

-2,8%

Subsídio de Turno SHIFT SUBSIDY

359 326

347 997

3,3%

1 172 764 1 125 983

4,2%

Subsídio I.H.T. I.H.T. SUBSIDY (EXEMPTION FROM WORK TIMETABLE)

559 733

545 975

2,5%

79 295

70 539

12,4%

347 846

356 671

-2,5%

Encargos S/ Remunerações EXPENSES/REMUNERATIONS

1 370 019 1 225 581

11,8%

Sub-Total

9 969 592 9 481 499

5,1%

2 329 794 2 049 448

13,7%

Outras Remunerações OTHER REMUNERATIONS
Pensões PENSIONS
Outros Custos com Pessoal OTHER PERSONNEL COSTS

Subsistema de Saúde HEALTH SUBSYSTEM (2)

215 667

Despesa no Exercício (Activos) EXPENSE DURING THE FINANCIAL YEAR (ASSETS)
Responsabilidades Futuras FUTURE RESPONSIBILITIES

Prestações Sociais WELFARE CHARGES (3)

203 985

5,7%

2 114 127 1 845 463

14,6%

272 952

TOTAL=(1)+(2)+(3)

306 898

-11,1%

12 572 337 11 837 845

6,2%

Unid. Unit Euros

The evolution of the categories relating to fixed level

A evolução das rubricas relativas a remunerações certas e permanentes

remunerations derives from wage updating and pro-

resulta da actualização salarial e de medidas de valorização profissional

fessional advancement measures implemented in the
wake of the performance appraisal process in force at

implementadas na sequência do processo de avaliação do desempe-

the company.

nho em vigor na empresa.

The higher level of responsibilities as regards the com-

O agravamento das responsabilidades com o sistema complementar

plementary health system can essentially be put down

de saúde, advém, essencialmente, da alteração de alguns pressupos-

to the alteration to some technical assumptions of the

tos técnicos do estudo actuarial realizado, designadamente da variação

actuarial study carried out, to wit the variation in the interest rate and the depreciation of actuarial losses in the

da taxa de juro e da amortização de perdas actuariais no exercício de

financial year of 2007.

2007.

However, from the perspective of expenses defrayed

No entanto, do ponto de vista da despesa com o sistema de saúde no

on the health system in the financial year, there was a

exercício é de referir que houve uma redução de 2,7%.

2.7% fall.
On the other hand, the health subsystem in 2007 also

Por outro lado, o subsistema de saúde em 2007 também registou

recorded revenue deriving from subscriptions and ser-

receita proveniente de quotas e prestação de serviços no valor de

vices rendered for the sum of 201,374 Euros.

201 374,00 euros.
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MASSA SALARIAL bulk of salaries

Massa Salarial BULK OF SALARIES

2007

2006

VAR. %

8 342 337

7 986 208

4,0%
Unid. Unit Euros

Apesar do aumento das tabelas salariais se ter situado em 1,5%, o

Despite the 1.5% increase in wage charts, the value of

valor de massa salarial teve um agravamento superior em resultado de

the payroll rose by more as a result of some professional

algumas medidas de valorização profissional e, essencialmente, pelo
aumento do encargo da empresa para o regime de segurança social da

advancement measures and, essentially, owing to the
increase in company costs vis-à-vis the social security
system of the CGA which rose from 13% to 15%.

CGA que passou de 13% para 15%.

COMPROMISSO SOCIAL social commitment
2007

2006

VAR. %

2 329 794 2 049 448

13,7%

Saúde e Protecção na Doença HEALTH AND PROTECTION IN ILLNESS
Subsistema de Saúde HEALTH SUBSYSTEM
Despesas no Exercício (Activos) EXPENSES IN THE FINANCIAL YEAR (ASSETS)
Responsabilidades Futuras FUTURE LIABILITIES

215 667

203 985

5,7%

2 114 127 1 845 463

14,6%

Seguro de Doença Grupo GROUP SICKNESS INSURANCE

89 559

106 655

-16,0%

Medicina do Trabalho MEDICINE AT THE WORKPLACE

32 295

34 564

-6,6%

23 729

25 506

-7,0%

8 566

9 059

-5,4%

67 865

69 123

-1,8%

Auxílio Creches e Infantários NURSERIES AND KINDERGARTENS SUBSIDIES

38 050

37 012

2,8%

Prémios e Auxílios Escolares EXPENSES AND SCHOOL AWARDS AND COSTS

29 815

32 111

-7,2%

214 755

211 084

1,7%

7 513

6 605

13,7%

Cantina CANTEEN

42 427

46 569

-8,9%

Centro Cultura e Desporto CULTURAL AND SPORTS CENTRE

42 500

51 260

-17,1%

2 826 708

2 575 308

9,8%

Exames Médicos MEDICAL EXAMINATIONS
Exames Complementares Diagnóstico COMPLEMENTARY DIAGNOSTIC EXAMINATIONS
Apoio na Infância e Educação CHILD AND EDUCATION SUPPORT

Valorização Profissional e Melhoria Contínua
PROFESSIONAL ADVANCEMENT AND ONGOING IMPROVEMENT
Segurança e Prevenção Riscos Profissionais
SAFETY AND PREVENTION OF PROFESSIONAL RISKS

TOTAL

Unid. Unit Euros

No âmbito da política de recursos humanos da empresa tem-se de-

As regards the company human resources policy, Social

senvolvido o vector da Responsabilidade Social assente num conjunto

Responsibility has been developed in line with a set of

de valores congregados nas noções de Responsabilidade, Respeito,
Segurança, Qualidade de Vida e Iniciativa Profissional.

values grouped together under the notions of Responsibility, Respect, Safety, Quality of Life and Professional
Initiative.

A valorização profissional e melhoria contínua dos trabalhadores, tem

The professional advancement and ongoing improve-

sido uma componente imprescindível para promover a plena realização

ment training of employees has been a vital component
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in the promotion of total personal and professional fulfil-

pessoal e profissional, tendo-se apoiado todas as propostas fundamen-

ment, having been the mainstay of all the well-founded

tadas de melhoria técnica e habilitacional sugeridas pelos trabalhado-

proposals for technical improvement and in terms of
qualifications suggested by the employees, though also
complying with the legal obligations in this regard stated

res, dando-se, por outro lado, cumprimento às obrigações legais nesta
matéria expressas no art.º 125º do Código do Trabalho.

in Article 125 of the Labour Code.

Medicina do Trabalho
Medicine at Workplace

EXAMES MÉDICOS medical examinations

Exames Periódicos Obrigatórios COMPULSORY PERIODIC EXEMINATIONS
Exames de Admissão e Ocasionais ADMISSION AND OCCASIONAL EXAMINATIONS

2007

2006

VAR. %

227

224

1,3%

29

21

38,1%

The Health and Safety at Work internal services carried

Os serviços internos de Segurança, Higiene e Saúde do Trabalho asse-

out 256 medical examinations to ascertain the general

guraram a realização 256 exames médicos para aferição do estado de

state of health and the physical and mental capacity of
employees, bearing in mind full performance in the professional activity to be undertaken.

saúde geral e da capacidade física e mental dos trabalhadores, tendo
em consideração o seu pleno desempenho na actividade profissional
a desenvolver.

SINISTRALIDADE accidents
2007

2006

VAR. %

13

5

160,0%

4

2

100,0%

17

7

142,9%

Com Incapacidade Temporária WITH TEMPORARY INCAPACITY
Sem Incapacidade WITHOUT INCAPACITY

TOTAL

The growing awareness of employees of the need to

A crescente sensibilização dos trabalhadores para a necessidade de

communicate all dangerous occurrences, incidents and

comunicar todos os acontecimentos perigosos, incidentes e acidentes

accidents at work, along with a thorough recording and
analysis thereof, resulted in an increase in the number

de trabalho, associado a um rigoroso registo e análise dos mesmos,

of accidents, although 88% with incapacities lasting un-

traduziu um aumento do número de acidentes, ainda que 88% com

der 30 days.

incapacidades inferior a 30 dias.

This analysis can be confirmed when we draw a com-

Esta análise pode ser confirmada quando comparamos com o número

parison with the number of lost days due to accidents
that had occurred in the previous year, having risen only
slightly from 260 in 2006 to 268 in 2007.

de dias perdidos por acidente de trabalho do ano anterior, que sofreu
apenas uma ligeiro agravamento passando de 260 em 2006 para 268
em 2007.
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ÍNDICE DE FREQUÊNCIAL frequency index

Índice de Frequência FREQUENCY INDEX

2007

2006

VAR. %

33,83%

12,80%

164,0%

Nota: Quantifica o número de acidentes com baixa por cada milhão de horas de trabalho de exposição ao risco
N.B.: Quantifies the number of accidents with sick leave for each million working hours with exposure to risk

O aumento do número de acidentes de trabalho registado tem como

The direct consequence of the increase in the number

consequência directa o agravamento do índice de frequência.

of accidents at work has been an increase in the frequency index.

ÍNDICE DE GRAVIDADE SERIOUSNESS INDEX

Índice de Gravidade SERIOUSNESS INDEX

2007

2006

VAR. %

6,32%

563,0%

12,0%

Nota: Quantifica o número de dias perdidos por cada mil horas de trabalho de exposição ao risco
N.B.: Quantifies the number of days lost for each thousand working hours with exposure to risk

O aumento do número de acidentes de trabalho registado tem como

The increase in the seriousness index can essentially

consequência directa o agravamento do índice de frequência.

be put down to two situations of permanent partial incapacity (IPP), declared during 2007, as regards accidents
which occurred in previous years, which have entailed
an increase of 2,162 days lost.
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Formação e
Cooperação
Vocational Training
and Cooperation

04

Formação e Cooperação
Vocational Training and Cooperation

04

In accordance with the objectives defined at the start

O Plano de Formação de 2007, em consonância com os objectivos

of the year in the intervention plan of the Vocational

definidos no início do ano no plano de intervenção do Departamento de

Training and Cooperation Department, the Vocational
Training Plan for 2007 envisaged a series of actions

Formação e Cooperação, previa um conjunto de acções que se foram

which were carried out over the course of the year, in

realizando ao longo do ano, em paralelo com outras acções não pre-

conjunction with other actions not foreseen and carried

vistas e realizadas, num total de 39 326 horas de volume de formação,

out, with a total of 39 326 hours of training involving

envolvendo 995 formandos.

995 trainees.
The table below shows what was carried out in 2007 in
terms of training and cooperation initiatives.

Apresenta-se de seguida o que, em matéria de formação e de iniciativas de cooperação, foi executado em 2007.

QUADRO DE RESUMO 2007 SUMMARY TABLE 2007
INTERNA
Internal

EXTERNA
External

ON LINE
On LINE

A TERCEIROS
To Third Pts

COOPERAÇÃO
Cooperation

TOTAL
Total

40

68

2

24

26

160

5 403

2 445

1 092

24 012

6 374

39 326

Formandos Trainees

400

97

15

240

243

995

Horas Hours

644

1 688

260

1 859

670

5 116

Acções Courses
Volume Formação
Training Volume
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No ano de 2007, verificou-se um aumento significativo do número de

In 2007 there was a major increase in the number of

formandos e do número de horas de volume de formação realizado, em

trainees and in the number of training hours carried out

comparação com o ano anterior.
O quadro que a seguir se apresenta reflecte essa variação em termos

compared with the previous year.
The table below reflects this variation in percentage
terms. It should be pointed out that in this table it was

percentuais. De referir que neste quadro se optou por retirar os valores

decided to remove those figures corresponding to ac-

correspondentes às acções realizadas em colaboração com o IEFP –

tions carried out in conjunction with the IEFP – Profes-

Instituto de Emprego e Formação Profissional, quer em 2006 como em
2007, para se obter uma comparação exclusiva das acções directamente relacionadas com a actividade principal do Centro de Formação.

Sem IEFP WITHOUT IEFP

and in 2007, to obtain an exclusive comparison of those
actions directly related with the main activity of the
Training Centre.

2006

2007

VAR. %

150

151

0,7%

13 311

20 032

50,5%

674

858

27,3%

3 551

3 822

7,6%

Acções CourseS
Volume Formação Training Volume

sional Training and Employment Institute both in 2006

Formandos TraineeS
Horas Hours

Formação dos Activos da APDL
Training of the Port Authority Active Personnel
A formação destinada aos trabalhadores da APDL, (interna, externa e

The training aimed at APDL employees, (internal, exter-

online), organizada a partir da audição dos diversos serviços efectua-

nal and online), organised by sounding out the various

da pela DRH, é essencial para dar resposta à necessidade de manter
actualizados os conhecimentos dos trabalhadores em matérias das res-

services carried out by the Human Resources, is vital
to meet the need to keep up-to-date the knowledge of
employees in their respective fields of intervention and

pectivas áreas de intervenção e, ainda, proporcionar-lhes um melhor

also afford them a better command of transversal areas,

domínio das áreas transversais, nomeadamente, das áreas comporta-

such as behavioural areas, information technologies and

mental, tecnologias de informação e línguas.

languages.

Em termos de volume de formação e de índice de formação (média de
horas de formação por trabalhador), a formação dos activos apresenta
a seguinte evolução:
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FORMAÇÃO E COOPERAÇÃO
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In terms of the training volume and the training index
(average training hours per employee), the training of
active personnel evolved as follows:

ÍNDICE DE FORMAÇÃO (Volume de Formação sobre activo médio) TRAININg INdEx (Training Volume over average nr. of personnel)
50
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Formação Interna e Externa
Internal and External Training
The majority of internal actions carried out correspond-

As acções internas realizadas corresponderam, na sua maioria, às ac-

ed to actions which formed part of the Training Plan. Of

ções que integravam o Plano de Formação. Dos 31 cursos que o cons-

its 31 constituent courses, only 4 failed to be given, and
a total of 40 actions were undertaken with the partici-

tituíam, apenas 4 não se concretizaram, tendo sido realizadas um total

pation of internal staff, whereof 7 were additional to the

das 40 acções com a participação de pessoal interno, 7 das quais

plan, deriving from demands arising after the drafting

adicionais ao plano, decorrentes de solicitações posteriores à elabo-

of said Plan.

ração daquele.

Besides attending courses held at the Training Centre,
participation in courses, seminars and conferences,
abroad or in Portugal, is a strong component in the

A par da frequência nos cursos realizados no Centro de Formação,
a participação em cursos, seminários e conferências no exterior, em
Portugal ou no estrangeiro, é uma componente forte na formação
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dos activos, com 68 acções realizadas. Esta formação é de iniciati-

training of active personnel, with 68 actions having been

va das respectivas Direcções que a solicitam e versa normalmente

held. This training is the initiative of the respective De-

áreas técnicas ligadas às funções dos colaboradores que as frequentam.

partments that request it and usually deals with technical areas connected with the duties of the employees
who attend them.

Formação Online
Online Training
Iniciou-se em 2007 a frequência, por parte de participantes internos,

In 2007 internal participants began to attend remote

de acções não presenciais, feitas à distância, com a realização de duas

actions and two actions were held in this format. A long-

acções nesta modalidade de formação. Uma acção de longa duração
de e-learning, realizada na Universidade Australiana Charles Sturt Uni-

term e-learning action held at the Australian Charles
Stuart University which will enable the participant to
obtain a certificate in Master of Management Informa-

versity, que permitirá ao participante obter o certificado de Master of

tion Technology. The second action, which operated in

Management Information Technology. A segunda acção, que funcionou

coordination with the regular classes held at the Train-

em articulação com aulas presenciais que decorreram no Centro de
Formação, foi o curso de Formação Pedagógica Inicial de Formado-

ing Centre, was the Initial Trainer Training course. Part of
this course was remote supported on a specific online
training platform, highlighting the staging of synchro-

res, em que uma parte do curso decorreu à distância, apoiado numa

nous sessions, in chat format, between the participants

plataforma de formação online própria, destacando-se a realização de

and the trainer.

sessões síncronas, em formato de chat, entre os participantes e o formador.

Cooperação
Cooperation
Cooperação com os portos dos PALOP e Timor Leste
Cooperation with the ports of the PALOP (Portuguese-speaking
African countries) and East Timor
Participações por países

Participations by countries

A participação em acções de formação, no Centro de Formação ou nos

The participation of permanent staff from ports in Por-

próprios países, de quadros de portos de países de expressão portuguesa, em 2007, apresenta os seguintes valores por país:

tuguese-speaking countries in training courses at the
Training Centre or in the countries themselves in 2007,
achieved the following figures by country:

FORMANDOS
Trainees

VOLUME DE FORMAÇÃO
Training VOLUME

Angola ANGOLA

49

829

Guiné-Bissau GUINEA-BISSAU

20

783

159

4 457

S. Tomé e Príncipe S. TOME AND PRINCIPE

5

102

Timor Leste EAST TIMOR

9

195

242

6 365

2007

Cabo Verde CAPE VERDE

TOTAL
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Customised training

Formação à medida

Worthy of special mention in the context of the training

No âmbito da formação realizada com os portos dos PALOP, destacam-

carried out with the PALOP ports are the three actions
held in Leixões, at the request of said entities, and in-

se as três acções realizadas, em Leixões, a pedido daquelas entidades,

tended solely for permanent staff from the aforemen-

e destinada exclusivamente a quadros daqueles portos, nas áreas da

tioned ports, in the fields of Raising Awareness of Port

Sensibilização para a Qualidade, Contabilidade e Finanças Portuárias

Quality, Accounting and Finances and Ms Excel.

e Ms Excel.

Training project for ENAPOR – National Company
for the Administration of the Ports of Cape Verde

Projecto de formação para a ENAPOR – Empresa Nacional de
Administração de Portos de Cabo Verde

In line with that requested by ENAPOR, the Training

Correspondendo ao solicitado pela ENAPOR, o Centro de Formação

Centre is developing a professional training project in

está a desenvolver em Cabo Verde um projecto de formação profissio-

Cape Verde comprising a series of actions to be undertaken in the cities of Mindelo and Praia, which are aimed

nal, composto por um conjunto de acções, a desenvolver nas cidades

at active personnel of ENAPOR.

do Mindelo e da Praia, cujos destinatários são activos da ENAPOR.

This project was commenced on November 12th 2007

Este projecto iniciou-se a 12 de Novembro de 2007 e irá prolongar-se

and will carry on during 2008. In 2007, 8 training ac-

durante o ano de 2008. Em 2007 realizaram-se 8 acções de formação,

tions were carried out, 5 in Mindelo and 3 in Praia, in
the fields of: computing, human resources and operat-

5 no Mindelo e 3 na Praia, nas áreas de: informática, recursos humanos

ing port equipment.

e operação de equipamentos portuários.

Technical advice at the port of bissau

Assessoria Técnica ao Porto de Bissau

In the context of a request made by the Ministry of

No âmbito de uma solicitação colocada pelo Ministério dos Transpor-

Transport and Communications of Guinea-Bissau to
APDL with a view to providing technical advice in the

tes e Comunicações da Guiné-Bissau à APDL, para a prestação de

fields of concessions and the management of port in-

assessoria técnica nas áreas das concessões e da gestão das infra-es-

frastructures in Bissau, several working meetings were

truturas portuárias de Bissau, realizaram-se várias reuniões de trabalho,

held in Leixões and in Bissau, aimed at promoting an

em Leixões e em Bissau, com o objectivo de promover um intercâmbio

interchange of information and ideas between the technicians of the two ports based on the experience of

de informação e ideias entre os técnicos dos dois portos, com base na

Leixões in these areas.

experiência de Leixões nestas áreas.

Participations by country – accumulated 2002/2007

Participações por país - acumulado 2002/2007

Since the start of cooperation activity in 2002, the par-

Desde o início da actividade da cooperação, em 2002, a participação

ticipation in training actions and other initiatives of permanent staff from ports in Portuguese-speaking countries had the following indicators:

ACUMULADO 2002-2007
Total 2002-2007

em acções de formação e em outras iniciativas, de quadros de portos de
países de expressão portuguesa, apresenta os seguintes indicadores:

FORMANDOS
Trainees

VOLUME DE FORMAÇÃO
Training Volume

Angola ANGOLA

325

11 040

Guiné-Bissau GUINEA-BISSAU

122

5 052

Cabo Verde CAPE VERDE

221

7 314

S. Tomé e Príncipe S. TOME AND PRINCIPE

46

1 971

Moçambique Mozambique

12

819

Timor Leste EAST TIMOR

16

630

742

26 826

TOTAL
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Cooperação com a CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et
le Développement)
Cooperation with CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le
Développement)
Gravação em vídeo da Versão portuguesa dos módulos do
curso Gestão Moderna de Portos
Video-recording of the portuguese version of the modules of the
modern management for ports course
Dando continuidade ao projecto desenvolvido entre o Centro de For-

Carrying on the project undertaken between the Train-

mação e a CNUCED, foi efectuada a monitorização em vídeo de alguns

ing Centre and CNUCED, video monitoring was carried

módulos que integram o curso “Gestão Moderna de Portos”, do programa “TrainForTrade” daquele organismo.

out of some modules forming part of the course “Modern
Management for Ports” of the “TrainForTrade” programme
of said body.

Esta intervenção consistiu na gravação dos slides, em vídeo, da expo-

This intervention consisted of the video-recording of

sição do tema do módulo, pelos formadores da APDL que intervieram

slides, the presentation of the module theme by APDL

neste curso em 2006, nas áreas do comércio e transportes internacionais, organização de um sistema portuário, ambiente, higiene e segu-

trainers involved in this course in 2006 in the fields of international transport and commerce and the organisation
of a port environment, hygiene and safety system at the

rança nos portos. Esta gravação servirá de apoio à difusão do curso

ports. The recording shall serve to support the diffusion of

em português para os países lusófonos, passando a integrar o manual

the course in Portuguese to Portuguese-speaking coun-

do mesmo. Esta intervenção da APDL nos módulos do curso da CNUCED permitiu, além da mediatização do Porto de Leixões, a inclusão de

tries, becoming part of its manual. This APDL intervention
in CNUCED course modules has not only allowed the
mediatisation of Port of Leixões, but also the inclusion of

exemplos concretos do Porto de Leixões na própria apresentação e no

concrete examples of Port of Leixões in the actual pre-

manual do curso da CNUCED.

sentation and in the CNUCED course manual.

Reunião Internacional de Coordenação do Programa de
Formação Portuária da CNUCED, para os países anglófonos.
International Coordination Programme for the CNUCED Port Training
Programme for english-speaking countries.
Este evento, que decorreu em Dublin (Irlanda) de 26 a 28 Junho, com o

This event took place in Dublin (Ireland) between June

apoio do Porto de Dublin e da Irish Aid, contou com um representante

26th and June 28th with the support of the Port of Dub-

oficial do Porto de Leixões. A reunião teve como objectivo lançar uma
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lin and Irish Aid. It was attended by an official representative of Port of Leixões. The meeting set out to launch an

international cooperation network for English-speaking

rede de cooperação internacional das comunidades portuárias anglófo-

port communities for those developing countries which

nas para os países em vias de desenvolvimento que participam no pro-

take part in the port training programme developed by
the “training and capacity building programme TrainForTrade” of this body.

grama de formação portuária desenvolvido pelo “training and capacity
building programme TrainForTrade” deste organismo.

Colaboração com o IEFP (Instituto de Emprego e
Formação Profissional)
Collaboration with the IEFP (Professional Training and
Employment Institute)
As in previous years, training activity continued in the

Tal como em anos anteriores, teve continuidade a actividade formativa

context of the collaboration with the Professional Training

no contexto da colaboração com o Instituto do Emprego e Formação

and Employment Institute. This was part of the national
adult qualification programme and it was undertaken in

Profissional. Esta foi inserida no programa nacional de qualificação de

partnership with two IEFP training centres, having car-

adultos, e foi desenvolvida em parceria com dois centros de formação

ried out various actions in the following courses:

do IEFP, tendo-se realizadas várias acções dos seguintes cursos:

• ICT – Information and Communication Technologies

• TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação

• English

• Inglês

• Shop Organisation and Customer Service Technicians
• Company management

• Técnicos de Atendimento e Organização de Loja

The table below summarises the indicators for these

• Gestão de empresas

actions:

O quadro seguinte resume os indicadores destas acções:

INSTITUTO DE EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL PROFESSIONAL TRAINING AND EMPLOYMENT INSTITUTE
Nº ACÇÔES FORMANDOS
Nr. Courses
Trainees

HORAS VOLUME DE FORMAÇÃO
Hours
Training Volume

Centro de Formação do Porto
Oporto Training Centre

5

76

424

6 264

Centro de Formação do Sector Terciário do Porto
Tertiary Sector Training Centre in Oporto

4

60

870

13 030

TOTAL

9

136

1 294

19 294
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Marketing e
Relações Públicas
Marketing and Public
Relations

05

Marketing e Relações Públicas
Marketing and Public Relations

05

In 2007, the activity of the Marketing and Public Rela-

Em 2007, a actividade da Divisão de Marketing e Relações Públicas foi

tions Department was strongly geared towards promo-

fortemente orientada para as acções de promoção, relações públicas e

tion, public relations and commercial relationship actions
related with the implementation of major investments in

relacionamento comercial, relacionadas com a concretização de signi-

Port of Leixões.

ficativos investimentos no Porto de Leixões.

In this context, the inauguration of the New Drawbridge

Neste contexto, a inauguração da Nova Ponte Móvel de Leixões, que

of Leixões, which took place on July 30th, was one of

decorreu a 30 de Julho, foi um dos momentos memoráveis da história

the memorable moments in the history of the Port of
Leixões and a milestone for the local population. Along-

do Porto de Leixões e um marco para a população local. A par deste

side this event an Exhibition was also staged on the

evento foi também organizada uma Exposição subordinada ao tema

theme “Drawbridge of Leixões – Past, Present and Fu-

“Ponte Móvel de Leixões – Passado, Presente e Futuro”, que procurou

ture”, which has sought to portray the history of the old

retratar a história da antiga ponte e preservar a sua memória. Ainda de

bridge and preserve its memory. Also worthy of mention

salientar a mobilização exigida para o encerramento da ponte móvel,

is the mobilisation required to close the drawbridge for
7 months which ran off smoothly with the understand-

durante 7 meses, que decorreu com toda a normalidade e compreen-

ing of the population, which, in turn, was impressed by

são por parte da população, que, por sua vez, valorizou a organização e

the organisation, and the information provided by APDL

informação fornecida pela APDL durante este processo.

during this process.

Outra das iniciativas com maior destaque foi a criação da figura “Pro-

Another major initiative was the creation of the “Ombudsman for the Port of Leixões”, a post assigned to

vedor do Cliente do Porto de Leixões”, função atribuída ao Professor

Professor Alberto de Castro. This body, whose activity

Doutor Alberto de Castro. Este órgão, cuja actividade é desenvolvida

is undertaken with total neutrality, being solely bound to

com total independência e exclusivamente vinculada ao respeito pela

a respect for legality, essentially serves the function, as

legalidade, tem essencialmente por função, conforme estatutariamente

foreseen in the statutes, of defending the clients of Port
of Leixões, it being incumbent upon him to strive for the

previsto, a defesa dos clientes do Porto de Leixões, competindo-lhe

defence of their interests and safeguard those rights

zelar pela defesa dos seus interesses e salvaguarda dos direitos que

to which they are legally entitled. With the coming into

legalmente lhes assistem. Com entrada em funções do Provedor do
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Cliente foi dado mais um importante passo para uma ainda maior trans-

office of the Ombudsman, a major step was taken to-

parência e melhor informação das operações no Porto de Leixões, a par

wards even greater transparency and better information

de se disponibilizar a todos os clientes um meio rápido, eficaz e simplificado para encaminhamento das reclamações, reparos, sugestões ou

about operations at Port of Leixões, as well as providing
all clients with a speedy, effective and simplified way
of directing any complaints, comments, suggestions and

pedidos de esclarecimento que entendam dever formular em relação à

queries they may wish to make about the passage of

passagem das suas cargas pelo porto.

their cargoes through the port.

Ao nível da dinamização e relacionamento comercial do Porto de Leixões deu-se seguimento à política comercial discutida e analisada pelo

In terms of the dynamisation and commercial relationship of Port of Leixões, the commercial policy discussed
and analysed by the working group comprising mem-

grupo de trabalho composto por membros da Direcção Comercial da

bers of the Commercial Management of APDL and of

APDL e dos concessionários TCL e TCGL, destacando-se a continui-

the concession-holders TCL and TCGL was followed.

dade e regularidade com que este grupo reúne, permitindo uma discus-

It is worth mentioning that this group meet on a continu-

são aberta e uma análise conjunta de questões relevantes para o porto,

ous, regular basis, allowing an open discussion and a
joint analysis of matters which are relevant to the port,

sempre numa óptica de promoção da marca “Porto de Leixões”.

always from the perspective of the promotion of the

Uma das iniciativas de maior relevo organizada no âmbito deste grupo,

“Port of Leixões” brand.

envolvendo a Comunidade Portuária de Leixões foi a participação no I

One of the most significant initiatives organised in the

Encontro Hispano-Luso de Logística que decorreu em Salamanca. Trata-se de um projecto promovido pela ZALDESA, entidade responsável

context of this group involving the Port Community of
Leixões was the participation in the 1st Hispano-Luso
Meeting on Logistics which was held in Salamanca. It is

pelo desenvolvimento da nova Plataforma Logística de Salamanca que

a project promoted by ZALDESA, the entity responsible

teve por finalidade potenciar a actividade logística entre a Região Norte

for development of the new Logistics Platform of Sala-

e Centro de Portugal e a Região de Castela-Leão, em Espanha. Nesta
iniciativa, o Porto de Leixões e o Porto de Aveiro asseguraram a repre-

manca whose purpose was to boost logistical activity
between the Northern and Central Region of Portugal
and the Castille-Leon Region in Spain. Under this initia-

sentação portuguesa com a presença de cerca de 100 empresários e

tive the Port of Leixões and the Port of Aveiro ensured

apresentações de ambas as infra-estruturas portuárias.

Portuguese representation with the presence of around

A actividade desenvolvida ao nível de eventos internacionais foi de

100 businessmen and presentations from both the port

grande relevo, destacando-se a participação em feiras nacionais e in-

infrastructures.
The activity carried out in terms of international events

ternacionais, tais como: SITL – Salão Internacional de Transportes de

was important, giving special mention to participation in

Logística, em Paris; SIL – Salão Internacional de Logística, em Bar-

national and international fairs such as: SITL – Inter-

celona; no Transport Logistic, em Munique; Transportlog – 2º Salão e

national Logistics Transport Fair in Paris; SIL – Inter-

Conferência Ibérica para o Transporte de Mercadorias e Logística, em
Lisboa. A área dos Cruzeiros foi também abrangida com a participação

national Logistics Fair in Barcelona; Transport Logistic
in Munich; Transportlog – 2nd Fair and Iberian Conference for the Transport of Commodities and Logistics in

do Porto de Leixões nos principais eventos de Cruzeiros a nível mundial

Lisbon. The Cruise ship area was also covered with the

como a Seatrade em Miami e a Seatrade Europe, em Hamburgo.

participation of Port of Leixões in the main Cruise Ship

A APDL participou ainda, como expositora, noutros eventos com carácter promocional entre os quais se destacam o XI Congresso Nacional

events worldwide such as Seatrade in Miami and Seatrade Europe in Hamburg.
APDL was also an exhibitor at other events of a pro-

de Transitários da APAT – Associação de Transitários de Portugal, o

motional nature, including the 11th National Congress

10º Congresso da Logística da APLOG – Associação Portuguesa de

of Forwarding Agents of the APAT – Association of

Logística, na 1ª Conferência Internacional sobre Riscos (CERUP) e

Forwarding Agents of Portugal, the 10th Congress of

nas Terceiras Jornadas de Inovação.

Logistics of APLOG – the Portuguese Association of
Logistics, the 1st International Conference on Risks

No âmbito de um significativo conjunto de visitas comerciais e insti-

(CERUP) and the Third Innovation Seminars.

tucionais ao Porto de Leixões merecem especial destaque: as visitas

In the context of a major number of commercial and in-

das Delegações do Porto de Lobito e do Porto de Luanda, ambas na

stitutional visits to the Port of Leixões the following are

sequência da Missão Comercial do Porto de Leixões a Angola, orga-
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worthy of special mention: the visits of the Delegations
of the Port of Lobito and of the Port of Luanda, both

in the wake of the Commercial Mission of the Port of

nizada em 2006; a assinatura de um Acordo de Colaboração com o

Leixões to Angola organised in 2006; the signing of a

Porto de Gdansk; a visita de um número alargado de empresários do

Memorandum of Understanding with the Port of Gdansk;
the visit of a large number of businessmen from Alto

Alto Minho, uma iniciativa organizada em parceria com a Associação

Minho, an initiative organised in partnership with the In-

Industrial do Minho; bem como visitas de várias empresas nacionais,

dustrial Association of the Minho; as well as visits from

tais como Grupo Amorim, Schenker Logistics, Lipor, entre outras.

various national companies such as the Amorim Group,

De referir ainda outras iniciativas que, pelo seu carácter promocional e

Schenker Logistics and Lipor, among others.
There are also other initiatives which, by their promo-

de relações públicas, importa salientar, nomeadamente, a organização

tional and public relations nature, are worth mentioning,

da Exposição “Ideias D’ouro” que reuniu todas as propostas apresenta-

to wit, the organisation of the “Ideias D’ouro” Exhibition

das ao “Concurso Público de Ideias para a Requalificação do Estaleiro

which brought together all the bids submitted to the

do Ouro e Zona Envolvente”, em Abril; a apresentação, em Fevereiro,

“Public Ideas Tender for the Reclassification of the Ouro

do projecto europeu ATMOS (Atlantic Area Motorway of the Sea) e da

Shipyard and Surrounding Area” in April; the presentation in February of the European ATMOS Project (Atlan-

sua Plataforma Tecnológica, da qual a APDL é parceira; a organização

tic Area Motorway of the Sea) and of its Technological

da III Conferência da APIBARRA em colaboração com a Associação

Platform in which APDL is a partner; the organisation of

dos Pilotos de Barra e Portos, que decorreu em Outubro. O Porto de

the 3rd APIBARRA Conference in cooperation with the

Leixões acolheu ainda, em Maio, o 5º Conselho da RETE - Associação

Association of Port and Bar Pilots which took place in
October. In May Port of Leixões also played host to the

para a Colaboração entre Portos e Cidades, uma organização que reú-

5th Council of RETE – the Association for Collaboration

ne parceiros portugueses, espanhóis e italianos e tem como objectivo

between Ports and Cities, an organisation which brings

desenvolver e melhorar as relações entre as cidades portuárias e portos

together Portuguese, Spanish and Italian partners and

da Europa meridional e mediterrânea e da América Latina. No âmbito

which sets out to develop and improve relations between port cities and the ports of Southern and Medi-

deste encontro teve lugar o Seminário “A Sustentabilidade Ambiental

terranean Europe and of Latin America. In the context

nos Portos”, onde foi apresentado, pela primeira vez, o 1º Relatório de

of this meeting there was a seminar on “Environmental

Sustentabilidade da APDL.

Sustainability at the Ports” where the 1st Sustainability

No que diz respeito ao relacionamento e contacto com os Órgãos de

Report of APDL was presented.

Comunicação Social, para além dos diversos comunicados, artigos e

As regards relations and contact with the Press, in addition to the various press releases, articles and inter-

entrevistas publicados na imprensa nacional e internacional, destaca-se

views published in the national and international press,

o Suplemento sobre o Porto de Leixões editado pelo Jornal de Notícias

worthy of particular mention is the Supplement on the

e publicado no dia da inauguração da Nova Ponte Móvel de Leixões.

Port of Leixões published by the Jornal de Notícias and

Outra das acções com grande impacto foi a comemoração dos 400

on the day of the inauguration of the New Drawbridge
of Leixões. Another action, which made a major impact,

mil TEU movimentados em Leixões que mereceu especial atenção por

was the commemoration of the 400,000 TEU handled

parte da Imprensa.

in Leixões which was worthy of special attention by the

Enquadrado numa política de abertura do porto ao exterior é de referir o

press.

número de visitas de Escolas e Universidades ao Porto de Leixões que,

As part of a policy to open up the port to the exterior it is
worth pointing out the number of visits by Schools and

em 2007, totalizaram 44 agrupamentos de ensino e 1432 alunos.

Universities to Port of Leixões which, in 2007, totalled

Por último, mas também de grande relevância, destaca-se o apoio pres-

44 educational groups and 1432 students.

tado aos Navios de Cruzeiros no Porto de Leixões e a preparação da

Last but not least, it is worth mentioning the support

campanha promocional do Novo Terminal de Cruzeiros.

provided to Cruise Vessels at the Port of Leixões and
the preparation of the promotional campaign for the
New Cruise Terminal.
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Sistemas de
Informação
Information Systems

06

Sistemas de Informação
Information Systems

06

During 2007, a major effort has been made to complete

Neste exercício fez-se um esforço significativo na conclusão dos ob-

the objectives of the PCom project (Port Management

jectivos do Projecto PCom (Plataforma Comum de Gestão Portuária

Common Platform –Centralisation System of the Port)
and, as far as possible, processing and continuity of the

- Sistema Centralizador do Porto) e, dentro do possível, prosseguiu-se

actions foreseen in the PEDPL (Strategic Development

a operacionalização e continuidade das acções previstas no PEDPL

Plan of the Port of Leixões), as a way of consolidating

(Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões ), como

the balance between the interests of Port of Leixões

forma de consolidar o equilíbrio entre os interesses do Porto de Leixões

and national requirements.
In this context the following main strategic lines were

e os imperativos nacionais.

adopted:

Neste contexto, as principais linhas estratégicas prosseguidas foram:

• To make a major investment in the achievement of the

• Investir fortemente na conclusão dos objectivos do projecto PCom;

objectives of the Pcom project;
• To continue the processing of the actions of the Strategic Plan of the Port of Leixões, focusing on said actions the conducting of internal expectations;

• Dar continuidade à operacionalização das acções do Plano Estratégico do Porto de Leixões, centrando nestas a condução das expectativas internas;

• To follow up the implementation of national specifi-

• Dar sequência à implementação das especificações nacionais no âm-

cations in the context of PIPe (Electronic Port Proce-

bito do PIPe (Procedimentos e Informação Portuária electrónica - es-

dures and Information –standardisation and proce-

tudo de normalização e convergência procedimental);

dural convergence study);
• To obtain economies of scale by coordinating the national projects PCom, PIPe and PortMoS (Portuguese
Motorways of the Sea);
• To consolidate human resources and infrastructures

• Obter economias de escala pela articulação dos projectos nacionais
PCom, PIPe e PortMoS (Portuguese Motorways of the Sea);
• Consolidar os recursos humanos e infra-estruturas de suporte à função gestão do balcão único portuário.

supporting the management function of the port onestop-shop.
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Destaca-se a disponibilização em produção do PCOM em 2007.10.01

Worthy of note is the coming on line of the PCOM on

e o esforço afecto à conclusão da construção e operacionalização da

2007.10.01 and the effort made to complete the con-

nova Portaria Principal do Porto de Leixões.
Referencia-se a colaboração no Projecto de Certificação do Porto de

struction and operationalisation of the new Main Gateway of the Port of Leixões.
There was also collaboration on the Port of Leixões Cer-

Leixões, que inclui a vertente de Segurança na Gestão de Informação

tification Project which includes Security in the Manage-

(ISO 27001), onde se concluíram as especificações para o lançamento

ment of Information (ISO 27001), where the specifications were completed to launch the public tender.

do concurso público.
No que respeita aos trabalhos do projecto PIPe, foram lançados os

As regards PIPe project works, public tenders were put
out to update the technological platforms of all national

concursos públicos para actualização das plataformas tecnológicas de

ports in the context of the APP ( Portuguese Ports As-

todos os portos nacionais, no âmbito da APP (Associação dos Portos

sociation). During the course of these works, contact

de Portugal). Já no decurso destes trabalhos, foi retomado em Leixões

was resumed in Leixões with the operating sectors to

o contacto com os sectores operacionais, na revisão fina das especifi-

review the fine detail of the platform specifications.
As regards PortMoS, there was active collaboration in

cações da plataforma.

the construction of the infrastructure supporting the

Relativamente ao PortMoS, colaborou-se activamente na construção

AEM (Motorways of the Sea), which began pilot tests at

da info-estrutura de suporte às AEM (Auto-Estradas Marítimas), que

the end of the financial year.

entrou em testes piloto no final do exercício.
Foi ainda acompanhado o projecto do VTS (“Vessel Traffic Service”)

The Coastal VTS project (“Vessel Traffic Service”) was
also monitored, this being the responsibility of the IPTM
(Port and Maritime Transport Institute), particularly as

Costeiro da responsabilidade do IPTM (Instituto Portuário e dos Trans-

regards the specification of its BDNNM (Vessels and

portes Marítimos), especialmente na especificação da sua vertente

Commodities National Data Base).

BDNNM (Base de Dados Nacional de Navios e Mercadorias).
Para atender à diversidade e à quantidade de projectos em curso, situ-

To bear in mind the diversity and quantity of projects
in progress, a situation exacerbated by the endeavours
to make adjustments in terms of national projects, ac-

ação agravada pelo esforço de concertação no âmbito dos projectos

tions were undertaken to readjust the size of Human

nacionais, foram desenvolvidas acções tendentes ao reajustamento da

Resources assigned to the Computing Department.

dimensão dos Recursos Humanos afectos à Direcção de Informática.

The financial year of 2007 has thus been strongly char-

O exercício de 2007 resulta pois fortemente marcado por quatro vectores essenciais:

acterised by four essential aspects:
• The bringing on line of the PCOM project;
• The works carried out in the context of the new Main

• A colocação em produção do projecto PCOM;
• Os trabalhos efectuados no âmbito da nova Portaria Principal do Porto de Leixões;
• O acompanhamento dos projectos nacionais no Sector;
• Os trabalhos de consolidação e modernização da infra-estrutura
SI/TIC.
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Gateway of the Port of Leixões;
• The monitoring of national projects in the Sector;
• Consolidation and modernisation works on the IS/ICT
infrastructure.

Acções do Plano Estratégico
Strategic Plan Action
A.04. Projecto de Portaria Única
A.04. Single Gateway Project
Activities were carried out to monitor the supplies of

Desenvolveram-se actividades de acompanhamento dos fornecimentos

special equipment and the development of the integrat-

de equipamentos especialistas e acompanhou-se o desenvolvimento

ing platform was monitored.
Concurrently, major reengineering actions were carried
out on the electronic relationship processes with the

da plataforma integradora.
Paralelamente, implementaram-se importantes acções de reengenharia

Concession-holders, as a way of making this channel

dos processos de relacionamento electrónico com os Concessioná-

which is so critical for the Gateway more reliable.

rios, como forma de fiabilizar este canal crítico para a portaria.

As regards infrastructures, the communications’ net-

Nas infra-estruturas, realça-se a expansão da rede de comunicações à

work was extended to the new Gateway where a large
site was set up to be used as a “hub” for all those ele-

nova portaria onde foi instalado um site de dimensão significativa para

ments going to make up this complex (canopies, bas-

servir de “hub” a todos os elementos que integram este complexo (ca-

cules, gates and other buildings).

nópias, básculas, gates e restantes edifícios).
A.18. Sistema de Informação Geográfica
A.18. Geographic Information System

The company worked on the drafting of the tender

Colaborou-se na elaboração do caderno de encargos, e no arranque

specifications and the project start-up.

do projecto.

It proceeded with the validation of the requirements at
the company resulting in two important workfronts:
• Specification of the relationship with ERP and PCom
by way of “web services”;
• Specification of the AIS (“Automatic Identification System”) data integration and processing subsystem.

Procedeu-se à validação dos requisitos na empresa, tendo daí resultado duas importantes vertentes de trabalho:
• Especificação do relacionamento com o ERP e PCom, através de
“webservices”;
• Especificação do subsistema de tratamento e integração de dados do
AIS (“Automatic Identification System”).
A.19. Portal do Porto de Leixões
A.19. Port of Leixões Portal

Activity was focused on the construction and testing of

A actividade centrou-se na construção e teste da Plataforma Comum

the Port Management Common Platform both in terms

de Gestão Portuária, quer na vertente de infra-estruturas tecnológicas,

of technological infrastructures and in that of software
development.

quer na de desenvolvimento de software.

Project management, revision and process modelling

Desenvolveram-se actividades de gestão de projecto, de revisão da

activities were carried out, with the greatest effort being

modelação de processos, sendo o esforço mais significativo o de vali-

that of software validation and verification.

dação e verificação de software.

The system came on line on 2007.10.01.
Great endeavours were made to implement the agen-

A disponibilização do sistema em ambiente de produção ocorreu em

cies as well as on training actions, particularly during

2007.10.01.

the last quarter.

Desenvolveu-se também um importante esforço de e acompanhamento
das implementações das agências, bem como em acções de formação,
especialmente durante o último trimestre.
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As regards infrastructures, it is worth mentioning the

Na vertente de infra-estruturas, realça-se a adopção alargada das tec-

broad adoption of virtualisation technologies with a view

nologias de virtualização, com o objectivo de facilitar a manutenção

to facilitating the maintenance of development environments and providing new servers. In addition to the

dos ambientes de desenvolvimento e a disponibilização de novos ser-

aforementioned benefits, this platform has also been

vidores. Para além das descritas mais valias, esta plataforma tem vindo

contributing to the consolidation of existing servers into

ainda a contribuir para a consolidação dos servidores existentes em

fewer items of equipment, an action which is particu-

menor número de equipamentos, acção especialmente importante face

larly important in view of the complexity and size of the
current ICT infrastructure (Information and Communications’ Technology).

à complexidade e dimensão da actual infra-estrutura TIC (Tecnologias
de Informação e Comunicação).
A.20. Portal Interno
A.20. Internal Portal

The company ERP underwent a major update which

Foi implementada uma importante actualização do ERP da empresa,

boosts the evolution of the constitution of the collabora-

que potencia a evolução da constituição do espaço colaborativo ESS

tive ESS space (“Employee Self Service”).
The infrastructure sustaining the ERP was separated

(“Employee Self Service”).

from the subsystems supporting the PCOM business

A infra-estrutura que sustenta o ERP foi autonomizada dos subsistemas

and 3PL (“Third Party Logistic Provider”), as a way of

de suporte ao negócio PCOM e 3PL (“Thirth Party Logistic Provider”),

better managing the criticism and performance of both.

como forma de melhor gerir a criticidade e a performance de ambos.

Infra-Estrutura TIC Comum
Common ICT Infrastructure
2007 was also characterised by the following lines of

O ano de 2007 caracterizou-se ainda pelas seguintes linhas de activi-

activity:

dade:

• Adjustment and correction of uses, particularly ORACLE licensing and the expansion in capacity of some
servers;
• Consolidation of the technological change made in

• Regularização e correcção de usos dos quais será de destacar o
licenciamento ORACLE e a expansão da capacidade de alguns servidores;

terms of the CCTV system which has now adopted on

• Consolidação da mudança tecnológica operada ao nível do sistema

a permanent basis “streaming” technology in MPEG

CCTV, que passou a adoptar em definitivo a tecnologia de “streaming”

over the IP communications infrastructure;
• Renovation of the communications’ network in terms

em MPEG sobre a infra-estrutura de comunicações IP;

of its smallest sites (bascules, transformation stations,

• Renovação da rede de comunicações ao nível dos seus sites mais pe-

gateways, among others) with the following objec-

quenos (básculas, postos de transformação, portarias, entre outros)

tives:

com os seguintes objectivos:

- T o

improve remote management and monitoring

with a view to implementing a broader monitoring
platform;

- melhorar a gestão e monitorização remotas com vista à implementação de uma plataforma de monitorização alargada;

-T
 o improve communication bit-rates to enhance the

- melhorar os débitos de comunicação para potenciar a fusão que tem

fusion which has been made of the CCTV infrastruc-

vindo a ser feita da infra-estrutura de cctv na rede de dados, com to-

ture into the data network, with all the attendant advantages (a fall in maintenance costs, better use of
the installed capacity).

das as vantagens associadas (redução dos custos de manutenção,
melhor aproveitamento da capacidade instalada).
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In 2007, the Investment Plan carried out by APDL at-

Em 2007, o Plano de Investimentos realizado pela APDL atingiu o mon-

tained the sum of 35.8 million Euros, in other words

tante de 35,8 milhões de euros, ou seja, 93,0% do volume de investi-

93.0% of the investment volume foreseen in the Budget
for 2007.

mentos previsto no Orçamento para 2007.

This also represents, once again, a very significant vari-

Acresce o facto de representar, uma vez mais, uma variação muito sig-

ation compared with last year’s figure (59.3%) which,

nificativa face ao ano anterior (59,3%) que já havia evidenciado um

in turn, was also well up on the previous year of 2005

forte acréscimo relativamente ao ano de 2005 (204,0%).

(204.0%).

Adquirido ACQUIRED
Trabalho Próprio SELF GENERATED

TOTAL

2007

2006

2005

35 752

22 420

7 262

0

0

114

35 752

22 420

7 376
Unid. Unit 1000 Euros

As occurred last year, the works contracts involved in some

Tal como no ano anterior, as empreitadas presentes em algumas das

of the actions of the Strategic Development Plan of the

acções do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões

Port of Leixões were the main reasons behind the excellent implementation of the volume of investments foreseen
for 2007. The following are worthy of special mention:

foram as grandes responsáveis pela excelente execução do volume de
investimentos previsto para o ano de 2007. Realce para as seguintes:
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• O Aumento da Capacidade de Navegabilidade do Porto, com:
-A
 profundamento da Bacia de Rotação e Canal de Acesso às Docas
Interiores do porto para fundos a –12m (Z.H.L).
-A
 largamento do Vão e Construção da Nova Ponte Móvel
• A Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes, com;
- Construção do Terminal Multiusos
• O Projecto da Portaria Única.
Enquanto que as acções relativas ao Aumento da Capacidade de Na-

• The increase in the Navigability Capacity of the port by
way of the:

-D
 eepening of the Rotation Basin and Access Channel to the Inner Docks of the port for depths –12m
(Z.H.L).
- Expansion of Span and Construction of the New Drawbridge
• The Refurbishment of the South Mole and Adjacent Areas with the;
·- Construction of the Multi-purpose Terminal

vegabilidade do Porto e Projecto da Portaria Única estão praticamente

• The Single Gateway Project.

concluídas, a Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes ainda

Whereas the actions relating to Increase the Navigability

está em execução.

Capacity of the Port and the Single Gateway Project are

O quadro seguinte apresenta a desagregação do investimento da
APDL no ano de 2007.

virtually completed, the Refurbishment of the South Mole
and Adjacent Areas are still in progress.
The table below shows the breakdown of APDL investment in 2007.
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INVESTIMENTO 2007
INVESTMENT 2007

ACÇÕES ACTIONS
Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN OF THE PORT OF LEIXÕES

35 144 983
12 774 383

Aumento da Capacidade de Navegabilidade do Porto Increase the Navigability Capacity of the Port
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

2 709 352
10 065 031

Construção da Nova Ponte Móvel de Leixões Construction of the New Drawbridge at Leixões

7 639 877

Revitalização do Molhe Sul e Espaços Adjacentes Refurbishment of South Mole and adjacent areas

562 133

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

56 000
10 471 683

Projecto de Portaria Única Single Gateway Project

305 734

VILP - Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões VILPL – Internal Connection Road to the Port of Leixões

10 165 949

Portaria Principal do Porto de Leixões Main Gateway of the Port of Leixões

177 116

Estruturação da Plataforma Logística Structuring of the Logistics Platform
Revitalização e Reabilitação de Espaços e Edifícios
Refurbishment and Restoration of the Areas and Buildings

1 323 778

Arranjos Exteriores do Espaço Envolvente às Instalações da DOPS
Layout of the Area Surrounding the DOPS

206 764

Requalificação do Porto de Recreio e sua Envolvente
Reclassification of the Recreational Dock and Its Surroundings

448 028

Correcção do Caminho Rolamento dos Pórticos de Cais do TCS
Correction of the Quay Crane Guide Tracks of the South Cont. Terminal

653 743
15 243

Outros Projectos Other Projects

387 720

Incremento de Espaços de “Sociabilidade” do Porto Increase in the “Socialising” facilities of the Port

374 140

Remodelação da Estação de Passageiros Remodeling of the Passenger Station

13 580

Outros Projectos Other Projects
Melhoria dos Espaços de Fronteira e Colmatação de Frentes Urbanas
IMprovement of the Perimeter Areas and Enhancement of Urban Fronts

139 301

Reordenamento da Inserção Urbana dos Viadutos Acesso à Ponte Móvel
Reorganisation of Urban Insertion of the Access Viaducts to the Drawbridge

65 415

Desanuviamento das Avenidas Adjacentes ao Porto, Reajustamento e Requalificação
Clearance of the Avenues Adjoining the Port, Readjustment and Reclassification

61 465

Colmatação de Frentes Urbanas nos Espaços Adjacentes à Linha do Metro
Enhancement of urban fronts in the Spaces adjoining the Underground Line

12 421
21 000

Implementação do Parque Urbano do Vale do Leça Implementation of the Vale do Leça Urban Park

29 615

Certificação do Porto Port Certification

145 446

Segurança da Cadeia Logística Security in the Logistical Chain
Segurança Marítima Maritime Safety

86 226

Segurança Portuária Port Security

57 109
2 109

Equipamento Portuário Port Equipment
Sistema de Informação Geográfica Geographical Information System

241 655

Portal do Porto de Leixões Port of Leixões Portal

905 055
349 064

Plataforma Comum Common Platform

33 996

PIPE PIPE

521 995

PORTMOS PORTMOS
Portal Interno (Intranet) Internal Portal (Intranet)

81 527

Sistema de Informação e Gestão Information and Management Systems

39 092

Outras Acções Other Actions

62 393

Investimentos de Natureza Residual e Recorrente Investments oF Residual and Recurrent Nature

87 209

Intervenções no Porto do Douro, Via Navegável e Frente Atlântica
INTERVENTIONS IN THE PORT OF DOURO, WATERWAY AND ATLANTIC FRONT

606 826

TOTAL INVESTIMENTO 2007 TOTAL INVESTMENT 2007

35 751 809
Unid. Unit Euros
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Acessibilidades Marítimas ao Porto de Leixões
Maritime Accessibilities to Port of Leixões
A acção relacionada com o Aumento da Capacidade de Navegabili-

The action related with the Increase of the Navigability

dade do Porto, assumiu-se como determinante no Plano Estratégico

Capacity of the Port has proven decisive in the Strate-

de Desenvolvimento do Porto de Leixões, pois permitiu potenciar um
aumento significativo da capacidade do porto, garantindo o acesso a

gic Development Plan of the Port of Leixões, as it has
allowed port capacity to be freed up, ensuring access
to “panamax” vessels and thereby bringing the Port of

navios tipo “panamax” e, por esse facto, colocando o Porto de Lei-

Leixões into line with current development in Maritime

xões na corrente de desenvolvimento actual do Transporte Marítimo,

Transport, as well as with the requirements associated

aproximando-o igualmente dos requisitos associados às necessidades

with the needs of logistic chains.

das cadeias logísticas.

Acessibilidades Terrestres e Infra-estruturas
Portuárias
Land Accessibilities and Port Infrastructures
A nova Portaria Principal do Porto de Leixões entrará em funcionamen-

The new Main Gateway at Port of Leixões shall come

to no início de 2008 e vai melhorar significativamente as acessibilidade

into operation in early 2008 and will significantly im-

terrestres ao porto, diminuindo, por um lado, os tempos de imobilização
dos camiões nas portarias e aumentando, por outro, a velocidade média

prove land accessibilities to the port, on the one hand,
reducing truck immobilisation times at the Gateways
and on the other, increasing the average speed of traffic

do tráfego nas imediações do porto, o que vai assegurar a diminuição

in the immediate vicinity of the port, thereby ensuring a

dos tempos de transporte das mercadorias que passam por Leixões e

reduction in transport times for the commodities pass-

contribuir para a qualidade de vida nas zonas urbanas envolventes ao

ing through Leixões and contributing to quality of life in

porto de Leixões.

the urban areas surrounding the Port of Leixões.

Reabilitação e Reconversão de Infra-estruturas
Rehabilitation and Reconversion of Infrastructures
A construção do Novo Terminal Multiusos do Molhe Sul continua a

The construction of the New Multi-purpose Terminal at

decorrer, prevendo-se que se prolongue até meados de 2008. Esta

the South Mole is still ongoing and is set to continue un-

obra visa a requalificação e reaproveitamento do Molhe Sul do Porto de
Leixões para o desenvolvimento do Transporte Marítimo de Curta Distância e das Auto-estradas do Mar, essencialmente através da melhoria

til mid-2008. This work sets out to reclassify and reuse
the South Mole of the Port of Leixões to develop Short
Sea Shipping and the Motorways of the Sea, essentially
by improving conditions for Ro-Ro traffic.

das condições de movimentação do tráfego Ro-Ro.

Estruturação da Plataforma Logística
Structuring of Logistics Platform
A Plataforma Logística de Leixões é um dos investimentos em destaque

The Logistics Platform of Leixões is one of the major

nos próximos anos e será constituída pelo Pólo de Gonçalves e pelo

investments for the forthcoming years. It will involve

Pólo de Gatões/Guifões, estando neste momento concluídos o Estudo
de Viabilidade e de Vocações dos Espaços da Plataforma Logística e

the Gonçalves Pole and the Gatões/Guifões Pole and
the Study of the Viability and the Applications of different sites on the Logistics’ Platform and the Study of

o Estudo de Enquadramento Aduaneiro. A elaboração do Projecto de

Customs Integration are currently being completed. The

Execução da Plataforma Logística de Leixões está a ainda a decorrer.

drafting of the Final Design of the Logistics’ Platform

Relativamente à criação das acessibilidades rodo-ferroviárias, está qua-

of Leixões is still ongoing. As regards the creation of
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road-railway accessibilities, the final design for the road

se concluído o projecto de execução da acessibilidade rodoviária ao

accessibility to the Gonçalves Pole has almost been

Pólo de Gonçalves, tendo sido reconhecido o interesse público para

completed, and public interest has been recognised
for the purposes of intervening in the area classified

efeitos de intervenção na área classificada como REN (Reserva Ecoló-

as REN (National Ecological Reserve). In this way the

gica Nacional). Foi, assim, dado início aos processos de expropriação

expropriation processes were commenced for the sites

dos terrenos associados à construção da acessibilidade rodoviária ao

associated with the construction of road accessibility to

Pólo de Gonçalves, embora não se tenha concretizado ainda até ao

the Gonçalves Pole, though as envisaged the respective
expropriations have not been carried out to date.

momento, tal como previsto, as respectivas expropriações.

In this regard, the Strategic Environmental Evaluation

Neste âmbito, decorreram ainda a nível nacional o Estudo de Avaliação

Study of the Logistical Portugal Programme and the

Ambiental Estratégica do Programa Portugal Logístico e o Estudo de

Study to Implement the National Network of Logistical

Concretização e Implementação da Rede Nacional de Plataformas Lo-

Platforms were also carried out nationwide, in which

gísticas, nos quais a APDL participou financeiramente.

APDL was involved financially.

Comunicações e Informática
Communications and Computing
In this field worthy of special mention is the invest-

Neste campo, destaca-se o investimento em curso relacionado com

ment in progress related with PCOM - Common Port

a PCOM - Plataforma Comum de Gestão Portuária entre as Autorida-

Management Platform between the Port Authorities of
Leixões, Lisbon and Sines. This investment consists of

des Portuárias de Leixões Lisboa e Sines. Este investimento consiste

the development of a common applicational solution

no desenvolvimento de uma solução aplicacional comum, respeitan-

relating to the protocol established between the Port

do o protocolo estabelecido entre as Administrações Portuárias e a

Administrations and the Customs Authority (DGAIEC –

Autoridade Aduaneira (DGAIEC – Direcção Geral das Alfândegas e

General-Directorate of Customs and Special Consumer

Impostos Especiais sobre o Consumo) e cujo objectivo será o de per-

Taxes) whose objective shall be that of allowing the economic agents (port operators, vessel and cargo service

mitir que os agentes económicos (operadores portuários, prestadores

suppliers , shipping agents, freight-forwarders, road and

de serviços a navios e a cargas, agentes de navegação, transitários,

railway carriers) to be connected to one sole system and

transportadores rodoviários e ferroviários) se liguem a um só sistema

to present their information in a single way, regardless

e apresentem a sua informação por uma única via, independentemente

of their destinations. This objective meets the guidelines
and requirements of the European Commission in terms

dos seus destinos. Este objectivo vai de encontro às orientações e

of the Motorways of the Sea network which sets out to

exigências da Comissão Europeia no âmbito da rede das Auto-estradas

achieve the convergence of the information systems of

Marítimas, que visa a convergência dos sistemas de informação das vá-

the various State Authorities (port, maritime, customs,

rias Autoridades de Estado (portuária, marítima, aduaneira, de fronteira,

border, hygiene and veterinary) on a common port platform (“single port window”).

de sanidade e veterinária) numa plataforma comum portuária (“janela
única portuária”).

Projectos de I&D e Cooperação
R&D and Cooperation Projects
APDL is still involved in various International Coopera-

A APDL continua envolvida em diversos projectos de I&D e de Coope-

tion R&D projects which seek to improve the competi-

ração Internacional que visam a melhoria da competitividade do porto

tiveness of the Port of Leixões and to strengthen its
positioning in the port ranking, to wit:
• R&D:
- MARINE – Maritime Incident Research and Innovation Network;
- GASD – Green Atlantic for Sustainable Development;

de Leixões e o reforço do seu posicionamento no ranking portuário,
nomeadamente:
• I&D:
·-MARINE – Maritime Incident Research and Innovation Network;
- GASD – Green Atlantic for Sustainable Development;
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- MARPORT - Sistema de Previsão da Agitação Marítima em Portos

- MARPORT – Maritime Agitation Forecasting System
at Portuguese Ports;

Portugueses;
- PISCIS – Protótipo de um Sistema Integrado para Amostragem Intensiva do Oceano Costeiro;
- KOS – Kit de Operações Subaquáticas, no domínio das condições
de monitorização e manutenção das infra-estruturas marítimas sub-

- PISCIS – Prototype of an Integrated System for Intensive Sampling of the Coastal Ocean;
- KOS – Subaquatic Operations Kit for the monitoring
and maintenance of submersible maritime infrastructures.
• Cooperation:

mersas.

- ATMOS – Atlantic Arc Motorways of the Sea;

• Cooperação:

- PLACA 4 S – Promotion of the Sustainable Short

- ATMOS – Atlantic Arc Motorways of the Sea;
- PLACA 4 S – Promoção das Linhas Sustentáveis de Transporte
Marítimo de Curta Distância;
- SUDEST - Sustainable Development of Sea Town (que objectiva o

Seashipping;
- SUDEST - Sustainable Development of Sea Town
(which seeks to develop urban and landscaping integration projects).
These projects allow potential commercial opportunities

desenvolvimento de projectos de integração urbana e paisagística).

to be opened up, to develop the interchange of good

Estes projectos permitem abrir potenciais oportunidades comerciais,

practices and to assess our relative position in the com-

desenvolver o intercâmbio de boas práticas e aferir a nossa posição

petitive environment.

relativa na envolvente competitiva.

Fontes de financiamento
Sources of financing
Neste exercício, o investimento concretizado pela APDL foi financiado

In this financial year, the investment made by APDL was

em igual parte por fundos próprios e fundos alheios. A componente

financed equally by own funds and third-party funds.

relativa a investimento com financiamento externo diz respeito à comparticipação comunitária do POAT – Programa Operacional de Acessi-

The component relating to investment with external
financing relates to the community aid of POAT – Operational Programme for Access and Transport (ERDF),

bilidades e Transportes (FEDER), da Medida de Investigação em Con-

of the Research in Consortium Framework of POSI/

sórcio do POSI/POCTI (FEDER) e à comparticipação do Orçamento

POCTI (ERDF) and of State Budget subsiding through

de Estado, através do Cap. 50º.
As candidaturas efectuadas a fontes de comparticipação externas
foram:

of Chapter 50.
The applications made to external sources of contributions were:
• E RDF: Improvement to Maritime Accessibilities to Port

• FEDER: Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto de Leixões;

of Leixões; Multi-purpose Terminal of Port of Leixões;

Terminal Multiusos do Porto de Leixões; VILPL – Via Interna de Liga-

VILPL – Internal Connecting Road to Port of Leixões,

ção ao Porto de Leixões, Portaria Principal do Porto de Leixões;

Main Gateway of the Port of Leixões;
• POSI/ POCTI: PISCIS – Prototype of an Integrated

• POSI/ POCTI: PISCIS – Protótipo de um Sistema Integrado para

System for Intensive Sampling of the Coastal Ocean,

Amostragem Intensiva do Oceano Costeiro, KOS – Kit de Operações

KOS – Subaquatic Operations Kit and SCOPe –Elec-

Subaquáticas e SCOPe – Sistema da Comunidade Portuária Electrónico;
• Cap. 50º do O.E.: Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto de
Leixões, Multimodalidade e Logística e VILPL – Via Interior de Ligação

tronic Port Community System;
• Chapter 50. of the State Budget: Improvement to Maritime Accessibilities to Port of Leixões, Multimodality
and Logistics and VILPL – Internal Connecting Road
to Port of Leixões.
In 2007, the investment subsidies from EU and national

ao Porto de Leixões.
Em 2007 os subsídios ao investimento, comunitários e nacionais, recebidos pela APDL foram os seguintes:
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received by APDL were as follows:

2007
15 889

POAT (FEDER) POAT (ERDF)

83

POSI/POCTI /(FEDER) POSI/ POCTI (ERDF)

1 899

O. E. – Cap. 50º STATE BUDGET CHAP.50

TOTAL

17 871
Unid. Unit 1000 Euros

The table below shows the recent development of the

O quadro seguinte apresenta a evolução recente das fontes de finan-

sources of financing of the investment made by APDL:

ciamento do investimento desenvolvido pela APDL:

2007

2006

2005

15 889

11 104

720

83

17

–

1 899

2 329

1 658

Fundos Própriosº OWN FUNDS

17 881

8 970

4 998

TOTAL

35 752

22 420

7 376

POAT (FEDER) POAT (ERDF)
POSI/POCTI /(FEDER) POSI/ POCTI (ERDF)
O. E. – Cap. 50º STATE BUDGET CHAP.50

Unid. Unit 1000 Euros
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The financial year of 2007 ended with Net Income of al-

O exercício económico de 2007 terminou com Resultados Líquidos

most 6 million Euros, a figure very close to that attained

de quase 6 milhões de euros, um valor muito próximo do atingido em

in 2006, but substantially higher (1 million Euros higher)
than that projected in the Activities’ Plan and Budget for

2006, mas substancialmente mais elevado (1 milhão de euros acima)

the year now drawing to a close.

do que o projectado no Plano de Actividades e Orçamento para o ano

This healthy performance can be put down to the major

agora findo.

growth in port activity, reflected in the Operating Income,

O bom desempenho fica a dever-se ao crescimento significativo da

which slightly exceeds 4 million Euros, up 57% on that
budgeted.

actividade portuária, reflectido nos Resultados Operacionais que ul-

So that the comparison of the Operating Income for

trapassam ligeiramente os 4 milhões de euros, mais 57% do que o

2007 with those of 2006 is correctly interpreted – there

orçamentado.

has been a fall of almost 1.5 million Euros (- 26%) - it

Para que a comparação dos Resultados Operacionais de 2007 com os

should be remembered that in the year under analysis

de 2006 seja correctamente interpretada – regista-se uma quebra de

Operating Profits and Income had an exceptional benefit of 1.6 million Euros owing to the fact that there were

quase 1,5 milhão de euros (- 26%) - recorda-se que no ano transacto

two concession contracts for the Oil terminal with differ-

os Proveitos e os Resultados Operacionais foram excepcionalmente

ent billing rules.

beneficiados em 1,6 milhões de euros, pelo facto de terem coexistido
dois contratos de concessão do Terminal Petroleiro com diferentes regras de facturação.
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FORMAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS NET INCOME CALCULATION
ORÇ. 2007
BUDG. 2007

VAR. %
REAL/ORÇAM.
VAR.%
REAL/ BUDG.

2007

2006

VAR. %
07/06

Resultados Operacionais OPERATING INCOME

4 064

5 499

-26,1%

2 591

56,9%

Resultados Financeiros FINANCIAL INCOME

1 855

1 442

28,6%

1 682

10,3%

Resultados Extraordinários SURPLUS INCOME

2 019

1 911

5,7%

2 435

-17,1%

Resultados (Antes Impostos)
CURRENT INCOME (BEFORE TAXES)

7 938

8 852

-10,3%

6 708

18,3%

-1 986

-2 780

-28,6%

-1 743

13,9%

- 159

- 746

- 66

Imposto Corrente CURRENT TAX

-1 827

-2 034

-1 677

Resultados Líquidos NET INCOME

5 952

6 072

Imposto s/ o Rendimento INCOME TAX
Impostos Diferidos DEFERRED TAXES

-2,0%

4 965

19,9%
Unid. Unit 1000 Euros

Na formação dos Resultados Líquidos ressalta também o contributo

Also worthy of mention in the formation of Net Income

positivo quer dos Resultados Financeiros, quer dos Extraordinários:

is the positive contribution both of Financial and Surplus

• Relativamente aos Resultados Financeiros, com um crescimento de
quase 30% relativamente ao ano anterior e de 10% relativamente ao

Income:
• As regards Financial Income, which grew by almost
30% on the previous year and 10% on the budgeted

orçamentado, a evolução constatada decorre da contínua subida da

amount, the evolution observed derives from the con-

Euribor ao longo dos dois últimos anos.

tinuous rise in Euribor over the last two years.

• Quanto aos Resultados Extraordinários, que atingem os 2 milhões de
euros (mais cerca de 6% do que em 2006) ficaram aquém do mon-

• As regards Surplus Income, which stood at 2 million
Euros (closer to 6% than in 2006) they fell short of
the budgeted amount (17%), as a result of the delay in

tante orçamentado (17%), em consequência do atraso na conclusão

the completion of some investment projects, bringing

de alguns projectos de investimento, o que provocou uma imputação

about a lower imputation of subsidies to investment in

menor de subsídios ao investimento no exercício.
Analisando os Resultados Operacionais, os factos a realçar no final

the financial year.
After an analysis of the Operating Income, at the end
of the financial year the following facts are worth high-

deste exercício são os seguintes:

lighting:

• os Proveitos Operacionais cresceram 4,5% não só relativamente ao

• Operating Profit grew by 4.5%, not only relating to

ano anterior, mas também comparativamente com o orçamentado.
• Os Custos Operacionais aumentaram cerca de 10% relativamente
a 2006, um agravamento que excedeu o projectado no orçamento
cerca de 1%.

the previous year, but also when compared with that
budgeted.
• Operating Costs were up by around 10% on 2006, an
increase which was greater than that projected in the
budget of around 1%.

Desta forma, os Resultados Operacionais, apesar de decrescerem
26% quando comparados com os do ano transacto, superaram em
cerca de 1,5 milhão de euros os orçamentados, como se pode observar no quadro seguinte.
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In this way, Operating Income, despite falling by 26%
when compared with those of the year under analysis,
were about 1.5 million Euros up on that budgeted as
can be observed from the table below.

RESULTADOS OPERACIONAIS OPERATING RESULTS
ORÇ.
2007
BUDG.
2007

VAR. %
REAL/ORÇAM.
VAR.%
REAL/ BUDG.

2007

2006

VAR. %
07/06

39 447

37 828

4,3%

37 899

4,1%

2 038

2 061

-1,1%

2 030

0,4%

327

108

202,8%

88

271,6%

41 812

39 997

4,5%

40 017

4,5%

Cmvc +Fornec. e Serv. Esternos
CONSUMABLE SUPPLIES +EXT. SERVS. AND SUPPL.

10 448

8 893

17,5%

9 652

8,2%

Custos Com o Pessoal PERSONNEL COSTS

12 572

11 838

6,2%

12 478

0,8%

1 783

1 794

-0,6%

1 794

-0,6%

TOTAL 2

24 803

22 525

10,1%

23 924

3,7%

Amortizações, Ajust. e Provisões
DEPRECIATIONS, ADJUST. and PROVISIONS

12 945

11 972

8,1%

13 501

-4,1%

TOTAL 3

37 748

34 497

9,4%

37 425

0,9%

Ebitda (1-2) EBITDA (1-2)

17 009

17 472

-2,6%

16 093

5,7%

4 064

5 500

-26,1%

2 592

56,8%

Proveitos Operacionais OPERATING PROFITS
Prestação de Serviços RENDERING OF SERVICES
Proveitos Suplementares SUPPLEMENTARY PROFITS
Outros Proveitos Operacionais
OTHER OPERATING PROFITS

TOTAL 1
Custos Operacionais OPERATING COSTS

Outros Custos Operacionais OTHER OPERATING COSTS

Ebit (Resultados Operacionais ) (1-3)
EBIT (Operating income ) (1-3)

Unid. Unit 1000 Euros

EBITDA, the indicator par excellence of the capacity of

O EBITDA, indicador por excelência da capacidade de uma empresa

a company to generate value, is almost 1 million Euros

gerar valor, é superior em quase 1 milhão de euros ao projectado há

greater than that projected a year ago, expressing the
highly positive evolution in Operating Profits which grew

um ano atrás, traduzindo a evolução francamente positiva dos Proveitos

at a rate higher than that of Costs, to wit Rendering of

Operacionais, que cresceram a uma taxa superior à dos Custos, nome-

Services.

adamente a Prestação de Serviços.

In actual fact, port activity and the services rendered as-

Efectivamente, a actividade portuária e os serviços prestados a ela

sociated therewith evolved in positive fashion and well
above that projected quantitatively for the various busi-

associados evoluíram de forma positiva e bem acima do projectado

ness areas, as can be observed from the table below

quantitativamente para as diversas áreas de negócio, como se pode

which describes the various items going to make up

constatar no quadro seguinte, que descreve as diferentes rubricas

Rendering of Services.

constitutivas da Prestação de Serviços.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RENDERING OF SERVICES
ORÇ.
VAR. %
2007 REAL/ORÇAM.
BUDG.
VAR.%
2007
REAL/ BUDG.

2007

2006

VAR. %
07/06

Tup- Navio TUP- SHIP

3 275

2 950

11,0%

3 027

8,2%

Serviço de Pilotagem PILOTAGE SERVICES

2 611

2 451

6,5%

2 514

3,9%

Serviço de Reboque TOWAGE SERVICES

3 246

2 633

23,3%

2 698

20,3%

Uso de Equipamento Maritimo
USE OF MARITIME EQUIPMENT

389

364

6,9%

528

-26,3%

Serviço de Amarração MOORING SERVICES

673

636

5,8%

652

3,2%

10 194

9 034

12,8%

9 419

8,2%

3 848

3 390

13,5%

3 704

3,9%

32

52

-38,5%

93

-65,6%

3 880

3 442

12,7%

3 797

2,2%

7 279

8 904

-18,3%

7 003

3,9%

11 923

10 823

10,2%

11 504

3,6%

Terminal Carga Geral e Granéis
GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL

2 699

2 592

4,1%

2 783

-3,0%

Terminal de Cimentos CEMENT TERMINAL

1 361

1 320

3,1%

1 361

0,0%

631

407

55,0%

607

4,0%

23 893

24 046

-0,6%

23 258

2,7%

1 479

1 306

13,2%

1 424

3,9%

39 446

37 828

4,3%

37 898

4,1%

Prestação de Serviços RENDERING OF SERVICES
Serviços Prestados ao Navio
SERVICES PROVIDED TO VESSELS

Serviços Prestados à Mercadoria
SERVICES PROVIDED TO COMMODITY
Tup - Carga TUP – CARGO
Outros Serviços OTHER SERVICES

Concessões CONCESSIONS
Terminal Petroleiro OIL TERMINAL
Terminal de Contentores CONTAINER TERMINAL

Outras Concessões OTHER CONCESSIONS

Fornecimentos e Serviços Diversos
OTHER SERVICES AND SUPPLIES

TOTAL

Unid. Unit 1000 Euros

Excluindo a situação particular da Concessão da Petrogal, não compa-

With the exception of the specific situation of the Petro-

rável com 2006, conforme referido atrás, as diferentes áreas de negó-

gal Concession, not comparable with 2006, as men-

cio demonstram crescimentos muito significativos quando comparados
com o ano anterior. A única excepção é a relacionada com o tráfego

tioned above, the various business areas demonstrate
very significant growth when compared with last year.
The sole exception is that related with Ro-Ro traffic by

Ro-Ro, pelo facto de ter sido suspensa em Abril de 2007 a linha Sea-

the fact that the Sea-Road line was suspended in April

Road.

2007.

Relativamente ao orçamentado, para além desta situação (que originou
um desvio negativo de 60 mil euros em “Serviços prestados à mercadoria – Outros serviços) há mais duas com um desvio desfavorável:

As regards that budgeted, besides this situation (which
brought about a negative deviation of 60,000 Euros
under “Services rendered to the commodity – Other
services) there is a further two with an unfavourable
deviation:
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• “Use of Maritime Equipment” with 140,000 Euros less

• “Uso de Equipamento Marítimo” com menos 140 mil euros de provei-

in income and related solely with the specific towage

tos e relacionado exclusivamente com o serviço específico prestado

service provided to Petrogal during “crude” unloading
operations at the Ocean Terminal: the protocol estab-

à Petrogal por rebocadores durante as operações de descarga de

lished with the Concession-holder set tariffs lower

“crude” no Terminal Oceânico: o protocolo estabelecido com a Con-

than those forecast in the Budget.

cessionária fixou tarifas inferiores às estimadas previsionalmente no

• The fixed income from the General Cargo and Bulk
Terminal which was down by around 85 000 Euros,
because the lack of operationality of some embankments areas, walls and quays as a consequence of the

Orçamento.
• O Terminal de Carga Geral e Granéis originou rendas fixas inferiores
em cerca de 85 mil euros, porque se prolongou por mais meses do

works on the “Expansion of the Central Span and the

que o esperado a inoperacionalidade de algumas áreas de terraple-

replacement of the Drawbridge” lasting longer than

nos e muro-cais em consequência das obras de “Alargamento do Vão

expected.
Besides, the evolution in quantity as regards the previous year both in terms of the tonnes of commodities
handled and of the vessels’ GT (Gross Tonnage) which

Central e substituição da Ponte Móvel”.
De resto a evolução em quantidade relativamente ao ano anterior, quer
das toneladas de mercadorias movimentadas, quer da GT (Gross Ton-

sought out Port of Leixões over the last year, fully war-

nage) dos navios que procuraram o porto de Leixões no último ano,

rants the growth in the Rendering of Services:

justifica plenamente o crescimento da Prestação de Serviços:

• Almost 15 million tonnes of commodities loaded and

• Foram atingidos quase os 15 milhões de toneladas de mercadorias

unloaded was attained, with the particularity that only
the Solid bulk class recorded a fall, of 2%;
• All in all, an extra 7% tonnes was handled, with a special mention going to containerised cargo which rose
by 14.5%;
• Container traffic attained 433,000 TEUs;
• Liquid bulk registered a growth of over 3% despite
there having been an interruption in operations at
the Leça Refinery, for maintenance purposes, lasting
around 2 months;
• The GT of those vessels entering the port also grew at
over 6%. Despite the fact that the number of vessels
only increased 1%.
Self-evidently, the strong growth in the handling of com-

carregadas e descarregadas, com a particularidade de apenas a classe dos Granéis Sólidos registar um decréscimo de 2%;
• Globalmente movimentaram-se mais cerca de 7% de toneladas,
destacando-se a mercadoria contentorizada com um acréscimo de
14,5%;
• No tráfego de contentores atingiram-se os 433 mil TEU’s;
• Os Granéis Líquidos registaram um crescimento que supera os 3%,
apesar de ter ocorrido uma interrupção da operação da Refinaria de
Leça, para efeitos de manutenção, durante cerca de 2 meses;
• A GT dos navios entrados no porto cresceu também acima dos 6%.
Isto apesar do número de navios só ter aumentado 1%.

modities at Commercial Quays (excluding Ocean and

Naturalmente que o forte crescimento da movimentação de mercado-

Oil Terminals granted on a concession basis to Petro-

rias nos Cais Comerciais (excluindo os Terminais Petroleiro e Oceâ-

gal), which registered an increase of 10.2% on last

nico concessionados à Petrogal), que registou uma taxa de aumento

year’s figure and of 5% on that projected in the Budget,
leads to an increase in the consumption of production

de 10,2% relativamente ao ano anterior e de 5% relativamente ao pro-

factors, to wit those set out in the External Services and

jectado no Orçamento, induz acréscimo de consumo de factores de

Supplies.

produção, nomeadamente os reflectidos nos Fornecimentos e Serviços

The table analysing the Operating Income shows that

Externos.

External Services and Supplies increased by 17.5% on

No quadro de análise dos Resultados Operacionais pode constatar-se

the 2006 figure and 8% more than that estimated a
year ago, with the item Operating Costs standing out as

que os Fornecimentos e Serviços Externos aumentaram 17,5% relativa-

they evolved less favourably.

mente a 2006 e mais de 8% do que o estimado há um ano atrás, sendo

Whilst the growth in operating activity largely explains

a rubrica dos Custos Operacionais que se destaca por uma evolução

the increase in costs borne, there are other factors

menos favorável.

which helped to a significant increase in some of the
items of External Services and Supplies:

Se o crescimento da actividade operacional explica uma boa parte do
aumento dos custos suportados, há outros factores que ajudaram a
um acréscimo significativo de algumas rubricas de Fornecimentos e
Serviços Externos:
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CMVMC + FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS CONSUMABLE SUPPLIES + EXTERNAL SERVICES AND SUPPLIES
ORÇ.
VAR. %
2007 REAL/ORÇAM.
BUDG.
VAR.%
2007
REAL/ BUDG.

2007

2006

VAR. %
07/06

562

467

20,3%

481

16,8%

21

42

-50,0%

44

-52,3%

583

509

14,5%

525

11,0%

903

687

31,4%

729

23,9%

2 622

2 190

19,7%

2 220

18,1%

Publicidade e Propaganda ADVERTISING AND LITERATURE

667

444

50,2%

424

57,3%

Limpeza, Higiene e Conforto
CLEANLINESS, HYGIENE AND COMFORT

564

453

24,5%

469

20,3%

1 272

1 123

13,3%

1 156

10,0%

670

528

26,9%

528

26,9%

580

458

26,6%

1 000

-42,0%

2 587

2 501

3,4%

2 601

-0,5%

9 865

8 384

17,7%

9 127

8,1%

10 448

8 893

17,5%

9 652

8,2%

Custo Materiais Consumidos
COST OF MATERIAL CONSUMED
Combustíveis FUEL
Outros Materiais OTHER MATERIALS

Fornec. e Serviços Externos
EXTERNAL SUPPLIES AND SERVS.
Electricidade ELECTRICITY
Conservação e Reparação UPKEEP AND REPAIR

Vigilância e Segurança SURVEILLANCE AND SAFETY
Trabalhos Especializados SPECIALISED WORKS
Dragagens DREDGING
Outros F. S. E. OTHER E.S.S.

TOTAL

Unid. Unit 1000 Euros

• Os Combustíveis, matéria prima essencial para a frota naval, envol-

• Fuel, a raw material which is vital to the vessel fleet

vida na prestação de serviços de reboque, aluguer de equipamento

providing towage, the rental of maritime equipment and

marítimo e pilotagem, tiveram uma progressão acentuada nos preços,
em consequência da escalada dos preços do petróleo no mercado
mundial.

pilotage, saw its prices rise sharply as a consequence
of the hiking up of oil prices on the world market.
• Electrical Energy prices have also risen considerably
since late 2006 which, combined with the need for

• Na Energia Eléctrica assistiu-se também a aumentos de preços consideráveis desde o final de 2006, o que aliado à necessidade de maior
consumo por acréscimo de actividade, induziu um crescimento de
31% desta natureza de custo relativamente ao ano transacto.
• Os custos com Conservação e Reparação crescem cerca de 20%.
O contínuo investimento nas tecnologias de informação e comunicação implicam custos acrescidos com contratos de manutenção e
assistência.

greater consumption owing to increased activity, led to
31% growth in this nature of cost compared with the
year under analysis.
• Upkeep and Repair costs grew by around 20%.
The ongoing investment in information and communications’ technologies has entailed additional costs on
maintenance and assistance contracts.
The same is true of the fields of port safety and maritime safety: a greater quantity of, and more sophisticated equipment and applicational systems, requiring

Idêntica realidade se verifica nas áreas da segurança portuária e segurança marítima: maior quantidade e mais sofisticados equipamentos e
sistemas aplicacionais, a exigir assistência especializada e permanente.
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specialised, permanent assistance.
• Advertising and Literature registered a very high
growth rate: 50%

Participation, in conjunction with the other concessionholders, in the main fairs and events staged worldwide
in the fields of maritime transport and logistics, largely
explains this cost increase.

• A Publicidade e Propaganda regista uma taxa de crescimento muito
significativa: 50%
A participação, em conjunto com os concessionários, nas principais

• Cleaning, Hygiene and Comfort expenses were pe-

feiras e eventos realizados a nível mundial nas áreas do transporte

nalised by growing costs with waste collection and

marítimo e da logística explica em grande parte aquele aumento de

processing.

custos.

Environmental preservation policies entail additional
costs deriving from the implementation of new prac-

• As despesas com a Limpeza, Higiene e Conforto foram penaliza-

tices, many of them already regulated in national leg-

das por custos crescentes com a recolha e tratamento de resíduos.

islation.

As políticas de preservação do ambiente acarretam custos adicionais

• The Specialised Works have had high growth justified
by the financial and asset valuations of the Port of Viana and the asset valuation of Silos de Leixões.
Whilst the Silos of Leixões were integrated into the

decorrentes da implantação de novas práticas, muitas delas regulamentadas já na legislação nacional.
• Os Trabalhos Especializados registam um crescimento elevado, justi-

assets of the Port of Leixões, the transformation of

ficado pelas avaliações financeira e patrimonial do Porto de Viana e a

the Port of Viana into a public limited company, wholly

avaliação patrimonial dos Silos de Leixões.

owned by APDL, has not yet been implemented in

Enquanto os Silos de Leixões foram integrados na esfera patrimonial

2007.
• Finally, the Maintenance Dredging cost 26.6% more

do Porto de Leixões, a transformação do Porto de Viana em sociedade

than in 2006, but well below the amount budgeted for

anónima, participada a 100% pela APDL, ainda não se concretizou

the year.

em 2007.

The fact that the “Deepening of the Rotation Basin
and of the access channel to the Inner Docks” and
the “Expansion of the central span and replacement

• Finalmente, as Dragagens de Manutenção custaram mais 26,6% do
que em 2006, mas ficando muito abaixo do valor orçamentado para

of the Drawbridge” works contracts have lasted longer

o ano.

than expected, explains the evolution observed in this

O facto de se terem prolongado por mais tempo do que o esperado

nature of costs.

as empreitadas de “Aprofundamento da bacia de rotação e do canal

Also impacting the Operating Income were Depreciations of Fixed Assets that grew by almost 1 million Euros on the previous year. Even so, they were over half
a million Euros lower than the amount projected in the

de acesso às docas interiores” e “Alargamento do vão central e substituição da Ponte Móvel” explica a evolução observada nesta natureza
de custos.

budget.

Ainda com impacto nos Resultados Operacionais há que considerar as

In actual fact, the considerable investment effort made

Amortizações do Imobilizado, que cresceram quase 1 milhão de euros

in the last two years and the delay of several months in
the completion of some of the larger projects explain

relativamente ao ano anterior. Mesmo assim ficaram mais de meio mi-

the evolution in this costs item.

lhão de euros abaixo do valor projectado no orçamento.

In 2007, investment stood at over 39 million Euros.

Com efeito, o considerável esforço de investimento feito nos dois úl-

This figure includes the 3.8 million at which the Silos of

timos anos e o atraso de vários meses na conclusão de alguns dos

Leixões were valued, incorporated within the assets of
APDL further to the signing of the concession contract

projectos de maior dimensão explicam a evolução desta rubrica de

between the State and Silos de Leixões, Unipessoal,

custos.

Lda.

O investimento atingiu em 2007 um montante que superou os 39 mi-

In this way, the investment effort for Port Administration

lhões de euros. Incluem-se neste valor os 3,8 milhões por que foram

actually stood at 35.8 million Euros.

avaliados os Silos de Leixões, integrados na esfera patrimonial da
APDL, na sequência da assinatura do contrato de concessão entre o
Estado e a Silos de Leixões, Unipessoal, Lda.
Desta forma, o esforço de investimento para a Administração Portuária
cifrou-se verdadeiramente em 35,8 milhões de euros.
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O financiamento do investimento foi cerca de 50% obtido através do

The financing of investment stood at around 50% ob-

FEDER e do Cap. 50º. do Orçamento do Estado, conforme já referido

tained by way of the ERDF and Chapter 50 of the State

noutro capítulo deste relatório.
Mesmo assim, os fundos próprios necessários ao esforço do investi-

Budget, as already referred to in another chapter of this
report.
Even so, the Equity Capital needed for the investment

mento atingiram quase 18 milhões de euros. Mas, devido à boa capa-

effort attained almost 18 million Euros. However, owing

cidade de gerar valor, no final do exercício as Disponibilidades apenas

to the good capacity at generating value at the end of

tinham decrescido 6,3 milhões de euros.
Como resulta da análise do Balanço, a evolução patrimonial ao longo

the financial year, Cash Assets had only fallen 6.3 million Euros.
As can be seen from an analysis of the Balance Sheet,

de 2007 fica caracterizada pelos seguintes factos:

asset evolution over 2007 was characterised by the fol-

• Crescimento do Activo em mais de 18 milhões de euros com uma

lowing facts:

alteração estrutural que privilegia as rubricas de menor liquidez.
• O Imobilizado Líquido cresce perto de 27 milhões de euros, o que

• Growth in Assets of over 18 million Euros with a structural alteration which sets great store by the items of
lower liquidity.

implica que represente agora 80% do conjunto dos bens activos da

• Net Assets grew by around 27 million Euros which

empresa (39 milhões de investimento liquido deduzidos de 12,4 mi-

implies that it now represents 80% of the total assets

lhões de amortizações efectuados no exercício).

of the company (39 million net investment deducting

• O Activo Circulante diminuiu 7,5 milhões de euros, sobretudo pela

12.4 million depreciations made during the financial
year).

redução verificada nas Disponibilidades ( - 6,3 milhões de euros), mas

• Current Assets fell by 7.5 million Euros, in particular

também porque as Dívidas de Terceiros registam um decréscimo de

by dint of the fall in Cash assets ( - 6.3 million Euros),

1,3 milhões de euros.

but also because Third Party Debts fell by 1.3 million

• No que concerne às Dívidas de Terceiros, há que realçar o impacte
benéfico na tesouraria decorrente da alteração legislativa do CIVA

Euros.
• As regards Third Party Debts, it is worth stressing the
beneficial impact on the treasury deriving from the

(no início de 2007) relativamente à liquidação do IVA nas empreita-

legislative alteration to the CIVA – VAT Code (in early

das e fornecimentos e serviços afins de construção civil: o adquirente

2007) as regards the settlement of VAT on works con-

passou a ser o sujeito responsável pela liquidação do imposto, bene-

tracts and similar supplies and services in civil con-

ficiando assim dum processo sem qualquer impacto financeiro, uma

struction: the purchaser is now the party responsible
for paying the tax, thereby benefiting from a process

vez que liquida contabilisticamente o imposto e regista-o simultanea-

without any financial impact, since it pays the tax in

mente como “dedutível”.

accounting terms and simultaneously records it as

Numa fase de forte investimento, esta prática reduz consideravelmen-

“deductible”.

te o Fundo de Maneio necessário. Basta recordar que em 31.12.2006
se aguardava o reembolso de 2,2 milhões de euros, enquanto no final

During a strong investment stage, this practice considerably reduces the Working Capital required. It should
be remembered that on 31.12.2006 the refunding

de 2007 o montante de IVA devido pelo Estado reduzia-se a 0,2 mi-

of 2.2 million Euros was being awaited, whilst in late

lhões, apesar do crescimento das aquisições de investimento.

2007 the amount of VAT owed by the State fell to 0.2

• No 2º. membro do balanço, que retrata a estrutura dos capitais que

million, despite the growth in the investment acquisitions.

financiam os bens do Activo, ressalta essencialmente o crescimento

• In the 2nd item of the balance sheet, which portrays

dos Acréscimos e Diferimentos, à custa dum aumento dos Proveitos

the structure of the capital financing the assets, of par-

Diferidos, leia-se Subsídios ao Investimento, em 15,6 milhões de eu-

ticular note is the growth in Accruals and Deferrals, at

ros.

the cost of an increase in Deferred Profits, in other

Foi já referido que aproximadamente 50% do esforço de investimento

words Investment Subsidies of 15.6 million Euros.
It has already been stated that around 50% of the

em 2007 foi financiado por subsídios ao investimento. Na realidade,

investment effort in 2007 was financed by invest-

foram recepcionados 16 milhões de euros de subsídios comunitários

ment subsidies. In actual fact, 16 million Euros were

e 1,9 milhões de euros do Orçamento de Estado – Cap 50º.

received in Community subsidies and 1.9 million Euros
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from the State Budget – Chapter 50.

By contrast, 2.3 million Euros was deducted for impu-

Por outro lado, foram reduzidos 2,3 milhões de euros para imputação

tation as extraordinary income in the financial year.

como proveitos extraordinários do exercício.

What’s for sure is that Deferred Profits attained 58.7
million Euros at the end of 2007, representing almost

Certo é que os Proveitos Diferidos atingiram o montante de 58,7 mi-

20% of Equity and Third Party Capital which finance

lhões de euros no final de 2007, representando quase 20% dos Capi-

the Assets.

tais Próprio e Alheio que financiam o Activo.

• Third Party Debts in the short-term are worthy of particular mention: despite the growth in activity and investment, they were down by 2.1 million Euros, expressing
a major reduction in the average payment term.
• Finally, Equity Capital grew by 5.7 million Euros, some-

• As Dívidas a Terceiros, curto prazo, merecem uma chamada de atenção: apesar do crescimento da actividade e do investimento, apresentam uma diminuição de 2,1 milhões de euros, traduzindo uma redução
significativa do prazo médio de pagamentos.

what lower than the Net Income for the financial year.

• Finalmente, os Capitais Próprios crescem 5,7 milhões de euros, mon-

As regards the total capital financing Assets, their

tante algo inferior aos Resultados Líquidos do exercício. No conjunto

relative proportion was reduced during the course of
2007: they now account for 63.5%.

dos capitais financiadores do Activo perdem peso relativo ao longo

The variation in Equity Capital can be summarised as

de 2007: representam agora 63,5%.

follows:

A variação ocorrida nos Capitais Próprios resume-se da seguinte forma:

- Reduction resulting from the distribution of dividends

- Redução resultante da distribuição de dividendos no montante de 3

for the sum of 3 million Euros by applying the Net
Income for 2006;

milhões de euros por aplicação dos Resultados Líquidos de 2006;

- Creation of a reserve by including the Silos de

- Criação duma reserva por integração dos Silos de Leixões no patri-

Leixões in the assets of APDL: the silos were valued

mónio da APDL: os silos foram avaliados em 3,8 milhões, mas impli-

at 3.8 million, but entail an asset variation subject

cam uma variação patrimonial sujeita a liquidação de IRC, estimado

to the settlement of Corporation Tax estimated at 1
million. Hence, the Equity Capital has a net increase
of 2.8 million Euros;
- Growth in Equity Capital for the sum of the Net Income for the financial year, in other words, almost 6

em 1 milhão. Assim os capitais próprios têm um acréscimo líquido
de 2,8 milhões de euros;
- Crescimento dos Capitais Próprios no montante dos Resultados
Líquidos do exercício, ou seja, em quase 6 milhões de euros.

million Euros.

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
AN N UAL R E PO RT

2007

95

BALANÇO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL NET WORTH BALANCE SHEET
2007

2006

2007/2006

1000
EUROS

%

1000
EUROS

%

1000
EUROS

249 841

80,2%

223 202

76,1%

26 639

47 275

15,2%

54 836

18,7%

-7 561

122

0,0%

119

0,0%

3

6 222

2,0%

7 508

2,6%

-1 286

40 931

13,1%

47 209

16,1%

-6 278

14 515

4,7%

15 209

5,2%

- 694

777

0,2%

662

0,2%

115

1 318

0,4%

1 920

0,7%

- 602

12 420

4,0%

12 627

4,3%

- 207

TOTAL DO ACTIVO TOTAL ASSETS

311 631

100,0%

293 247

100,0%

18 384

Capital Próprio EQUITY CAPITAL

197 882

63,5%

192 170

65,5%

5 712

45 048

14,5%

45 686

15,6%

- 638

39 203

12,6%

39 287

13,4%

- 84

4 996

1,6%

4 776

1,6%

220

849

0,3%

1 623

0,6%

- 774

36

0,0%

93

0,0%

- 57

7 855

2,5%

9 950

3,4%

-2 095

60 810

19,5%

45 348

15,5%

15 462

1 461

0,5%

1 562

0,5%

- 101

58 698

18,8%

43 086

14,7%

15 612

651

0,2%

700

0,2%

- 49

311 631

100,0%

293 247

100,0%

18 384

Imobilizado FIXED ASSETS
Activo Circulante CURRENT ASSETS
Existências STOCKS
Dívidas de Terceiros C. Prazo SHORT-TERM DEBTORS
Disponibilidades CASH ASSETS
Acréscimos e Diferimentos ACCRUALS AND DEFERMENTS
Acréscimos de Proveitos PROFIT ACCRUALS
Custos Diferidos DEFERRED COSTS
Activos P/Impostos Diferidos ASSETS FOR DEFERRED TAXES

Provisões PROVISIONS
Enc. Futuros Subsist. de Saúde FUTURE COSTS HEALTH SUBSYST.
Fundo de Pensões Ex-Inpp PENSION FUND FORMER INPP
Outras Provisões OTHER PROVISIONS
Dívidas a Terceiros M.L.P. MED.-TO 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

PASSIVO+ SIT. LIQUIDA LIABILITIES+ NET WORTH

Concluindo a análise económico-financeira do exercício de 2007 refe-

To round up the economic and financial analysis for the

rem-se os aspectos mais relevantes da evolução ocorrida:

financial year of 2007, the most relevant aspects of the

• Os Resultados Líquidos situaram-se num montante muito próximo dos
6 milhões de euros, excedendo os valores projectados no Orçamento
em consequência de se ter alcançado um crescimento da actividade
portuária francamente superior à fixada no Plano de Actividades e

evolution which occurred are referred to:
• Net Income stood at very nearly 6 million Euros, exceeding the amounts projected in the Budget as a result of
having achieved growth in port activity well above that
set in the Activities Plan and Budget. (P.A.O.)
• E BITDA stood at 17 million Euros, 6% up on that pro-

Orçamento. (P.A.O.)
• O EBITDA atingiu os 17 milhões de euros, mais 6% do que o projectado, enquanto a margem EBITDA (EBITDA/Prestação de Serviços)
revela uma taxa de 43,1% contra 42,5 do P.A.O.
• O Cash-Flow (Resultados Líquidos + Amortizações, Ajustamentos e
Provisões) atinge 18,9 milhões de euros, superior aos 18 milhões de
euros obtidos em 2006 e aos 18,5 previstos no P.A.O.
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jected, whilst the EBITDA margin (EBITDA/ Rendering of Services) stood at a rate of 43.1% as opposed
to 42.5 in the P.A.O.
• Cash-Flow (Net Income + Depreciations, Adjustments
and Provisions) attained 18.9 million Euros, greater
than the 18 million Euros obtained in 2006 and the
18.5 foreseen in the P.A.O.

The leverage of the financial function and of the fis-

Para este bom resultado contribuiu a alavancagem da função financei-

cal effect, more favourable in 2007 contributed to this

ra e do efeito fiscal, mais favoráveis em 2007.

good performance.
• The asset structure is still demonstrating great financial

• A estrutura patrimonial continua a demonstrar enorme solidez finan-

soundness, ensuring the best conditions for obtaining

ceira, garantindo as melhores condições para a obtenção de financia-

the third-party financing, should this prove necessary.

mento alheio, se tal se vier a mostrar necessário.

• The average payment term to suppliers was reduced
from 82 to 48 days, falling by over 40%.
The table of economic and financial indicators summarised this evolution.

• O prazo médio de pagamento a fornecedores reduziu de 82 para 48
dias, diminuindo mais de 40%.
O quadro dos indicadores económico-financeiros sumariza esta evolução.

INDICADORES ECONÓMICOS E FINANCEIROS ECONOMIC AND FINANCIAL INDICATORS
2007

2006

ORÇ. 2007
BUDG. 2007

Liquidez (1) LIQUIDITY (1)

5,16

4,82

3,96

Autonomia Financeira (2) FINANCIAL AUTONOMY (2)

0,63

0,66

0,63

Solvabilidade (3) SOLVENCY (3)

1,74

1,90

1,73

Capacidade de Endividamento (4) INDEBTEDNESS CAPACITY (4)

0,37

0,34

0,37

Prazo Médio de Cobrança (em dias) AVERAGE COLLECTING TIME ( in days)

41

42

42

Prazo Médio de Pagamento (em dias) AVERAGE PAYING TIME (in days)

48

82

72

4 064

5 499

2 592

Ebitda (Milhares de Euros) (6) EBITDA (thousand Euros) (6)

17 009

17 471

16 093

Cash-Flow (Milhares de Euros) (7) CASH-FLOW (thousand Euros) (7)

18 897

18 044

18 467

Margem Ebit (em %) (8) EBIT MARGIN (in %) (8)

10,3%

14,5

6,8%

Margem Ebitda (em %) (9) EBITDA MARGIN (in %) (9)

43,1%

46,2

42,5%

Rentabilidade Operacional do Activo (em %) (10)
OPERATIONAL PROFITABILITY OF ASSETS (in %) (10)

1,3

1,9

1,6%

Rentabilidade Dos Cap. Próprios (em %) (11) RETURN ON EQUITY CAPITAL (in %) (11)

3,0

3,2

2,5%

Financeiros FINANCIAL

Económicos ECONOMIC
Ebit (Milhares de Euros) (5) EBIT (thousand Euros) (5)

(1) ( Activo Circ. + Acrésc. Prov.) / (Passivo c.p. + Acrésc. Custos)
(Current Assets+ Prof. Accr.) / (S-t liab.+ Cost Acc.)
(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 Third-party Capital / Total Capital
(5) EBIT = Resultados Operacionais EBIT = Operating Income
(6) E
 BITDA = Resultados Operacionais + Amortiz. e Ajustamentos + Provisões
EBITDA = Operating Income + Deprec. and Adjustments + Provisions
(7) C
 ash-Flow = Resultados Líquidos + Amortiz. e Ajustamentos + Provisões
Cash-Flow = Net Income + Deprec. and Adjustments + Provisions
(8) Resultados Operacionais/Prestação de Serviços Operating results/ 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 Income/ Equity capital
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Finally, it is worth pointing out that in the financial year

De referir finalmente que não se concretizou no exercício de 2007 a

of 2007 the transformation of the Port of Viana into a

transformação do Porto de Viana em sociedade anónima com capital

public limited company wholly owned by APDL did not
occur. It is expected to happen by the end of the 1st
half of 2008.

participado a 100% pela APDL, sendo expectável que venha a ocorrer
até final do 1º. semestre de 2008.

Proposta de aplicação de resultados
Proposed distribution of results
In view of that stipulated in article 17 of the Compa-

Considerando o previsto no artº. 17º. dos Estatutos da Sociedade,

ny Articles of Association, the following distribution

propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos de 2007, no

of Net Income for 2007 is proposed for the sum of
5 952 490,51 Euros:

montante de 5 952 490,51 euros:

• 10% to the Legal Reserve, totalling 595 249,05 Euros

• 10% para Reserva Legal no montante de 595 249,05 euros

• 50% to Dividends to be assigned to the Shareholder,

• 50% para Dividendos a atribuir ao Accionista no montante de

totalling 2 976 245,26 Euros
• that the remaining 40%, amounting 2 380 996,20 Euros, is transferred to the Profit or Loss Forwarded.

2 976 245,26 euros
• que os restantes 40%, no montante de 2 380 996,20 euros, sejam
levados a Resultados Transitados

The Board of Directors

O Conselho de Administração

António Ricardo de Oliveira Fonseca

António Ricardo de Oliveira Fonseca

Emílio Fernando Brògueira Dias
João Pedro Soeiro Matos Fernandes

Emílio Fernando Brògueira Dias
João Pedro Soeiro Matos Fernandes
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BALANÇO EM 31/12/2007 BALANCE SHEET ON 31/12/2007
EXERCÍCIO FINANCIAL YEARS
DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
ACCOUNT NAME

CÓD.POC
NPA. CODE

2007

2006

AB

AA

AL

AL

761 919

426 120

335 799

400 890

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

240 479

28 205

212 274

57 456

1 973 209

0

1 973 209

548 641

2 975 607

454 325

2 521 282

1 006 986

0

14 601 912

15 054 322

Imobilizações corpóreas: Tangible assets:
421

Terrenos e recursos naturais Land and natural resources

422

EdifÍcios e outras construções Buildings and Other Constructions

423

Equipamento básico Basic equipment

8 951 546

5 261 573

3 689 973

4 294 797

424

Equipamento de transporte Transport equipment

1 055 343

839 886

215 457

405 085

425

Ferramentas e utensílios Tools and utensils

429 579

399 719

29 860

40 780

426

Equipamento administrativo Administrative equipment

8 393 739

6 310 458

2 083 281

2 896 477

429

Outras imobilizações corpóreas Other tangible assets

1 586 687

1 183 044

403 643

475 607

45 042 167

0

45 042 167

40 464 377

44

Imobilizações em curso Tangible assets in progress

14 601 912
265 657 389

345 718 362

85 490 632 180 166 757 157 429 453

99 485 312 246 233 050 221 060 898

Investimentos financeiros: Financial investments:
4113

Partes de capital de outras empresas
Share capital of other companies

4142

Edifícios e outras construções Buildings and other constructions

123 702

0

123 702

123 702

1 388 653
1 512 355

425 485

963 168

1 010 445

425 485

1 086 870

1 134 147

256 283

134 286

121 997

119 114

256 283

134 286

121 997

119 114
3 988 213

Circulante: Current Assets:
Existências: Stock:

36

Matérias primas, subs. e de consumo
Raw, subsidiary & consumable materialsupplies

Dívidas de terceiros - Curto prazo Short term debtors
211

Clientes c/c Covered Clients, C/A

3 641 465

0

3 641 465

218

Clientes de cobrança duvidosa Bad debtDoubtful clients

168 693

168 693

0

0

24

Estado e outros entes públicos State and other public entities

206 362

0

206 362

2 225 412

26

Outros devedores Other debtors

4 850 115

2 476 005

2 374 110

1 294 079

8 866 635

2 644 698

6 221 937

7 507 705

36 275 000

0

36 275 000

43 450 000

36 275 000

0

36 275 000

43 450 000

4 647 603

4 647 603

3 745 125

8 592

8 592

13 280

4 656 195

4 656 195

3 758 405

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 Income Profit accruals

272

Custos diferidos Deferred costs

2761

Activos por impostos diferidos Assets owing to for deferred taxes

777 129

777 129

662 385

1 318 194

1 318 194

1 920 130

12 419 570

12 419 570

12 626 899

14 514 893

14 514 893

15 209 414

100 365 122

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES TOTAL DEPRECIATION

2 778 984

TOTAL DE AJUSTAMENTOS TOTAL ADJUSTMENTS
TOTAL DO ACTIVO TOTAL ASSETS
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414 775 330 103 144 106 311 631 224 293 246 668
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BALANÇO EM 31/12/2007 BALANCE SHEET ON 31/12/2007
CÓDIGO DAS CONTAS
ACCOUNT CODE

EXERCÍCIO Financial years

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS ACCOUNT NAME

POC NPA

2007

2006

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES
Capital próprio: Equity capital:
511

48 000 000

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

579

Outras reservas Other reserves

59

Resultados transitados Profit or loss forwarded

88

Resultados líquidos do exercício Net income for financial year

Total do capital próprio Total of equity capital

48 000 000

2 995 452

2 995 452

118 029 933

118 029 933

3 862 123

3 254 932

0

0

2 795 867

0

16 246 173

13 817 412

191 929 548

186 097 729

5 952 491

6 071 904

197 882 039

192 169 633

39 203 183

39 287 473

386 617

1 198 725

4 995 526

4 775 800

91 478

110 308

Passivo: Liabilities:
Provisões: Provisions:

29101

Encargos futuros Subsistema Privativo Saúde
Future charges resulting from the private health subsystem

29102

Encargos aposentação DL Nº 467/99 Costs over retirement decree law no. 467/99

29103

Fundo de pensões do Ex- INPP Pension fund of the former INPP

29104

Subsídios para estudos Study subsidies

293

Processos judiciais em curso Legal proceedings in progress

371 633

313 714

45 048 437

45 686 020

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: Medium and long term creditors:

24

0

0

35 678

93 111

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

35 678

93 111

2 436 173

2 033 470

Dividas a terceiros - Curto Prazo: Short term creditors:

221

Fornecedores c/c Covered Suppliers, C/A

228

Facturas em recepção e conferência Received and checked invoices

219

Adiantamentos de clientes Advance payments from clients

261

20 403

0

9 813

1 026 470
4 199 428

Fornecedores de imobilizado Suppliers of fixed assets

2 341 562

24

Estado e outros entes públicos State and other public entities

1 522 504

1 571 305

26

Outros credores Other creditors

1 524 653

1 119 309

7 855 108

9 949 982

Acréscimos e diferimentos: Accruals & deferrals:
273

Acréscimos de custos Cost accruals

274

Proveitos diferidos Deferred profits

2762

1 460 995

1 562 219

58 697 756

43 085 568

651 211

700 135

60 809 962

45 347 922

TOTAL DO PASSIVO TOTAL LIABILITIES

113 749 185

101 077 035

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO TOTAL EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES

311 631 224

293 246 668

Passivos por impostos diferidos Liabilities for deferred taxes

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
AN N UAL R E PO RT

2007

105

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LIQUIDOS DE 1/1/2007 A 31/12/2007
STATEMENT OF INCOME – PERIOD OF 01.01.07 TO 31.12.07
CÓDIGO DAS
CONTAS
ACCOUNT CODE

EXERCÍCIO FINANCIAL YEARS

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS ACCOUNT NAME

2007

2006

CUSTOS E PERDAS COSTS AND LOSSES
61

Custo merc. vend. e mat. consumidas
Cost of commodities & materials consumed

62

Fornecimentos e serviços externos External supplies and services

583 515

509 430

9 864 653 10 448 168

8 384 034

8 177 452

7 834 141

8 893 464

Custos com o pessoal: Personnel costs:

641+642

Remunerações Remunerations
Encargos Sociais: Welfare charges:

643
645..648

79 295

Pensões Pensions

70 539

4 315 590 12 572 337

Outros Others

3 933 165 11 837 845

Amortizações e ajustamentos do exercício
Depreciations and adjustments of the financial year

662+663

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo
Depreciations of tangible and intangible assets

666+667

Ajustamentos Adjustments

12 389 783

11 535 321

496 829

436 715

67

Provisões do exercício Financial provisions

57 918 12 944 530

63

Impostos Taxes

12 866

65

Outros custos e perdas operacionais
Other costs and operating lossesexpenses

683

Amortizações de investimentos em imóveis
Depreciations of real state investments

47 277

Juros e custos similares Interest and similar costs

19 172

1 770 597

(A)

681..688
69

Custos e perdas extraordinárias
Extraordinary costs and expenses

86

Imposto s/o rendimento do exercício Income tax on financial year

(E)
(G)
88

1 783 463
37 748 498

(C)

Resultado líquido do exercício Net result income offor financial year

0 11 972 036
51 304
1 742 758

1 794 062

0 34 497 407
47 277

66 449

17 770

65 047

37 814 947

34 562 454

1 060 242

1 805 772

38 875 189

36 368 226

1 985 768

2 780 222

40 860 957

39 148 448

5 952 491

6 071 904

46 813 448

45 220 352

PROVEITOS E GANHOS Profits and Gains
39 446 852

37 827 601

Variação de produção Production variation

0

0

75

Trabalhos para a própria empresa In-house Company works

0

74

Subsídios à Exploração Operating Subsidies for exploitation

73

Proveitos suplementares Supplementary Profits

76

Outros proveitos e ganhos operacionais
Other profits & extraordinary gains

77

Reversões de amortizações e ajustamentos
Reductions in Depreciations and provisions

128 501

72

Prestações de serviços Rendering of services

1 962

2 038 343

2 061 284

133 327

105 798

(B)
7815/6+783

Outros juros e proveitos similares Other interest and similar profits

(D)
79

2 365 493

0

41 812 345

2 169 044
39 996 645

Rendimento de títulos negociáveis Income from negotiable securities
e de outras aplicações financeiras and other financial applications

7811+785/6/8

0

65 322

Proveitos e ganhos extraordinários
Extraordinary profits & gains

1 759 813
161 901

1 366 315
1 921 714
43 734 059

140 512

1 506 827
41 503 472

3 079 389

3 716 880

46 813 448

45 220 352

RESULTADOS OPERACIONAIS (B)-(A) OPERATING INCOME (B)-(A)

4 063 847

5 499 238

RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A) FINANCIAL INCOME (D-B)-(C-A)

1 855 265

1 441 780

RESULTADOS CORRENTES (D)-(C) CURRENT INCOME (D)-(C)

5 919 112

6 941 018

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E) INCOME BEFORE (F)-(E)

7 938 259

8 852 126

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (F)-(G)
NET INCOME OF FINANCIAL YEAR (F)-(G)

5 952 491

6 071 904

(F)
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES STATEMENT OF INCOME PER FUNCTIONS
EXERCÍCIO FINANCIAL YEARS
2007

2006

Vendas e prestações de serviços Sales and rendering of services

+

39 580 161

+

37 933 387

Custo das vendas e das prestações de serviços
Costs of Sales costs and rendering of services

-

24 137 367

-

22 304 374

+

15 442 794

+

15 629 013

Outros proveitos e ganhos operacionais Other Profit & Extraordinary Gains

+

3 052 053

+

3 780 783

Custos de distribuição Distribution costs

-

0

-

0

Custos administrativos Administrative costs

-

7 816 196

-

6 951 327

Outros custos e perdas operacionais Other costs and operating expenses

-

4 656 497

-

5 108 411

+

6 022 154

+

7 350 058

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

+

1 916 105

+

1 502 068

Resultados não usuais ou não frequentes
Inusual or infrequent results

+

0

+

0

+

7 938 259

+

8 852 126

-

1 985 768

-

2 780 222

+

5 952 491

+

6 071 904

Resultados extraordinários Surplus Income

+

0

+

0

Impostos sobre os resultados extraordinários surplus income

-

0

-

0

Alterações de políticas contabilísticas Changes in accounting policies

+

0

+

0

RESULTADOS LÍQUIDOS NET RESULTS INCOME

+

5 952 491

+

6 071 904

RESULTADOS POR ACÇÃO INCOME PER SHARE

+

0,62

+

0,63

Resultados Brutos Gross Income

Resultados Operacionais Operating income

Resultados correntes Current income
Impostos sobre os resultados correntes Taxes on current income
Resultados correntes após impostos Current income after tax

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2007-01-01 A 2007-12-31
STATEMENT OF CASH FLOWS – PERIOD OF 2007-01-01 TO 2007-12-31
2007

2006

ACTIVIDADES OPERACIONAIS: OPERATIONAL ACTIVITIES:
Recebimentos de clientes Receipts from Clients’ payments

45 031 879

42 666 227

Pagamentos a fornecedores Payments to suppliers

-11 327 993

-9 977 686

Pagamentos ao pessoal Payments to personnel

-12 165 033

-12 462 759

21 538 853

20 225 782

-2 924 921

-765 352

-757 129

-1 517 747

17 856 803

17 942 683

127 520

271 473

-1 049 260

-1 188 973

Fluxo gerado pelas operações Flow Balance generated by the Operations
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Payment/receiving of income tax
Outros receb/pagam. relativos à actividade operacional
Other operational activity revenue / payments
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
Flow Balance generated before extraordinary categories
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Revenue related with to extraordinary revenue
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Payments related with extraordinary revenue
Fluxo das actividades operacionais (1)
Balance from operational activities (1)

16 935 063

17 025 183

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO: INVESTMENT ACIVITIES:
Recebimentos provenientes de: Revenue generated by:

20 000

0

181 917

137 675

Investimentos financeiros Financial investments
Imobilizações corpóreas Tangible assets

0

0

18 172 577

13 447 680

1 967 276

1 417 022

Imobilizações incorpóreas Intangible assets
Subsídios de investimento Investment subsidies
Juros e proveitos similares Interest and similar incomeprofits

0

Dividendos Dividends
Empréstimos concedidos Loans granted

0

466 397 20 808 167

0 15 002 377

Pagamentos respeitantes a: Payments related to:

0

0

-38 354 908

-25 376 360

-957 148

-78 914

Investimentos financeiros Financial investments
Imobilizações corpóreas Tangible assets
Imobilizações incorpóreas Intangible assets
Empréstimos concedidos Loans granted

-1 500 000 -40 812 056

0 -25 455 274

-20 003 889

-10 452 897

Fluxos das actividades de investimento (2)
Balance from investment activities (2)

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 own shares (stakes) and owned holdings

0

0
0

0

0

Pagamentos respeitantes a: Payments related with:

0

0

-154 724

-111 305

Empréstimos obtidos Loans obtained
Amortizações de contratos de locação financeira
Depreciation of financial loaning contracts

-17 708

-20 858

-3 035 952

-2 089 703

Redução de capital e prestações suplementares
Reduction in capital and supplementary installments

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 (3)
Balance of financial activities (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)
Petty cash variation and its equivalents (4)

-3 208 384

0

-2 221 866

-3 208 384

-2 221 866

-6 277 210

4 350 420

0

0

Caixa e seus equivalentes no início do período
Petty Cash and its equivalents at the start of the period

47 208 405

42 857 985

Caixa e seus equivalentes no final do período
Petty Cash and its equivalents at the end of the period

40 931 195

47 208 405

Efeitos das diferenças de câmbio Effects of exchange rate changes
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ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA ANNEX TO THE STATEMENT OF CASH FLOWS
2007
Numerário Cash
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis Bank deposits repayable on demand

2006
8 592

13 280

4 647 603

3 745 125

36 275 000

43 450 000

40 931 195

47 208 405

Equivalentes a caixa: Petty Cash equivalents:
Outras aplicações de tesouraria Other treasury applications
Disponibilidades constantes do balanço
Provisions outlined on the balance sheet
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Introdução
Introduction
Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.,

A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante designa-

henceforth called “APDL” or “Company”, is a joint-stock

da por “APDL” ou “Empresa”, é uma Sociedade Anónima de capitais ex-

company with exclusive public capital, aimed at the administration of the Ports of Douro and Leixões, its eco-

clusivamente públicos, que tem por objecto a administração dos portos

nomic operations, conservation and development.

do Douro e Leixões, visando a sua exploração económica, conservação

The area of jurisdiction of APDL covers the strip of the

e desenvolvimento.

maritime public domain from the line of Rua da Bélgica,

A área de jurisdição da APDL abrange a faixa marginal do domínio pú-

at Praia de Lavadores, to the parallel of the Boa Nova
lighthouse, to the North of the Port of Leixões and also
includes the following two areas:
a) The Port of Douro area, which includes the whole es-

blico marítimo, desde o enfiamento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia
de Lavadores, até ao paralelo do farol da Boa Nova, ao Norte do Porto
de Leixões e, compreende, além disso, as duas zonas seguintes:

tuary of the River Douro, from 200 metres upstream

a) Z
 ona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro,

of Luís I Bridge as far as the river mouth, with all its

desde 200 metros a montante da Ponte Luís I até à Foz, com todas

banks, anchorages, quays, docks and existing or future embankments.
b) The Port of Leixões Area which encompasses the

as suas margens, ancoradouros, cais, docas e terraplenos existentes
ou que venham a ser construídos.

breakwaters, the wet area covered by them and the

b) Z
 ona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a área molha-

existing or future docks; the course of the River Leça

da por eles circunscrita e as docas existentes ou a construir; o curso

as far as the former Guifões windmills bridge and the
land delimited by the respective public domain.

do Rio Leça até à antiga ponte dos moinhos de Guifões e a área
terrestre delimitada pelo domínio público respectivo.
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Áreas de actuação
Areas of Activity
• Fomentar e promover a actividade portuária nos portos do Douro e

• To promote and encourage the port activity at the Ports
of Douro and Leixões;

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;
• Licenciar exercício da actividade portuária e concessão de serviços
públicos portuários;

• To ensure the smooth operation of the Ports of Douro
and Leixões in economic, financial and asset terms
as well as management of permanent staff and port
operation;
• To grant licenses or concessions in the areas under
its jurisdiction;
• To license the port activity and yield public port services;

• Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos

• To establish and collect fees for the use of the port and
respective services;

serviços;
• Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade portuária; e
• Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação
de traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à

• To supervise and audit the public use of the services
inherent to the port activity; and
• To expropriate, for public utility, occupation of land, the
implementation of layouts and thoroughfares required
for the port expansion or development.

expansão ou desenvolvimento portuários.

Serviços prestados
Services rendered
• Ajudas à navegação;

• Aids to navigation;

• Gestão de postos de acostagem;

• Management of mooring berths;

• Controle de tráfego marítimo;
• Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem,
aguada, recolha de resíduos, energia eléctrica, rebocadores e pilo-

• Maritime traffic control;
• Provision of mooring, hoisting, storage, water supply,
waste collection, electrical energy, towage and pilotage services;
• Maintenance of access channels;

tagem;
• Manutenção dos canais de acesso;
• Prevenção e combate à poluição no mar;
• Sistemas de segurança;

• Prevention and combat of sea pollution;
• Safety systems;
• Construction and maintenance of land accessibilities
to the port;

• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;

• Maintenance of equipment, quays and embankments;

• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;

• Cleaning of the port area;

• Limpeza da área portuária;
• Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias,
terraplenos, pipelines, entre outros); e
• Atribuição de concessões (Granéis Líquidos, Contentores, Granéis
Sólidos, Carga Geral Fraccionada, Doca de Recreio, Porto de Pesca
e Cais de Gaia).

• Granting of licenses for areas under its jurisdiction
(beaches, embankments, pipelines, among others);
and
• Granting of concessions (Liquid bulk, Containers, Solid bulk, Break-bulk cargo, Recreational Dock, Fishing
Harbour and Gaia Quay).
Within the remit of the common policy guidelines for
transport and the national policy for the maritime-port

No âmbito das orientações da política comum de transportes e da po-

sector, the Company has been altering the port author-

lítica nacional para o sector marítimo-portuário, a Empresa tem vindo

ity management model by implementing the concession

a alterar o modelo de gestão de autoridade portuária, através do accionamento dos processos de concessão ao sector privado das ope-
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procedures for port operations and infrastructures to the
private sector. As a consequence, APDL has less intervention in the operational area (increasingly a “Landlord
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Port” rather than a “Tool Port”) and stressing the control,

rações e infra-estruturas portuárias, com o consequente afastamento

inspection and Port Authority functions. The conces-

da APDL da área operacional (cada vez mais “Landlord Port” e menos

sions are, in the main, granted for a 25-year period.
The Company was initially incorporated with share

“Tool Port”) e acentuando as funções de controlo e fiscalização e de

capital of 20 854 740 Euros, having subsequently been

Autoridade Portuária. Os prazos das concessões são, na sua generali-

increased to 48 000 000 Euros (see Note 36). This

dade de 25 anos.

increase was determined in line with the structure of the

A Empresa foi inicialmente constituída com um capital social de

Equity capital, responsibilities and the reserves underlying the valuation of the assets included in the accounts

20 854 740 euros, tendo subsequentemente sido aumentado para

at the time of its incorporation.

48 000 000 euros (ver Nota 36). Este reforço foi determinado em

The Company has its head office at Leça da Palmeira, in

função da estrutura dos capitais próprios, das responsabilidades e das

the district of Matosinhos.

reservas subjacentes ao valor de avaliação dos bens integrados nas
contas aquando da sua constituição.
A Empresa tem a sua sede social em Leça da Palmeira, concelho de
Matosinhos.
NOTA 1. Derrogações ao Plano Oficial de Contabilidade
NOTE 1. Derogations to the Official Chart of Accounts

The notes below respect the sequential numbering de-

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida

fined in the Official Chart of Accounts (POC). Notes

no Plano Oficial de Contabilidade (POC), e as notas cuja numeração

whose numbering cannot be found in the annex are not
applicable to the Company or are not relevant for an assessment of the attached Financial Statements.

não se encontra no anexo não são aplicáveis à Empresa ou não são
relevantes para a apreciação das Demonstrações financeiras anexas.
NOTA 2. Valores Comparativos
NOTE 2. Comparative Values

The amounts contained in the financial statements for

Os valores constantes das demonstrações financeiras do exercício fin-

the financial year ending on December 31st 2007 are

do em 31 de Dezembro de 2007 são comparáveis, em todos os aspec-

comparable in all significant aspects with the figures for
the financial year of 2006.

tos significativos, com os valores do exercício de 2006.
NOTA 3. Bases de apresentação e principais princípios
contabilísticos e critérios valorimétricos
NOTE 3. Basis of presentation and main accounting principles and
valuation criteria.

Presentation basis

Bases de apresentação

The attached financial statements have been drawn up

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressupos-

on an ongoing concern basis in line with the Company’s
accounting books and records, kept up-to-date in ac-

to da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabi-

cordance with those accounting principles generally ac-

lísticos da Empresa, mantidos de acordo com princípios de contabilida-

cepted in Portugal, with the exception of those referring

de geralmente aceites em Portugal, excepto no que se refere ao registo

to costs deriving from retirement benefits.

dos custos de benefícios de reforma.

Main accounting principles and valuation criteria
adopted

Principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos
adoptados

The main accounting principles and valuation criteria

Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utiliza-

adopted when drawing up the financial statements
were as follows:

dos na preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:
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a) Imobilizado corpóreo e incorpóreo
As imobilizações incorpóreas são constituídas basicamente por despesas de instalação e de investigação e de desenvolvimento. São amortizadas pelo método das quotas constantes, em duodécimos, durante

a) Tangible and Intangible Assets
Intangible fixed assets are made up primarily of installation, and research and development expenses. They are
depreciated using the straight-line depreciation method,
in twelfths, over a 3-year period.

um período de 3 anos.

Tangible fixed assets (including public domain goods),

As imobilizações corpóreas (incluindo os bens de domínio público)

integrated at the date of incorporation of the Company

integradas à data de constituição da Empresa foram registadas com
base em avaliação patrimonial efectuada em 1999 por entidade inde-

were registered in line with the valuation of the assets
carried out in 1999 by an independent entity. The valuation encompassed a significant part of the integrated

pendente. A avaliação abrangeu parte significativa dos bens integrados

goods and related to December 2nd 1998, using the

e reportou-se à data de 2 de Dezembro de 1998, tendo sido utilizado

“Continued Use Value” method. Any goods acquired

o método do “Valor em Uso Continuado”. Os bens adquiridos poste-

after the date the company was incorporated are regis-

riormente à data de constituição da Empresa encontram-se registados

tered at purchase cost, which includes the value invoiced
by the supplier and the respective purchase expenses.

ao custo de aquisição, o qual inclui o valor da factura do fornecedor e

During the financial year of 2007 the assets of SILO-

respectivas despesas de compra.

POR – Empresa de Silos Portuários, S.A. were incorpo-

Durante o exercício de 2007 efectivou-se a incorporação do patrimó-

rated into the assets of ADPL for the sum of 3,803,900

nio da SILOPOR – Empresa de Silos Portuários, S.A. no património da
APDL, pelo montante de 3.803.900 euros, resultante de uma avaliação

Euros, resulting from a valuation carried out by an independent entity on the total assets incorporated into the
Company assets. The “Continued Use Value” method

efectuada por entidade independente ao conjunto de bens que foram in-

was used (see Notes 10, 14 (iii) and 40).

corporados no património da Empresa. Na referida avaliação foi utilizado

Depreciations are calculated, in line with the purchase

o método do “Valor de Uso Continuado” (ver Notas 10, 14 (iii) e 40).
As amortizações são calculadas, sobre o valor de aquisição ou avalia-

or estimated value, using the straight-line depreciation
method, based on twelfths, as from the date the asset
became operational, applying any of those rates allowed

do, pelo método das quotas constantes, em base duodecimal, a partir

by the fiscal legislation (Regulatory Decree no. 2/90)

da data da sua entrada em funcionamento, utilizando de entre as taxas

which allow the depreciation of the fixed asset during its

permitidas pela legislação fiscal em vigor (Decreto Regulamentar n.º

estimated working life. The assets goods that are evalu-

2/90), as que permitam a reintegração do imobilizado, durante a sua

ated are depreciated in line with the lifespan attributed
during the evaluation process.

vida útil estimada. Os bens objecto do processo de avaliação patrimo-

The depreciation rates used correspond to the following

nial acima referido são amortizados em função do período de vida útil

estimated average working lives:

atribuído naquele processo.
As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas
úteis estimadas médias:

ANOS MÉDIOS DE VIDA ÚTIL
AVERAGE LIFESPAN IN YEARS:
Edifícios e outras construções Buildings and other constructions

12 – 40

Equipamento básico Basic equipment

10 – 15

Equipamento de transporte Transport equipment

4–6

Ferramentas e utensílios Tools and utensils

2–4

Equipamento administrativo Administrative equipment
Outras imobilizações corpóreas Other tangible assets
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6
4–5

Current repair and maintenance expenses are regis-

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são

tered as costs in the year they are defrayed. Repairs

registados como custos do exercício em que são incorridos. As repa-

that increase the economic utility of the fixed assets are
entered as deferred costs and depreciated during their

rações que aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados

remaining lifespan.

são registadas como custos diferidos e amortizados durante a vida útil

Land is not depreciated.

remanescente dos mesmos.

b) Financial investments
Financial investments are valued at the cost of acquisition plus purchasing expenses, except for those in Real

Os terrenos não são objecto de amortização.
b) Investimentos financeiros

Estate that were subject to an asset evaluation as at

Os investimentos financeiros são valorizados ao custo de aquisição,

December 31st 1998.

adicionado das despesas de aquisição, excepto quanto aos Imóveis de

Whenever any of the financial investments referred to

Rendimento que foram objecto de uma avaliação patrimonial reportada

have, as at the balance sheet date, a market or recovery
value lower than that registered in the accounts, this will
be reduced by way of account 684 (Financial Invest-

a 31 de Dezembro de 1998.
Sempre que qualquer dos investimentos financeiros referidos tiver, à

ments Adjustments), having as balancing entry account

data do balanço, um valor de mercado ou de recuperação inferior ao

49 (Adjustments for Financial Investments).

registado na contabilidade, este é objecto da correspondente redução,

c) Stocks

por intermédio da conta 684 (Ajustamentos de aplicações financeiras),

Stocks are valued at purchasing cost. The purchasing

tendo como contrapartida a conta 49 (Ajustamentos de investimentos

cost includes the expenses defrayed to put them in their

financeiros).

current state. The valuation criteria for stock output is
weighted average cost.
d) Adjustments to stocks and debts to receive

c) Existências
As existências encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O cus-

Stock adjustments cover the difference between the

to de aquisição inclui os gastos para as colocar no seu estado actual.

purchasing cost of the raw materials, subsidiary items

O critério valorimétrico das saídas de existências é o custo médio pon-

and consumables and the respective estimated sale
value, whenever the latter is less than the former.
Adjustments to receivable debts are calculated in line
with the forecast collection risks at the end of each
year.
e) Negotiable Securities
Negotiable securities are registered at the lower pur-

derado.
d) Ajustamentos de existências e de dívidas a receber
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.

chasing cost or the expected sale value. The interest

Os ajustamentos de dívidas a receber são calculados tendo por base

accrued is recognised as profits for the years they re-

os riscos previstos de cobranças no final de cada ano.

fer to.
f) Financial leasing contracts
Fixed assets acquired through leasing contracts as well

e) Títulos negociáveis
Os títulos negociáveis são registados pelo valor mais baixo entre o cus-

as those corresponding to the liabilities are accounted

to de aquisição e o valor esperado de realização. Os juros auferidos

using the financial method. This method registers the

são reconhecidos como proveitos dos exercícios a que se referem.

cost of the asset in tangible fixed assets and the corresponding liability is registered in liabilities. The interest

f) Contratos de locação financeira

included in the value of the income and the depreciation

Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação fi-

of the asset are registered as costs in the Income State-

nanceira bem como as correspondentes responsabilidades são conta-

ment for the financial year they relate to.

bilizados pelo método financeiro. De acordo com este método o custo do activo é registado no imobilizado corpóreo, a correspondente
responsabilidade é registada no passivo. Os juros incluídos no valor
das rendas e a amortização do activo são registados como custos na
demonstração dos resultados do exercício a que respeitam.
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g) Especialização dos exercícios
A Empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo qual as receitas e despesas
são reconhecidas à medida em que são geradas, independentemente

g) Specialisation of the financial years
The Company records its income and expenses in accordance with the principle of specialisation of the financial, meaning that the income and expenses are recognised as and when they are generated, regardless of

do momento em que são recebidas ou pagas. As diferenças entre os

when they are actually received or paid. The differences

montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despe-

between the amounts received and paid and the corre-

sas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.
h) Proveitos diferidos

sponding income and expenses generated are entered
under the accruals and deferrals headings.
h) Deferred profits

Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento de imo-

The subsidies received to fund tangible fixed assets

bilizações corpóreas são registados em balanço como proveitos dife-

are registered on the balance sheet as deferred profits

ridos para posterior reconhecimento na demonstração dos resultados
de cada exercício (proveitos extraordinários), proporcionalmente às
amortizações das respectivas imobilizações corpóreas subsidiadas.

for subsequent recognition in the income statement for
each financial year (extraordinary profits), in proportion
to the depreciation of the respective subsidised tangible
asset.
i) Deferred costs

i) Custos diferidos
Compreende gastos que apenas são reconhecidos em custos em exercícios seguintes e que respeitam fundamentalmente a despesas de

These include expenses that are only recognised as
costs in the following financial years and which essentially comply with periodic Maintenance/Conservation

manutenção/conservação com carácter periódico de infra-estruturas e

expenses for Infrastructures and Basic Equipment. The

equipamento básico. O prazo de diferimento do custo é baseado na

deadline for deferment of the cost is based on the fu-

utilidade futura esperada de cada uma das intervenções.

ture utility expected for each of the operations.
j) Retirement benefits

j) Benefícios de reforma

Early retirements

Reformas antecipadas

APDL is liable for the payment of early retirement pen-

A APDL é responsável pelo pagamento de pensões de reforma

sions to employees who opted for the benefits outlined

antecipadas, aos trabalhadores que optaram pelo benefício previsto

in Decree-Law no. 467/99, enacted on November 6th.

no Decreto-Lei nº 467/99, de 6 de Novembro. Este Decreto refere
que, desde que se verificassem determinadas condições até 31

This Decree states that as long as certain conditions
are in place by December 31st 2002, early retirement
is allowed for employees who are linked to those bodies

de Dezembro de 2002, era permitida a reforma antecipada dos

and other port entities, which subscribed to the General

trabalhadores ligados aos institutos e demais entidades portuárias,

Pension Fund. This liability ceases when the employees

que fossem subscritores da Caixa Geral de Aposentações. Esta
responsabilidade cessa quando os trabalhadores que tenham optado
pela aposentação perfaçam 36 anos de serviço ou 70 anos de idade.
As responsabilidades, determinadas com base no valor da pensão ac-

who opted for early retirement complete 36 years of
service or reach 70 years of age.
The liabilities calculated in line with the value of the
current pension multiplied by the number of years this
benefit will remain in force (based on the conditions of
its cessation) are covered by a provision recorded under

tual multiplicada pelo número de anos em que esse benefício ainda vai

the heading of Provisions - pensions (see Notes 31 a)

vigorar (tendo por base as condições da sua cessação), encontram-se

(iii) and 34). This liability is registered at its nominal value

cobertas por uma provisão registada na rubrica de Provisões - pensões

as it is deemed that any adjustment made deriving from

(ver Notas 31 a) (iii) e 34). Esta responsabilidade encontra-se registada ao seu valor nominal, por se considerar que qualquer ajustamento a
efectuar decorrente do desconto destes valores não seria significativo.

Retirement pensions
Along with other Port Administrations, APDL is obliged
to contribute to the maintenance of the early retirement
fund of the National Institute of Ports Pilotage (INPP),

Pensões de reforma
A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras Administrações Portuárias, para a manutenção do fundo de aposentações do
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the discount of these values would not be significant.

created by Decree-Law no. 188/1989, enacted on
June 3rd, for employees of the former pilotage department, who took early retirement. The Company also has
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a liability related with the payment of life-long survivor

INPP - Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, criado pelo Decre-

and descendant pensions of some retired employees.

to-Lei nº 188/89, de 3 de Junho, relativamente aos aposentados que

To finance these liabilities, assessed through an annual
actuarial study carried out by an independent entity, a

integravam o ex-departamento de pilotagem. A Empresa possui ainda

provision has been made, which is entered under the

uma responsabilidade relacionada com o pagamento de pensões vitalí-

heading of Provisions - pensions (see Notes 31 a) (ii)

cias de sobrevivência e de sangue a alguns aposentados.

and 34).

Para o financiamento destas responsabilidades, as quais são avaliadas

Post-employment social benefits (healthcare and

por estudo actuarial desenvolvido anualmente por entidade indepen-

hospital treatment)

dente, foi constituída uma provisão, a qual se encontra registada na

The Company has implemented certain post-employment social benefits for employees and their families
linked to the General Pension Fund. To fund these liabilities, which are evaluated through an annual actuarial
study carried out by an independent body, a provision
has been made, which is registered under the Provisions
heading (see Notes 31 a) (i) and 34).

rubrica de Provisões - pensões (ver Notas 31 a) (ii) e 34).
Benefícios de acção social pós-emprego (assistência médicamedicamentosa e assistência hospitalar)
A Empresa tem instituído determinados benefícios de acção social pósemprego para os colaboradores afectos à Caixa Geral de Aposenta-

As the accounting policy for recognising the liabilities

ções e seus familiares. Para o financiamento destas responsabilidades,

accepted through the private healthcare and hospital

as quais são avaliadas por estudo actuarial desenvolvido anualmente

treatment regime, as well as payment of retirement pen-

por entidade independente, foi constituída uma provisão, a qual se en-

sions to pilots of the former INPP, the Company has

contra registada na rubrica de Provisões (ver Notas 31 a) (i) e 34).

adopted the criteria set out in the International Accounting Standard nr. 19, namely the ”corridor” methodology

A Empresa adopta como política contabilística para reconhecimento

(see Note 31). In order to estimate the liabilities, the

das responsabilidades assumidas pelo regime privativo de assistência

Company processes the actuarial calculations on an an-

médica-medicamentosa e assistência hospitalar, assim como pelo pa-

nual basis.

gamento de pensões de reforma aos pilotos do ex-INPP, os critérios

k) Transactions in foreign currency
Transactions in foreign currency are converted into Euros at the exchange rates as at the day of the operation.
The differences in the exchange rate during the financial year, as well as potential differences calculated at
the balance sheet date due to the exchange rate on that
date, are applied to the current year’s results.
l) Income tax
Corporate Income Tax (IRC) is calculated in line with the

consagrados na Norma Internacional de Contabilidade n.º 19, nomeadamente, a metodologia do “corridor” (ver Nota 31). A fim de estimar
as responsabilidades, a Empresa segue o procedimento de obter anualmente cálculos actuariais das mesmas.
k) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas em euros aos
câmbios vigentes à data da operação. As diferenças de câmbio reali-

stipulations of the Company Tax Code (CIRC).

zadas no exercício, bem como as potenciais apuradas nos saldos exis-

The Company has adopted, in compliance with Ac-

tentes na data do balanço por referência às paridades vigentes nessa

counting Directive no. 28, the deferred taxes accounting

data, integram os resultados correntes do exercício.

concept (see Note 6).

l) Imposto sobre o rendimento
O encargo sobre o Imposto sobre o Rendimento (IRC) é apurado tendo em consideração as disposições do Código do Imposto sobre o
Rendimento das Pessoas Colectivas (CIRC).
A Empresa adopta, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística nº 28, o conceito de contabilização de impostos diferidos (ver
Nota 6).
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m) Passivos e dispêndios de carácter ambiental
A Empresa adopta como politica contabilística para o reconhecimento
dos passivos e dos dispêndios de carácter ambiental, os critérios consagrados pela directriz Contabilística nº 29, emanada pela Comissão
de Normalização Contabilística (ver Nota 49).

n) Bens de áreas concessionadas
Parte significativa dos equipamentos actualmente em uso nas áreas
concessionadas, foram alienados pela Empresa aos concessionários
no momento da assinatura dos respectivos contratos de concessão e,

m) Environmental liabilities and expenses
The Company adopted as its accounting policy for recognising the liabilities of an environmental nature, the
criteria established in Accounting Directive no. 29 issued by the Accounting Standardisation Committee
(see Note 49).
n) Assets of yielded areas
A large proportion of the equipment currently used in
the areas under concession was transferred by the
Company to the concession-holders at the moment of
signing the respective concession contracts, and conse-

consequentemente, excluídos do imobilizado corpóreo.

quently excluded from tangible fixed assets.

No que se refere às infra-estruturas portuárias onde os concessioná-

As regards the port infrastructures where the conces-

rios desenvolvem as suas actividades, essencialmente constituídas por
muros, cais e terraplenos, as mesmas encontram-se relevadas nas De-

sion-holders carry out their activities, essentially comprising walls, quays and embankments, these are shown
in the Financial Statements of the Company (see Note

monstrações Financeiras da Empresa (Ver Nota 14).

14).

Como contrapartida do uso dessas infra-estruturas, e conforme estipu-

As payment for use of this infrastructure, and as stipu-

lados nos respectivos contratos de concessão, a Empresa recebe uma

lated in the respective concession contracts, the Com-

renda mensal pela sua utilização. Essas rendas encontram-se registadas na rubrica de Prestações de Serviços.

pany receives a monthly rent for its use. The income is
registered under the Rendering of Services heading.

NOTA 6. Imposto Sobre o Rendimento
NOTE 6. Income Tax
A Empresa no exercício de 2007 é tributada em sede de Imposto sobre

In the financial year of 2007, the Company is liable to

o Rendimento das Pessoas Colectivas a uma taxa de 25%, acrescida

Corporation Tax at 25%, plus the Municipal Surcharge

da Derrama, resultando numa taxa agregada de imposto de 26,5%.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão su-

resulting in a combined taxation rate of 26.5%.
In accordance with the legislation in force, tax returns
are subject to revision and correction by the tax authori-

jeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante

ties for a period of four years (five years for Social Se-

um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social), ex-

curity), except when there have been fiscal tax losses

cepto quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedi-

or benefits, or when inspection, complaints or disputes

dos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações
ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os

are in progress, in which the deadlines will be extended
or suspended, depending on the case. Hence, the tax
returns of the Company relating to the years of 2004

prazos são prolongados ou suspensos. Deste modo, as declarações

to 2007 may also be subject to review. The Board of

fiscais da Empresa relativas aos anos de 2004 a 2007 poderão ainda

Directors considers that any corrections resulting from

vir a ser sujeitas a revisão. O Conselho de Administração entende que

reviews/inspections of the tax returns by the tax au-

as eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por parte
das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um

thorities will not have a major effect on the financial
statements.
From 2002 onwards, inclusive, the Company began to

efeito significativo nas demonstrações financeiras.

register in its accounts the taxation effect arising from

A partir do exercício de 2002, inclusive, a Empresa passou a registar

the different time periods between the annual results

nas suas contas o efeito fiscal decorrente das diferenças temporais

from an accounting point of view and from a taxation

que se verificam entre os resultados anuais determinados numa óptica
contabilística e numa óptica fiscal, de acordo com o disposto na Direc-

point of view, in accordance with Accounting Directive
no. 28. Hence, income tax calculated in the financial
year, amounting to 1,985,768 Euros, includes the de-

triz Contabilística n.º 28. Assim, o imposto sobre o rendimento apurado

ferred tax effect generated by the different time periods

no exercício, no montante de 1 985 768 euros, inclui o efeito do impos-

outlined below:

to diferido gerado pelas diferenças temporais abaixo referidas:
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31 DE DEZEMBRO
DE 2007
DECEMBER 31ST 2007
IMPOSTO
DIFERIDO
DEFERRED
TAX

BASE
BASE

31 DE DEZEMBRO
DE 2006
DECEMBER 31ST 2006
BASE
BASE

IMPOSTO
DIFERIDO
DEFERRED
TAX

Dr/(Cr)

Imposto diferido activo: Deferred taxes:
Responsabilidades futuras com o sistema
privativo de assistência médica (ver Nota 31 a) (i))
Future liabilities with the private healthcare and
hospital treatment system (see Note 31 a) (i))
Fundo de Pensões do Ex - INPP (ver Nota 31 a) (ii))
Pension Fund of the Former INPP (see Note 31 a) (ii))
Responsabilidades com encargos decorrentes do
processo de aposentação ao abrigo do Decreto-Lei
467/99, de 6 de Novembro (ver Nota 31 a) (iii))
Charges arising from early retirement process
under Decree-Law no.467/1999, enacted on November
6th (see Note 31 a) (iii))
Responsabilidades futuras com subsídios de
estudo e creche (ver Nota 31 a) (iv))
Future liabilities with study and kindergarten
subsidies (see Note 31 a) (iv))
Ajustamentos para clientes de cobrança duvidosa
não aceites fiscalmente (diferença temporária)
Adjustments of bad debt customers not accepted
fiscally (timing difference)

RESULTADO
DO
EXERCÍCIO
RESULT
OF THE
FINANCIAL
YEAR

39 203 183 10 388 843 39 287 473 10 411 180

22 337

4 995 526

1 323 814

4 775 801

1 265 587

- 58 227

386 617

102 454

1 198 724

317 662

215 208

91 478

24 242

110 308

29 232

4 990

2 189 497

580 217

2 276 370

603 238

23 021

46 866 301 12 419 570 47 648 676 12 626 899

207 329

Imposto diferido passivo: Deferred tax liabilities:
Menos-valias resultantes da alienação do
imobilizado
Losses resulting from the disposal of fixed assets

2 457 400

651 211

2 642 019

700 135

- 48 924

2 457 400

651 211

2 642 019

700 135

- 48 924

Imposto diferido Deferred tax

158 405

Imposto corrente Current tax

1 827 363

Imposto sobre o rendimento Income tax

1 985 768
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NOTA 7. Activo Médio de Pessoal
NOTE 7. Average Number of Personnel Employed
Atenta a natureza do vínculo contratual, os trabalhadores ao serviço, à

In terms of contractual relationships, active staff as at

data de 31 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, apre-

December 31st 2007 and on December 31st 2006 can

sentam a seguinte caracterização:

be classified as follows:

2007

2006

225

224

Pessoal Requisitado/Comissão de Serviço REQUESTED PERSONNEL/SERVICE COMMISSIONED

2

2

Pessoal Contratado (Termo ou Prestação de Serviço)
CONTRACTED PERSONNEL (FIXED-TERM OR SERVICE PROVISION)

0

2

227

228

Pessoal do Quadro PERMANENT PERSONNEL

TOTAL

NOTA 8. Despesas de investigação e desenvolvimento
NOTE 8. Research and Development Expenses
Os acréscimos ocorridos durante o exercício de 2007 nesta rubrica do

The increases occurring under this Balance Sheet

Balanço ascendem a 815 208 euros e prendem-se com a imobilização

heading, during the financial year of 2007, amount to

em curso de valores referentes a:
• Projecto PORTMOS – Integração dos portos e sistema marítimo de
Portugal nas auto-estradas do mar – 521 995 euros;
• SIG – Sistema de Informação Geográfica – 237 213 euros;
• TPL – Terminal de Petroleiros de Leixões – Estudo de Operacionalidade do Posto A – 56 000 euros.

815,208 Euros and are related to the following fixed
assets values:
• Project PORTMOS – Integration of the ports and maritime system of Portugal into the motorways of the sea
– 521 995 Euros;
•S
 IG – Geographic Information System – 237 213 Euros;
• TPL – Leixões Oil Terminal– Operationality Study for
Pier A – 56 000 Euros.

NOTA 10. Movimentos ocorridos no Activo Imobilizado
NOTE 10. Movements occurred in fixed assets
Nos quadros anexos “Activo Bruto” e “Amortizações” demonstram-se

The attached tables “Gross Assets” and “Depreciation”

os movimentos ocorridos nas grandes classes do Imobilizado durante

show the movements, which occurred, in the main classes of Fixed Assets during the financial year of 2007.

o exercício de 2007.
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INICIAIS
INITIAL

AUMENTOS
INCREASES

ALIENAÇÕES
ALIENATION

TRANSFERÊNCIAS
E ABATES
TRANSFERENCES
AND REDUCTIONS

FINAL
FINAL

1 543 030

0

0

781 112

761 918

77 246

163 233

0

0

240 479

548 641

1 153 349

0

- 271 220

1 973 210

2 168 917

1 316 582

0

509 892

2 975 607

15 054 322

0

452 410

0

14 601 912

232 645 636

16 866 410

0

-16 145 343

265 657 389

Equipamento básico
Basic equipment

8 951 546

0

0

0

8 951 546

Equipamento de transporte
Transport equipment

1 174 173

5 999

107 920

16 909

1 055 343

422 472

7 107

0

0

429 579

Equipamento administrativo
Administrative equipment

8 276 155

117 904

320

0

8 393 739

Outras imobilizações corpóreas
Other tangible assets

1 530 014

56 673

0

0

1 586 687

40 464 376

21 184 387

0

16 606 597

45 042 167

308 518 694

38 238 480

560 650

478 163

345 718 362

123 702

0

0

0

123 702

1 388 653

0

0

0

1 388 653

1 512 355

0

0

0

1 512 355

312 199 966

39 555 062

560 650

988 055

350 206 324

RUBRICA ITEM

Imobilizações incorpóreas:
Intangible assets:
Desp. investigação e desenvolvimento
Research & Development expenses
Marcas e patentes
Brands and patents
Imobilizações em curso
Tangible assets in progress

A)
Imobilizações corpóreas:
Tangible assets:
Terrenos e recursos naturais
Land and natural resources
Edifícios outras construções
Buildings and other constructions

Ferramentas e utensílios
Tools and utensils

Imobilizações em curso
Tangible assets in progress

B)
Investimentos financeiros:
Financial investments:
Partes de capital
Capital shares
Investimentos em imóveis
Investments in real estate

C)
TOTAL (A + B+ C)
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Na sequência da Resolução do Conselho de Ministros n.º 165/2006,

Further to Cabinet Resolution no.165/2006, issued

de 15 de Dezembro, em 5 de Janeiro de 2007 foi assinado o contrato

on December 15th, on January 5th 2007 the conces-

de concessão da actividade da SILOPOR – Empresa de Silos Portuários, em liquidação, no porto de Leixões, onde ficaram definidos,

sion contract was signed for the activity of SILOPOR
– Empresa de Silos Portuários, in liquidation, at Port of
Leixões, where, amongst other aspects, a concession

entre outros aspectos, o prazo de concessão de 25 anos, bem como

of 25 years was set, as well as other provisions related

outras disposições relacionadas com pagamentos, garantias a favor do

with payments, guarantees payable to the Portuguese

Estado Português, responsabilidades, financiamento e outros assuntos
relativos à gestão. Através do referido contrato, o Concedente – Esta-

State, responsibilities, financing and other managementrelated matters. By way of said contract, the concession
grantor - the Portuguese State – transferred its contrac-

do Português – transmitiu para a APDL, nos termos do n.º4 do Artigo

tual stake to APDL, under the terms of no.4, Articler 3

3º do Decreto – Lei n.º 29/2003, de 12 de Fevereiro, a sua posição

of Decree-Law no.29/2003, enacted on February 12th.

contratual. A concessão tem por objecto a exploração, em regime de
serviço público, da actividade de recepção, movimentação, armazena-

The concession sets out to operate, on a public regime
basis, the activity of receiving, handling, storing, dispatching and transporting essential food raw materials

gem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e produ-

and related products. Hence, as referred to in 3 a), the

tos conexos. Assim, conforme referido na 3 a), os aumentos ocorridos

increases which occurred in the financial year of 2007

no exercício de 2007 na rubrica de “Edifícios e outras construções”
incluem a incorporação do património da SILOPOR no património da
APDL, no montante de 3.803.900 euros, o qual resultou de uma avalia-

under the heading “Buildings and other constructions”
include the incorporation of assets from SILOPOR into
the assets of APDL for the sum of 3,803,900 Euros, resulting from a valuation made by an independent entity.

ção efectuada por entidade independente.

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS DEPRECIATIONS AND ADJUSTMENTS
SALDO
INICIAL
INITIAL
BALANCE

RUBRICAS ITEMS

ANULAÇÃO/
REFORÇO
REVERSÃO
REINFORCANCELLATION/
CEMENT
REVERSION

FINAL
FINAL
BALANCE

Imobilizações incorpóreas: Intangible assets:
Desp. investigação e desenvolvimento
Research & Development expenses

1 142 140

222 358

938 378

426 120

Marcas e patentes Brands and patents

19 791

8 414

0

28 205

1 161 931

230 772

938 378

454 325

0

0

0

0

75 216 183

10 281 073

6 624

85 490 632

4 656 749

604 824

0

5 261 573

Equipamento de transporte Transport equipment

769 087

195 628

124 829

839 886

Ferramentas e utensílios Tools and utensils

381 693

18 026

0

399 719

Equipamento administrativo Administrative equipment

5 379 678

930 824

44

6 310 458

Outras imobiliz. corpóreas Other tangible assets

1 054 407

128 637

0

1 183 044

87 457 797

12 159 012

131 497

99 485 312

A)
Imobilizações corpóreas: Tangible assets:
Terrenos e recursos naturais Land and natural resources
Edifícios outras construções
Buildings and other constructions
Equipamento básico Basic equipment

B)

0

Investimentos financeiros: Financial investments:
Edifícios Buildings

C)
TOTAL (A + B+ C)
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378 208

47 277

0

425 485

378 208

47 277

0

425 485

88 997 936

12 437 061
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1 069 875 100 365 122

The investments in progress as at December 31st 2007

Os investimentos em curso em 31 de Dezembro de 2007 analisam-se

can be broken down as follows:

como se segue:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

VALOR VALUE

Via interna de ligação ao Porto de Leixões (VILPL)
Internal Connection Road to the Port of Leixões (VILPL)

17 020 692

Construção da portaria principal do Porto de Leixões
Construction of the Main Gateway of Port of Leixões

13 123 358

Reabilitação do cais acostável e construção do terminal multiusos
Rehabilitation of the mooring berth and construction of the Multi-purpose Terminal

7 947 012

Remodelação da estação de passageiros Remodelling of the passenger terminal

1 127 035

Equipamentos especiais para a portaria principal Special equipment for the Main Gateway

879 511

Terminal de cruzeiros de Leixões Leixões Cruise Terminal

771 955

PCOM – Plataforma comum com APL e APS referente a software de despacho electrónico
PCOM – Common Platform with APL and APS concerning electronic dispatch software

685 718

Correcção do caminho rolamento dos pórticos de cais do TCS
Correction of quay crane guide track of the South Container Terminal

653 743

Estabilização do canto sul ponte da doca 4 Sul Stabilisation of the south corner of dock 4 South

648 177

Plataforma multimodal Multimodal platform

617 521

Plataforma da Cantareira Cantareira Platform

553 768

Projecto Portmos Portmos Project

521 995

Requalificação do Porto de recreio e sua envolvente
Revamping of the Yacht Marina and its surroundings

479 031

Estudo das condições de operacionalidade no terminal de petroleiros
Study on the operationality conditions at the Oil Terminal

403 000

SIG – Sistema de informação geográfica SIG – Geographic information system

276 587
1 306 274

Outros investimentos em curso Other investments in progress

47 015 377

NOTA 14. Imobilizações corpóreas em situações especiais
NOTE 14. Tangible fixed assets in special situations
(i) Fixed assets built on public domain ground

(i) Imobilizado construído em terrenos do domínio público

The majority of Buildings and Constructions that inte-

A maioria dos edifícios e construções que integram o Imobilizado Cor-

grate the Company’s Tangible Assets were built on sites
belonging to the public domain of the State assigned

póreo da Empresa foram edificados em terrenos do domínio público

to APDL. In view of this specific situation, below is a

do Estado afecto à APDL. Objectivando esta realidade específica,

list showing the relative weight of these assets built on

enumera-se de seguida o peso relativo destes bens construídos em

public land and posted under account 422 – Buildings

terrenos do domínio público, contabilizados na conta 422 – Edifícios e

and other constructions:

outras construções:
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2007

2006

Valor bruto total Gross total value

265 657 389

232 645 636

Valor bruto dos imóveis e instalações construídos em terrenos do domínio público
Gross value of the real estate and premises built on public domain

256 186 429

229 912 310

(ii) Imobilizado integrado em áreas concessionadas

(ii) Fixed assets integrated in areas under concession

Parte do Imobilizado Corpóreo da APDL está afecto a actividades con-

Part of the Tangible Assets of APDL, S.A. is affected

cessionadas, entre as quais destacam-se as seguintes situações:
Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação de carga geral

to activities under concession, including the following
situations:
Infrastructures related to the handling of break-bulk

fraccionada e granéis no Porto de Leixões, concessionada ao TCGL –

cargo and solid bulk in the Port of Leixões, granted to

Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A., essencialmente

TCGL - Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões,

constituídos por muros-cais e terraplenos nas Docas 1 Sul, 2 Norte e
Sul e 4 Norte.

S.A., essentially comprising quay walls and embankments
at Dock 1 South, 2 North and South and 4 North.
• Infrastructures affected to containerised cargo han-

• Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação da carga con-

dling at Port of Leixões granted on a concession basis

tentorizada no Porto de Leixões, concessionada ao TCL – Terminal de

to TCL –Terminal de Contentores de Leixões, S.A., es-

Contentores de Leixões, S.A., essencialmente constituídas por muros

sentially constituted by quay walls and embankments

cais e terraplenos na Doca 1 Norte e na Doca 4 Sul.
• Infra-estruturas que constituem o Terminal Petroleiro, concessionado
à Petrogal.

at Dock 1 North and 4 South.
• Infrastructures that constitute the Oil Terminal under
concession to Petrogal;
• Infrastructures and buildings that constitute the

• Infra-estruturas e edifícios que constituem o porto de pesca de Matosinhos, concessionado à Docapesca.
• As infra-estruturas afectas à concessão atribuída no exercício de

fishing harbour of Matosinhos under concession to
Docapesca;
The infrastructures under concession granted in the financial year of 2007 to the company Silos de Leixões,

2007 à empresa Silos de Leixões, Unipessoal, Lda., destinam-se à

Unipessoal, Lda. are intended to operate, on a public

exploração, em regime de serviço público, da actividade de recepção,

regime basis, the activity of receiving, handling, storing,

movimentação, armazenagem, expedição e transporte de matériasprimas alimentares e produtos conexos.

dispatching and transporting essential food raw materials and related products.

NOTA 15. Bens em regime de locação financeira
NOTE 15. Assets under leasing
Em 31 de Dezembro de 2007, a APDL mantém os seguintes bens em

As at December 31st 2007, APDL had the following

regime de locação financeira:

assets under leasing:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

VALOR BRUTO
GROSS VALUE

AMORTIZAÇÕES
ACUMULADAS VALOR LÍQUIDO
ACCUMULATED
NET VALUE
DEPRECIATIONS

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
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NOTA 19. Valoração dos elementos do activo circulante a
preços de mercado
NOTE 19. Valorisation of current assets at market prices
There are no relevant material differences between the

Não existem diferenças materialmente relevantes entre os valores cons-

values stated under the balance sheet items and the

tantes das rubricas do Balanço e os correspondentes preços do mer-

corresponding market prices.

cado.
NOTA 21. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo
circulante
NOTE 21. Movements occurred in the current asset headings

AJUSTAMENTOS ADJUSTMENTS
RUBRICAS ITEMS

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

REFORÇO
REINFORCEMENT

134 286

-

-

134 286

134 286

-

-

134 286

222 287

9 031

62 625

168 693

88 938

-

-

88 938

1 965 145

487 798

65 876

2 387 067

2 276 370

496 829

128 501

2 644 698

2 410 656

496 829

128 501

2 778 984

REVERSÃO SALDO FINAL
REVERSION FINAL BALANCE

Existencias: STOCKS:
Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES

Dívidas de Terceiros: DEBTS OWED BY THIRD PARTIES:
Clientes de Cobrança Duvidosa DOUBTFUL CUSTOMERS
Devedores das Obras Sociais DEBTORS OF SOCIAL WORKS
Outros Devedores OTHER DEBTORS

TOTAIS TOTALS

NOTA 23. Valor global das dívidas de cobrança duvidosa
NOTE 23. Overall value of doubtful debts
The credit of doubtful debt was on December 31st

Os créditos de cobrança duvidosa à data de 31 de Dezembro de 2007

2007 and December 31st 2006 as follows:

e 31 de Dezembro de 2006 eram os seguintes:

31 DE DEZEMBRO DE 2007
DECEMBER 31ST 2007

31 DE DEZEMBRO DE 2006
DECEMBER 31ST 2006

VALOR DA
DÍVIDA
VALUE OF
DEBT

VALOR DA
PROVISÃO
VALUE OF
PROVISION

VALOR DA
DÍVIDA
VALUE OF
DEBT

VALOR DA
PROVISÃO
VALUE OF
PROVISION

Clientes de Cob.Duvidosa DOUBTFUL CUSTOMERS

168 693

168 693

222 287

222 287

Devedores das Obras Sociais DEBTORS OF SOCIAL WORKS

648 675

88 938

673 986

88 938

Outros Devedores OTHER DEBTORS

4 194 297

2 387 067

2 671 170

1 965 145

TOTAL

5 011 665

2 644 698

3 567 443

2 276 370

RUBRICAS ITEMS
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A Empresa efectua ajustamentos de valor sobre a totalidade das dívi-

The Company makes adjustments to all debts of clients

das de clientes e outros devedores que apresentem atrasos de cobran-

and other debtors who have debts outstanding for more

ça superiores a 90 dias.
Relativamente aos “Devedores da Obras Sociais”, e desde que não

than 90 days.
As regards “Social Works Debtors”, and provided they do
not fall within the situation as referred to in the previous

caiam na situação referida no parágrafo anterior, é procedimento habi-

paragraph, it is normal practice to create an adjustment

tual criar um ajustamento de valor que dê cobertura às dívidas a recu-

that covers debts to be recovered from beneficiaries who

perar dos beneficiários com mais de 75 anos de idade.

are over 75 years old.

NOTA 24. Adiantamentos ou empréstimos concedidos aos
órgãos sociais
NOTE 24. Advances payments or loans granted to corporate entities
Não foram concedidos empréstimos ou adiantamentos a membros dos

No loans or advanced payments were granted to mem-

Órgãos da Administração, de Direcção ou de Fiscalização da Empresa,

bers of the Board of Directors, the Management or the

nem foram assumidas quaisquer responsabilidades por sua conta.

Company Auditors, nor were any liabilities assumed on
their behalf.

NOTA 25. Valor global das dívidas activas e passivas
respeitantes ao pessoal
NOTE 25. Overall value of the active and passive debts with respect
to personnel
O valor das dívidas activas e passivas referentes ao pessoal era, em 31

The value of active and passive debts with regard to

de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, o seguinte:

personnel on December 31st 2007 and on the 31st
December 2007 was as follows:

CRÉDITOS SOBRE O PESSOAL: PERSONNEL CREDITS
Débitos subsistema de saúde Health subsystem debits
Quotizações obras sociais Expenses with social works
Empréstimos para a aquisição de computadores Loans to acquire computers
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

DÉBITOS AO PESSOAL PERSONNEL DEBITS
Comparticipações das obras sociais Contributions for social works
Outros débitos Other debts

2007

2006

766 214

790 964

738 171

764 583

15 481

16 759

0

811

700

0

11 651

8 745

211

66

53 793

42 562

50 911

40 126

2 882

2 436

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2007 a responsabilidade da

In addition, on December 31st 2007 the liability of the

Empresa pelo pagamento de férias e subsídio de férias, incluindo os

Company for paying holidays and holiday payments, in-

respectivos encargos sociais, que se vencem para pagamento durante
o exercício de 2008 ascende a 1 322 233 euros (31 de Dezembro de
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cluding the respective corresponding social costs, due
for payment during the financial year of 2008, stood at
1 322 233 Euros (December 31st 2006: 1 240 259
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Euros), and has been included under Liabilities – Cost

2006: 1 240 259 euros), e está evidenciada no Passivo – Acréscimos

Accruals (See Note 48 (ii)).

de Custos (Ver nota 48 (ii)).
NOTA 28. Estado e Outros Entes Públicos
NOTE 28. State and other public entities

On December 31st 2007 and on December 31st 2006

Em 31 de Dezembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, não existiam

there were no outstanding debts to the State and other

dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes públicos. Os

public entities. The accounts with these entities were
as follows:

saldos com estas entidades eram os seguintes:

SALDOS DEVEDORES
DEBTORS ACCOUNTS

SALDOS CREDORES
CREDITORS ACCOUNTS

2007

2006

2007

2006

206 362

2 225 412

22 640

-

Segurança Social Social Security

-

-

179 436

163 815

Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Singulares
Individual Income Tax

-

-

159 481

153 361

Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
Company Income Tax

-

-

1 157 181

1 254 073

Imposto de Selo Stamp Duty

-

-

16

56

Outras Tributações Other Taxation

-

-

3 750

-

206 362

2 225 412

1 522 504

1 571 305

Imposto Sobre o Valor Acrescentado Value Added Tax

NOTA 31. Responsabilidades assumidas por reformas
antecipadas, pensões de reforma, benefícios de acção social
pós-emprego e outras
NOTE 31. Liabilities accepted for early retirements, retirement
pension, post- employment social benefits and others
a) Retirement benefits

a) Benefícios de Reforma

As mentioned in Note 3 j), on January 1st 2005 the

Conforme referido na Nota 3 j), a Empresa adopta como política con-

Company adopted the accounting policy of recognising
its future liabilities deriving from (i) the private healthcare

tabilística para reconhecimento das suas responsabilidades futuras

and hospital treatment regime, (ii) payment of pensions

decorrentes (i) do regime privativo de assistência médica e medica-

of the pilots of the Former INPP and (iv) the payment

mentosa, (ii) do pagamento de reformas dos pilotos do Ex – INPP e (iv)

of study and kindergarten subsidies, the criteria outlined

do pagamento de subsídios de estudo e creche, os critérios previstos

in the International Accounting Standard nr. 19, namely

na Norma Internacional de Contabilidade nº 19, nomeadamente a me-

the “corridor” methodology, whereby the calculated actuarial earnings and losses will only be reflected in the

todologia de “corridor”, segundo a qual, os ganhos e perdas actuariais

results of the financial year when, at the start of the year,

apurados só terão reflexo nos resultados do exercício na medida em

their accumulated value exceeds 10% of the value of

que, no inicio do período, o seu valor acumulado ultrapasse 10% do

the liabilities for past services. In those financial years

valor das responsabilidades por serviços passados. Nos exercícios em

wherein the accumulated value of the actuarial earnings and losses not yet reflected in results exceeds the
aforementioned limit, the initial surplus value shall be

que o valor acumulado dos ganhos e perdas actuariais ainda não reflectidos em resultados ultrapassar o limite acima referido, o valor inicial
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em excesso será imputado a resultados em função do número médio

imputed to the results in line with the average number

de anos de trabalho remanescente para os trabalhadores integrados

of years of employment remaining for the employees

no plano.

included in the plan.
(i) Private system of medical assistance – defined

(i) Regime Privativo de assistência médica e medicamentosa plano de benefícios definidos
A Empresa tem como responsabilidade o pagamento da assistência
médica-medicamentosa e hospitalar, não só aos colaboradores que
integravam os quadros da empresa até 2 de Dezembro 1998, como
também aos seus cônjuges e filhos até à idade legal do benefício.

benefits plan
The Company is responsible for paying health care,
medicines and hospital treatment, not only for employees on the company workforce until the December 2nd
1998, but also for their spouses and children up to the
legal age of the benefit.

Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com

The actuarial studies carried out by an independent

referência a 31 de Dezembro de 2007 e de 2006, para efeitos de apu-

entity for December 31st 2007 and December 31st

ramento nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por
base os seguintes pressupostos:

2006 for the purposes of calculating the accumulated
liabilities on said dates was based on the following assumptions:

2007

2006

Tábua de mortalidade – População nascida até 1943
Mortality Level – Population born up to 1943

TV 88/90

TV 88/90

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

5.35%

4.50%

Taxa de crescimento dos custos Growth rate of costs

5.00%

5.00%

Agregado familiar médio – Activos/Reformados
Average family size – Active Personnel/Retired

2

2

Agregado familiar médio – Outros Average family size – Others

1

1

897

888

Tábua de invalidez Disability table

Custo per capita Cost per capita

Em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006 o valor das responsabilidades

As at December 31st 2007 and December 31st 2006 the

da Empresa analisa-se como segue:

value of company liabilities can be analysed as follows:

2006

VARIAÇÃO
VARIATION

Provisão para o regime de Assistência Médica Privativa (Ver nota 34)
Provision for the Private Medical ASSISTANCE (See Note 34)

39 203 183 39 287 473

(84 290)

Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais não imputados a resultados (dentro
do limite do “Corridor”) Balance of actuarial (earnings) / losses not imputed
to results (within the “Corridor” limit)

(2 207 565)

4 477 767 (6 685 332)

-

1 012 430 (1 012 430)

36 995 618

44 777 670 (7 782 052)

2007

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

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE
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In view of the above, the provision for meeting this li-

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fa-

ability was reduced by 84,290 Euros corresponding to

zer face a esta responsabilidade foi diminuída em 84.290 euros, corres-

the increase in liabilities for past services for the sum of
2,045,766, plus the actuarial losses imputed to results

pondendo ao aumento das responsabilidades por serviços passados,

for the financial year for the sum of 68,361 Euros and

no montante de 2.045.766, acrescida do valor das perdas actuariais

the amount of 2,198,120 was deducted corresponding

imputadas a resultados do exercício, no montante de 68.361, e dedu-

to the benefits paid in the financial year.

zida do montante de 2.198.120 correspondente aos benefícios pagos

At the end of the financial year of 2007 the balance of
the actuarial gains and losses not applied to the profits

no exercício.

did not exceed 10% of the value of the total liabilities

No final do exercício de 2007, o saldo dos ganhos e perdas actuariais

for past services. Hence, in the financial year of 2008

não imputados a resultados não ultrapassa os 10% do valor das res-

there shall be no actuarial gains/losses to be imputed

ponsabilidades totais por serviços passados, pelo que no exercício de

to results.

2008 não existirão ganhos / perdas actuariais a imputar a resultados.

The value to be debited under Personnel Costs has the
following breakdown:

O valor registado a débito na rubrica de custos com pessoal tem a
seguinte composição:

DR / (CR)
84 531

Custo com os serviços correntes Costs with current services

1 961 235

Custo financeiro Financial cost

68 361

Amortização de perdas actuariais Depreciation of actuarial losses

2 114 127

(ii) Pension fund of the former INPP
As stated in Note 3 j), the Company is liable for maintaining the retirement fund of the National Institute of
Pilotage of the Ports (INPP), created by Decree-Law
no. 188/89, of 3rd June, concerning the early retire-

(ii) Fundo de Pensões do ex–INPP
Conforme referido na Nota 3 j), a Empresa é responsável pela manutenção do fundo de aposentações do INPP - Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, criado pelo Decreto-Lei nº 188/89, de 3 de Junho,

ments that were part of the former pilotage department.

relativamente aos aposentados que integravam o ex-departamento de

The Company has also liability related to the payment of

pilotagem. A Empresa possui ainda uma responsabilidade relacionada

the life-long survivor and descendant pensions of some

com o pagamento de pensões vitalícias de sobrevivência e de sangue

retired employees.

a alguns aposentados.

The actuarial studies carried out by an independent

Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com

entity relating to December 31st 2007 and December
31st 2007, for the purposes of calculating the accumu-

referência a 31 de Dezembro de 2007 e de 2006, para efeitos de apu-

lated liabilities on these dates, was based on the follow-

ramento nessas datas das responsabilidades acumuladas tiveram por

ing assumptions:

base os seguintes pressupostos:

2007

2006

Tábua de mortalidade – População nascida até 1943 Mortality Level – Population born up to 1943

TV 88/90

TV 88/90

Tábua de mortalidade – População nascida após 1945 Mortality Level– Population born after 1945

TV 88/90

TV 88/90

5,35%

4,50%

2,0%

2,0%

Taxa de capitalização Capitalisation level
Taxa de progressão das pensões Progression rate of pensions
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Em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006 o valor das responsabilidades

As at December 31st 2007 and December 31st 2006

da 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 years’ results

Saldo dos (ganhos)/perdas actuariais não imputados a resultados
(dentro do limite do “corridor”) Balance of actuarial (earnings) / losses not
imputed to results (within the “corridor” limits)
Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais a imputar a resultados em exercícios
futuros Balance of actuarial (gains) / losses to be attributed to future years’
RESULTS

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE

2007

2006

VARIAÇÃO
VARIATION

4 524 966

4 585 653

(60 687)

470 560

190 148

280 412

4 995 526

4 775 801

219 726

(265 918)

582 929

(848 847)

-

470 560

(470 560)

4 729 608

5 829 290 (1 099 682)

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer

In view of the above, the provision to cover this liability

face a esta responsabilidade foi aumentada em 219.726 euros, corres-

was increased by 219,726 Euros, corresponding to the

pondendo ao aumento das responsabilidades por serviços passados
no montante de 250.722 euros, acrescida do valor das perdas actu-

increase in liabilities for past services totalling 250,722
Euros, plus the value of actuarial losses imputed to the
results for the financial year, amounting to 470,560

ariais imputadas a resultados do exercício, no montante de 470.560

Euros, and deducted from the sum of 501,556 corre-

euros, e deduzida do montante de 501.556 correspondente aos bene-

sponding to the benefits paid in the financial year.
During the financial year of 2007, the balance of ac-

fícios pagos no exercício.
No final do exercício de 2007, o saldo dos ganhos e perdas actuariais

tuarial gains and losses not imputed to profits did not
exceed 10% of the value of total liabilities for past ser-

não imputados a resultados não ultrapassa os 10% do valor das res-

vices. Hence, in the financial year of 2008 there shall be

ponsabilidades totais por serviços passados, pelo que no exercício de

no actuarial gains/losses to be imputed to results.

2008 não existirão ganhos / perdas actuariais a imputar a resultados.

The value to be debited under the Surplus Costs item

O valor registado a débito na rubrica de custos extraordinários, tem a

is as follows

seguinte composição

DR / (CR)
Custo financeiro Financial cost

250 722

Amortização de perdas actuariais Depreciation of gains and losses

470 560
721 282
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(iii) L
 iability for pensions in accordance with DecreeLaw no.467/99, enacted on November 6th

(iii) Responsabilidade por pensões ao abrigo do Decreto-Lei
467/99, de 6 de Novembro

APDL is responsible for paying the pensions of those

A responsabilidade pelo pagamento das pensões dos trabalhadores

employees who request retirement in compliance with

que requereram a aposentação ao abrigo do Artigo 2º do Decreto-Lei

Article 2 of Decree-Law no. 467/99, enacted on November 6th. This liability ceases when those employees

467/99, de 6 de Novembro, é da APDL, cessando tal responsabilidade

who have opted for early retirement attain 36 years of

quando os trabalhadores, que tenham optado pela aposentação, perfa-

service or 70 years of age.

çam 36 de serviço ou 70 anos de idade.

On December 31st 2007, the liability of the Company for

Em 31 de Dezembro de 2007, a responsabilidade da Empresa pelo

paying these pensions was as follows (see Note 34):

pagamento destas pensões analisa-se como segue (ver Nota 34):

DR / (CR)
Responsabilidade em 31 de Dezembro de 2006 Liability on December 31st 2006

1 198 724

Benefícios pagos Benefits paid

(812 108)
-

Variação no valor das responsabilidades Variation in the value of liabilities

386 617

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2007 Liabilities on December 31st 2007

The variation in the value of liabilities for services provid-

A variação do valor das responsabilidades por serviços passados, apu-

ed, calculated between the January 1st and December

rada entre 1 de Janeiro e 31 de Dezembro de 2007, negativa no mon-

31st 2007, was down by 812,108 Euros, corresponding

tante de 812 108 euros, corresponde aos encargos efectivos pagos

to the actual expenses paid in the year and entered as

no ano, que foram registados a débito na rubrica de “Provisões para

a debit under “Provisions for pensions” and credited to

pensões” e a crédito em disponibilidades (Ver Nota 34).

cash assets (See Note 34).
(iv) Liability with regard to the payment of kindergarten, study and school subsidies for the children
of employees.
The Company assumed liability with regard to the payment of kindergarten, study and school subsidies for the
children of employees included in the plan mentioned in
Note 31 a) (i) above. As at December 31st 2007 and
on December 31st 2006 the value of the Company’s

(iv) Responsabilidade relativamente ao pagamento de subsídios
de creche, de estudo e prémios escolares aos filhos dos
trabalhadores
A Empresa assumiu responsabilidades relativamente ao pagamento de
subsídios de creche, de estudo e prémios escolares aos filhos dos trabalhadores abrangidos pelo plano referido na Nota 31 a) (i) acima. Em
31 de Dezembro de 2007 e de 2006 o valor das responsabilidades da
Empresa analisa-se como segue:

liabilities was as follows:

2007

2006

91 478

110 308

Saldo dos (ganhos)/perdas actuariais não imputados a resultados
(dentro do limite do “corridor”) Balance of actuarial (earnings)/losses not imputed to
results (within the “corridor” limits)

164

(9 664)

Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais a imputar a resultados em exercícios futuros
Balance of actuarial (gains)/losses to be imputed to future years’ PROFITS

-

(4 008)

91 642

96 636

Responsabilidade por serviços passados Liability for services provided

VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES OVERALL LIABILITIES VALUE
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Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fa-

In view of the above, the provision to cover this liability

zer face a esta responsabilidade foi diminuída 18.830 euros, corres-

was reduced by 18,830 Euros, corresponding to the

pondendo ao aumento das responsabilidades por serviços passados

increase in liabilities for past services totalling 3,908

no montante de 3.908 euros, deduzido do valor dos ganhos actuariais

Euros, deducted from the value of actuarial gains im-

imputadas a resultados do exercício, no montante de 4.008 euros, e

puted to the results for the financial year amounting to

deduzida do montante de 18.730 correspondente aos benefícios pa-

4,008 Euros, and deducted from the sum of 18,730 cor-

gos no exercício.

responding to the benefits paid in the financial year.

No final do exercício de 2007, o saldo dos ganhos e perdas actuariais

At the end of 2007, the balance of actuarial gains and

não imputados a resultados, não ultrapassa os 10% do valor das res-

losses not imputed to profits did not exceed 10% of the

ponsabilidades totais por serviços passados, pelo que no exercício de

value of total liabilities for past services. Hence, in the

2008 não existirão ganhos / perdas actuariais a imputar a resultados.

financial year of 2008 there shall be no actuarial gains/

O valor registado a débito na rubrica de Custos com pessoal tem a

losses to be imputed to results.

seguinte composição:

The value to be debited under the item Personnel Costs
is as follows:

DR / (CR)
3 908

Custo financeiro Financial cost

(4 008)

Amortização de ganhos actuariais Depreciation in actuarial gains

(100)

b) Compromissos de compra

b) Purchase commitments

Em 31 de Dezembro de 2007, a empresa tinha assumido compromis-

On December 31st 2007 the company had taken on

sos com fornecedores no montante de 5 846 578 euros, para a aquisição de bens para o imobilizado corpóreo.

commitments with suppliers amounting to 5,846,578
Euros, for purchasing goods for tangible fixed assets.

c) Processos de expropriação

c) Expropriation processes

À data do balanço existiam processos litigiosos em curso relaciona-

As at the date of the balance sheet legal proceed-

dos com expropriações, para os quais ainda não foi proferida qualquer

ings were in progress relating to expropriations though
judgement is yet to be made. 1,729,348 Euros had al-

sentença, cujo valor dos depósitos já efectivados totaliza 1 729 348

ready been deposited in this regard as at December

euros em 31 de Dezembro de 2007, os quais se encontram registados

31st 2007, registered as assets under the tangible fixed

no activo, na rubrica de imobilizações corpóreas – Terrenos e recursos

assets heading “Land and natural resources”.

naturais.
NOTA 32 – Responsabilidades por garantias prestadas
NOTE 32 – Responsibilities for loan guarantees
(i) Garantias reais prestadas a terceiros

(i) Third parties real estate securities

Em Outubro de 2004, a APDL foi notificada pelos Serviços de Finan-

In October 2004, APDL was notified by Matosinhos In-

ças de Matosinhos da existência dum processo de execução fiscal instaurado pela Caixa Geral de Aposentações no montante de 267 957
euros, referente ao cálculo dos encargos com pensões e respectivos

land Revenue Office that tax enforcement proceedings
had been instigated by General Pension Fund amounting to 267 957 Euros, relating to the contributions of
employees from other State services attributed by the
CGA, but not accepted by APDL.
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The tax enforcement proceedings were contested by

juros de mora com trabalhadores oriundos de outros serviços do Esta-

our lawyers and for the purposes of suspending the pro-

do, que nos são imputados, mas que não são aceites pela APDL.

cess a payment guarantee was provided using an urban
building in Leça da Palmeira, registered with Matosinhos

O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos advoga-

Property Registry Office, under no. 02451/110402,

dos e para efeitos de suspensão da execução foi dada como garantia de

where our Pilotage Services are set up.

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.

(ii) Third party bank guarantees

(ii) Garantias bancárias prestadas a terceiros

In 2001, APDL provided a bank guarantee payable

Em 2001, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz de Di-

to the Matosinhos District Law Court as a bond of a
compulsory fund for the payment of compensation for

reito do Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucio-

expropriated land as part of the VILPL (Internal Con-

nar o fundo indispensável ao pagamento de indemnização de parcelas

nection Road to the Port of Leixões) Construction

de terreno expropriadas, no âmbito da empreitada de construção da

Project. On December 31st 2007, this guarantee stood

VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões. Em 31 de Dezem-

at 64,355 Euros.
Within the remit of the debt proceedings submitted by

bro de 2007, esta garantia ascendia a 64 355 Euros.

the General Pension Fund relating to the calculation of

No âmbito do processo de dívida apresentada pela Caixa Geral de

pensions’ costs and respective delinquent interest vis-

Aposentações, referente ao cálculo dos encargos com pensões e res-

à-vis employees from other State services, which are

pectivos juros de mora com trabalhadores oriundos de outros servi-

imputed to us but which are not accepted by APDL, in
2007 the following bank guarantees were provided pay-

ços do Estado, que nos são imputados, mas que não são aceites pela

able to:

APDL, em 2007 foram prestadas as seguintes garantias bancárias a

• Directorate-General of Taxation –Matosinhos Inland

favor de:

Revenue Directorate as a bond for the value of the

• Direcção-Geral dos Impostos – Direcção de Finanças de Matosinhos

debt relating to tax enforcement process nr. PEF

para caucionar o valor da dívida referente ao processo de execução

1821200701022873 for the sum of 115.837 Euros;
and

fiscal nº. PEF 1821200701022873, na quantia de 115.837 Euros; e

• General Pension Fund to ensure the payment of the

• Caixa Geral de Aposentações para garantir o pagamento do valor

outstanding amount of debt ascertained on 13.11.2007

remanescente da dívida apurada em 13.11.2007, no montante global

for the total amount of 100,000 Euros.

de 100.000 Euros.
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NOTA 34. Provisões
NOTE 34. Provisions
Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2007, ocorreram os

During the financial year ending on December 31st

seguintes movimentos nas rubricas de provisões:

2007 the following movement in the provisions items

CONTAS ACCOUNTS

took place:

SALDO
INICIAL
INITIAL
BALANCE

AUMENTO
INCREASE

REDUÇÃO
REDUCTION

SALDO
FINAL
FINAL
BALANCE

313 714

57 917

-

371 632

PROVISÕES: PROVISIONS:
PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO LEGAL PROCEEDINGS IN PROGRESS
REGIME ASSISTÊNCIA PRIVATIVA PRIVATE HEALTHCARE SYSTEM

39 287 473

2 114 127 (2 198 417) 39 203 183

APOSENTAÇÕES ANTECIPADAS – D.L. 467/99 EARLY RETIREMENTS – D.L. 467/99

1 198 724

-

(812 108)

386 617

FUNDO DE PENSÕES DO EX-INPP PENSION FUND OF THE FORMER INPP

4 775 801

721 282

(501 556)

4 995 526

110 308

3908

(22 738)

91 478

OUTRAS PROVISÕES OTHER PROVISIONS

TOTAIS TOTALS

45 686 020

2 897 234 (3 534 819) 45 048 436

Regime de Assistência privativa

Private Care System

A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 84 290 eu-

The 84,290 Euros fall during the financial year can be

ros, analisa-se como segue:

broken down as follows:

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE

39 287 473
1 961 235

Custo com juros (Ver Nota 31 a) (i)) Interest costs (See Note 31 a) (i))
Custo com os serviços correntes (Ver Nota 31 a) (i)) Costs with current services (See Note 31 a) (i))

84 531

Perdas actuariais imputadas a resultados Actuarial losses imputed to results

68 361

Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 31 a) (i))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (i))

(2 198 417)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

39 203 183

Provisão para os Encargos com Aposentações antecipadas ao
abrigo do DL 467/99

Provision for early retirements charges in accordance with decree-law no. 467/99

A redução ocorrida no exercício, no montante de 812 108 euros, cor-

The fall of 812,108 Euros during the financial year cor-

responde aos encargos efectivamente suportados no exercício (Ver

responds to expenses actually defrayed during the financial year (See Note 31 a) (iii)).

Nota 31 a) (iii)).
Provisão para o Fundo de Pensões do Ex-INPP

Provision for the former inpp pension fund

A variação positiva ocorrida no exercício, no montante de 219 726 eu-

The positive change during the financial year of 219,726

ros, analisa-se como segue:

136

Euros can be broken down as follows:

A N E X O A O B A L A N Ç O E À D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U LTA D O S
N O T E S T O B A L A N C E S H E E T A N D I N C O M E S TAT E M E N T

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE

4 775 801

CUSTO COM JUROS (VER NOTA 31 A) (II)) Interest costs (See Note 31 a) (ii))

250 722

PERDAS ACTUARIAIS IMPUTADAS A RESULTADOS (VER NOTA 31 A) (II))
Actuarial losses imputed to results (See Note 31 a) (ii))

470 560

PAGAMENTOS EFECTUADOS NO EXERCÍCIO (VER NOTA 31 A) (II))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (ii))

(501 556)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

4 995 527

Other provisions – liability with regard to the payment of kindergarten, study and school subsidies
for employees’ children.
The fall during the financial year of 18,830 Euros has
been broken down below:

Outras provisões – Responsabilidade pelo pagamento de
subsídios de creche, de estudo e prémios escolares aos filhos
dos trabalhadores
A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 18 830 euros, analisa-se como segue:

SALDO INICIAL INITIAL BALANCE

110 308
3 908

Custo com juros (Ver Nota 31 a) (iv)) Interest costs (See Note 31 a) (iv))

(4 008)

Ganhos actuariais imputados a resultados Actuarial gains imputed to results
Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 31 a) (iv))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (iv))

(18 730)

SALDO FINAL FINAL BALANCE

91 478

Legal proceedings in progress

Processos judiciais em curso

On December 31st 2007, the legal proceedings in

Em 31 de Dezembro de 2007, os processos judiciais em curso em que

progress in which the Company was the defendant,
stood at 743,266 Euros, and a provision was made

a Empresa era arguida, ascendiam a 743 266 euros, estando consti-

amounting to 371,633 Euros, corresponding to 50% of

tuída uma provisão, no montante de 371 633 euros, correspondente a

the amount claimed.

50% do valor reclamado.
NOTA 36. Composição do capital social
NOTE 36. Composition of joint stock capital

As set out in article 10 of Decree-Law 335/98, of

Conforme previsto no artigo 10º do Decreto-Lei 335/98, de 3 de No-

3rd November whereby APDL became a Joint Stock

vembro, que transformou a APDL em Sociedade Anónima de capitais

Company, share capital was set through adjustment by
48,000,000 Euros further to the asset valuation under-

exclusivamente públicos, o capital social foi fixado, por ajustamento, em

taken in 1999.

48 000 000 euros, no seguimento da avaliação patrimonial realizada

Hence, the share capital of PTE 4 181 000 000, es-

em 1999.

tablished on the date on which the Company was in-

Assim o capital inicial de 4 181 000 contos, fixado na data de consti-

corporated, was changed through the incorporation of
part of the Assessment Reserve and re-denominated in
Euros by a Unanimous Shareholder Resolution made on
March 21st 2001.

tuição da Sociedade, foi alterado por incorporação de parte da Reserva
de Avaliação e redenominado em euros, por Deliberação Unânime do
Accionista em 21 de Março de 2001.
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O capital social é agora constituído por 9 600 000 acções, de valor

The share capital now consists of 9 600 000 shares,

nominal de 5 euros cada. As acções são nominativas e revestem a

each with a nominal value of 5 Euros. The shares are
registered and are in book-entry form.

forma escritural.
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 subscribed
Em 31 de Dezembro de 2007 e 2006 o capital é detido na sua totali-

On December 31st 2007 and on December 31st 2006

dade pela Direcção Geral do Tesouro.

the capital was entirely owned by the Treasury Department.

NOTA 40. Movimento das rubricas de capitais próprios
ocorridos no exercício
NOTE 40. Movement under the item of owners’ equity capital
occurred during the financial year
O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio durante o

The movements occurring under other equity capital

exercício findo em 31 de Dezembro de 2007 foi como segue:

headings during the financial year ending on December

CONTAS ACCOUNTS

31st 2007 was as follows:

SALDO INICIAL TRANSFERÊNCIAS
INITIAL BALANCE
TRANSFERENCES

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO

511 SUBSCRIBED AND REALISED CAPITAL

AUMENTOS
REDUÇÕES
SALDO FINAL
INCREASES FINAL BALANCE
REDUCTIONS

48 000 000

-

-

48 000 000

121 025 385

-

-

121 025 385

3 254 932

607 190

-

3 862 122

574 SPECIAL / VOLUNTARY RESERVES

-

-

-

-

579 SILOS DE LEIXÕES SILOS DE LEIXÕES

-

-

2 795 867

2 795 867

13 817 412

2 428 762

-

16 246 174

6 071 904

(3 035 952)
-

(3 035 952)
5 952 491

5 952 491

192 169 633

-

5 712 406

197 882 039

56

RESERVAS DE REAVALIAÇÃO REVALUATION RESERVES

571 RESERVAS LEGAIS LEGAL RESERVES
RESERVAS LIVRES /ESPECIAIS

59

RESULTADOS TRANSITADOS PROFITS AND LOSS
FORWARDED

88

RESULTADO LÍQUIDO NET INCOME
Exercício 2006 FINANCIAL YEAR OF 2006
Exercício 2007 FINANCIAL YEAR OF 2007

De acordo com a legislação vigente e com os Estatutos da Empresa,

In accordance with the legislation in force and in line

anualmente deverá ser transferido para a rubrica de reserva legal, no

with the Company Statutes, every year a minimum of

mínimo, 10% do lucro líquido apurado em cada exercício até que a
mesma atinja pelo menos 20% do capital social. A reserva legal não

10% of the net profit calculated shall be transferred to
the legal reserve heading, until this reaches 20% of the
equitity capital. The legal reserve cannot be distributed

pode ser distribuída aos accionistas, podendo, contudo, em determina-

to shareholders, but it may, in certain circumstances, be

das circunstâncias, ser utilizada para aumentos de capital e para absor-

used to increase capital and offset losses after all other

ver prejuízos depois de esgotadas todas as outras reservas.
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reserves are exhausted.
The revaluation reserve results from evaluation of the

A N E X O A O B A L A N Ç O E À D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U LTA D O S
N O T E S T O B A L A N C E S H E E T A N D I N C O M E S TAT E M E N T

assets referred to in Note 3 a). This reserve cannot be

As reservas de reavaliação resultam da avaliação patrimonial referida

distributed, but may be used to increase the share capi-

na Nota 3 a). Esta reserva não é distribuível, podendo ser utilizada para

tal or to offset negative profits.
The shareholders’ General Assembly held on the May

aumentos de capital social ou para absorver resultados transitados ne-

8th 2007, approved the following distribution of the re-

gativos.

sult for 2006:

A Assembleia-Geral de Accionistas realizada em 8 de Maio de 2007
aprovou a seguinte distribuição do resultado de 2006:

607 190

Reservas Legais Legal reserves
Resultados transitados Profits or Loss Forwarded

2 428 762

Dividendos Dividends

3 035 952
6 071 904

The reserve formed under accounting item 579 desig-

A reserva constituída na rubrica contabilística 579, com a designação

nated “SILOS DE LEIXÕES” corresponds to the offset-

“SILOS DE LEIXÕES”, corresponde à contrapartida da integração do

ting of the integration of the assets of SILOPOR – Empresa de Silos Portuários into the equity of APDL (see

património da SILOPOR – Empresa de Silos Portuários no capital pró-

Note 10) and can be broken down as follows:

prio da APDL (ver Nota 10) e analisa-se como segue:

(i) Integration of the amount resulting from the valuation

(i) Integração do valor resultante da avaliação efectuada

made 3,803,900 Euros
(ii) Corporation tax calculated resulting from the positive
asset variation (1,008,033) Euros

3 803 900 euros
(ii) IRC apurado resultante da variação patrimonial positiva
(1 008 033) euros
NOTA 41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas e
das matérias consumidas.
NOTE 41. Statement of the cost of goods sold and materials
consumed

The cost of consumables during the financial years end-

O custo das matérias consumidas durante os exercícios findos em 31

ing on December 31st 2007 and on December 31st

de Dezembro de 2007 e de 2006 foi determinado como segue:

2006, were as follows:

MOVIMENTOS MOVEMENTS

MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES SUPPLIES

2007

2006

EXISTÊNCIAS INICIAIS INITIAL STOCK

253 400

259 390

COMPRAS PURCHASES

587 765

504 948

(1 367)

(1 508)

EXISTÊNCIAS FINAIS FINAL STOCK

256 283

253 400

CUSTO NO EXERCÍCIO COSTS IN THE FINANCIAL YEAR

583 515

509 430

REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS REGULARISATION OF STOCK
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NOTA 43. Remuneração dos órgãos sociais
NOTE 43. Remuneration of the social bodies
As remunerações atribuídas aos membros dos órgãos sociais, nos

The remuneration attributed to members of the company

exercícios findos em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006, foram as

bodies in the financial years ending on December 31st

seguintes:

2007 and on December 31st 2006 was as follows:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO BOARD OF DIRECTORS
ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO AUDIT COMMITTEE

2007

2006

240 284

241 821

18 500

18 000

NOTA 44. Repartição do valor líquido da prestação de serviços
por actividades
NOTE 44. Apportionment of the net value of the provision of services
by activity
A repartição do valor líquido das prestações de serviço na totalidade

The distribution of the net value of the overall provision

para o mercado interno, apresenta-se como segue:

of services in the national market is presented as follows:

2007

2006

10 194 420

9 034 324

TUP CARGA TUP – CARGO

3 847 984

3 389 726

CONCESSÃO DO TERMINAL PETROLEIRO OIL TERMINAL CONCESSION

7 278 810

8 904 315

11 923 472

10 822 772

CONCESSÃO DO TERMINAL CARGA GERAL E GRANÉIS
GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL CONCESSION

2 698 763

2 592 140

OUTRAS CONCESSÕES OTHER CONCESSIONS

1 992 253

1 726 498

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS OTHER SUPPLIES AND SERVICES

1 511 150

1 357 826

39 446 852

37 827 601

DESCRIÇÃO DESCRIPTIONS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO NAVIO RENDERING OF SERVICES TO VESSELS

CONCESSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES CONTAINER TERMINAL CONCESSION

TOTAL

NOTA 45. Demonstração dos resultados financeiros
NOTE 45. Statement of financial income
Os resultados financeiros para os exercícios findos em 31 de Dezem-

The financial results for the years ending on December

bro de 2007 e de 2006 têm a seguinte composição:

31st 2007 and on December 31st 2006 are as fol-
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lows:
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CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES
DESCRIÇÃO DESCRIPTION

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2007

2006

Juros suportados Interest incurred

8 462

9 389

Amortização Investimentos em imóveis
Depreciation of real estate investments

47 277

47 277

Diferenças de câmbio desfavoráveis
Unfavourable exchange rate
differences

33

177

Outros custos e perdas financeiros
Other costs and financial losses

10 677

8 204

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO DESCRIPTION
Juros obtidos Interest obtained

2007

1 905 840 1 454 796

Rendimentos em imóveis
Investments in real estate
Diferenças de câmbio favoráveis
Favourable exchange rate
differences
Descontos pronto pagamento
obtidos
Full payment discounts obtained
Outros proveitos e ganhos
financeiros
Other profits and financial gains

Resultados financeiros
Financial Profits/Losses

2006

2 300

2240

53

1

1 303

37 468

12 218

12 322

1 855 265 1 441 780
1 921 714 1 506 827

1 921 714 1 506 827
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NOTA 46. Demonstração dos resultados extraordinários
NOTE 46. Statement of surplus income
Os resultados extraordinários para os exercícios findos em 31 de De-

The extraordinary income for the financial years ending

zembro de 2007 e de 2006 têm a seguinte composição:

on December 31st 2007 and 2006 have the following

CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES

make up:

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2007

2006

Donativos Donations

150 324

167 171

Dívidas incobráveis
Uncollectible debts

13 012

18 314

1 367

1 508

Perdas em imobilizações
Losses on fixed assets

0

2 049

Multas e penalidades
Fines and legal penalties

0

6

148 316

21 477

0

0

Perdas em existências
Losses on stocks

Correcções relativas a exercícios
anteriores Corrections on previous
financial years
Aumentos de amortizações
Increases in depreciations
Outros custos e perdas
extraordinárias
Other surplus costs and expenses
Resultado extraordinário
Surplus income

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS
DESCRIÇÃO DESCRIPTION

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2007

2006

0

0

769 514

97 488

Benefícios de penalidades
contratuais
Benefits from contracted penalties

0

41 138

Reduções de provisões
Reduction in provisions

0 1 303 053

Correcções relativas a exercícios
anteriores Corrections on
previous financial years

0

Ganhos em existências
Gains on stocks
Ganhos em imobilizações
Gains on fixed assets

Outros proveitos e ganhos
extraordinários Other
extraordinary profits and gains

35 277

2 309 875 2 239 925

747 223 1 595 246

2 019 147 1 911 110
3 079 389 3 716 881

3 079 389 3 716 881

A rubrica de “Outros custos e perdas extraordinárias” inclui um mon-

The item “Other Surplus Costs and Losses ” includes

tante de 721 282 euros relativo ao ajustamento resultante do aumento

the sum of 721,282 Euros relating to an adjustment in

da responsabilidade relativa ao Fundo de Pensões do Ex-INPP à data
de 31 de Dezembro de 2007 (Ver Notas 31 (ii) e 34).

the increase of the liability vis-á-vis the former INPP
Pension Fund as at December 31st 2007 (See Notes
31 (ii) and 34).

No exercício de 2006, esta rubrica incluía, também, um montante de

In the financial year of 2006 this item also included the

1 165 665 euros relativo às Pensões de Aposentação pagas no exer-

sum of 1 165 665 Euros relating to Retirement Pen-

cício ao abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6 de Novembro e a rubrica
de “Redução de provisões” incluía um montante equivalente relativo à

sions paid during the financial year under Decree-Law
no.467/99, enacted on November 6th and the heading
“Reduction in provisions” included an equivalent amount

variação do valor das responsabilidades por serviços passados, apura-

relating to the variation in the value of liabilities owing to

da nesse exercício. Durante o exercício de 2007, a Empresa alterou a

past services calculated in this financial year. During the

forma de contabilização da variação desta responsabilidade, passando
a mesma a ser somente registada em rubricas do balanço.
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financial year of 2007 the Company altered the way in
which it posted the variation in this liability and thereaf-
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ter it was only recorded under balance sheet items.

O valor dos “Outros proveitos e ganhos extraordinários” inclui um mon-

The value of “Other Surplus Profits and Gains” includes

tante de 2 259 519 euros, correspondente à componente de subsídios

the sum of 2 259 519 Euros corresponding to the subsidies received and transferred in the financial year to

recebidos transferidos no exercício para resultados (ver Nota 48 (iii)),

results (see Note 48 (iii)), in accordance with the ac-

de acordo com a política contabilística referida na Nota 3 h).

counting policy referred to in Note 3 h).

O valor das “Correcções relativas a exercícios anteriores - custo” refe-

The value of “Corrections on previous financial years -

re-se ao excesso da estimativa efectuada no exercício de 2006 relativa-

cost” refers to the surplus estimate made in the financial
year of 2006 as regards billing to Petrogal at the Oil

mente à facturação à Petrogal no terminal de petroleiros.

Terminal.

O valor dos “Ganhos em imobilizações”, inclui, fundamentalmente, as

The value of “Gains in fixed assets” essentially includes

mais-valias resultantes de alienações dos seguintes terrenos:

gains deriving from the disposals of the following land:

• Terreno Leça da Palmeira – parcela 35 – 561 590 euros

• Leça da Palmeira site – lot 354 – 561,590 Euros;

• Terreno “Euroscut” IC1/A28 Leça da Palmeira - 28 930 euros

• “Euroscut” site IC1/A28 Leça da Palmeira – 28,930
• Euros Road/railway site in S. Gens – 133,500 Euros

• Terreno via-férrea em S. Gens – 133 500 euros
NOTA 48. Outras informações consideradas relevantes:
NOTE 48. Other relevant information:

In addition to the other information referred to in previous

São as seguintes as informações consideradas como relevantes para

notes, the following information is considered relevant:

além das já mencionadas nas notas anteriores:

(i) Third party guarantees Suppliers

(i) Garantias Prestadas por Terceiros

FORNECEDORES SUPPLIERS
2007

2006

171 934

119 940

APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO Bonded insurance policies

2 134 389

957 257

GARANTIAS BANCÁRIAS Bank guarantees

7 712 246

7 104 678

25 496

400

10 044 065

8 182 275

DEPÓSITOS DE GARANTIA Guarantee deposits

NUMERÁRIO Cash

TOTAL

The deposits provided by suppliers are demanded as a

As cauções prestadas por fornecedores são exigidas como garantia da

guarantee of good execution of the public work con-

boa execução das empreitadas de obras públicas contratadas, manten-

tracts, and remain valid until final acceptance of the
work.

do-se em vigor até recepção definitiva das obras.
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CLIENTES E OUTROS DEVEDORES CLIENTS AND OTHER DEBTORS
2007

2006

8 480

8 480

124 820

124 820

6 235

6 235

4 484 279

4 446 339

124 699

124 699

5 487

5 487

110 000

110 000

ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA E PERITAGENS SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY

3 741

3 741

SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLER’S

6 011

6 011

389

389

4 874 141

4 836 201

GARANTIAS BANCÁRIAS BANK GUARANTEES
SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLER’S
AGENTES DE NAVEGAÇÃO SHIPPING AGENTS
ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA.E PERITAGENS SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY
LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE
APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO BONDED INSURANCE POLICIES
AGENTES DE NAVEGAÇÃO SHIPPING AGENTS
SHIPCHANDLLER’S SHIPCHANDLLER’S
LICENCENCIAMENTOS USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE
GARANTIAS EM NUMERÁRIO CASH GUARANTEES

LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO LICENSING FOR PRIVATE USE

TOTAL

As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem o

The deposits provided by clients and other debtors

cumprimento das suas obrigações perante a Autoridade Portuária, que

guarantee compliance with their obligations to the Port

lhes emitiu as respectivas licenças para exercício da sua actividade nos
Portos do Douro e Leixões.
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Authority, which issued the respective licences for carrying out their activity at the Ports of Douro and Leixões.
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(ii) Accruals & deferments

(ii) Acréscimos e diferimentos

On December 31st 2007 and on December 31st 2006,

Em 31 de Dezembro de 2007 e de 2006, os saldos destas rubricas

the balances of these items had the following breakdown:

apresentavam a seguinte composição:

2007

2006

Juros de aplicações financeiras Financial applications Interest

245 886

299 963

Acréscimos de vendas Sales accruals

515 859

284 301

15 384

78 121

777 129

662 385

Conservação e reparação Conservation and repair

966 355

1 563 505

Outros Others

351 839

356 625

1 318 194

1 920 130

1 322 233

1 240 259

138 761

321 960

1 460 994

1 562 219

58 697 756

43 085 568

0

0

58 697 756

43 085 568

Acréscimos de proveitos: Profits accruals:

Outros Others

Custos diferidos: Deferred costs:

Acréscimos de custos: Cost accruals:
Encargos com férias e subsídio de férias Holidays and holiday subsidy charges
Outros Others

Proveitos diferidos: Deferred Profits:
Subsídios para investimentos em imobilizado Subsidies for investments in fixed assets
Outros Others

The sum of 966,355 euros registered under the heading

O montante de 966 355 euros registado na rubrica custos de con-

of “Upkeep and Repair costs” refers to the multi-annual

servação e reparação refere-se a despesas de conservação plurianual

conservation expenses in fixed assets and is depreciated in accordance with the policy defined in Note 3 i).

em imobilizado e são amortizados de acordo com a política definida na

The posting of subsidies for investments in fixed assets

Nota 3 i).

is registered under account 274 – “Deferred Profits”.

O registo contabilístico dos subsídios para investimentos em imobiliza-

This is triggered by the formal requests for payment to

do é efectuado na conta 274 – “Proveitos diferidos”, sendo despoleta-

the managing Entity of Each European Union or National Programme. The balance of this item corresponds

do com a formalização dos pedidos de pagamento à Entidade gestora

to the value of the subsidies received and not yet “trans-

de cada Programa Comunitário ou Nacional. O saldo desta rubrica cor-

ferred” to income as an extraordinary income in accord-

responde ao valor dos subsídios recebidos e ainda não “transferidos”

ance with the accounting policy stated in Note 3 h).

para proveitos, como resultado extraordinário, de acordo com a política
contabilística referida na Nota 3 h).
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(iii) Movimentos nas contas de subsídios ao investimento

(iii) Movements in investment subsidy

RECEBI- RECONHECIDO
AFECT. BENS
MENTOS
EM ANOS
IMOB. EXERC
EXERCÍCIO
ANTERIORES ASSETS ASSIGN.
REVENUE
RECOGNISED
TO FIXED
FINANCIAL
IN PREVIOUS
ASSETS OF
YEAR
YEARS
FIN. YEAR.

CONTA
POC
CODE
NPA

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

SALDO
INICIAL
INITIAL
BALANCE

REGULARIZAÇÕES
SETTLEMENTS

AMORTIZAÇÃO
ANUAL
ANNUAL
DEPREC

SALDO
FINAL
FINAL
BALANCE

274502

Feder Envireg ERDF Envireg

40.780

0

0

0

0

10.195

30.585

274504

B2 700 Estudos B2 700 Studies

36.883

0

0

0

0

2.497

34.386

274505

PO Telematique PO Telematique

7.339

0

0

0

0

1.048

6.291

274506

PIDDAC cap. 50 OGE PIDDAC Chap. 50 OGE

554.732

0

0

0

0

32.631

522.101

274507

FC 1ª fase 018
Cohesion fund - 1st phase- 018

2.682.097

0

0

0

0

184.927

2.497.170

274508

Fundo de Coesão - 1ª Fase - 015 a 017
Cohesion fund - 1st phase- 015 to 017

69.338

0

0

0

0

0

69.338

274509

Reformulação acesso ao TPL
Reformulation of the accesses to
the oil terminal of Leixões

47.318

0

0

0

0

3.505

43.813

274511

Feder: P. Pesca Afurada
ERDF: fishing harbour of Afurada

272.343

0

0

0

0

38.906

233.437

274512

FC 2ª fase
Cohesion fund - 2nd phase

1.376.771

0

0

0

0

116.408

1.260.363

274515

Reab.Reord.Marg. Douro - OGE
Reorganisation and rehabilitation of
thE Douro bank – OGE

1.121.625

0

0

0

0

88.313

1.033.312

274518

Linha B5-700 - Plataforma Multimodal
Line b5-700 – Multimodal platform

58.000

0

0

0

0

0

58.000

274516

FC004 - Acessib. Terrestres - Invest.
em curso FC004 – Land accessibilities
–Investment in progress

132.528

0

0

0

0

0

132.528

274520

FC 004 - Bens imobilizados FC004 –
Land accessibilities –Tangible assets

13.061.405

0

0

0

0

274521

PIDDAC - Cap. 50º - III QCA - Invest. em
curso Piddac – Chap. 50 - III CSF –
Investment in progress

5.154.046

1.899.487

0

-3.230.583

0

0

3.822.950

274523

PIDDAC Cap 50 OGE, III QCA Piddac Chap
50 OGE, III QCA

955.494

0

0

3.230.583

0

123.577

4.062.500

274522

Feder/Poat - III QCA - Investimento
em curso
ERDF/Poat - III QCA – Investment in
progress

0 -13.995.890

0

0

16.705.276

274525

Feder/Poat - III QCA
ERDF/Poat - III QCA

0 13.995.890

0

274524

Proj. Investigação OceanográficaPISCIS
Oceanographic Investigation Project
- PISCIS

274526

Projecto KOS KOS Project

274527

SCOPe SCOPe

TOTAL
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14.811.968 15.889.198

1.057.681 12.003.724

2.673.584

0

27.216

69.824

0

0

0

32.347

64.693

2.100

4.692

0

0

0

2.264

4.528

0

8.507

0

0

0

4.962

3.545

43.085.567

17.871.708

0

0

0

2.259.519

58.697.756
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560.258 16.109.216

(iv) Real estate registration

(iv) Inscrição registral de propriedade

During the financial year of 2007, the company contin-

Durante o exercício de 2007, a Empresa deu continuidade ao processo

ued the process of registering its property in the Land
and Property Register. The process has not been concluded yet due to various administrative difficulties.

de inscrição dos seus bens imóveis na Conservatória do Registo Predial, processo esse ainda não concluído por dificuldades burocráticas
diversas.

(v) Reconciliation of the heading of extraordinary
results shown in the Statement of Income by type
and by function
The Statement of Income by function was drawn up in
accordance with that set out in the Official Chart of Ac-

(v) Reconciliação da rubrica de resultados extraordinários
evidenciada na demonstração dos resultados por naturezas e
na demonstração dos resultados por funções
A demonstração dos resultados por funções foi preparada em con-

counts and in accordance with Accounting Directive no.

formidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade e

20, which stipulates a concept of extraordinary results

de acordo com a Directriz Contabilística n.º 20, a qual apresenta um

different from that defined in the Official Chart of Ac-

conceito de resultados extraordinários diferente do definido no Plano

counts (POC) for preparation of the Statement of Income by type. Hence, the sum of extraordinary results of

Oficial de Contabilidade (POC) para preparação da demonstração dos

2,019,147 Euros shown in the Statement of Income by

resultados por naturezas. Assim, o valor dos resultados extraordinários

type (see Note 46), was reclassified. These reclassifica-

no montante de 2 019 147 euros apresentado na demonstração dos

tions led to the following differences for the different

resultados por naturezas (ver Nota 46) foi reclassificado. Estas reclas-

natures of results:

sificações proporcionam as seguintes diferenças nas diversas naturezas de resultados:

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS STATEMENT OF INCOME
POR NATUREZAS
BY NATURE

RECLASSIFICAÇÕES
RECLASSIFICATIONS

POR FUNÇÕES
BY FUNCTION

Resultados operacionais Operating income

4 063 846

2 019 147

6 082 993

Resultados financeiros Financial Profits/Losses

1 855 265

Resultados correntes Current Income

5 919 111

2 019 147

7 938 258

Resultados extraordinários Surplus income

2 019 147

(2 019 147)

-

Resultado líquido do exercício
Net income of financial year

5 952 491

-

5 952 491

1 855 265

(vi) Integration of Port of Viana

(vi) Integração do Porto de Viana

It has not yet proved possible to create the conditions

Ainda não foi possível criar condições para ser efectuada a transforma-

to turn the Port of Viana do Castelo into a public limited
company entirely owned by APDL and adapt he organi-

ção do Porto de Viana do Castelo em sociedade anónima de capital

sational and management model to the incorporation of

integralmente participado pela APDL e adequar o modelo organizacio-

the new public limited company owing to difficulties in

nal e de gestão para a constituição da nova sociedade anónima por

complying with legislation.

dificuldades de integração normativa.
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NOTA 49. Informações Sobre Matérias Ambientais
NOTE 49. Information on environmental issues
Encargos de carácter ambiental
A Empresa, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade, incorre

Environmental expenses

em diversos encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo

In undertaking its activity the Company incurs various

das suas características, estão a ser capitalizados ou reconhecidos

environmental expenses, which, depending on their na-

como um custo nos resultados operacionais do exercício.
Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recur-

ture, are either capitalised or recognised as a cost in the
operating results of the financial year.
The environmental expenses incurred to preserve re-

sos ou para evitar ou reduzir danos futuros, e que se considera que

sources or to prevent or reduce future damages, and

permitem prolongar a vida ou aumentar a capacidade ou melhorar a

which are considered to prolong life, increase capac-

segurança ou eficiência de outros activos detidos pela Empresa, são

ity, improve safety or enhance efficiency of other assets

capitalizados. Os dispêndios capitalizados durante o exercício de 2007

owned by the Company, are capitalised. The following
expenses were capitalised during 2007:

foram os seguintes:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

2007

Monitorização ambiental da empreitada da bacia de rotação e canal de acesso à doca 4 Norte.
Environmental monitoring of works contract of the Rotation Basin and access channel to dock 4, North.
Monitorização ambiental da empreitada de construção do novo terminal multiusos
Environmental monitoring of works contract of the construction of new Multi-purpose Terminal

281 268
35 132

Monitorização do impacto ambiental das operações de dragagem no porto de Leixões
Monitoring of environmental impact of drainage operations at the Port of Leixões

3 450

Fornecimento e montagem de compensadores de maré nas barreiras flutuantes anti-poluição.
Supply and assembly of tide compensators on the floating anti-pollution barriers.

29 988

SALDO FINAL FINAL BALANCE

349 838

Os dispêndios de carácter ambiental reconhecidos como um custo nos

The following environmental expenses were recognised

resultados do exercício de 2007 foram os seguintes:

as a cost in the results of the financial year of 2007:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

MONTANTE SUM
2007

2006

Qualidade de ar nos cais Air quality at the quays

3 052

7 955

Material de combate à poluição do meio aquático Equipment to fight water pollution

4 365

22 418

Auditoria Ambiental Environmental Auditing

9 900

43 230

Manutenção de equipamentos Maintenance equipment

4 830

10 809

Amortização de equipamentos Equipment Depreciation

54 537

38 354

Tratamento de Águas residuais Waste water treatment

16 405

0

632

6 197

93 721

128 963

Outros Others

SALDO FINAL FINAL BALANCE
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A N E X O A O B A L A N Ç O E À D E M O N S T R A Ç Ã O D O S R E S U LTA D O S
N O T E S T O B A L A N C E S H E E T A N D I N C O M E S TAT E M E N T

On December 31st 2007 the financial statements

Em 31 de Dezembro de 2007 não se encontra registado nas demons-

did not register any liabilities of an environmental na-

trações financeiras qualquer passivo de carácter ambiental nem é

ture and no environmental contingency was disclosed.

divulgado qualquer contingência ambiental, por ser convicção da Ad-

It is thus the Company’s belief that on this date there

ministração da Empresa que não existem a essa data obrigações ou

were no obligations or contingencies deriving from past
events that resulted in materially relevant expenses for
the Company.

contingências provenientes de acontecimentos passados de que resultem encargos materialmente relevantes para a Empresa.
NOTA 50. Demonstração dos Fluxos de Caixa
NOTE 50. Cash flow statement

The breakdown of the cash flow and its equivalents as at

A discriminação dos fluxos de caixa e seus equivalentes em 31 de De-

December 31st 2007 and December 31st 2006 and the

zembro de 2007 e 31 de Dezembro de 2006, e a sua reconciliação en-

reconciliation between their value and the amount of cash

tre o seu valor e o montante de disponibilidades constantes do balanço

assets on the balance sheet on the date is as follows:

naquela data, são como segue:

DESCRIÇÃO DESCRIPTION

31.12.2007

31.12.2006

8 592

13 280

4 647 603

3 745 125

4 656
195

3 758
405

Aplicações de tesouraria Treasury applications

36 275 000

43 450 000

DISPONIBILIDADES CONSTANTES DO BALANÇO PROVISIONS OUTLINED ON THE BALANCE SHEET

40 931 195

47 208 405

Numerário Cash
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis Bank deposits repayable on demand
Caixa e seus equivalentes PETTY CASH AND ITS EQUIVALENT

NOTA 51. Demonstração dos Resultados por Funções
NOTE 51. Profit-and-loss account by function
The Profit-and-Loss Account by Function for the finan-

A Demonstração dos Resultados por Funções do exercício findo em

cial year ending on December 31st 2007 is not directly

31 de Dezembro de 2007 não é directamente comparável com a do

comparable with that for the financial year ending on De-

exercício findo em 31 de Dezembro de 2006, apresentada para efeitos

cember 31st 2006, presented for the sake of compari-

comparativos, pelo facto da Empresa ter optado por apresentar alguns

son, owing to the fact that the Company opted to submit
some costs and income under functions different from
those presented in the financial year of 2006, to wit:
(i) The contribution to the Port and Maritime Transport
Institute (IPTM), corresponding to 4.5% of the income
posted under account 72 – Services Rendered, ex-

custos e proveitos em funções diferentes das que foram apresentadas
no exercício de 2006, nomeadamente:
(i) A comparticipação ao Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), correspondente a 4,5% dos proveitos registados na
conta 72 – Prestações de Serviços, excluindo a receita do serviço

cluding revenue from the pilotage service, was con-

de pilotagem, foi considerada no exercício de 2007 como um custo

sidered in the financial year of 2007 as a cost of sales

das vendas e das prestações de serviços, enquanto que no exercício

and services rendered, whilst in the financial year of

de 2006 foi considerado como um outro custo operacional;

2006 it was regarded as another operational cost;

(ii) A
 lguns dos fornecimentos e serviços externos directamente relacio-

(ii) Some External Services and Supplies directly related

nados com a actividade portuária, que em 2006 foram considerados

with port activity, which in 2006 had been regarded

como um outro custo operacional, em 2007 passaram a fazer parte

as another operating cost, in 2007 became an inte-

integrante do custo das vendas e das prestações de serviços.

gral part of the cost of sales and services rendered.
These alterations are related with the fact that the Administration believes that they allow a more appropriate
interpretation of the Financial Statements.

Estas alterações prendem-se com o facto da Administração considerar
que as mesmas permitem uma leitura mais apropriada das Demonstrações Financeiras.
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In compliance with the “Principles of Good Governance

Em observância aos “Princípios de Bom Governo das Empresas do

of Companies in the State Business Sector”, approved

Sector Empresarial do Estado”, aprovados pela Resolução do Conse-

by Cabinet Resolution no.49/2007, issued on March
28th, company governance needs to be assessed in this

lho de Ministro nº 49/2007, de 28 de Março, importa avaliar o governo

regard in accordance with the model proposed by the

da empresa neste âmbito, seguindo o modelo proposto pela Direcção

Directorate-General of Treasury and Finance.

Geral do Tesouro e Finanças.

1. Missão, objectivos e políticas da empresa
1. Corporate mission, objective and policies
The company mission is set out in the mission state-

A missão da empresa integra-se na declaração de missão do Porto de

ment of Port of Leixões which is a summary of its vo-

Leixões que corresponde a uma síntese da sua vocação e finalidade e

cation and purpose, setting out the ‘leit-motif’ guiding
activity on a medium and long-term horizon, with a view

expressa o ‘leit-motiv’ orientador da actividade num horizonte de médio

to serving as a factor for the motivation, cohesion and

e longo prazo, objectivando funcionar como factor de motivação, coe-

coordination of the various agents involved in the port

são e articulação dos vários agentes envolvidos no negócio portuário,

business, and set out in the Strategic Development Plan

e enunciada no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Lei-

for Port of Leixões in the manner set out below:

“To bring the Port of Leixões to benchmark position for
the logistical supply chains of the Iberian Peninsula At-

xões, da forma seguinte:
“Fazer do Porto de Leixões uma referência para as cadeias logísticas

lantic coastal area”.

da fachada atlântica da Península Ibérica”.

Our vision is to be a reference port on the Atlantic

A nossa visão é a de um porto de referência na fachada atlântica, com-

coastal area which is competitive and modern, whereby

petitivo e moderno, em que novos factores de competitividade ganham

new competitiveness factors gain prominence: the link
between the various port agents, the value-added services and the information and communication system.

relevo: a conexidade entre os diferentes agentes portuários, os serviços de valor acrescentado e o sistema de informação e comunicação.
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Os objectivos gerais de desenvolvimento para o Porto de Leixões

The general objectives for developing Port of Leixões

estão definidos como grandes linhas de orientação estratégica que

are set out as major strategic guidelines, which should

deverão nortear a actuação dos diferentes agentes da Comunidade
Portuária no horizonte temporal do Plano Estratégico de Desenvolvimento, mormente:

guide the action of the various agents of the Port Community on the time horizon of the Strategic Development Plan, in the main:
• To consolidate and promote the «Port of Leixões»

• Consolidar e promover a marca «Porto de Leixões» de forma integrada

brand in integrated, prudent fashion;
• To organise a range of quality services adjusted to

e consequente;
• Organizar uma oferta de serviços de qualidade e ajustada necessidade do mercado;

market needs;
• To endow Port of Leixões with the material and immaterial conditions it needs to support its activity;

• Dotar o Porto de Leixões das condições materiais e imateriais de

• To strengthen urban integration and external accessibility.

apoio à sua actividade;
• Reforçar as condições de integração urbana e de acessibilidade externa.

The development strategy includes specific objectives
set out in 21 Actions which encompass a wide range of
projects in the various aspects of port management, to

A estratégia de desenvolvimento compreende objectivos específi-

wit the improvement of maritime and land accessibilities,

cos traduzidos em 21 Acções que englobam um conjunto vasto de

making procedures flexible and simplifying them, the

projectos nos diferentes aspectos de gestão do porto, designadamente a melhoria das acessibilidades marítimas e terrestres, a agilização

safety of operations, the integration of the port into the
urban environment, the range of services which bring
benefits, training and cooperation and marketing.

e simplificação de procedimentos, a segurança das operações, a in-

The 21 Actions are already being implemented on the

tegração do porto no ambiente urbano, a oferta de serviços de valor

ground, highlighting four projects which have been to-

acrescentado, a formação e cooperação e o marketing.
As 21 Acções já estão a ser implementadas no terreno, destacando-se

tally completed and which are certainly important so as
to empower the port in its function as an intermodal link
in the transport logistics’ chain and, consequently, in-

quatro projectos que se encontram totalmente concluídos e que são

creasing its competitive position: increasing the capacity

deveras importantes para capacitar o porto na sua função de elo in-

of port navigability with the deepening of the Rotation

termodal na cadeia logística de transporte e, consequentemente, para

Basin and access channel to the inner docks to depths

o aumento da sua posição competitiva: o aumento da capacidade da

of -12m, the construction of the new drawbridge, the
exclusive road for the cargo carriers’ access to the

navegabilidade do porto com o aprofundamento da bacia de rotação e

port (VILPL - Internal Connection Road to the Port of

canal de acesso às docas interiores para fundos a -12m, a construção

Leixões) and the Main Gateway of the port.

da nova ponte móvel, a via rodoviária de uso exclusivo para os transpor-

Company policies have been based on two mainstays:

tadores de carga no acesso ao porto (VILPL - Via Interior de Ligação ao
Porto de Leixões) e a portaria principal do porto.

on the one hand, the improvement in the price-quality
ratio of the service, whether this is provided directly by
the port authority or by the concession-holders of activi-

As políticas da empresa têm sido alicerçadas em dois pilares base:

ties and, on the other hand, the social responsibility of

por um lado, a melhoria do rácio qualidade-preço do serviço, quer este

the company in the financial year for all the activities

seja prestado directamente pela autoridade portuária, quer pelos concessionários de actividades e, por outro a responsabilidade social da

carried out at the port, with a view to achieving a balance between the economic, environmental and social
aspects. It should be pointed out that in the activities un-

empresa no exercício de todas as actividades desenvolvidas no porto,

der concession, the Port Administration developed and

objectivando alcançar o equilíbrio entre os aspectos económico, am-

applied a concession monitoring and follow-up system

biental e social. Importa referir que nas actividades concessionadas, a

whereby a reporting model was defined to be presented

Administração Portuária desenvolveu e aplicou um sistema de monitorização e acompanhamento das concessões através do qual foi definido
um modelo de reporting a apresentar por cada concessionário de serviço público à concedente que se traduz em relatórios quadrimestrais
de execução do plano de actividade de cada concessão.
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by each public service concession-holder to the concession grantor, involving four-monthly activity progress
plans for each concession.

2. Regulamentos internos e externos
2. Internal and external regulations
The internal regulations most directly related with com-

Os regulamentos internos mais directamente relacionados com a

pany activity and which the latter is obliged to enforce

actividade da empresa e que esta tem por obrigação fazer cumprir são

are as follows:
• Port Authority of Douro and Leixões Operating Regu-

os seguintes:

lation: set of rules and regulations relating to operat-

• Regulamento de Exploração dos Portos do Douro e Leixões: conjunto

ing activities connected with the rotation of the vessel,

de normas e regras relativas às actividades operacionais relacionadas

the cargo and the passengers at port. It is a regulation

com o ciclo do navio, da carga e dos passageiros em porto. Trata-se

for general application to all the entities authorised to
operate within the port, whose structure by chapters
is as follows: General Stipulations, Vessels, Commodi-

de um regulamento de aplicação geral a todas as entidades que estão
autorizadas a exercer uma actividade dentro do porto, cuja estrutura

ties, Passengers, Facilities, Monitoring, Licensing of

por capítulos é a seguinte: Disposições Gerais, Embarcações, Mer-

Operations, Other Stipulations, Transgressions and

cadorias, Passageiros, Equipamento, Vigilância, Licenciamento de

Fines. The regulation was published in Statute Book,

Operações, Disposições Diversas e Contra-Ordenações e Coimas.

2nd series, nr. 170 of 9th September 2006
• Operating Regulations of Public Service Concessionholders: set of rules and regulations applied at the

O regulamento foi publicado no Diário da República, II Série, nº 170
de 9 de Setembro de 2006

quays and terminals under concession. These Regula-

• Regulamentos de Exploração dos Concessionários de Serviço Público:

tions are put forward by the concession-holders and

conjunto de normas e regras aplicadas nos cais e terminais conces-

approved by the Port Administration. When drawing
their up, due consideration shall be given to the regula-

sionados. Estes Regulamentos são propostos pelos concessionários

tion generally applied in the port, i.e. the Port Authority

e aprovados pela Administração Portuária e na sua elaboração deve

of Douro and Leixões Operating Regulation. There are

ser tida em consideração o regulamento de aplicação geral no porto

three of these types of Regulations in Leixões: that of

e o Regulamento de Exploração dos Portos do Douro e Leixões. Exis-

the Container Terminal of Leixões, that of the General
and Break-Bulk Cargo Terminal of Leixões and that of
the Silos of Leixões.
• Maritime and Port Safety Regulations: set of rules, in-

tem três deste tipo de Regulamentos em Leixões: o do Terminal de
Contentores de Leixões, o do Terminal de Carga Geral e Granéis de
Leixões e o dos Silos de Leixões.

structions and procedures relating to the access, entry,

• Normas de Segurança Marítima e Portuária: conjunto de normas, ins-

permanence and departure of vessels from the Port

truções e procedimentos relativos ao acesso, entrada, permanência e

of Leixões.
• Regulation for Cargo Superintendence and Inspection

saída de embarcações do porto de Leixões.

at the Ports of Douro and Leixões: set of rules regu-

• Regulamento das Actividades de Superintendência e Peritagens de

lating the exercising of Cargo Superintendence and

Cargas nos Portos do Douro e Leixões: conjunto de normas que re-

Inspection activities in the jurisdiction area of APDL.

gulam o exercício das actividades de Superintendência e Peritagens

• Waste Collection Regulations: set of rules which seek
to regulate waste collection activity, whether this is
directly exercised by the Port Administration or by a
licensed third-party entity.
• Access and Traffic and Parking Regulations at the
Ports of Douro and Leixões: set of rules and regulations relating to the access of people and vehicles to
the port, the circulation and parking of vehicles and the
opening hours of the access Gateways to the port.
• Maritime-Tourist Activity Regulation at the Port of
Douro in the Jurisdiction Area of APDL: set of rules
which regulates the exercising of the maritime-tourist
activity and including the following chapters: General

de Cargas na área de jurisdição da APDL.
• Regulamento de Recolha de Resíduos: conjunto de normas que visam regular o exercício da actividade de recolha de resíduos, quer
esta seja exercida directamente pela Administração Portuária ou por
entidade terceira licenciada.
• Regulamento de Acesso e Circulação e Estacionamento nos Portos
do Douro e Leixões: conjunto de normas e regras relativas ao acesso
de pessoas e veículos ao porto, circulação e estacionamento de veículos e horário de funcionamento das portarias de acesso ao porto.
• Regulamento do Exercício da Actividade Marítimo-Turística no Porto do

Provisions, Licensing, Obligations and Prohibitions,

Douro, na Área de Jurisdição da APDL: conjunto de normas que regu-

Sanctions and Final and Transitory Dispositions.

lamento o exercício da actividade marítimo-turística que compreende
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os capítulos seguintes: Disposições Gerais, Licenciamento, Obriga-

• Port Authority of Douro and Leixões Tarrifs Regulation:

ções e Proibições, Sanções e Disposições Finais e Transitórias.

set of rules and regulations regulating the application

• Regulamento de Tarifas da Administração dos Portos do Douro e Leixões: conjunto de normas e regras que regulam a aplicação de tarifas

of tariffs for the services provided. This Regulation is
drawn up in the light of the Tariff System Regulation for
Mainland ports, approved by Decree-Law no. 273/2000,

de serviços prestados. Este Regulamento é elaborado à luz do Regu-

enacted on November 9th, and its structure by chapters

lamento do Sistema Tarifário dos Portos do Continente, aprovado pelo

is as follows: General Stipulations, Use of the Port, Pilot-

Decreto-Lei nº 273/2000, de 9 de Novembro, e a sua estrutura por
capítulos é a seguinte: Disposições Gerais, Uso do Porto, Pilotagem,

age, Towage, Mooring and Unmooring, Storage, Use of
Equipment and Supplies.
All the aforementioned internal regulations can be found

Reboque, Amarração e Desamarração, Armazenagem, Uso de Equi-

at the ADPL site (www.portofleixoes.com)

pamento e Fornecimentos.

The external regulations directly related with company

Todos os regulamentos internos supracitados constam do site da APDL
(www.apdl.pt).

activity and which the latter is required to observe are
the following, to wit:
• Regulation on the Tariff System for the Mainland ports:

Os regulamentos externos directamente relacionados com a activi-

Regulation approved by Decree-Law no. 273/2000,

dade da empresa e que esta está obrigada a observar são, designada-

enacted on November 9th , which sets out a set of

mente, os seguintes:

rules, and procedures for drawing up tariff regulations

• Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos do Continente: Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei nº 273/2000, de 09 de Novembro,

for each port.
• General Regulation for the Pilotage Service: Regulation approved by Decree-Law no. 48/2002, enacted on

que estabelece um conjunto de normas e procedimentos para a ela-

March 2nd which lays down a set of rules regulating the

boração dos regulamentos de tarifas de cada porto.

rendering of pilotage services at Portuguese ports.

• Regulamento Geral do Serviço de Pilotagem: Regulamento aprovado
pelo Decreto-Lei nº 48/2002, de 2 de Março, que estabelece um conjunto de normas reguladoras da prestação do serviços de pilotagem

• Regulation on Recreational Nautical Activity: Regulation approved by Decree-Law no. 124/2004, enacted
on May 25th which lays down a set of rules regulating
recreational nautical activity.
• Regulation no.725 issued by the European Parliament

nos portos portugueses.
• Regulamento da Náutica de Recreio: Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei nº 124/2004, de 25 de Maio, que estabelece um conjunto
de normas reguladoras da actividade da náutica de recreio.
• Regulamento nº 725/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho
de 31 de Março: Regulamento Comunitário que aprova o Código Internacional para a Protecção dos Navios e das Instalações Portuárias
(Código ISPS), o qual consagra um conjunto de normas no âmbito

and Council on March 31st 2004: Community Regulation approving the International Code for the Protection of Ships and Port Premises (ISPS Code) which
lays down a set of rules within the remit of maritime
transport, to wit as regards protection from terrorist
threats in maritime traffic.
• Edict no.1/06 by the Captaincy of the Port of Leixões:
publication and dissemination of instructions, rules and
procedures which maritime navigation should adopt

do transporte marítimo, designadamente no que respeita à protecção

when calling at the port. This Edict can be found at

contra ameaças terroristas no tráfego marítimo.

the APDL site.

• Edital nº 1/06 da Capitania do Porto de Leixões: publicitação e divulgação de instruções, normas e procedimentos, que a navegação
marítima deve adoptar na escala ao porto. Este Edital consta do site
da APDL.
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3. Informação sobre as transacções relevantes com
entidades relacionadas
3. Information about relevant transactions with related
entities
A “relevant transaction” is the transfer of 4.5% of the in-

Regista-se como “transacção relevante” a transferência de 4.5% dos

come registered under 72 – “Rendering of Services”, ex-

proveitos registados na 72 – “Prestação de Serviços”, excluindo a re-

cluding revenue from the pilotage service, to the IPTMPort and Maritime Transport Institute in compliance with

ceita do serviço de pilotagem, para o IPTM-Instituto Portuário e dos

the provisions of subparagraph d), no.1, article 28 of the

Transportes Marítimos, em conformidade com o disposto na alínea d)

IPTM statutes, published in an annex to Decree-Law no.

do nº 1 do artigo 28º do estatutos do IPTM, publicados em anexo ao

257/2002, enacted on November 22nd.

Decreto-Lei nº 257/2002, de 22 de Novembro.

4. Informação sobre outras transacções
4. Information about other transactions
4.1 Procedimentos adoptados em matéria de aquisição de
bens e serviços
4.1 Procedures adopted as regards the acquisition of goods and
services
APDL is a joint stock company, with exclusive public

A APDL é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos

capital and it is an awarder in the transport sector which,

e uma entidade adjudicante do sector dos transportes que, em matéria

as regards the acquisition of goods and services, is subject to the procedural regime set out in DL 197/1999,

de aquisição de bens e serviços, está subtraída ao regime procedimen-

enacted on June 8th. Hence, and under the terms of DL

tal consignado no DL 197/99, de 8 de Junho. Assim, e nos termos do

223/2001, enacted on August 9th, with those altera-

DL 223/2001, de 9 de Agosto, com as alterações previstas nos DL

tions foreseen in DL 245/2003, enacted on October

245/2003 de 7 de Outubro e DL 234/2004, de 15 de Dezembro, a

7th and DL 234/2004, enacted on December 15th,
APDL is only required to open one of the procedures

APDL só está obrigada a abrir um dos procedimentos tipificados na

set out by law – public tender, limited tender or process

lei - concurso público, concurso limitado ou processo por negociação -

by negotiation – in the following cases:

nos seguintes casos:

• the supply and service contracts set out in annex I

• contratos de fornecimento e de prestação de serviços constantes do

to DL 223/2001 whose estimated value exc. VAT is

anexo I do DL 223/2001 cujo valor estimado, sem IVA, seja igual ou

equal to or greater than the amount equivalent in Euros to 400 000 special drawing rights (SDR), with the

superior ao valor equivalente em euros a 400 000 direitos de saque

exception of Research & Development services and

especiais (DSE), com excepção dos serviços de investigação e de-

the telecommunications services referred to, respec-

senvolvimento e dos serviços de telecomunicações referidos, respec-

tively, in categories 8 and 5 of said annex,

tivamente, nas categorias 8 e 5 daquele anexo,

• and service contracts not included in the above subparagraph whose estimated value, exc. VAT, is equal to
or greater than 400 000 Euros.

• e contratos de prestação de serviços não incluídos na alínea antecedente cujo valor estimado, sem IVA, seja igual ou superior a 400 000
euros.
4.2 Lista de fornecedores que representam mais de 5%
dos fornecimentos e serviços externos (no caso de esta
percentagem ultrapassar 1 milhão de euros)
4.2 List of suppliers representing more than 5% of External Services
and Supplies (should this percentage exceed 1 million Euros)

There are no suppliers representing over 5% of External

Não existe nenhum fornecedor que represente mais de 5% dos forne-

Services and Supplies.

cimentos e serviços externos.
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5. Modelo de governo
5. Model of governance
A sociedade tem como órgãos sociais a Assembleia Geral, o Conselho

The governing bodies of the company are the General

de Administração e o Fiscal Único, com as competências fixadas na lei

Meeting, the Board of Directors and the Sole Auditor,

e nos estatutos publicados em anexo ao Decreto-Lei nº 335/98, de 3
de Novembro.

with those competences laid down by law and in the
company’s statutes published as an annex to DecreeLaw no. 335/1998, enacted on November 3rd.

A composição dos órgãos sociais é a seguinte:

The composition of the social bodies is as follows:

CARGO POST

ÓRGÃOS SOCIAIS SOCIAL BODIES

ELEIÇÃO ELECTION

Presidente
Secretário

Mesa da Assembleia Geral
Associação Empresarial de Portugal
Dr. Sebastião Simões Marques General Meeting

President
Secretary

Board
AEP – Associação Empresarial de Portugal
Mr. Sebastião Simões Marques

19/04/2005

MANDATO MANDATE

TRIÉNIO Triennium

2005/2007

Conselho de Administração
Board of Directors
Presidente
Chairman
Vogal (1)
Board Member (1)
Vogal (2)
Board Member (2)

Dr. António Ricardo de Oliveira Fonseca

19/04/2005

Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias

TRIÉNIO Triennium

2005/2007

Eng.º João Pedro Soeiro de Matos Fernandes

Fiscal Único The Sole Auditor
Efectivo
Permanent

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS –
Sociedade de Revisores de Contas, Lda,
representada pelo Dr. José Pereira Alves Fiscal

Suplente
Alternate

Dr. José Manuel Henriques Bernardes

19/04/2005

TRIÉNIO Triennium

2005/2007

Na Assembleia Geral do dia 19 de Abril de 2005 foi deliberado delegar

At the General Meeting held on April 19th 2005 it was

competência nos membros do Conselho para coordenação directa das

decided to delegate competence to the members of the

áreas de gestão no modo seguinte:
• Presidente Dr. António Ricardo Fonseca: Direcção Comercial, Formação e Cooperação, Direcção Financeira, Gabinete de Estudos e  Pla-

Board for direct coordination of the management areas
as set out below:
• António Ricardo Fonseca, Chairman: Commercial, Vocational Training and Cooperation Department, Financial Department, Studies and Planning Bureau;

neamento;
• Vogal Engº Emílio Fernando Brògueira Dias: Gabinete Jurídico, Direcção de Obras e Equipamentos e Direcção de Operações Portuárias
e Segurança;

• Emílio Fernando Brògueira Dias, Member: Legal Affairs Office, Works and Equipment Department and
the Port Operations and Safety Department;
• João Pedro Soeiro de Matos Fernandes, Member: Sup-

• Vogal Engº João Pedro Soeiro de Matos Fernandes: Direcção de
Aprovisionamentos e Gestão Dominial, Direcção de Informática e Direcção de Recursos Humanos.
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ply and Domain Manegement Department , Computing
Department and Human Resources Department.

6. Remuneração dos membros dos órgãos sociais
6. Remuneration of the social bodies
Estatuto remuneratório fixado
Remuneration statute established
1. General Meeting Board

1. Mesa Assembleia Geral

President – Attendance voucher for the sum of 653,97

Presidente – Senha de presença no valor de 653,97 euros;

Euros;
Secretary – Attendance voucher for the sum of 436,15

Secretário – Senha de presença no valor de 436,15 euros.

Euros.

2. Conselho Administração

2. Board of Directors

Administradores Executivos

Executive Directors

Presidente

Chairman

• Remuneração de 4 752,55 euros, 14 vezes por ano;

• Remuneration of 4 752.55 Euros, 14 times a year;
•R
 epresentation expenses of 1,663.39 Euros, 12 times
a year;

• Despesas de Representação de 1 663,39 euros, 12 vezes por ano;
Vogais

Members

• Remuneração de 4 204,18 euros, 14 vezes por ano;

• Remuneration of 4 204,18 Euros, 14 times a year;

• Despesas de Representação de 1 261,25 euros, 12 vezes por ano;

•R
 epresentation expenses of 1 261,25 Euros, 12 times
a year;
3. The Sole Auditor

3. Fiscal Único
A prestação de serviços por parte do ROC, bem como a respectiva for-

The provision of services by the Chartered Accountant,

malização, correm os seus termos pelo órgão de administração, deven-

as well as its respective formalisation, is governed by

do o pagamento dos honorários ter em conta os valores mínimos que

the administration body. The payment of fees take due

resultarem da aplicação do regime legal dos ROC, designadamente do

account of the minimum values resulting from the application of the legal regime for Chartered Accountants,

n.º1 do art.160º, conjugado com os n.os 1 e 4 do art. 60º, ambos do

to wit no. 1 of article 160 in conjunction with nos. 1 and

D.L. n.º 487/99.

4 of article 60, both set out in DL no.487/99.

Em 22/06/2005 foi celebrado contrato de prestação de serviços com

On 22/06/2005 a service contract was signed with the

o Fiscal Único, estabelecendo honorários anuais de 17 500 euros, a

Sole Auditor, setting out annual fees of 17 500 Euros,

pagar em parcelas mensais ou trimestrais, e podendo ser actualizados

to be paid in monthly or quarterly instalments, and subject to updating at the start of each financial year by way

no início de cada exercício através de acordo escrito.

of a written agreement.

Para o 3.º ano de mandato, os honorários anuais foram actualizados

For the 3rd year of the mandate the annual fees were

para 18 500 euros.

updated to 18 500 Euros.

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
AN N UAL R E PO RT

2007

159

7. Análise da sustentabilidade da empresa nos
domínios económico, social e ambiental
7. Analysis of company sustainability in the economic,
social and environmental fields
A APDL elaborou em 2006, pela primeira vez, um Relatório de Susten-

In 2006 APDL drafted, for the first time, a Sustainability

tabilidade da actividade desenvolvida pela empresa, o qual consta do

Report on the activity carried out by the company which

seu site institucional (www.apdl.pt).
No que concerne ao ano transacto, o referido Relatório está em fase de

can be found at its website (www.portofleixoes.com).
As regards the year under analysis, the aforementioned
Report is being finalised, though the vision and guid-

ultimação, sendo que a visão e os princípios norteadores que sustenta-

ing principles which sustained the drafting of the first

ram a elaboração do primeiro Relatório prevalecem.

Report shall prevail.

Porém, reconhecendo-se que o envolvimento dos Concessionários na
estratégia de sustentabilidade da APDL assume importância funda-

However, in recognition that the involvement of Concession-holders in APDL sustainability strategy is of
vital importance for compliance with its objectives, since

mental para o cumprimento dos seus objectivos, uma vez que deles

it is largely on them that the impacts of port activities

dependem em grande medida os impactes das actividades portuárias,

depend, the Sustainability Report for 2007 will reflect

o Relatório de sustentabilidade de 2007 reflectirá os indicadores de

the Environmental Performance indicators of all con-

Desempenho Ambiental de todas os concessionários cujas actividades

cession-holders whose activities are carried out at Port
of Leixões, and this survey has almost been completed

se desenvolvem no Porto de Leixões, estando quase finalizado este le-

which has been unanimously approved of by the part-

vantamento através de inquérito, que mereceu inequívoco acolhimento

ners, and which will become standard practice in future

junto dos parceiros e que passará a ser prática nos futuros relatórios.

reports.

8. Princípios de Bom Governo
8. Principles of Good Governance
A APDL assume o desenvolvimento das suas actividades segundo

APDL carries out its activities in accordance with the

princípios da transparência, respeito pelo ambiente e cumprimento das

principles of transparency, respect for the environment

normas de segurança das operações portuárias. Estes princípios têm
sido amplamente divulgados pelos utilizadores do porto e público em

and compliance with the safety rules for port operations. These principles have been widely disseminated
amongst port users and the general public at the com-

geral através do portal da empresa (www.apdl.pt) que integra aspectos

pany portal (www.portofleixoes.com), including aspects

que interessam quer ao bom governo da empresa quer à economia do

which relate to both the good governance of the compa-

porto no seu todo, mormente:
• a estrutura da administração da empresa com a divulgação dos seus
estatutos sociais e organigrama;
• a apresentação da missão e objectivos do Porto de Leixões;
• a apresentação das acções e projectos que integram a estratégia de
desenvolvimento da empresa;
• o acompanhamento dos investimentos em curso;

ny and the economy of the port as a whole, particularly:
• the company administration structure with the disclosure of its statutes and organisation chart;
• the presentation of the mission and objectives of Port
of Leixões;
• the presentation of the actions and projects which
form part of the company development strategy;
• the monitoring of the investments in progress;
• the Annual Report and Accounts;

• o Relatório e Contas anual;

• the Annual Sustainability Report;

• o Relatório de Sustentabilidade anual;

• the monthly and annual port statistics;

• as estatísticas portuárias mensais e anuais;
• os regulamentos de exploração e de tarifas da APDL e dos concessionários que operam no porto;
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• the operating regulations and tariffs of the APDL and
of the concession-holders operating at the port;

• maritime and port safety rules and procedures;

• as normas e procedimentos de segurança marítima e portuária;

• access to business tools by users accredited to this

• o acesso a ferramentas do negócio aos utilizadores credenciados

end, to wit: PCOM/Port Commercial Management and
Customs –Containers’ Dispatching;
• the objectives and entities forming part of the Port
Community of Leixões;
• the statutes of the Ombudsman for Maritime Transport
at Port of Leixões.
In this regard, it should be stressed that in the year under analysis the Ombudsman for the Port of Leixões

para o efeito, designadamente: a PCOM/Gestão Comercial Portuária
e Alfândega – Saída de Contentores;
• os objectivos e entidades que integram a Comunidade Portuária de
Leixões;
• os estatutos do provedor do Cliente do Transporte Marítimo do Porto
de Leixões.

was created with a view to defending the rights and in-

Neste âmbito, realce-se que no ano transacto foi criada a figura do Pro-

terests of port clients and also helping to stimulate the

vedor do Cliente do Porto de Leixões que visa a defesa dos direitos e

various economic agents to make a contribution to the

interesses dos clientes do porto e também contribuir para estimular os

good governance of the company.
APDL has not experienced any difficulties in imple-

diversos agentes económicos a dar um contributo para o bom governo

menting the Principles of Good Governance and with a

da empresa.

view to full compliance therewith, in the near future it is

A APDL não tem tido dificuldades na execução dos Princípios de Bom

to draw up its code of ethics.

Governo e com vista à observância integral dos mesmos irá em breve
elaborar o seu código de ética.

9. Orientações específicas e objectivos de gestão
9. Specific guidelines and management objectives
The State shareholder, represented by the Secretariats

O accionista Estado, representado pelas Secretarias de Estado do Te-

of State of the Treasury and Finance and of Transport,

souro e Finanças e dos Transportes, e os gestores da empresa firma-

and the company managers signed a Management
Contract where strategic guidelines were laid down as

ram um Contrato de Gestão onde se fixaram orientações estratégicas e

well as the objectives to be met in the mandate ceasing

objectivos a alcançar no mandato que terminou no ano findo.

in the year coming to an end.

Os cinco objectivos fixados, Volume de Negócios, Margem do EBITDA,

The five objectives set, Turnover, EBITDA Margin, Net

Resultados Líquidos, ROACE - Return on Average Capital Employed e

results, ROACE - Return on Average Capital Employed
and Handling of Commodities, were met in full.

Movimento de Mercadorias, foram totalmente atingidos.
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Report and Statement of the Sole Auditor
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To the Shareholders,

Senhores Accionistas,

1. Under the terms of the law and of our mandate, we

1. Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos

hereby present the auditor’s report and statement on
the management report and financial statements pre-

o relatório sobre a actividade fiscalizadora desenvolvida e damos pa-

sented by the Board of Directors of APDL – Adminis-

recer sobre o Relatório de Gestão e as Demonstrações Financeiras

tração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. pertaining

apresentadas pelo Conselho de Administração da APDL – Admi-

to the financial year ending on the 31st December

nistração dos Portos do Douro e Leixões, SA, relativas ao exercício

2007.
2. Throughout the financial year we monitored at the
frequency and in the detail that we considered ap-

findo em 31 de Dezembro de 2007.
2. No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a

propriate, the activity of the company. We checked

extensão que considerámos adequada, a actividade da empresa.

the correctness of the accounting records and the

Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da res-

respective documentation and that the law and the

pectiva documentação e vigiámos também pela observância da lei

statutes had been complied with.
3. As a consequence of the legal review carried out,

e dos estatutos.

we issue the respective Legal Certificate of the Ac-

3. Como consequência do trabalho de revisão legal efectuado, emi-

counts, which is enclosed, as well as the Auditor’s

timos a respectiva Certificação Legal das Contas, em anexo, bem

Report addressed to the Board of Directors.

como o Relatório sobre a Fiscalização endereçado ao Conselho de

4. As part of our functions we also confirmed that:
i) T
 he Balance Sheet, the Statements of Income broken down by nature and by functions, the Statement

Administração.
4. No âmbito das nossas funções verificámos que:

of cash flows and the corresponding Appendices,

i) o Balanço, as Demonstrações dos Resultados por naturezas e por

allow a suitable understanding of the financial situa-

funções, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e os corresponden-

tion of the company and its results and cash flows;

tes Anexos, permitem uma adequada compreensão da situação financeira da empresa, dos seus resultados e dos fluxos de caixa;

R E L A T Ó R I O E C O N TA S
AN N UAL R E PO RT

2007

167

ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adoptados

ii) The adopted accounting principles and valuemetric
criteria are adequate;

são adequados;
iii) o Relatório de Gestão é suficientemente esclarecedor da evolução
dos negócios e da situação da sociedade evidenciando os aspectos mais significativos; e
iv) a proposta de aplicação de resultados está em conformidade com
as disposições legais e estatutárias aplicáveis.
5. Assim, damos o nosso parecer no sentido de que:

iii) the Management Report is sufficiently clear as to
the evolution of the business and the situation of
the company, illustrating the most significant aspects; and
iv) The proposal for the application of results is in accordance with the applicable legal and statutory
stipulations.
5. Therefore, our opinion is as follows:

i) seja aprovado o Relatório de Gestão;

i) The Management Report should be approved;

ii) sejam aprovadas as Demonstrações Financeiras; e

ii) The Income Statement should be approved;

iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.

iii) The proposal for the application of results should

Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho

be approved.
Finally, we would like to express our gratitude to the

de Administração pela valiosa colaboração recebida no desempenho

Board of Directors for the valuable collaboration we re-

das nossas funções.

ceived in carrying out our work.

Porto, 23 de Março de 2008

Oporto, 23rd March 2007
The Sole Auditor

O Fiscal Único

PricewaterhouseCoppers & Associados, S. R. O. C. Lda.

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.
Represented by:
José Pereira Alves, R. O. C.

representada por:
José Pereira Alves, R.O.C.
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Introduction

Introdução

1. We examined the attached financial statements

1. Examinámos as demonstrações financeiras da APDL – Administra-

of APDL – Administração dos Portos do Douro e
Leixões, S.A., which comprise the Balance on 31

ção dos Portos do Douro e Leixões, SA, as quais compreendem o

December 2007, (that clearly shows a total balance

Balanço em 31 de Dezembro de 2007(que evidencia um total de

of 311 631 222 Euros and a total equity capital

311.631.222 Euros, um total de capital próprio de 197.882.039

of 197 882 039 Euros, including a net income of

Euros, incluindo um resultado líquido de 5.952.491 Euros), as De-

5 952 491 Euros), the Income Statement and the
Statement of Cash Flow of the financial year ended
on that date and the corresponding notes.

monstrações dos resultados, por naturezas e por funções, e a Demonstração dos fluxos de caixa do exercício findo naquela data, e os
correspondentes Anexos.

Responsibilities

Responsabilidades

2. The Board of Directors is responsible for preparing

2. É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação

the financial statements that present in a true and
appropriate manner the financial position of the com-

de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira

pany and the result of its operations and the cash

e apropriada a posição financeira da Empresa, o resultado das suas

flow, as well as for adopting policies and adequate

operações e os fluxos de caixa, bem como a adopção de políticas e

accounting criteria and for the maintenance of an ap-

critérios contabilísticos adequados e a manutenção de um sistema

propriate control system.
3. Our responsibility consists in expressing a profes-

de controlo interno apropriado.

sional and independent opinion, based on our examination of those financial statements.

3. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.
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Âmbito

Scope

4. O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Nor-

4. The examination we conducted was carried out in ac-

mas Técnicas e as Directrizes de Revisão/ /Auditoria da Ordem dos
Revisores Oficiais de Contas, as quais exigem que o mesmo seja

cordance with the Technical Standards and Revision/
Auditing Directives of the Chamber of Chartered Accountants. These require that the examination be

planeado e executado com o objectivo de obter um grau de segu-

planned and performed with the objective of obtaining

rança aceitável sobre se as demonstrações financeiras não contêm

an acceptable degree of assurance about whether the

distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte das

financial statements do not include relevant material
misstatements. For this purpose, the referred examination includes: (i) verifying, on a sampling basis, the evi-

quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e

dence supporting the amounts and disclosures in the fi-

a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos

nancial statements and assessing the estimates, based

pelo Conselho de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii)

on judgements and criteria defined by the Board of Di-

a apreciação sobre se são adequadas as políticas contabilísticas
adoptadas e a sua divulgação, tendo em conta as circunstâncias; (iii)

rectors, used in their preparation; (ii) assessing whether
the adopted accounting principles and their disclosure,
considering the circumstances, are adequate; (iii) verify-

a verificação da aplicabilidade do princípio da continuidade; e (iv) a

ing the applicability of the principle of continuity; and (iv)

apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a apresentação

assessing whether, in global terms, the presentation of

das demonstrações financeiras.
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.

the financial statements is adequate.
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

Opinion

7. Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras apresen-

7. In our opinion, the financial statements present in a

tam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a posição financeira da APDL – Administração

true and appropriate manner, in all materially relevant
aspects, the financial position of APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. as of the

dos Portos do Douro e Leixões, SA em 31 de Dezembro de 2007, o

31st December 2007, and the result of its operations

resultado das suas operações e os fluxos de caixa no exercício findo

and the cash flow in the financial year ended on that

naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, adaptados às Normas Internacionais

date, in conformity with the accounting principles
generally accepted in Portugal, adapted to the International Financial Reporting Standards regarding the

de Relato Financeiro quanto à adopção da IAS 19, no que se refere

adoption of the IAS 19, with regard to the costs deriv-

ao registo dos custos de benefícios de reforma.

ing from retirement benefits.
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Emphasis

Ênfase

8. Without prejudice to the opinion expressed in the

8. Sem afectarmos a opinião expressa no parágrafo n.º 7 acima, chama-

paragraph nr. 7, we point out the following:
i) A
 s mentioned in Note 3 a) of the Appendix, the

mos a atenção para a seguinte situação:

Company uses criteria and practices for register-

i) T
 al como mencionado na Nota 3 a) do Anexo, a Empresa está a

ing amortisation and deductions that, although ac-

utilizar critérios e práticas de registo de amortização e abates que,

cepted for taxation purposes and consistent with the

apesar de aceites para fins fiscais e consistentes com o exercício

previous year, owing to the lack of studies tending
towards homogenisation of these matters for the
sector, are not backed up by conclusive analyses

anterior, devido à não existência de estudos tendentes à homogeneização desta matéria para o sector, não estão suportados por

about their suitability for the circumstances of the

análises conclusivas sobre a sua adequação às circunstâncias do

business.

seu negócio.

Oporto, 23rd March 2008

Porto, 23 de Março de 2008

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.
Represented by
José Pereira Alves, R.O.C.

representada por
José Pereira Alves, R.O.C.
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