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Capítulo I. Relatório de Gestão
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0. Indicadores

SECTORES

Unidade

LEIXÕES

VIANA

Tráfego Portuário
Escalas de Navios ao Porto
Total de Carga Movimentada
Quota de Mercadorias no Mercado Nacional
(Continente)

nº

2 610

167

1000 ton

14 143

406

Carga Total

%

23,3

0,7

Carga Contentorizada

%

35,0

0,0

Outras Cargas

%

20,1

0,8

Trabalhadores

nº

218

46

Taxa de Absentismo

%

3,87

1,31

Pessoal

Investimento
Capital Investido

1000 euros

16 958

341

Fundos Próprios

1000 euros

11 341

37

Outros Fundos

1000 euros

5 617

304

Volume de Negócios (Prestação de Serviços)

1000 euros

40 886

1 447

Resultados Operacionais

1000 euros

3 127

148

Resultados Líquidos

1000 euros

21 801

107

Cash-Flow

1000 euros

38 100

2 512

Finanças

1)
2)
3)

Autonomia Financeira (1)

-

0,71

0,33

Rentabilidade das Vendas (2)

%

7,6

10,2

Rentabilidade dos Capitais Próprios (3)

%

9,1

6,0

Cap. Próprio / Activo Total Liq.
Resultados Operacionais/Prestação de Serviços
Resultados Líquidos/ Capitais Próprios
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1. Introdução
É a primeira vez, e relativamente ao ano de 2009, que a APDL – Administração dos
Portos do Douro e Leixões, S.A., elabora um relatório e contas consolidadas. Tal fica a
dever-se ao facto de no final de 2008 ter sido criada a APVC – Administração do Porto
de Viana do Castelo, S.A., através do Decreto-Lei nº 211/2008, de 03 de Novembro,
empresa com o estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos,
sendo a APDL o seu accionista único.

Ambas as empresas, APDL e APVC, têm por objecto a exploração económica,
conservação e desenvolvimento de portos marítimos que lhe estão afectos por lei. A
APDL tem a seu cargo os portos do Douro e Leixões, com o Douro dedicado quase em
exclusivo à actividade marítimo-turística, e a APVC o porto comercial de Viana do
Castelo. A dimensão dos portos comerciais que são explorados pelas duas empresas
são de grandeza bem diversa, o que se traduz bem no nível de movimento registado
em 2009, em Leixões 14,1 milhões de toneladas e Viana do Castelo cerca de 0,4 milhões
de toneladas.

Interessa registar que se tratam de portos de características físicas e operacionais
bem distintas e com um perfil estratégico muito próprio: Leixões identifica-se como um
dos cinco portos principais do país com uma vocação multipurpose onde predominam
a carga contentorizada e os granéis; Viana do Castelo como um porto regional ou
secundário onde a carga geral fraccionada e os granéis sólidos se assumem como
cargas representativas do movimento do porto.

O modelo de exploração portuária que vigora num e noutro porto são também
diferentes, em Leixões temos um modelo do tipo “landlord port” onde predomina a
concessão das actividades de movimentação de cargas nos cais e terminais portuários,
enquanto que em Viana o modelo vigente é do tipo “tool port” com um envolvimento
directo da APVC naquelas actividades.

A estratégia de desenvolvimento dos dois portos tem sido o da
complementaridade, sem prejuízo da autonomia de gestão comercial enraizada e
desenvolvida em cada porto o que, por vezes, potencia situações de concorrência que
são sempre bem vindas e em nada prejudicam o todo. O facto de ambas as empresas
estarem sujeitas a um mesmo Conselho de Administração complementado por um
esforço em melhorar o conhecimento dos meios a gerir, tem permitido optar pelas
soluções que melhor resposta dão ao principal desafio que é o de assegurar ao tecido
económico do Norte do País um serviço portuário eficiente através dos portos de
Leixões e de Viana, sem contudo esquecer as potencialidades que se desenham no
Noroeste Peninsular.
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O presente relatório tem como objectivo dar a conhecer a actividade desenvolvida
durante 2009 pelas duas empresas, quer na vertente do movimento portuário quer na
vertente económica e financeira, sem descurar os recursos, os investimentos, os
objectivos de gestão e as perspectivas futuras. Realça-se que ambas as empresas
possuem um relatório de gestão individual onde são abordadas com maior detalhe a
actividade gestionária e as contas de cada empresa.

Dado que o ano 2009 foi o primeiro ano económico de funcionamento da APVC e
também o primeiro ano em que se elabora este relatório consolidado a comparação dos
indicadores de gestão, mormente económico e financeiros, com o ano anterior sai
prejudicada.
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2. Órgãos de Governo
As duas empresas, APDL e APVC, comungam do Conselho de Administração e do
Revisor Oficial de Contas, sendo diferentes os restantes órgãos de governo.
Conselho de Administração
Presidente – João Pedro Matos Fernandes
Vogal – Emílio Brògueira Dias
Vogal – Maria Gabriela Chouzal
Revisor Oficial de Contas da APDL e Fiscal Único da APVC
PricewaterhouseCoopers & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por José Pereira
Alves
Suplente –José Manuel Henriques Bernardes

Mesa da Assembleia-geral
APDL
Presidente - Associação Empresarial de Portugal
Secretário – Sebastião Simões Marques

APVC
Presidente - Município de Viana do Castelo representado pelo Presidente da
Câmara Municipal
Secretário – Sebastião Simões Marques

Conselho Fiscal
APDL
Presidente - Luísa Maria Rosário Roque
Vogal - Luísa Maria Teixeira Pisco
Vogal - Maria Glória Beja Cunha
Suplente - Clara Susana Pereira da Silva Santos

7

Relatório e Contas Consolidadas 2009

3. Actividade Portuária
3.1. Enquadramento
A crise económica e financeira mundial a que assistimos desde o final de 2008 e
durante todo o ano de 2009, teve um efeito severo sobre a economia portuguesa.
O PIB, no conjunto do ano 2009, terá diminuído 2,7% face ao ano anterior, tendo-se,
no entanto, constatado um retomar da actividade económica no último trimestre do
ano. Com efeito, a procura externa líquida teve um contributo positivo na recta final de
2009, ao passo que também se atenuou o contributo negativo da procura interna.
Não obstante esta ligeira recuperação no último trimestre do ano, no cômputo geral
o ano 2009 apresentou um decréscimo generalizado de todas as componentes da
procura global, com as exportações a evidenciarem uma diminuição de 12,5% em
relação ao ano anterior e as importações um decréscimo de 10,8% (quando em 2008
haviam exibido decréscimos de 0,6% e 2,4%, respectivamente).
Embora o consumo público tenha aumentado 2% durante o ano, o consumo
privado apresentou uma redução de 0,9%, em face das dificuldades acrescidas de
recurso ao crédito e do aumento do desemprego.
O índice de preços no consumidor (IPC) registou em 2009 uma taxa de variação
média de -0,8%, após ter apresentado em 2008 um valor positivo de 2,6%. O índice
harmonizado de preços no consumidor (IHPC) decresceu de 2,7% em 2008 para -0,9%
em 2009. Contudo, o Banco de Portugal prevê, no seu Boletim Económico de Inverno,
que a inflação (IHPC) exiba valores de 0,7% e 1,6%, respectivamente em 2010 e 2011.
Este cenário macroeconómico explica facilmente a diminuição na actividade dos
portos nacionais durante o exercício de 2009, de uma forma geral – tanto em número
de navios como em volume de mercadorias movimentadas. Apesar desta conjuntura,
Leixões aumentou a carga contentorizada em TEU em cerca de 1,1%, vendo, assim, a
sua quota de mercado crescer em 1 p.p.
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3.2. Movimento de Navios

No decorrer do ano de 2009 escalaram os portos do Douro e Leixões e de Viana do
Castelo 2.610 e 167 navios, respectivamente. Estes números representam um
decréscimo de cerca de 3% no caso de Leixões e de mais de 11% no caso de Viana,
quando comparados com o ano transacto.
No que respeita à arqueação bruta (GT), a tendência de crescimento a que
assistimos nos últimos anos nos portos do Douro e Leixões mantém-se, muito embora
ligeira, com 1,48% de aumento face ao ano anterior. Por outro lado, no porto de Viana
do Castelo, a arqueação bruta registada em 2009 sofreu um recuo de 3,28%.

NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA
PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2009
NAVIOS

2008
%

NAVIOS

%

VAR. %
09/08

2 610

93,99%

2 695

93,45%

-3,15%

167

6,01%

189

6,55%

-11,64%

2 777

100,00%

2 884

100,00%

-3,71%

2009
1000 GT

2008
%

1000 GT

%

VAR. %
09/08

23 190

96,44%

22 852

96,28%

1,48%

855

3,56%

884

3,72%

-3,28%

24 045

100,00%

23 736

100,00%

1,30%

A análise dos mesmos indicadores no contexto dos portos do continente é
espelhado nos quadros seguintes:

NAVIOS/ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO

2009
NAVIOS

2008
%

NAVIOS

%

VAR. %
09/08

2 610

25,38%

2 695

24,54%

-3,15%

167

1,62%

189

1,72%

-11,64%

AVEIRO

848

8,25%

1 010

9,20%

-16,04%

LISBOA

3 219

31,30%

3 455

31,46%

-6,83%

SETÚBAL

1 580

15,37%

1 735

15,80%

-8,93%

SINES

1 476

14,35%

1 489

13,56%

-0,87%

383

3,72%

409

3,72%

-6,36%

10 283

100,00%

10 982

100,00%

-6,36%

OUTROS PORTOS
TOTAL
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ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2009

PORTOS

1000 GT

LEIXÕES
VIANA DO CASTELO

2008
%

1000 GT

23 190

18,66%

%

22 852

18,05%

VAR. %
09/08
1,48%

855

0,69%

884

0,70%

-3,28%

AVEIRO

2 884

2,32%

3 325

2,63%

-13,26%

LISBOA

41 499

33,40%

43 621

34,45%

-4,86%

SETÚBAL

20 376

16,40%

21 994

17,37%

-7,35%

SINES

34 422

27,70%

32 887

25,97%

4,67%

1 023

0,82%

1 052

0,83%

-2,76%

124 250

100,00%

126 615

100,00%

-1,87%

OUTROS PORTOS
TOTAL

O porto de Leixões viu a sua quota de mercado crescer ligeiramente durante o ano
de 2009, tanto na arqueação bruta (GT) como no número de navios, ao contrário do
porto de Viana do Castelo com ligeiríssimas reduções da sua quota de mercado em
ambas as categorias.
O tráfego de navios apresentou quebras em todos os portos do continente,
comparativamente ao ano de 2008. De uma forma geral, também a arqueação bruta
(GT) se apresenta menor no decurso de 2009, com excepção a assinalar apenas nos
portos de Leixões e Sines.

3.3. Movimento de Mercadorias
O ano 2009 fica marcado pelo clima económico recessivo que influenciou
negativamente o movimento portuário.
Assim, o porto de Leixões registou um movimento global de 14,1 milhões de
toneladas, menos 9,5% que em 2008, tendo Viana do Castelo sofrido um decréscimo
ainda mais penalizador, na ordem dos 14,53%.

PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2009

VAR. %
09/08

2008

14 143

15 635

-9,54%

406

475

-14,53%

14 549

16 110

-9,69%

Unid. 1000 TON

A análise pelos principais tipos de carga mostra-nos que a repartição do
movimento se faz de forma diferenciada nos dois portos.
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TIPO DE CARGA
FRACCIONADA
CONTENTORIZADA
RO-RO

2009
LEIXÕES

2008
VIANA

LEIXÕES

VAR. % 09/08
VIANA

LEIXÕES

VIANA

346

196

648

233

-46,6%

-15,9%

4 546

3

4 633

2

-1,9%

50,0%

67

0

22

0

204,5%

GRANÉIS SÓLIDOS

2 086

179

2 191

201

-4,8%

-10,9%

GRANÉIS LÍQUIDOS

7 098

28

8141

39

-12,8%

-28,2%

14143

406

15635

475

TOTAL

---

-9,54%
-14,53%
UNID. 1000 TON

Em Leixões, a maior parcela do movimento pertence aos granéis líquidos,
nomeadamente petróleo em bruto e outros produtos petrolíferos, com mais de 50% do
total do movimento, seguido da carga contentorizada que representa já 32% do
movimento portuário.
Já no caso de Viana, os tipos de carga que assumem maior relevância são a carga
geral fraccionada, representando 48% do total do movimento, e os granéis sólidos com
44% daquele total.

Movimento Global de Mercadorias - Leixões 2009

2%
32%

FRACCIONADA
CONTENTORIZADA
RO-RO

51%

GRANÉIS SÓLIDOS
0%

GRANÉIS LÍQUIDOS

15%
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Movimento Global de Mercadorias - Viana 2009

7%
FRACCIONADA
48%

CONTENTORIZADA
RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS

44%

GRANÉIS LÍQUIDOS
0%
1%

A análise do movimento no mercado portuário continental por principais tipos de
carga é a que se apresenta nos quadros que se seguem.
Carga Geral Fraccionada

CARGA GERAL FRACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2009
1000 TON

2008
%

LEIXÕES

346

VIANA DO CASTELO

196

5,3%

AVEIRO

899

24,1%

LISBOA
SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS
TOTAL

9,3%

1000 TON
648

%

VAR. %
09/08

13,5%

-46,6%

233

4,8%

-15,9%

1 466

30,5%

-38,7%

297

8,0%

405

8,4%

-26,7%

1 421

38,2%

1 518

31,6%

-6,4%

55

1,5%

50

1,0%

10,0%

509

13,7%

487

10,1%

4,5%

3 723

100,0%

4 807

100,0%

-22,5%

Leixões, Aveiro e Lisboa registaram em 2009 quebras acentuadas neste segmento,
perdendo, em consequência, quota de mercado. Viana do Castelo, Sines e Setúbal
viram o seu peso relativo crescer, principalmente este último porto que, com um
aumento de 6,6 p.p., reforçou a sua liderança neste segmento de carga.
No porto de Leixões parte da descida da quota de mercado pode ser explicada pelo
fenómeno da contentorização, que se traduz na transferência de mercadorias da carga
fraccionada para os contentores.
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Carga Contentorizada
CARGA GERAL CONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE

2009

PORTOS

1000 TON
LEIXÕES

%

4 546

VIANA DO CASTELO
LISBOA
SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS
TOTAL

2008
1000 TON

35,0%

VAR. %
09/08

%

4 633

34,0%

-1,9%

3

0,0%

2

0,0%

50,0%

5 007

38,6%

5 677

41,7%

-11,8%

232

1,8%

183

1,3%

26,8%

3 050

23,5%

2 965

21,8%

2,9%

149

1,1%

166

1,2%

-10,2%

12 987

100,0%

13 626

100,0%

-4,7%

Em consonância com o ambiente recessivo que se fez sentir durante grande parte
de 2009, a carga geral contentorizada, apesar de ser o tipo de carga em maior
crescimento internacionalmente, registou nos portos do continente uma diminuição
geral de quase 5%.
Em Leixões este segmento de carga movimentou 4,55 milhões de toneladas,
apresentando um ligeiro decréscimo de 87 mil toneladas face ao ano transacto.
Em Viana do Castelo a carga contentorizada não tem expressão no movimento,
pelo que não faremos a análise das variações apresentadas.
A análise deste tipo de carga segundo as unidades de acondicionamento, número
de contentores e número de TEU, é traduzida no quadro que se segue:

PORTOS

2009
1000 TEU

2008
Nº

1000 TEU

Nº

LEIXÕES

455

290 557

450

293 835

LISBOA

501

328 258

556

371 957

26

17 045

20

13 843

253

166 391

233

157 707

14

6 808

14

7 027

1 249

809 059

1 273

844 369

SETÚBAL
SINES
OUTROS PORTOS
TOTAL
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Granéis Sólidos
GRANÉIS S ÓLIDOS NOS P ORTOS DO CONTINENTE

2009

PORTOS

1000 TON
LEIXÕES

VAR.
%
09/08

2008
%

1000 TON

%

2 086

12,1%

2 191

12,8%

-4,8%

179

1,0%

201

1,2%

-10,9%

VIANA
AVEIRO

1 429

8,3%

1 370

8,0%

4,3%

LISBOA

4 410

25,6%

5 328

31,2%

-17,2%

SETÚBAL

3 318

19,2%

3 144

18,4%

5,5%

SINES

5 296

30,7%

4 354

25,5%

21,6%

519

3,0%

507

3,0%

2,4%

17 237

100,0%

17 095

100,0%

0,8%

OUTROS
PORTOS
TOTAL

O tráfego de granéis sólidos nos principais portos do continente, em termos
globais, registou um ténue acréscimo face ao ano anterior (+0,8%), totalizando 17 237
toneladas.
O porto de Leixões movimentou 2.086 milhares de toneladas de granéis sólidos em
2009, assinalando uma quebra de 105 mil toneladas em relação ao ano anterior.

No porto de Viana verificou-se um decréscimo em praticamente todas as
mercadorias apresentando um recuo de 53 mil toneladas de granéis sólidos face ao ano
de 2008.
Sines e Lisboa apresentam variações de sentido inverso na sua quota de mercado
na ordem dos 5 p. p., sendo que o porto alentejano aumentou a sua quota de mercado
enquanto que Lisboa viu o seu peso reduzir-se. Sines assumiu em 2009 a liderança dos
portos do continente neste segmento de carga.

Granéis Líquidos
GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2009
1000 TON

LEIXÕES

2008
%

7 098

26,9%

VIANA

29

AVEIRO

680

LISBOA
SETÚBAL
SINES
TOTAL

1000 TON

%

VAR. %
09/08

8 142

28,0%

-12,8%

0,1%

39

0,1%

-25,6%

2,6%

629

2,2%

8,1%

1 924

7,3%

1 558

5,4%

23,5%

687

2,6%

953

3,3%

-27,9%

15 976

60,5%

17 780

61,1%

-10,1%

26 394

100,0%

29 101

100,0%

-9,3%
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Enquanto que no porto de Leixões os granéis líquidos representam cerca de 50% da
carga movimentada, no porto de Viana este tipo de carga não ultrapassa os 7%.
Quer Leixões quer Viana viram reduzir em 2009 o movimento de granéis líquidos,
em confronto com o ano anterior, tendência que se observou em Setúbal e Sines e
apenas Lisboa e Aveiro registaram variações positivas.
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4. Recursos Humanos
4.1. Principais indicadores
Quadro de Pessoal
A 31 de Dezembro de 2009 eram 218 os trabalhadores activos na APDL e 46 os
trabalhadores activos na APVC , com a seguinte distribuição por género:
Leixões

Viana

2009

2009

ACTIVOS

218

46

Homens

137

36

Mulheres

81

10

Níveis de habilitações

No que respeita a habilitações académicas, verificamos que, no caso da APDL,
cerca de 46% dos seus funcionários possuem grau de habilitação ao nível do ensino
superior ou equiparado, ao passo que na APVC prevalecem os colaboradores que
apresentam habilitações ao nível do ensino secundário (65%).

ENSINO BÁSICO
ENSINO SECUNDÁRIO
ENSINO SUPERIOR /EQUIPARADO

TOTAL

LEIXÕES

VIANA

2009

2009

62
56
100

4
30
12

218

46
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Activos por áreas operacionais

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, SEGURANÇA E AMBIENTE
OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
LOGÍSTICA E INFORMÁTICA
COMERCIAL E GESTÃO DOMÍNIO PÚBLICO
GESTÃO E SERVIÇOS DE APOIO
TOTAL

LEIXÕES

VIANA

89
28
16
13
72

26
3
1
1
15

218

46

Na distribuição dos activos pelas áreas operacionais, a significativa parte dos
recursos está afecta às Operações Portuárias (41% em Leixões e 57% em Viana) e à
Gestão e Serviços de Apoio (33% em ambas as Administrações).
De registar que em Leixões as Operações Portuárias, Segurança e Ambiente
incluem os activos do serviço de reboques, enquanto que em Viana este serviço é
prestado por agentes económicos privados. De igual modo se regista que em Leixões
não existem activos envolvidos nas operações de carga e descarga dos navios porque
estas operações estão concessionadas, enquanto que em Viana estas operações não
estão concessionadas e, consequentemente, existem activos com aquelas relacionados.
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4.2. Estrutura de custos
Na tabela abaixo são evidenciadas as estruturas de custos com o pessoal na APDL e
na APVC, no ano de 2009.
ESTRUTURA DE CUSTOS COM PESSOAL - 2009

LEIXÕES

VIANA

(1) REMUNERAÇÕES E ENCARGOS
REMUNERAÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
SUBSÍDIO DE TURNO
SUBSÍDIO IHT
PENSÕES

364 226

11 195

5 956 527

1 444 321

104 612

38 313

381 153

115 100

1 228 936

129 933

59 803

OUTRAS REMUNERAÇÕES

563 625

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES

136 247

320 782

6 453

1 515 137

290 289

10 494 801

2 171 941

(2) SUBSISTEMA DE SAÚDE
DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS)

163 251

RESPONSABILIDADES FUTURAS

1 967 101
2 130 352

(3) PRESTAÇÕES SOCIAIS
TOTAL…

302 833

24 183

12 927 986

2 196 124
Valores em euros
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5. Investimento

LEIXÕES
INVESTIMENTO GLOBAL

16 958

VIANA

TOTAL

341

17 299
UNID. 1000 EUROS

O total investido em cada um dos portos em 2009 foi de 16,958 mil euros em
Leixões e 341 mil euros em Viana.
O Plano de Investimentos realizado pela APDL foi suportado pela APDL em 33% e
por financiamento externo em 67%, correspondendo este à comparticipação
comunitária dos POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes
(FEDER), POPH – Programa Operacional do Potencial Humano (FEDER), Programa
IDEIA (POCTI/POSI), SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial e à
comparticipação do Orçamento de Estado, através do Cap. 50º.
Dos investimentos realizados pela APDL em 2009, destacamos os seguintes:


Terminal Multiusos do porto de Leixões – 498.000 euros
De forma complementar ao recente projecto de criação do Novo Terminal
Multiusos no Molhe Sul do porto de Leixões (destinado aos segmentos de
mercado relacionados com o Transporte Marítimo de Curta Distância e
com as Auto-estradas do Mar: carga Ro-Ro e carga contentorizada),
arrancou, em Outubro de 2009 a obra de ampliação, em cerca de 5 ha, do
respectivo terrapleno, com comparticipação comunitária do POVT.



Novo Terminal de Cruzeiros – 1.273.000 euros
Este investimento é constituído por duas obras principais: as Obras
Marítimas que arrancaram em 2009 e compreendem a frente-cais, a bacia de
rotação e de manobra, o terrapleno para o edifício, o porto de recreio
(pontões flutuantes) e o reperfilamento do talude interior do Molhe Sul; e o
Edifício do Terminal – em fase de revisão de projecto -, de elevado valor
arquitectónico e grande capacidade de resposta à diversidade funcional
pretendida (para além da estação de passageiros, acolherá ainda o Centro
de Ciência e Tecnologias do Mar, da Universidade do Porto, no âmbito da
criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar).



Melhoria das condições de operacionalidade do porto – 3.582.000 euros
Recarga de tetrápodos no Molhe Norte do porto de Leixões, permitindo a
intensificação da protecção marítima do quebra-mar e a melhoria das
condições de manobrabilidade dos navios.
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Estruturação da plataforma logística – 4.406.000 euros
Para criar valor acrescentado às mercadorias que passam por Leixões, está
em curso o investimento na aquisição de terrenos e nas acessibilidades à
Plataforma Logística Portuária de Leixões. Esta é constituída por dois pólos,
localizados a cerca de 2 km da infra-estrutura portuária e acedidos pela
VILPL – Via Interna de Ligação ao porto de Leixões, a via exclusiva de
acesso ao porto de Leixões.
Com a comparticipação comunitária do POVT, está a decorrer a obra de
Acesso Rodoviário do Porto de Leixões ao Pólo 1 da Plataforma Logística,
a qual permitirá poupar cerca de 11 km de percurso dos camiões nas
ligações entre o porto de Leixões e aquele pólo e segregar o respectivo
tráfego pesado de movimentação de mercadorias do tráfego urbano.



Segurança marítima e portuária - 1.076.000 euros

O investimento total realizado pela APVC cifrou-se em cerca de 341 000 euros e
englobou activos incorpóreos na componente de despesas de constituição da sociedade
e activos corpóreos.
Destes investimentos corpóreos, os principais investimentos a destacar são:


Novo Acesso Rodoviário – 4.179 euros
Trata-se de uma obra fundamental para a competitividade do porto de
Viana do Castelo, diminuindo o tempo de acesso terrestre ao porto
comercial em melhores condições de segurança e evitando o núcleo urbano
de Darque. O valor reduzido do investimento no ano diz respeito somente
ao arranque do projecto que irá decorrer até 2012.



Nova Lancha de Pilotos - 299.500 euros
Adjudicada por concurso internacional aos Estaleiros Navais de Peniche e
que constituirá um importante reforço nas condições de operacionalidade e
segurança nos serviços de pilotagem prestados aos navios.

Fontes de financiamento:

LEIXÕES

VIANA

TOTAL

FUNDOS COMUNITÁRIOS

1 917

O.E. – CAP. 50º

3 700

304

1 917
4 004

FUNDOS PRÓPRIOS

11 341

37

11 378

TOTAL

16 958

341

17 299

UNID. 1000 EUROS
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6. Análise económica e financeira
Apesar do clima económico recessivo vivido em 2009 e que confirmou as
expectativas projectadas no Orçamento para este exercício no que respeita ao
movimento portuário, a evolução económico - financeira da APDL e da APVC foi
positiva, tendo os Resultados Líquidos Consolidados de 2009 atingido o valor de 21,8
milhões. Este resultado excepcional deveu-se sobretudo a circunstâncias de carácter
extraordinário verificadas na APDL, nomeadamente:
- a redução da Provisão existente em cerca de 16,5 milhões de euros devido à
oportunidade criada pelo Orçamento do Estado de transformar as Obras Sociais da
APDL num regime complementar de saúde para todos os beneficiários que reuniam
condições legais para inscrição na ADSE até final de 2009, permitindo garantir a
sustentabilidade do regime de apoio social no futuro e reduzir drasticamente as
responsabilidades futuras com o Sistema Complementar das Obras Sociais;
- a aplicação do Programa SIFIDE aos exercícios de 2006 e 2007 relativamente às
Despesas de Investigação e Desenvolvimento foi pela primeira vez praticado em 2008,
mas só em 2009 se confirmaram os créditos fiscais aprovados e que atingiram o
expressivo montante de 651 mil e 226 mil euros, respectivamente. O crédito fiscal
obtido neste âmbito relativamente a 2008, submetido e reembolsado pela
Administração Fiscal em 2009, foi ainda mais expressivo: 1.087 milhares de euros.
Na APVC ressalta-se o bom desempenho dos resultados operacionais, atingindo os
148 mil euros, face a uma projecção negativa de 123 mil euros.
O quadro abaixo permite observar a formação dos Resultados Líquidos
Consolidado:
(valores em milhares de euros)
FORMAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS

APDL

APVC

CONS

RESULTADOS OPERACIONAIS

3.127

148

3.239

RESULTADOS FINANCEIROS

1.667

2

1.563

RESULTADOS EXTRAORDINÁRIOS

23.333

-40

23.328

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS

28.127

110

28.130

IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO

-6.326

-3

-6.329

RESULTADOS LÍQUIDOS

21.801

107

21.801

Incidindo a análise nos Resultados Operacionais, importa conhecer em mais
pormenor a evolução dos custos e proveitos.

(valores em milhares de euros)
RESULTADOS OPERACIONAIS

APDL

APVC

CONS

1. PROVEITOS OPERACIONAIS
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS

40.886

1.447

42.334

SERVIÇOS PRESTADOS AO NAVIO

11.058

663

11.278

SERVIÇOS PRESTADOS À CARGA

4.251

476

5.542

24.470

29

24.499

CONCESSÕES
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FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS

PROVEITOS SUPLEMENTARES
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS
TOTAL 1…

1.108

280

1.015

2.023

556

2.579

528

1.355

1.883

43.437

3.359

46.796

-9.288

-937

-10.225

-12.928

-2.196

-15.124

-1.831

-57

-1.888

-24.047

-3.190

-27.237

19.390

169

19.559

36

2.389

2.425

-16.299

-2.410

-18.709

3.127

148

3.275

2. CUSTOS OPERACIONAIS
CMVC+FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS
CUSTOS COM O PESSOAL
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
TOTAL 2…
3. EBITDA
4. REVERSÕES DE AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS
5. AMORTIZAÇÕES, AJUSTAMENTOS E PROVISÕES
5. RESULTADOS OPERACIONAIS

No que concerne aos Proveitos Operacionais, constata-se que a evolução da
Prestação de Serviços na APDL e na APVC espelha o abrandamento da actividade
económica e do comércio internacional, com o facto agravante de no decurso do
exercício se terem congeladas as tarifas da Tup-navio e da Tup-carga na APDL.
Alinhadas com uma política de contenção de custos, as duas administrações
portuárias registaram uma redução dos custos operacionais face ao orçamentado,
destacando-se a poupança observada nas rubricas de “Deslocações e Estadas”,
“Conservação e Reparação”, “Limpeza e Higiene”, “Vigilância e Segurança” e
“Dragagens”, na APDL; e nas rubricas de Conservação e Reparação”, “Dragagens”, na
APVC.
Os Custos com Pessoal também denotaram um desempenho favorável, face ao
orçamentado, representando, 32% e 39% do total de Custos Operacionais da APDL e
da APVC, respectivamente.
Consequentemente, o EBITDA consolidado ascendeu a 19,6 milhões de euros,
enquanto que o EBIT não excedeu os 3,3 milhões de euros, face ao pesado valor global
de 18,7 milhões de euros das Amortizações, Ajustamentos e Provisões do exercício.
No quadro seguinte, apresenta-se a situação patrimonial e financeira da APDL,
APVC e na perspectiva do Grupo, ressaltando-se os seguintes aspectos:
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(valores em milhares de euros)
BALANÇO DA SITUAÇÃO
PATRIMONIAL
IMOBILIZADO
ACTIVO CIRCULANTE
EXISTÊNCIAS

APDL
VALOR

APVC
%

VALOR

CONSOLIDADO
%

VALOR

%

260.393

77,59%

1.627

30,43%

260.248

76,73%

52.523

15,65%

3.331

62,30%

55.839

16,46%

279

0,08%

1

0,02%

279

0,08%

4.850

1,45%

321

6,00%

5.156

1,52%

47.394

14,12%

3.010

56,29%

50.404

14,86%

ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS

22.703

6,76%

389

7,28%

23.092

6,81%

ACRÉSCIMOS DE PROVEITOS

702

0,21%

381

7,13%

1.083

0,32%

CUSTOS DIFERIDOS

251

0,07%

8

0,15%

259

0,08%

21.750

6,48%

8

0,15%

21.750

6,41%

ACTIVO

335.619

100,00%

5.347

100,00%

339.179

100,00%

CAPITAL PRÓPRIO

238.502

71,06%

1.772

33,14%

238.502

70,31%

27.094

8,07%

0

0,00%

27.094

7,99%

3.790

1,13%

152

2,84%

3.927

1,16%

66.233

19,73%

3.423

64,02%

69.656

20,54%

DÍVIDAS DE TERCEIROS C. PRAZO
DISPONIBILIDADES

ACTIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS

PROVISÕES
DÍVIDAS A TERCEIROS C. PRAZO
ACRÉSCIMOS E DIFERIMENTOS
ACRÉSCIMOS DE CUSTOS
PROVEITOS DIFERIDOS
PASSIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS
PASSIVO + SITUAÇÃO LÍQUIDA

2.105

0,63%

293

5,48%

2.398

0,71%

63.574

18,94%

3.130

58,54%

66.704

19,67%

553

0,16%

0

0,00%

553

0,16%

335.619

100,00%

5.347

100,00%

339.179

100,00%

a) Imparidade na APVC
O imobilizado corpóreo afecto à APVC, à data de 1 de Janeiro de 2009, transitou do
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM) , tendo sido solicitada a
aprovação por despacho conjunto dos Ministros das Finanças e das Obras Públicas,
Transportes e Comunicações, para validação dos valores constituintes desse
património (no montante global de 57.250 milhares de euros).
Paralelamente ao reconhecimento e valorização do património da nova empresa,
foi efectuada uma análise económico-financeira da APVC que revelou uma estrutura
fortemente marcada pela diminuição do movimento portuário (com impacto directo
nos proveitos gerados) e por uma estrutura de custos fixos muito elevada, cuja
principal componente são os custos com pessoal, notoriamente insuficiente enquanto
geradora de resultados que contrabalance as elevadas amortizações, decorrente dos
activos anteriormente referidos.
Neste cenário, em que a APVC não é capaz de gerar benefícios económicos futuros,
e indo de encontro às melhores praticas contabilísticas, foi registada, no início de 2009,
uma perda por imparidade pelo montante global do activo reconhecido, no montante
de 55.965 milhares de euros (cerca de 98%). Desta forma, o valor líquido do
imobilizado de 1,6 milhões de euros da APVC reflecte o reconhecimento da
imparidade descrita.
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b) Impostos diferidos activos
O Conselho de Administração optou por uma política de consolidação fiscal das
duas administrações portuárias, procurando obter uma maior eficiência fiscal. Neste
âmbito, foram registados no final de 2009 nas contas da APDL impostos diferidos
activos no montante de 14 120.741, relacionados com a perda por imparidade de
activos apurada na APVC, no pressuposto de que só a APDL conseguirá gerar os
necessários benefícios esperados futuros. A contrapartida foi registada em “Resultados
Transitados” reforçando os Capitais Próprios da APDL em igual montante.
Adicionalmente, a alteração ao subsistema de saúde dos trabalhadores inscritos na
CGA, aposentados e seus familiares, teve impacte significativo no cálculo das
responsabilidades futuras com o sistema das Obras Sociais da APDL. O estudo
elaborado conduziu a uma redução estimada em 16,5 milhões naquelas
responsabilidades, diminuindo em igual medida a Provisão constituída para o efeito e,
via Resultados do Exercício, reforçando os Capitais Próprios. Em sentido oposto, os
impostos diferidos activos relacionados com a Provisão para Encargos Futuros com o
Regime Complementar de Saúde reduziram-se em cerca de 4,4 milhões de euros
reflectindo-se no aumento do imposto sobre o rendimento do exercício.

Estes factos explicam a distinta Estrutura de Balanço, apresentado pelas duas
empresas, pois enquanto que: na APDL, em 2009 os Capitais Próprios surgem
reforçados em 35 milhões de euros, cobrindo 71,1% dos valores do Activo, quando em
2008 aquela percentagem se fixou nos 63,9%, na APVC os Capitais Próprios cobrem
33,1% do Activo, sendo o remanescente coberto pelos Proveitos Diferidos, oriundos
dos subsídios recebidos a fundo perdido para financiamento do investimento.
A autonomia financeira da APDL e a sua capacidade de endividamento são
características relevantes para encarar com tranquilidade a necessidade próxima de
financiamento alheio para cumprimento integral do Plano Plurianual de Investimentos.
Por outro lado, a APDL assumiu por inteiro a gestão da APVC e procurará a definição
duma estratégia empresarial que permita ao Porto de Viana evoluir progressivamente
até atingir o equilíbrio económico – financeiro, que não existe neste momento.
Dando cumprimento à RCM nº 70/2008, que definiu as orientações estratégicas
para o Sector Empresarial do Estado, apresentam-se um conjunto de indicadores
económico- financeiros ilustrativo do desempenho da APDL e da APVC em 2009.
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INDICADORES

APDL

APVC

CONS

INDICADORES DE EFICIÊNCIA
CUSTOS OPERACIONAIS / EBITDA

2,08

33,21

2,35

CUSTOS COM PESSOAL / EBITDA

0,67

13,03

0,77

CUSTOS APROVISIONAMENTO/EBITDA

0,48

5,56

0,52

INDICADORES DE COMPORTABILIDADE DE INVESTIMENTOS E CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
DÍVIDA / CAPITAL PRÓPRIO
EBITDA / JUROS LÍQUIDOS

0,02

0,09

0,02

692,54

168,60

674,40

AUTONOMIA FINANCEIRA (CAPITAL PRÓPRIO / ACTIVO TOTAL
LÍQUIDO)

0,71

0,33

0,71

SOLVABILIDADE (CAPITAL PRÓPRIO / PASSIVO TOTAL)

2,46

0,50

2,37

LIQUIDEZ (ACTIVO CIRC. + ACR. PROV.) / (PASSIVO C.P. + ACR. CUSTOS)

9,03

8,34

9,03

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS

55 dias

25 dias

54 dias

PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS

40 dias

31 dias

39 dias

MARGEM EBITDA

0,47

0,12

0,46

MARGEM EBIT

0,19

0,10

0,219

RESULTADO LÍQUIDO / CAPITAL INVESTIDO

0,06

0,02

0,06

RESULTADO LÍQUIDO / CAPITAIS PRÓPRIOS

0,09

0,06

0,09

PRAZOS MÉDIOS

INDICADORES DE RENTABILIDADE E CRESCIMENTO

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO
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7. Objectivos

de Gestão

O accionista Estado, representado pelas Secretarias de Estado do Tesouro e
Finanças e dos Transportes fixaram objectivos de gestão e respectivas metas
quantificadas a atingir pelo Conselho de Administração comum às duas empresas, a
APDL e a APVC.
O quadro abaixo explicita os objectivos e metas fixados, bem como os valores que
foram atingidos no exercício económico de 2009:
OBJECTIVOS
Volume de Negócios (m€)

CONSOLIDADO
OBJECTIVO REALIZAÇÃO
(APDL e APVC)
46.105,79

46.686,60

99%

47,68%

38,50%

124%

21.801,48

3.811,11

572%

ROACE (%)

3,36%

2,48%

135%

Movimento de mercadorias (mT)

14 559

15 076

97%

54

43

80%

21,88%

90,00%

24%

209,16%

268,88%

129%

Margem EBITDA (%)
Resultados Líquidos (m€)

PMP (dias)
Grau de cumprimento do Plano de
Investimentos (%)
Eficiência (%)

O objectivo relacionado com o Resultado Liquido foi amplamente superado face
às circunstâncias extraordinárias já relatadas no presente documento, tendo sido
igualmente atingidos os objectivos estipulados para a Margem EBITDA e para o
ROACE.
Fortemente correlacionadas, as metas previstas para o Movimento de
Mercadorias e o Volume de Negócios foram praticamente cumpridas, quedando numa
realização acima dos 95%.
O recessivo cenário macroeconómico vivido no exercício de 2009, contribuiu para
o fraco desempenho do indicador associado ao grau de cumprimento do plano de
investimentos, tendo o mesmo ficado aquém da meta definida de 90%.
A APDL e APVC assumem o desenvolvimento das suas actividades segundo
princípios da transparência, da responsabilidade ambiental, do cumprimento das
normas de segurança das operações portuárias, da qualidade dos sistemas de gestão,
da responsabilidade social e da ética profissional. Os princípios de bom governo das
sociedades encontram-se desenvolvidos nos Relatórios e Contas individuais da APDL
e da sua participada, onde existem capítulos próprios sobre o “Governo da Sociedade ”.
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8. Perspectivas futuras
8.1. Previsão de tráfego
Após um ano de forte retracção económica, perspectiva-se para 2010 um ligeiro
crescimento da actividade, tanto para o porto de Leixões como para o porto de Viana.
LEIXÕES
MOVIMENTO

Real 2009

VIANA

Previsão 2010

Previsão
2010

Real 2009

Navios:
Número

2 610

2 789

167

171

23 190

24 195 437

855 009

885 700

346 249

500 000

195 633

224 000

Granéis Sólidos

2 085 798

2 250 000

178 804

161 000

Granéis Líquidos

7 098 032

7 090 000

28 567

45 000

67 054

60 000

0

0

Arqueação Bruta (GT)
Mercadorias:
Carga Fraccionada

Ro-ro
Contentores
Total (toneladas)

4 545 691

4 800 000

3 054

1 000

14 142 824

14 700 000

406 058

431 000

8.2. Investimento

O triénio 2010-2012 representa para a APDL um ambicioso plano de investimentos,
na ordem dos 136 milhões de euros, valor que será investido, principalmente, nos
seguintes projectos infra-estruturais:


Terminal Multiusos do Porto de Leixões
Será concluída no primeiro semestre de 2010 a última fase do Novo
Terminal Multiusos no Molhe Sul do porto de Leixões, através da
conclusão da obra de ampliação, em cerca de 5ha, do terrapleno de
apoio.



Plataforma Logística do Porto de Leixões
O modelo de exploração desta plataforma será o de concessão de serviço
público, sendo que a APDL realizará o investimento na aquisição dos
terrenos em acessibilidades terrestres, enquanto que o privado investirá
na infra-estruturação, construção e exploração da plataforma.
O investimento público a desenvolver pela APDL está em fase avançada
de execução com:
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- A obra de acesso rodoviário ao Pólo 1, a concluir em Julho de 2010,
gerando um valor global de investimento superior a 7 milhões de euros;
- A aquisição dos terrenos de implantação da Plataforma, com uma
área de cerca de 60 ha, através do processo expropriativo em curso, com
um valor de investimento estimado de 45 milhões de euros, a suportar
em 2010;
- A obra dos acessos rodoviários do Pólo 2, em fase de preparação da
adjudicação da respectiva obra, a desenvolver até 2011, com um valor de
investimento previsto de 6,2 milhões de euros.



Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões
Este investimento a desenvolver pela APDL no Turismo de Cruzeiros,
permitindo a promoção das potencialidades turísticas da Região Norte
de Portugal e a melhoria da articulação porto/cidade, está em
desenvolvimento com:
- As respectivas obras marítimas em curso e respectiva conclusão
prevista para Maio de 2011, com um valor de investimento de 20,8
milhões de euros;
- O Edifício do Terminal, o qual também acolherá o Centro de
Ciência e Tecnologias do Mar, da Universidade do Porto, em fase de
preparação do processo de concurso da respectiva obra, a qual se
desenvolverá até 2012, com um investimento de 28,9 milhões de euros.

A APVC, no sentido de definir uma estratégia de médio prazo que possa tirar
partido do elevado potencial das infra-estruturas do porto de Viana, concebeu um
“Plano de Acção para a Modernização e Melhoria da Competitividade do Porto de
Viana do Castelo”para 2009-2016, que estabelece as bases para a recuperação do porto
comercial e sua projecção no território da sua área de influência.
Como grandes objectivos deste Plano de Acção 2009-2016 podemos indicar o
aumento da movimentação de cargas, a fixação dos clientes actuais, a conquista de
novos clientes, o equilíbrio entre cargas e descargas e a concessão de actividades que
são melhor desempenhadas por privados, como forma de atingir a sustentabilidade do
porto.
Ao nível dos grandes investimentos, o ano de 2010 será o ano do início da
construção do acesso rodoviário ao porto de Viana do Castelo, com um custo
aproximado de 9,1 milhões de euros até 2012 (candidatura a emitir ao POVT), e do
novo porto de pesca, cujo projecto se encontra em curso (candidatura ao PROMAR) e
que deverá custar aproximadamente 2 milhões de euros até 2011.
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Leça da Palmeira, 29 de Abril de 2010

O Conselho de Administração

________________________________
João Pedro Soeiro Matos Fernandes

________________________________
Emílio Fernando Brògueira Dias

________________________________
Maria Gabriela de Castro Chouzal
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Capítulo II. Informação Financeira
Consolidada
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BALANÇO CONSOLIDADO EM 31/12/2009
Cód. POC

2009

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
AB

AA

AL

ACTIVO
Imobilizado:
Imobilizações incorpóreas:
431
432

Despesas de instalação
Desp. de investigação e desenvolvim.

2,646
1,286,743

867
1,110,841

1,779
175,902

433
44

Direito Propriedade Industrial
Imobilizações em curso

2,642,888
440,730

1,356,473
0

1,286,415
440,730

4,373,007

2,468,181

1,904,826

20,121,966
376,174,346

0
164,916,490

20,121,966
211,257,857

Imobilizações corpóreas:
421
422

Terrenos e recursos naturais
Edificios e outras construções

423
424

Equipamento básico
Equipamento de transporte

11,655,294
607,743

7,759,619
587,592

3,895,675
20,151

425
426

Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo

505,269
7,680,580

430,071
6,487,190

75,198
1,193,390

429

Outras imobilizações corpóreas

44

Imobilizações em curso

2,000,954

1,590,417

410,538

20,670,989
439,417,141

295,110
182,066,489

20,375,878
257,350,652

123,702

0

123,702

1,388,653
1,512,355

520,039
520,039

868,614
992,316

535
318,791
319,326

0
40,209
40,209

535
278,582
279,117

Investimentos financeiros:
4113

Partes de capital de outras empresas

4142

Edifícios e outras construções
Circulante:
Existências:

32
36

Mercadorias
Matérias primas, subs. e de consumo
Dívidas de Terceiros - Curto prazo

211
218

Clientes c/c
Clientes de cobrança duvidosa

4,034,494
219,483

0
219,483

4,034,494
0

24
252

Estado e outros entes públicos
Empresas do grupo

86,725
0

0
0

86,725
0

26

Outros devedores

4,793,297
9,134,000

3,758,173
3,977,656

1,035,124
5,156,344

46,570,000
46,570,000

0
0

46,570,000
46,570,000

Títulos negociáveis
18

Outras aplicações de tesouraria
Depósitos bancários e caixa

12
11

Depósitos bancários
Caixa

3,791,449
42,457
3,833,907

3,791,449
42,457
3,833,907

1,083,085
259,117

1,083,085
259,117

21,749,750
23,091,952

21,749,750
23,091,952

Acréscimos e diferimentos:
271
272

Acréscimos de proveitos
Custos diferidos

2761

Activos por impostos diferidos

Total de amortizações

185,054,709

Total de ajustamentos

4,017,866

Total do activo

528,251,687

189,072,575

339,179,112
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Cód. POC

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS

2009

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
511

Capital

55
5601

Ajustamento de partes de capital…
Reservas de reavaliação

51,035,000

5602
571

Res. Avaliação DL Nº 335/98
Reservas Legais

574
579

Reservas livres
Outras reservas

59

Resultados transitados

35,166,697
216,700,408

88

Resultado líquido do exercício
Total do capital próprio

21,801,476
238,501,884

Interesses minoritários

0
2,995,452
118,029,933
5,062,068
0
4,411,258

0

Passivo:
29101

Provisões:
Encargos futuros Subsistema Privativo Saúde

29102
29103

Encargos aposentação DL Nº 467/99
Fundo de pensões do Ex- INPP

29104
293

Subsídios para estudos
Processos judiciais em curso

21,940,677
5,636
4,544,259
70,591
532,811
27,093,974

24
261
268

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo:
Estado e outros entes públicos
Fornecedores de imobilizado
Outros credores

0
0
0
0

221

Dividas a Terceiros - Curto Prazo:
Fornecedores c/c

228
219

Fact. Recep. e Conferência
Adiantamentos de clientes

261
252

Fornecedores de imobilizado
Empresas do grupo

24
26

Estado e outros entes públicos
Outros credores

824,269
9,654
8
1,785,937
0
615,651
692,111
3,927,630

273
274
2762

Acréscimos e diferimentos:
Acréscimos de custos
Proveitos diferidos
Passivos por impostos diferidos

2,398,461
66,703,799
553,364
69,655,624

Total do passivo

100,677,228

Total do capital próprio e do passivo

339,179,112
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
Unid: Euro
CONSOLIDADO
Exercícios
2009
Vendas e prestações de serviços
Custo das vendas e das prestações de serviços
Resultados brutos
Outros proveitos e ganhos operacionais
Custos de distribuição
Custos administrativos
Outros custos e perdas operacionais
Resultados operacionais
Custo líquido de financiamento
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Resultados não usuais ou não frequentes
Resultados correntes
Impostos sobre os resultados correntes
Resultados correntes após impostos
Resultados extraordinários
Impostos sobre os resultados extraordinários
Resultados líquidos do Grupo
Resultados por acção

2008

42,598,253

42,217,276

-28,751,157

-25,537,227

13,847,096

16,680,049

9,163,557

2,522,149

0

0

-8,222,680

-7,541,540

-4,840,278

-5,479,765

9,947,696

6,180,893

-205

0

0

0

1,616,040

2,225,378

16,566,680

0

28,130,212

8,406,271

-6,328,735

-2,359,305

21,801,476

6,046,966

0

0

0

0

21,801,476

6,046,966

2.14

0.59
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 2009-01-01 A 2009-12-31
2009
ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Fluxo gerado pelas operações
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Outros receb/pagam. relativos à actividade operacional
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Fluxo das actividades operacionais (1)
ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Subsídios de investimento
Juros e proveitos similares
Dividendos
Empréstimos concedidos
Pagamentos respeitantes a:
Investimentos financeiros
Imobilizações corpóreas
Imobilizações incorpóreas
Empréstimos concedidos
Fluxos das actividades de investimento (2)
ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
Recebimentos provenientes de:
Empréstimos obtidos
Capital social realizado
Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Subsídios e doações
Venda de acções (quotas) próprias
Pagamentos respeitantes a:
Empréstimos obtidos
Amortizações de contratos de locação financeira
Juros e custos similares
Dividendos
Redução de capital e prestações suplementares
Aquisição de acções próprias
Fluxos das actividades de financiamento (3)
Variação de caixa e seus equivalentes (4)
Efeitos das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no final do período

50,095,710
-14,238,919
-15,519,145
20,337,646
-562,574
-4,145,373
15,629,700
719,678
-138,369
16,211,009

0
710,149
0
7,759,499
1,971,712
0
560,563

11,001,924

0
-15,166,684
-931,320
0 -16,098,005
-5,096,081

82,013
0
0
1,260,000
0
-82,013
-35,497
-57,099
-3,023,483
0
0

1,342,013

-3,198,092
-1,856,079
9,258,849
0
41,145,058
50,403,907

Anexo à demonstração dos fluxos de caixa
2009
Numerário
Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Equivalentes a caixa:
Outras aplicações de tesouraria
Disponibilidades constantes do balanço

9,548
814,571
46,570,000
47,394,118
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Anexo às demonstrações financeiras consolidadas do exercício findo em 31 de
Dezembro de 2009
(Montantes expressos em euros, excepto quando especificamente referido)

Nota introdutória
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante designada por
“APDL” ou “Empresa”, é a “holding” do Grupo, sendo uma Sociedade Anónima de
capitais exclusivamente públicos, que tem por objecto a administração dos portos do
Douro e Leixões, visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento.
A área de jurisdição da APDL abrange a faixa marginal do domínio público
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:
a). Zona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro, desde
200 metros a montante da Ponte Luís I até à Foz, com todas as suas
margens, ancoradouros, cais, docas e terraplenos existentes ou que venham
a ser construídos;
b). Zona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a área molhada por
eles circunscrita e as docas existentes ou a construir; o curso do Rio Leça até
à antiga ponte dos moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo
domínio público respectivo.
c). Áreas de actuação


Fomentar e promover a actividade portuária nos portos do Douro e 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;



Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos serviços;
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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 expansão ou desenvolvimento
portuários.

1.

Serviços prestados:



Ajudas à navegação;



Gestão de postos de acostagem;



Controle de tráfego marítimo;



Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem, aguada, recolha de
resíduos, energia eléctrica, rebocadores e pilotagem;



Manutenção dos canais de acesso;



Prevenção e combate à poluição no mar;



Sistemas de segurança;



Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;



Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;



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).
No âmbito das orientações da política comum de transportes e da política nacional

para o sector marítimo-portuário, a Empresa tem vindo a alterar o modelo de gestão de
autoridade portuária, através do accionamento dos processos de concessão ao sector
privado das operações e infra-estruturas portuárias, com o consequente afastamento da
APDL da área operacional (cada vez mais "Landlord Port" e menos "Tool Port") e
acentuando as funções de controlo e fiscalização e de Autoridade Portuária. Os prazos
das concessões são, na sua generalidade de 25 anos.
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I. Informações relativas às empresas incluídas na consolidação e a
outras
Nota 1 – Empresas incluídas na consolidação

2.

São consideradas empresas subsidiárias aquelas em que as participações de capital
detidas pela APDL são superiores a 50% e/ou em que seja exercido controlo pela
Sociedade.
A sede da empresa subsidiária incluída na consolidação e a proporção do capital
detido directa e indirectamente pela APDL é em 31 de Dezembro de 2009 como segue:
% de Participação
Denominação social

Sede

Directa

Indirecta

Total

Leixões

-

-

-

Empresa-Mãe:

APDL – Administração dos Portos do
Douro e Leixões, SA
Subsidiárias:

APVC – Administração do Porto de
Viana do Castelo, SA

Viana do
Castelo

100%

-

100%

A APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA (APVC) foi incluída na
consolidação mediante a aplicação do método da integração global.
A APVC é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, foi criada
através do Decreto – Lei 211/2008, de 3 de Novembro, tendo o mesmo entrado em
vigor 30 dias após a data da sua publicação.
A APVC foi constituída com um capital social de 50 milhares de euros,
integralmente subscrito e realizado pela APDL – Administração dos Portos do Douro e
Leixões, SA, tendo por objecto a administração do porto de Viana do Castelo visando a
sua exploração económica, conservação e desenvolvimento e abrangendo o exercício
das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a
ser cometidas.
A Empresa tem competências para:


Atribuição de usos privativos e definição da respectiva utilidade pública para
efeitos de concessão, relativamente aos bens do domínio público que lhe está
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afectos, bem como à prática de todos os actos respeitantes à execução,
modificação e extinção de licença ou concessão;


Licenciamento de actividades portuárias de exercício condicionado e concessão
de serviços públicos portuários, podendo praticar todos os actos necessários à
atribuição, execução, modificação e extinção da licença ou concessão, nos termos
da legislação aplicável;



Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários, nos termos legais;



Fixação das taxas a cobrar pela utilização, dos serviços neles prestados e pela
ocupação de espaços dominiais ou destinados a actividades comerciais ou
industriais;



Exercer os poderes de autoridade do estado quanto à liquidação e cobrança,
voluntária e coerciva, de taxas que lhe sejam devidas nos termos da lei e, bem
assim, dos rendimentos provenientes da sua actividade, sendo os créditos
correspondentes equiparados aos créditos do Estado e constituindo título
executivo as facturas, certidões de dívida ou títulos equivalentes;



Protecção das suas instalações e do seu pessoal;



Uso público dos serviços inerentes à actividade portuária e sua fiscalização;



Assegurar, de acordo com o regime legal aplicável, o exercício das atribuições em
matéria de segurança marítima e portuária na sua área de jurisdição.
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3.

Nota 7 – Pessoal ao serviço das empresas do Grupo
O número médio de pessoas ao serviço das empresas do Grupo durante o exercício

foi o seguinte:
Pessoal do quadro

260

Pessoal requisitado ou em comissão de serviço

4

Pessoal contratado (termo ou prestação de serviço)

3

Total

267

II. Informações relativas aos procedimentos de consolidação
4.

Nota 15 – Consistência na aplicação dos critérios valorimétricos
Os principais critérios valorimétricos seguidos pelas empresas do Grupo APDL,

foram consistentes entre as empresas incluídas na consolidação e são os descritos na
Nota 23.

III. Informações relativas a compromissos
5.

Nota 21 – Compromissos financeiros e outras responsabilidades
6. Benefícios pós-emprego
Conforme referido na Nota 23 j), o Grupo adopta como política contabilística para

reconhecimento das suas responsabilidades futuras decorrentes (i) do regime privativo
de assistência médica e medicamentosa, (ii) do pagamento de reformas dos pilotos do
ex–INPP e (iii) do pagamento de subsídios de estudo e creche, os critérios previstos na
Norma Internacional de Contabilidade n.º 19, nomeadamente a metodologia de
corredor, segundo a qual, os ganhos e perdas actuariais apurados só terão reflexo nos
resultados do exercício na medida em que, no inicio do período, o seu valor acumulado
ultrapasse 10% do valor das responsabilidades por serviços passados. Nos exercícios
em que o valor acumulado dos ganhos e perdas actuariais ainda não reflectidos em
resultados ultrapassar o limite acima referido, o valor inicial em excesso será imputado
a resultados em função do número médio de anos de trabalho remanescente para os
trabalhadores integrados no plano.
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i.

Regime Privativo de assistência médica e medicamentosa - plano de
benefícios definidos

A APDL tinha como responsabilidade o pagamento da assistência médicamedicamentosa 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. Durante o exercício de 2009, todos os trabalhadores, subscritores da
Caixa Geral de Aposentações, foram inscritos na ADSE – Assistência na Doença aos
Servidores Civis do Estado (ADSE), incluindo cônjuges e filhos que reuniam as
necessárias condições, assim como a generalidade dos aposentados, e respectivo
agregado familiar. As obras sociais passam a assumir-se como um sistema
complementar de saúde para todos os beneficiários, continuando, entre outras, a
manter as suas valências disponíveis no Centro de Assistência.
Os estudos actuariais realizados por actuário independente, com referência a 31 de
Dezembro de 2009 e de 2008, para efeitos de apuramento nessas datas das
responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:

Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez
Taxa de desconto
Taxa de crescimento dos custos
Agregado familiar médio –
Activos/Reformados
Agregado familiar médio – Outros
Custo per capita

2009
2008
TV 88/90 TV 88/90
EVK 80
EVK 80
5 25%
5 50%
5 00%
5 00%
2
1
569

2
1
926

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 o valor das responsabilidades da APDL
analisa-se como segue:
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Provisão para o regime de Assistência Médica
Privativa (Ver nota 46)
Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais não
imputados a resultados (dentro do limite do
corredor)
Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais a
imputar a resultados em exercícios futuros
Valor global das responsabilidades

2009

2008

Variação

21.940.677

38.796.665

-16.855.988

-565.527

-3.009.656

2.444.129

0
21.375.150

0
35.787.009

0
-14.411.859

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer face a esta
responsabilidade foi diminuída em 16.855.988 Euros, correspondendo ao aumento das
responsabilidades por serviços passados, no montante de 1.967.101 Euros, deduzida
dos montantes de (i) 16.566.680 Euros relativo ao corte de benefícios e (ii) 2.256.409
Euros correspondente aos benefícios pagos no exercício.
No final do exercício de 2009, o saldo dos ganhos e perdas actuariais não
imputados a resultados não ultrapassa os 10% do valor das responsabilidades totais
por serviços passados, pelo que no exercício de 2010 não existirão ganhos/perdas
actuariais a imputar a resultados.
O valor registado a débito na rubrica de custos com pessoal tem a seguinte
composição:

Custo com os serviços correntes
Custo financeiro
Amortização de perdas actuariais

ii.

DR/(CR)
61.482
1.905.619
0
1.967.101

Fundo de Pensões do ex-INPP

Conforme referido na Nota 23 j), a APDL 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, relativamente aos aposentados que integravam o
ex-departamento de pilotagem. A APDL possui ainda uma responsabilidade
relacionada com o pagamento de pensões vitalícias de sobrevivência e de sangue a
alguns aposentados.
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Os estudos actuariais desenvolvidos por entidade independente, com referência a
31 de Dezembro de 2009 e de 2008, para efeitos de apuramento nessas datas das
responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:

Tábua de mortalidade
Taxa de capitalização
Taxa de progressão das pensões

2009
TV 88/90
5,25%
1,75%

2008
TV 88/90
5,50%
2,00%

Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 o valor das responsabilidades da APDL
analisa-se como segue:

Responsabilidade por serviços passados
(Ganhos)/perdas actuariais imputados a
resultados do exercício
Saldo dos (ganhos)/perdas actuariais não
imputados a resultados (dentro do limite do
corredor)
Saldo dos (ganhos)/perdas actuariais a
imputar a resultados em exercícios futuros
Valor global das responsabilidades

2009
2008
Variação
4.544.260 4.774.721 -230.461
0
0
4.544.260 4.774.721

-309.269

0
-230.461

-317.247

7.978

0
0
4.234.991 4.457.474

0
-222.483

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer face a esta
responsabilidade foi diminuída em 230.461 Euros, correspondendo ao aumento das
responsabilidades por serviços passados no montante de 232.203 Euros, deduzida do
montante de 462.664 Euros correspondente aos benefícios pagos no exercício.
No final do exercício de 2009, o saldo dos ganhos e perdas actuariais não
imputados a resultados não ultrapassa os 10% do valor das responsabilidades totais
por serviços passados, pelo que no exercício de 2010 não existirão ganhos/perdas
actuariais a imputar a resultados.
O valor registado a débito na rubrica de custos extraordinários tem a seguinte
composição:

Custo financeiro
Amortização de perdas actuariais

DR /(CR)
232 203
0
232 203
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iii.

Responsabilidade por pensões ao abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6 de
Novembro

A responsabilidade pelo pagamento das pensões dos trabalhadores que
requereram a aposentação ao abrigo do Artigo 2º do Decreto-Lei 467/99, de 6 de
Novembro, é da APDL, cessando tal responsabilidade quando os trabalhadores, que
tenham optado pela aposentação, perfaçam 36 de serviço ou 70 anos de idade.
Em 31 de Dezembro de 2009, a responsabilidade da Empresa pelo pagamento
destas pensões analisa-se como segue (ver Nota 46):
DR / (CR)

Responsabilidade em 31 de Dezembro de 2008
Benefícios pagos
Variação no valor das responsabilidades
Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2009

iv.

15.704
-10.068
0
5.636

Responsabilidade relativamente ao pagamento de subsídios de creche, de
estudo e prémios escolares aos filhos dos trabalhadores

A APDL assumiu responsabilidades relativamente ao pagamento de subsídios de
creche, de estudo e prémios escolares aos filhos dos trabalhadores abrangidos pelo
plano referido em (i) acima. Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008, o valor das
responsabilidades da Empresa analisa-se como segue:

Responsabilidade por serviços passados
Saldo dos (ganhos)/perdas actuariais não
imputados a resultados (dentro do limite
do corredor)
Saldo dos (ganhos) / perdas actuariais a
imputar a resultados em exercícios
futuros
Valor global das responsabilidades

2009

2008

70.591

80.209

Variação

-9.618

523

5.386

-4.863

0
71.114

0
85.595

0
-14.481

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer face a esta
responsabilidade foi diminuída 9.618 Euros, correspondendo ao aumento das
responsabilidades por serviços passados no montante de 4.237 Euros e deduzida do
montante de 13.855 Euros correspondente aos benefícios pagos no exercício.
No final do exercício de 2009, o saldo dos ganhos e perdas actuariais não
imputados a resultados, não ultrapassa os 10% do valor das responsabilidades totais
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por serviços passados, pelo que no exercício de 2010 não existirão ganhos / perdas
actuariais a imputar a resultados.
O valor registado a débito na rubrica de Custos com pessoal tem a seguinte
composição:

Custo financeiro
Amortização de perdas actuariais

DR /(CR)
4.237
0
4.237

7. Processos de expropriação
À data do balanço existiam processos litigiosos em curso relacionados com
expropriações, para os quais ainda não foi proferida qualquer sentença, cujo valor dos
depósitos já efectuados totalizam 2.629.704 Euros em 31 de Dezembro de 2009, os quais
se encontram registados no activo, na rubrica de imobilizações corpóreas – Terrenos e
recursos naturais.
8.

NOTA 22 – Descrição das responsabilidades das empresas

incluídas na consolidação por garantias prestadas
1. Garantias reais prestadas a terceiros
Em Outubro de 2004, a APDL foi notificada pelos Serviços de Finanças 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 juros de mora com trabalhadores oriundos de outros serviços do
Estado, que nos são imputados, mas que não são aceites pela APDL.
O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos advogados e para
efeitos de suspensão da execução foi dada como garantia de pagamento um prédio
urbano em Leça da Palmeira, registado na Conservatória do Registo Predial de
Matosinhos com o n.º 02451/110402, onde estão instalados os nossos Serviços de
Pilotagem.
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2. Garantias bancárias prestadas a terceiros
Em 2001, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz de Direito do
Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucionar o fundo indispensável
ao pagamento de indemnização de parcelas de terreno expropriadas no âmbito da
empreitada de construção da VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões. Em
31 de Dezembro de 2009, esta garantia ascendia a 64.355 Euros.
No âmbito do processo de dívida apresentada pela Caixa Geral de Aposentações,
referente ao cálculo dos encargos com pensões e respectivos juros de mora com
trabalhadores oriundos de outros serviços do Estado, que nos são imputados, mas que
não são aceites pela APDL, em 2009 mantêm-se as seguintes garantias bancárias a favor
de:
- Direcção-Geral dos Impostos – Direcção de Finanças de Matosinhos para
caucionar o valor da dívida referente ao processo de execução fiscal nº. PEF
1821200701022873, na quantia de 115.837 Euros;
- Caixa Geral de Aposentações para garantir o pagamento do valor remanescente
da dívida apurada em 13.11.2007, no montante global de 100.000 Euros.
Adicionalmente, em 30 de Novembro de 2009, foi prestada uma garantia bancária
no montante de 9.129 Euros a favor do Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto.
Em 2008, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz de Direito do
Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucionar o fundo indispensável
ao pagamento de indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito da
Ligação Rodoviária da Plataforma Principal do Porto de Leixões à Plataforma Logística
de Leixões – Pólo I – Gonçalves. Em 31 de Dezembro de 2009, esta garantia ascendia a
265.983 Euros.
Em 2009, a APDL prestou duas garantias bancárias a favor do Juiz de Direito do
Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucionar o fundo indispensável
ao pagamento de indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito do
Pólo I – Gonçalves e do Pólo II – Guifões da Plataforma Logística de Leixões. Em 31 de
Dezembro de 2009, estas garantias totalizavam 20.012. 571 Euros e 24.744.675 Euros
respectivamente.
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IV. Informações relativas a políticas contabilísticas
3.

Nota 23 – Bases de apresentação e principais princípios

contabilísticos e critérios valorimétricos
Bases de apresentação
As demonstrações financeiras consolidadas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos das Empresas
incluídas na Nota 1, mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente
aceites em Portugal, adaptados às Normas Internacionais de Relato Financeiro quanto
à adopção da IAS 19, no que se refere ao registo dos custos com benefícios de reforma.
Procedimentos de consolidação
A consolidação das empresas referidas na Nota 1 efectuou-se pelo método da
consolidação integral. As principais transacções e os saldos de maior significado
ocorridos entre as empresas foram eliminados no processo de consolidação.
Os investimentos financeiros representativos de partes de capital em empresas
participadas em menos de 20% foram valorizados ao mais baixo entre o custo de
aquisição e o seu valor estimado de realização.
Principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos adoptados
Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utilizados na
preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Imobilizado corpóreo e incorpóreo
As imobilizações incorpóreas são constituídas basicamente por despesas associadas
a projectos de investigação e outros considerados relevantes para o desenvolvimento
das actividades no futuro. São amortizadas pelo método das quotas constantes, em
duodécimos, durante um período de entre 3 a 5 anos.
As imobilizações corpóreas (incluindo os bens de domínio público) integradas à
data de constituição da APDL foram registadas com base em avaliação patrimonial
efectuada em 1999 por entidade independente. A avaliação abrangeu parte
significativa dos bens integrados e reportou-se à data de 2 de Dezembro de 1998, tendo
sido utilizado o método do Valor em Uso Continuado. Os bens adquiridos
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posteriormente à data de constituição da APDL encontram-se registados ao custo de
aquisição, o qual inclui o valor da factura do fornecedor e respectivas despesas de
compra e despesas necessárias até ao início de utilização.
As imobilizações corpóreas (incluindo os bens de domínio público) integradas à
data do início de actividade da APVC foram registadas com base numa avaliação
patrimonial efectuada em 2006 por entidade independente. A avaliação abrangeu parte
significativa dos bens integrados e reportou-se à data de 31 de Dezembro de 2006,
tendo sido utilizado o método do “Valor em Uso Continuado”, posteriormente
actualizado com base na sua vida útil remanescente estimada.
Os bens adquiridos posteriormente à data de início de actividade da APVC
encontram-se registados ao custo de aquisição, o qual inclui o valor da factura e
respectivas despesas de compra.
As amortizações são calculadas, sobre o valor de aquisição ou avaliado, pelo
método das quotas constantes, em base duodecimal, a partir da data da sua entrada em
funcionamento, utilizando de entre as taxas permitidas pela legislação fiscal em vigor
(Decreto Regulamentar n º 2/90), as que permitam a reintegração do imobilizado,
durante a sua vida útil estimada. Os bens objecto do processo de avaliação patrimonial
acima referido são amortizados em função do período de vida útil estimado naquele
processo.
As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis
estimadas médias;
Anos médios
de vida útil
Edifícios e outras construções

12 – 40

Equipamento básico

10 – 15

Equipamento de transporte

4–6

Ferramentas e utensílios

2–4

Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

6
4–5

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados
como custos do exercício em que são incorridos. As reparações periódicas obrigatórias
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que aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados (equipamentos) são
registadas em imobilizado e amortizados durante o período de duração das mesmas;
Os terrenos não são objecto de amortização.

b) Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em imóveis de rendimento foram objecto de uma
avaliação patrimonial reportada a 31 de Dezembro de 1998 (ver a) acima), sendo
amortizados em função do período de vida útil atribuída na referida avaliação.

c) Existências
As existências encontram-se valorizadas ao custo de aquisição. O custo de
aquisição inclui os gastos para as colocar no seu estado actual. O critério valorimétrico
das saídas de existências é o custo médio ponderado.

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.
Os ajustamentos de dívidas a receber são calculados tendo por base os riscos
previstos de cobrança no final de cada ano.

e) Títulos negociáveis
Os títulos negociáveis são registados pelo valor mais baixo entre o custo de
aquisição e o valor esperado de realização. Os juros auferidos são reconhecidos como
proveitos dos exercícios a que se referem.

f) Contratos de locação financeira
Os activos imobilizados adquiridos mediante contratos de locação financeira bem
como as correspondentes responsabilidades são contabilizados 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
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resultados do exercício a que respeitam. Em 31 de Dezembro de 2009, não existiam
quaisquer contratos de locação financeira.

g) Especialização dos exercícios
O Grupo 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 do momento em que são recebidas ou
pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes
receitas e despesas geradas são registadas nas rubricas de acréscimos e diferimentos.

h) Proveitos diferidos
Os subsídios recebidos a fundo perdido para o financiamento de imobilizações
corpóreas são registados em balanço como proveitos diferidos para posterior
reconhecimento na demonstração dos resultados de cada exercício (proveitos
extraordinários), proporcionalmente às amortizações das respectivas imobilizações
corpóreas e incorpóreas subsidiadas.

i) Custos diferidos
Compreende gastos que apenas são reconhecidos em custos em exercícios seguintes
e que respeitam fundamentalmente a despesas de manutenção periódica.

j) Benefícios de reforma
v.

Reformas antecipadas

A APDL é responsável pelo pagamento de pensões de reforma antecipadas, aos
trabalhadores que optaram pelo benefício previsto no Decreto-Lei nº 467/99, de 6 de
Novembro. Este Decreto refere que, desde que se verificassem determinadas condições
até 31 de Dezembro de 2002, era permitida a reforma antecipada dos trabalhadores
ligados aos institutos e demais entidades portuárias, 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 actual
multiplicada pelo número de anos em que esse benefício ainda vai vigorar (tendo por
base as condições da sua cessação), encontram-se cobertas por uma provisão registada
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na rubrica de Provisões – Pensões (ver Nota 46). 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.
vi.

Pensões de reforma

A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras administrações
portuárias, para a manutenção do fundo de aposentações do ex-INPP – Instituto
Nacional de Pilotagem dos Portos, criado pelo Decreto-Lei n.º 188/89, de 3 de Junho,
relativamente aos aposentados que integravam o ex-departamento de pilotagem. A
APDL possui ainda uma responsabilidade relacionada com o pagamento de pensões
vitalícias de sobrevivência e de sangue a alguns aposentados.
Para o financiamento destas responsabilidades, as quais são avaliadas por estudo
actuarial realizado anualmente por entidade independente, foi constituída uma
provisão, a qual se encontra registada na rubrica de Provisões para pensões (ver Nota
46).
vii.
A

Regime privativo de assistência médica e medicamentosa
APDL

tem

instituído

determinados

benefícios

pós-emprego para

os

colaboradores e seus familiares afectos à Caixa Geral de Aposentações. Para o
financiamento destas responsabilidades, as quais são avaliadas por estudo actuarial
realizado anualmente por entidade independente, foi constituída uma provisão que se
encontra registada na rubrica de Provisões para pensões (ver Notas 46).
A

APDL

adopta

responsabilidades

como

assumidas

política
pelo

contabilística

regime

para

privativo

de

reconhecimento
assistência

das

médica-

medicamentosa e assistência hospitalar, assim como pelo pagamento de pensões de
reforma aos pilotos do ex-INPP, os critérios consagrados na Norma Internacional de
Contabilidade n.º 19, nomeadamente, a metodologia do corredor (ver Nota 46).

k) Transacções em moeda estrangeira
As transacções em moeda estrangeira são convertidas em Euros ao câmbio vigente
na data da operação. As diferenças de câmbio realizadas no exercício, bem como as
potenciais apuradas nos saldos existentes na data do balanço por referência às
paridades vigentes nessa data, integram os resultados correntes do exercício.
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l) Imposto sobre o rendimento
A partir do exercício de 2009, inclusive, o Grupo passou a estar sujeito ao regime
especial de tributação de grupos de sociedades (RETGS) previsto no Artigo 69.º e
seguintes do Código do IRC, sendo o grupo de tributação constituído pela APDL e pela
sua subsidiária APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA. As empresas
que se englobam no perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e
registam o imposto sobre o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica
individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, estes são
registados como um proveito da APDL.
O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. O
imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base nos resultados líquidos,
ajustados em conformidade com a legislação fiscal vigente à data das demonstrações
financeiras O imposto diferido é calculado com base nas diferenças temporárias entre
os valores contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a
determinação do imposto diferido é utilizada a taxa de imposto que se espera estar em
vigor no período em que as diferenças temporárias serão revertidas. São reconhecidos
impostos diferidos activos sempre que exista razoável segurança de que serão gerados
lucros futuros contra os quais poderão ser utilizados. Os impostos diferidos são
registados como custo ou proveito do exercício, excepto se resultarem de valores
registados directamente em rubricas de capital próprio, situação em que o imposto
diferido é registado na mesma rubrica que a transacção que o originou.

m) Passivos e dispêndios de carácter ambiental
O Grupo adopta como politica contabilística para o reconhecimento dos passivos e
dos dispêndios de carácter ambiental, os critérios consagrados pela directriz
Contabilística n.º 29, emanada pela Comissão de Normalização Contabilística (ver Nota
50).

n) Bens de áreas concessionadas
Parte significativa dos equipamentos, actualmente em uso nas áreas concessionadas
pela APDL, foram alienados aos concessionários no momento da assinatura dos
respectivos contratos de concessão e, consequentemente, excluídos do imobilizado
corpóreo.
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No que se refere às infra-estruturas portuárias onde os concessionários
desenvolvem as suas actividades, essencialmente constituídas por muros, cais e
terraplenos, as mesmas encontram-se relevadas nas demonstrações financeiras do
Grupo (Ver Nota 27).
Como contrapartida do uso dessas infra-estruturas, e conforme estipulados nos
respectivos contratos de concessão, a APDL recebe uma renda mensal pela sua
utilização. Essas rendas encontram-se registadas na rubrica de Prestações de Serviços.

o) Provisões
As provisões são reconhecidas quando o Grupo tem um compromisso legal ou
decorrente de uma decisão formal da gestão, relacionada com eventos passados, seja
provável que venha a resultar num despender de recursos para cumprir esse
compromisso, e a estimativa possa ser realizada com razoável fiabilidade.

V. Informações relativas a determinadas rubricas
4.

Nota 25 – Despesas de instalação e despesas de investigação e

desenvolvimento
Os acréscimos ocorridos, durante o exercício de 2009 ascendem a 126.769 Euros e
prendem-se com a imobilização em curso dos seguintes montantes:
SIG – Sistema de Informação Geográfica

67.000

Certificação do porto de Leixões

53.593

PORTMOS (Portuguese Ports and Maritime System in the
Motorways of the Sea)

2.830

Despesas de instalação referentes à criação da APVC

2.646

Propriedade industrial e outros direitos (marca APVC)

700
126.769

5.

Nota 27 – Movimentos ocorridos no activo imobilizado
Nos quadros anexos "Activo Bruto" e "Amortizações" demonstram-se os

movimentos ocorridos nas grandes classes do Imobilizado, durante o exercício de 2009,
constantes do balanço consolidado.
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ACTIVO BRUTO
Rubrica

01.01.2009

Integração
Aumentos
da APVC (i)

Imobilizações incorpóreas:
Desp. Instalação, investigação
desenvolv.

1.283.914

0

5.475

Marcas e patentes

1.570.726

0

Imobilizações em curso

1.388.841

0

4.243.481

0

A)

Transferências

Aliena-ções

Abates

31.12.2009

0

0

0

1.289.389

117.868

954.294

0

0

2.642.888

409.183

-1.357.294

0

0

440.730

532.526

-403.000

0

0

4.373.007

0

20.121.966

Imobilizações corpóreas:
Terrenos e recursos naturais

20.047.174

0

99.348

397.918

422.474

Edifícios outras construções

296.543.056

55.803.820

4.423.557

19.405.100

0

Equipamento básico

1.187 320.370.526

9.397.223

1.103.525

974.441

180.107

0

0

10.551.771

Equipamento de transporte

812.305

0

0

0

170.743

33.819

607.743

Ferramentas e utensílios

435.550

9.040

62.792

0

840

1.274

496.228

Equipamento administrativo

8.555.961

158.308

293.797

327.556

0

1.655.042

7.522.272

Outras imobilizaç corpóreas

1.804.412

175.027

21.515

0

0

0

1.825.927

0

20.670.988

Imobilizações em curso

29.683.424

0

10.895.245

-19.907.681

0

367.279.105

57.249.720

16.770.695

403.000

594.057

Investimentos financeiros:
Títulos e outras aplicações
financeiras (ii)

123.702

0

0

0

0

0

123.702

Investimentos em imóveis

1.388.653

0

0

0

0

0

1.388.653

0

1.512.355

B)

C)
TOTAL (A + B+ C)

1.512.355

0

0

0

0

373.034.941

57.249.720

17.303.221

0

594.057

1.691.322 439.417.141

1.691.322 445.302.503

(i) Pelo n.º 1 do artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 211/2008 de 03 de Novembro de 2008,
transitaram para a APCV, S.A. a universalidade dos bens móveis e a titularidade dos
direitos mobiliários e imobiliários que integravam a esfera jurídica do Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos, I.P. abreviadamente designado por IPTM, I.P.
afectos ou que diziam respeito ao porto de Viana do Castelo, designadamente viaturas,
embarcações e demais equipamentos, constantes da relação que constitui anexo III ao
decreto-lei mencionado. Pelo n.º 2 do mesmo artigo ficaram também afectos à APVC,
S.A. todos os bens imóveis edificados pelo IPTM, I.P. dentro da área do domínio
público, definido pelo artigo n.º 7 do mesmo decreto-lei, ainda que sem descrição ou
inscrição predial. Estes bens foram registados com base em avaliação patrimonial
efectuada por uma entidade independente. A avaliação abrangeu a generalidade dos
bens integrados e reportou-se à data de 1 de Janeiro de 2009, tendo sido utilizado o
método do “Valor em Uso Continuado”.
(ii) Inclui a participação de cerca de 14% que a APDL detém na APOR – Agência
para a Modernização do Porto, SA, a qual se encontra valorizada ao custo de aquisição.
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A maioria dos edifícios e construções que integram o Imobilizado Corpóreo do
Grupo foram edificados em terrenos do domínio público do Estado afecto ao Grupo.
Objectivando esta realidade específica, enumera-se de seguida o peso relativo destes
bens construídos em terrenos do domínio público, contabilizados na conta 422 –
Edifícios e outras construções:
2009
Valor bruto total

376.174.346

Valor bruto dos imóveis e instalações construídos em terrenos do domínio público

340.319.663

Parte do imobilizado corpóreo da APDL está afecto a actividades concessionadas,
entre as quais destacam-se as seguintes situações:


Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação de carga geral fraccionada
e granéis no Porto de Leixões, concessionada ao TCGL – Terminal de Carga Geral
e Granéis de Leixões, S.A., essencialmente constituídos por muros-cais e
terraplenos nas Docas 1 Sul, 2 Norte e Sul e 4 Norte;



Infra-estruturas afectas à actividade de movimentação da carga contentorizada
no Porto de Leixões, concessionada ao TCL – Terminal de Contentores de
Leixões, S.A., essencialmente constituídas por muros cais e terraplenos na Doca 1
Norte e na Doca 4 Sul;



Infra-estruturas que constituem o Terminal Petroleiro, concessionado à Petrogal;



Infra-estruturas e edifícios que constituem o porto de pesca de Matosinhos,
concessionado à Docapesca;



As infra-estruturas afectas à concessão atribuída no exercício de 2007 à Empresa
Silos de Leixões, Unipessoal, Lda., destinam-se à exploração, em regime de
serviço público, da actividade de recepção, movimentação, armazenagem,
expedição e transporte de matérias-primas alimentares e produtos conexos.
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AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS
Rubricas
Imobilizações incorpóreas:
Despesas de instalação
Despesas de investigação e
desenvolvimento
Marcas e patentes
A)
Imobilizações corpóreas:
Edifícios outras
construções
Equipamento básico
Equipamento de
transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento
administrativo
Outras imobilizações
corpóreas
Imobilizações em curso
B)
Investimentos financeiros:
Investimentos em imóveis
C)
TOTAL (A + B+ C)

01.01.2009

Reforço

Imparidade
Ajustamento

Inicial

Reversão

Anulação/
Reversão

31.12.2009

0

867

0

0

0

0

867

822.478
503.137
1.325.615

288.363
853.336
1.142.566

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

1.110.841
1.356.473
2.468.181

97.850.414
5.904.046

14.504.378
1.283.350

55.803.820
1.103.525

-1.571.913
-28.549

-1.669.022
-502.753

-1.187
0

164.916.490
7.759.619

726.730
411.611

61.162
15.020

0
9.040

0
-255

0
-3.314

-200.300
-2.031

587.592
430.071

7.188.713

869.245

158.308

23.549

-97.722

-1.654.903

6.487.190

1.301.313
0
113.382.827

228.002
0
16.961.157

175.028
0
57.249.721

-2.416
295.110
-1.284.474

-111.510
0
-2.384.321

0
0
-1.858.421

1.590.417
295.110
182.066.489

472.762
472.762
115.181.204

47.277
47.277
18.151.000

0
0
57.249.721

0
0
-1.284.474

0
0
-2.384.321

0
0
-1.858.421

520.039
520.039
185.054.709

As amortizações dos investimentos financeiros em imóveis encontram-se registadas
na rubrica de custos financeiros (ver Nota 44).
Conforme referido acima, os bens destacados do IPTM, I.P. foram integrados nas
demonstrações financeiras da APVC, pelo valor global de €57 249 721, tendo sido
simultaneamente registada uma perda por imparidade pelo mesmo montante.
Contudo, com referência a 31 de Dezembro de 2009, desenvolveu-se um novo estudo
com vista ao apuramento da imparidade sobre os seus activos, estudo esse que levou
ao apuramento de uma perda por imparidade no montante de €55 965 247. Nas
circunstâncias, os movimentos ocorridos no exercício nas perdas por imparidade
resumem-se como segue:
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Saldo
Inicial
57 249 721

AjustaMento
(1 615 392)

Reversão
(2 382 095)

Activos adquiridos no
exercício de 2009:
- Imobilizado firme

0

35 808

(2 226.46)

- Imobilizado em curso

0

295 110

0

57 249 721

(1 284 474)

(2 384 321)

Activos destacados da
esfera do IPTM e
integrados no
património da APVC

6.

Saldo
Final
53 252 233 O registo da imparidade
inicial, assim como o
ajustamento no final do
exercício, foi efectuado
directamente em capitais
próprios.

33 582
295 110 A contrapartida do registo da
imparidade foi efectuada a
débito da rubrica de proveitos
diferidos, considerando que
estes activos são totalmente
subsidiados.
53 580 925

Nota 32 – Movimentos ocorridos nas rubricas de activo circulante
No quadro seguinte estão expressos os movimentos ocorridos nos ajustamentos, no

ano de 2009.

AJUSTAMENTOS
Rubricas
Existências:
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo
Dívidas de terceiros:
Clientes de cobrança duvidosa
Devedores das Obras Sociais
Outros devedores
TOTAIS

01.01.2009

Reforço

Reversão 31.12.2009

134 286

-

94 077

40 209

134 286

-

94 077

40 209

184.446

49.343

14.306

219.483

88 938

-

-

88 938

3 168 988

526 236

25 989

3 669 235

3.442.372

575.579

40.295

3.977.656

3.576.658

575.579

134.372

4.017.865

Adicionalmente, conforme referido na Nota 27, foi efectuada uma reversão da
perda por imparidade registada sobre os activos imobilizados corpóreos da APVC no
montante de 2.384.321 euros.
7.

Nota 36 – Repartição do valor líquido da prestação de serviços por

actividades
A repartição do valor líquido das prestações de serviço, na sua totalidade para o
mercado interno, no ano de 2009, apresenta-se como segue:
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8.

Serviços prestados ao navio
Serviços prestados à mercadoria
Concessões
Fornecimentos e serviços diversos

11.277.852
5.542.414
24.498.898
1.014.607

TOTAL

42.333.771

Nota 38 – Imposto sobre o rendimento
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009, a APDL encontra-se sujeita ao regime

especial de tributação de grupo de sociedades de acordo com a legislação em vigor. As
Empresas que fazem parte do perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime
apuram e registam o imposto sobre o rendimento tal como se fossem tributadas numa
óptica individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, estes são
registados como um proveito da APDL.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais,
tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções, reclamações
ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são
prolongados ou suspensos. O Conselho de Administração entende que eventuais
correcções àquelas declarações em resultado de revisões ou inspecções por parte das
autoridades fiscais não terão efeitos significativos nas demonstrações financeiras
consolidadas do exercício de 2009.
O apuramento do imposto corrente do exercício de 2009 analisa-se como segue:
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Resultado antes de impostos
Custos não aceites fiscalmente
- Provisões não dedutíveis
- Ajustamentos de valor de activos
- Reintegrações e amortizações não aceites
- Outros
Proveitos não tributados
- Corte nos benefícios pós-emprego (ver Nota 21)
- Redução de provisões tributadas
- Reversão de imparidade (Ver Nota 27)
- Excesso de estimativa para imposto (a)
- Reversões de ajustamentos de valor tributados

28.130.211
2.203.541
429.442
238.607
401.477
3.273.067
(16.566.680)
(2.742.996)
(2.384.322)
(1.964.755)
(382.038)
(513.730)
(24.554.521)

Rendimento tributável

6.848.757

Imposto corrente sobre o rendimento (1)

1.813.358

Despesas tributadas autonomamente (2)

32.371

Imposto corrente sobre o rendimento (1) + (2)

1.845.729

(a) Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, foi reflectido nas
demonstrações financeiras da APDL o crédito fiscal do SIFIDE (Lei n.º 40, de 3 de
Agosto) relativo aos exercícios de 2006 e 2007, no montante de 651 331 euros e 226 056
euros, respectivamente, assim como o resultante do crédito fiscal relativo ao exercício
de 2008, no montante de 1 087 367 euros. Estes montantes não tinham sido ainda
reconhecidos na demonstração dos resultados, considerando que (i) relativamente ao
exercício de 2007, se aguardava o deferimento da reclamação graciosa apresentada pela
Empresa às autoridades fiscais, a qual foi apenas deferida durante o exercício de 2009 e
(ii) relativamente aos exercícios de 2007 e 2008 a Empresa aguardava a declaração
favorável da Comissão Certificadora, a qual foi obtida, também, já no decorrer do
exercício de 2009.
Pelo facto de ainda não se encontrar apurado e este ser de difícil quantificação, no
encerramento das contas do exercício de 2009 não foi registado qualquer crédito fiscal
associado ao SIFIDE.
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Reconciliação entre o custo do exercício e o saldo em balanço
Imposto corrente sobre o rendimento
- Reconhecimento como custo no exercício (1) + (2) + (3)
- Menos: Pagamentos por conta e especial por conta
- Menos: Retenções na fonte
- Saldo corrente a pagar (receber)

31-12-2009

1.845.729
(1.466.478)
(408.566)
(29.315)

A diferença entre a carga fiscal imputada e a carga fiscal paga no final de cada
exercício é como segue:
31-12-2009
Imposto corrente imputado a resultados

1.845.729

Imposto diferido

4.483.006

Total do imposto registado em resultados (1)

6.328.735

Resultado antes de impostos (2)
Carga Fiscal ((1)/(2))

28.130.211
22,5%

O Grupo regista nas suas contas o efeito fiscal decorrente das diferenças temporais
que se verificam entre os resultados anuais determinados numa óptica contabilística e
numa óptica fiscal, de acordo com o disposto na Directriz Contabilística n º 28. Assim,
o imposto sobre o rendimento apurado no exercício, no montante de 6.328.735 euros,
inclui o efeito do imposto diferido gerado pelas diferenças temporais abaixo referidas:
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31 de Dezembro de
2009

01 de Janeiro de 2009

Imposto
diferido

Imposto
diferido

Base

Base

Imposto diferido activo:
o Imparidade sobre activos imobilizados
53.285.815 14 120 741
corpóreos
o Responsabilidades futuras com o sistema
privativo de assistência médica (ver Nota 21
1) (i))
21 940 677 5 814 279 38 796 665 10 281 116
o Fundo de Pensões do ex-INPP (ver Nota 21
4 544 259 1 204 229 4 774 721 1 265 301
1) (ii))
o Responsabilidades
com
encargos
decorrentes do processo de aposentação ao
abrigo do Decreto-Lei 467/99, de 6 de
Novembro (ver Nota 21 1) (iii))
5 636
1 494
15 704
4 162
o Responsabilidades futuras com subsídios de
estudo e creche (ver Nota 21 1) (iv))
70 591
18 707
80 209
21 255
o Ajustamentos para clientes de cobrança
duvidosa não aceites fiscalmente (diferença
temporária)
2 227 547
590 300 2 223 034
589 104

Demonstração
dos
resultados

Capital
próprio

Dr/(Cr)

Dr/(Cr)

82 074 525 21 749 749 45 890 333 12 160 938
Imposto diferido passivo:
Menos-valias resultantes
imobilizado

da

alienação

14 120 741

-

4 466 837

-

61 072

-

2 668

-

2 549

-

(1 196)

-

4 531 930

14 120 741

(48 924)
(48 924)
4 483 006
1.845.729
6 328 735

14 120 741

do
2 088 165
2 088 165

553 364
553 364

2 272 783
2 272 783

602 287
602 287

Imposto diferido
Imposto corrente
Imposto sobre o rendimento

No exercício de 2009 foi registado um activo por imposto diferido, no montante de
14 120 741 euros, por contrapartida de capitais próprios, considerando que a perda por
imparidade reconhecida sobre os activos imobilizados corpóreos da subsidiária APVC,
subjacente ao reconhecimento deste activo por imposto diferido foi, também, registada
em capitais próprios.
9.

Nota 39 – Remuneração dos órgãos sociais
As remunerações de base fixa atribuídas aos membros dos órgãos sociais no

exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 foram as seguintes:
2009
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

10.

252 720

Conselho Fiscal – APDL

64 084

Fiscal Único – APVC

10 000

Nota 43 – Valores comparativos
Conforme referido na Nota 1, a APVC foi criada através do Decreto – Lei 211/2008,

de 3 de Novembro, tendo o mesmo entrado em vigor 30 dias após a data da sua
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publicação. De acordo com o n.º 2 do Artigo 19 do referido diploma, até à entrada em
funções dos primeiros órgãos sociais, a qual ocorreu no início de Janeiro de 2009, a
gestão corrente da APVC foi assegurada pelo IPTM, I.P.. Assim, este é o primeiro ano
em que o Grupo apresenta demonstrações financeiras consolidadas, pelo que as
mesmas não apresentam comparativos com o exercício anterior.
11.

Nota 44 – Demonstração consolidada dos resultados financeiros
Os resultados financeiros consolidados, para o exercício findo, em 31 de Dezembro

de 2009, têm a seguinte composição:

Custos e perdas

2009

Juros suportados

4 233

Amortização investimentos em imóveis

47 277

Diferenças de câmbio desfavoráveis

280

Outros custos e perdas financeiros

24 489

Resultados financeiros

1 562 820
1 639 099

Proveitos e ganhos
Juros obtidos
Rendimentos em imóveis
Diferenças de câmbio favoráveis

2009
1 608 356
2 387
95

Descontos pronto pagamento obtidos

17 262

Outros proveitos e ganhos financeiros

10 999
1 639 099

12.

Nota 45 – Demonstração consolidada dos resultados

extraordinários
Os resultados extraordinários consolidados, para o exercício findo em 31 de
Dezembro de 2009, têm a seguinte composição:

62

Relatório e Contas Consolidadas 2009

Custos e perdas
Donativos
Dívidas incobráveis
Perdas em existências

2009
121 908
4 465
75 825

Perdas em imobilizações

139

Multas e penalidades

950

Correcções relativas a exercícios anteriores

18 997

Aumentos de amortizações

35 808

Outros custos e perdas extraordinárias
Resultado extraordinário

326 190
23 292 645
23 876 927

Proveitos e ganhos

2009

Ganhos em existências

197 504

Ganhos em imobilizações

283 329

Benefícios de penalidades contratuais
Reduções de provisões

3 508
15 866

Correcções relativas a exercícios anteriores

9 360

Outros proveitos e ganhos extraordinários

23 367 360
23 876 927

A rubrica de “Outros custos e perdas extraordinárias” inclui um montante de
232.203 relativo ao ajustamento resultante do aumento da responsabilidade relativa ao
Fundo de Pensões do ex-INPP à data de 31 de Dezembro de 2009 (Ver Notas 21 (ii) e
46).
A rubrica Outros proveitos e ganhos extraordinários inclui os seguintes montantes:
 Um montante de 16.566.680 euros, correspondente à redução de benefícios na
assistência médica (Obras Sociais) ([Ver Notas 21 (i) e 46]);
 Um valor de 4.768.584 euros, correspondente à componente de subsídios recebidos
transferidos no exercício para resultados (ver Nota 50 (2)), de acordo com a política
contabilística referida na Nota 23 h).
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 Um montante de 1.964.755 euros relativo ao crédito fiscal do SIFIDE obtido pela
APDL referente aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 (ver Nota 38).
13.

Nota 46 – Desdobramento da conta de provisões e movimentos

ocorridos no exercício
Durante o exercício findo, em 31 de Dezembro de 2009, ocorreram os seguintes
movimentos nas rubricas de provisões:
Contas
Processos judiciais em curso
Regime assistência privativa (i)
Aposentações antecipadas – DL
467/99 (i)
Fundo de pensões do ex-INPP (ii)
Outras provisões – obras sociais (i)

Totais

01.01.2009 Aumento

Redução

Utilização

31.12.2009

519 425
38 796 665

29 252
1 967 101

(15 866)
(16 566 680)

(2 256 409)

532 811
21 940 677

15 704

-

-

(10 068)

5 636

4 774 721
80 209

232 203
4 237

-

(462 664)
(13 855)

4 544 260
70 591

44 186 724

2 232 793

(16 582 546)

(2 742 996)

27 093 975

(i) O aumento verificado nestas provisões foi registado na rubrica de custos com o
pessoal.
(ii) O aumento verificado nesta provisão foi registado como um custo
extraordinário.
Regime de Assistência privativa
A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 16.855.988 euros,
analisa-se como segue [Ver Nota 21 1) (i)]:
Saldo inicial
Custo com juros (Ver Nota 21 1) (i))
Custo com os serviços correntes (Ver Nota 21 1) (i))
Perdas actuariais imputadas a resultados
Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 21 1) (i))
Proveitos do exercício (Ver Nota 21 1) (i))
Saldo final

38 796 665
1 905 619
61 482
0
(2 256 409)
(16 566 680)
21 940 677

Provisão para os Encargos com Aposentações antecipadas ao abrigo do
DL 467/99
A redução ocorrida no exercício, no montante de 10.068 euros, corresponde aos
encargos efectivamente suportados no exercício [Ver Nota 21 1) (iii)].
Provisão para o Fundo de Pensões do ex-INPP
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A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 230.461 euros, analisa-se
como segue:
Saldo inicial
Custo com juros (Ver Nota 21 1) (ii))
Perdas actuariais imputadas a resultados (Ver Nota 21 1) (ii))
Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 21 1) (ii))

4 774 721
232 203
(462 664)

Saldo final

4 544 260

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 9.618 euros, analisa-se
como segue:
Saldo inicial
Custo com juros (Ver Nota 21 1) (iv))
Ganhos actuariais imputados a resultados
Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 21 1) (iv))
Saldo final

80 209
4 237
(13 855)
70 591

Processos judiciais em curso
Em 31 de Dezembro de 2009, os processos judiciais em curso, em que o Grupo era
arguido, ascendiam a 1.097.354 euros, estando constituída uma provisão no montante
de 532.811 euros.

VI. Informações diversas
14.

Nota 50 – Outras informações consideradas relevantes:
São as seguintes as informações consideradas como relevantes para além das já

mencionadas nas notas anteriores:
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15. Garantias prestadas por terceiros
i.

Fornecedores
Depósitos de garantia
Apólices de seguro-caução
Garantias bancárias
Numerário
Total

2009
83 812
1 150 734
11 089 602
0
12 324 148

As cauções prestadas por fornecedores são exigidas como garantia da boa execução
das empreitadas de obras públicas contratadas, mantendo-se em vigor até recepção
definitiva das obras.
ii.

Clientes e outros devedores
2009
Garantias bancárias
Shipchandller's
Agentes de navegação
Actividade superintendência e peritagens
Licenciamento uso privativo
Apólices de seguro-caução
Agentes de navegação
Shipchandller's
Licenciamentos de uso privativo
Garantias em numerário
Agentes de navegação
Actividade superintendência e peritagens
Shipchandller's
Licenciamento uso privativo
Total

7 981
99 940
4 988
1 591 577
124 699
5 487
0
25 000
3 741
6 410
33 788
1 903 610

As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem o cumprimento das
suas obrigações perante a Autoridade Portuária, que lhes emitiu as respectivas licenças
para exercício da sua actividade nos Portos do Douro e Leixões.
16. Acréscimos e diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2009, os saldos destas rubricas apresentavam a seguinte
composição:
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2009

Acréscimos de proveitos:
Juros de aplicações financeiras
Prestações de serviços
Outros
Custos diferidos:
Conservação e reparação
Outros
Acréscimos de custos:
Encargos com férias e subsídio de férias e
encargos
Outros custos com pessoal
Encargos patronais
Outros
Proveitos diferidos:
Subsídios à exploração
Subsídios para investimentos em imobilizado
Outros

196.650
503.764
382.671
1.083.085
179.135
79.982
259.117

1.544.583
11.507
34.442
807.929
2.398.461
833.325
65.671.931
198.543
66.703.799

O montante de 179.135 Euros registado na rubrica custos de conservação e
reparação refere-se a despesas de conservação plurianual em imobilizado e são
amortizados de acordo com a política definida na Nota 23 i).
As remunerações e encargos a liquidar dizem respeito a férias e subsídios de férias
que se vencem para pagamento durante o ano de 2010.
Subsídios ao investimento
O registo contabilístico dos subsídios para investimentos em imobilizado é
efectuado na conta 274 – Proveitos diferidos, sendo despoletado com a formalização
dos pedidos de pagamento à Entidade gestora de cada Programa Comunitário ou
Nacional. O saldo desta rubrica corresponde ao valor dos subsídios recebidos e ainda
não “transferidos” para proveitos, como resultado extraordinário, de acordo com a
política contabilística referida na Nota 23 h).
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Descrição

APDL
 FEDER/POAT – III QCA
 PIDDAC Cap 50 OGE, III QCA
 FC 004 – Bens imobilizados
 PIDDAC - Cap 50º - III QCA  FC 1ª fase 018
 FC 2ª fase
 Reab Reord Marg Douro – OGE
 FEDER/POAT – III QCA
 PIDDAC cap 50 OGE
 FEDER: P. Pesca Afurada
 Outros
APVC
 PIDDAC – ISPS Code
 PIDDAC – Transportes
 PIDDAC – Acesso rodoviário
 PIDDAC – Pescas

01.01.2009

Recebimentos

Tranferências

Imparidade
sobre activos
subsidiados
(Ver Nota 27)

Transferência para
proveitos

Regularizações

31.12.2009

29.247.415
6.994.055
10.957.297
4.201.967
2.312.243
1.143.954
944.999
6.097.182
489.469
194.531
393.014
62.976.126

0
0
0
3.700.000
0
0
0
1.916.751
0
0
0
5.616.751

7.478.388
4.457.448
132.529
-4.457.448
0
0
0
-7.478.388
0
0
-132.529
0

-250.227
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-250.227

-2.665.744
-668.462
-959.099
0
-160.034
-98.903
-88.313
0
-32.631
-38.906
-56.492
-4.768.584

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

33.809.832
10.783.041
10.130.727
3.444.519
2.152.209
1.045.051
856.686
535.545
456.838
155.625
203.993
63.574.066

0
0
0
0
0

16.800
299.500
2.050.000
26.675
2.392.975

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

-4.061
-291.049
0
0
-295.110

12.739
8.451
2.050.000
26.675
2.097.865

62.976.126

8.009.726

0

-250.227

-4.768.584

-295.110

65.671.931
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Subsídios à exploração
Os subsídios à exploração integram (i) os subsídios recebidos do IPTM para a
realização de dragagens de emergência e manutenção no porto de Viana do Castelo,
assim como respectivos estudos e trabalhos complementares e (ii) outros subsídios
recebidos no âmbito de projectos de I&D.
Descrição

Recebimento no
exercício

IPTM – Dragagens
Projecto "PLACA" (Promoção das Linhas de Transporte de
Curta Distância)
Projecto ATMOS 2009 (Atlantic Motorways of the Sea)

Reconhecidos
como proveito

Saldo Final

1 260 000
113 650

(426 675)
(113 650)

833 325

74 386

(74 386)

0

9 228

(9 228)

0

1 457 264

(623 939)

833 325

0

Outros

17. Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2009, não existiam dívidas em situação de mora com o
Estado e outros entes públicos.
Os saldos com estas entidades eram os seguintes:
Saldos
Devedores
Imposto Sobre o Rendimento das Pessoas Colectivas

Saldos
Credores

29 315

0

0

204 019

Imposto Sobre o Valor Acrescentado

57 410

177 140

Contribuições para Segurança Social

0

234 438

Outros impostos

0

54

86 725

615 651

IRS - Retenção na Fonte

18. Encargos de carácter ambiental
O Grupo, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade, incorre em diversos
encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas características, estão a
ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos resultados operacionais do
exercício.
Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recursos ou para
evitar ou reduzir danos futuros, e que se considera que permitem prolongar a vida ou
aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos
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pelo Grupo, são capitalizados. Os dispêndios capitalizados durante o exercício de 2009
foram os seguintes:
DESCRIÇÃO

2009

Ligação de efluentes ao saneamento básico

517 337

Actualização do Sistema de abastecimento de águas

132 127

Monitorização ambiental da empreitada de construção do novo
Terminal Multiusos
Estudos de impacto ambiental da plataforma logística de Leixões

14 500
26 250

Monitorização ambiental da empreitada de construção das obras
marítimas do Terminal de Cruzeiros de Leixões

32 218
722 432

Os dispêndios de carácter ambiental reconhecidos como um custo nos resultados
do exercício de 2009 foram os seguintes:

DESCRIÇÃO
Qualidade de ar nos cais

2009
-

Material de combate à poluição do meio aquático
Auditoria ambiental
Manutenção de equipamentos

36 644

Amortização de equipamentos

50 535

Tratamento de águas residuais
Manutenção geral

4 157

Outros

8 454

-

99 790

Em 31 de Dezembro de 2009 não se encontra registado nas demonstrações
financeiras consolidadas qualquer passivo de carácter ambiental nem é divulgada
qualquer contingência ambiental, por ser convicção da Administração da Empresa que
não existem a essa data obrigações ou contingências, provenientes de acontecimentos
passados, de que resultem encargos materialmente relevantes para o Grupo.
19. Reconciliação da rubrica de resultados extraordinários

evidenciada na demonstração dos resultados por naturezas e
na demonstração dos resultados por funções
A demonstração dos resultados consolidados por funções foi preparada em
conformidade com o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade e de acordo com a
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Directriz Contabilística n º 20, a qual apresenta um conceito de resultados
extraordinários diferente do definido no Plano Oficial de Contabilidade (POC) para
preparação da demonstração dos resultados consolidados por naturezas. Assim, em 31
de Dezembro de 2009, os custos e perdas extraordinários apresentados na
demonstração dos resultados por naturezas, no montante de 584.282 euros, foram
reclassificados para as rubricas de outros custos e perdas operacionais. Os proveitos e
ganhos extraordinários apresentados na demonstração dos resultados por naturezas,
no montante 23.876.927 euros, foram reclassificados para as rubricas de resultados
operacionais e resultados não usuais ou não frequentes. Adicionalmente:
(i) Os ganhos e perdas em outros investimentos incluem, fundamentalmente, os
juros obtidos pela empresa resultantes das aplicações financeiras;
(ii) Os Resultados não usuais ou não frequentes incluem a redução da
responsabilidade da empresa pelo Regime Privativo de assistência médica e
medicamentosa, no montante de 16 855 988 euros (Ver Nota 21)
(iii) Os outros proveitos e ganhos operacionais incluem, fundamentalmente, o
montante de 1 964 755 euros, relativo ao crédito fiscal do SIFIDE referente aos
exercícios de 2006, 2007 e 2008 (ver Notas 38 e 45) e o valor registado na demonstração
dos resultados por naturezas na rubrica Proveitos suplementares, no montante de 2 022
802 euros.
Estas reclassificações proporcionam as seguintes diferenças nas diversas naturezas
de resultados:
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Demonstração dos Resultados
Por naturezas Reclassificações Por funções
Resultados operacionais

3 274 745

6 672 951

9 947 695

Resultados financeiros

1 562 820

(1 563 025)

(205)

Ganhos (perdas) em outros investimentos

0

1 616 040

1 616 040

Resultados não usuais ou não frequentes

0

16 566 680

16 566 680

4 837 564

23 292 646

28 130 210

Resultados extraordinários

23 292 646

(23 292 646)

0

Resultado líquido do exercício

21 801 476

0

21 801 476

Resultados correntes

20. Movimento das rubricas de capitais próprios ocorridos no

exercício
O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio, durante o
exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, foi como segue:
CONTAS
Capital subscrito e realizado
Reservas de reavaliação/avaliação
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados

01.01.2009

Aumentos

Reduções

31.12.2009

51 035 000

-

51 035 000

121 025 385

-

-

121 025 385

5 062 068

-

-

5 062 068

2 795 866

1 615 392

-

4 411 258

21 045 956

14 120 741

-

35 166 697

-

-

21 801 476

21 801 476

200 964 275

15 736 133

21 801 476

238 501 884

Resultado líquido consolidado
Exercício 2009

O capital é constituído por 10 207 000 acções, de valor nominal de 5 euros cada,
sendo detido, na sua totalidade, pela Direcção Geral do Tesouro.
De acordo com os Estatutos da Empresa, anualmente deverá ser transferido para a
rubrica de reserva legal, no mínimo, 10% do lucro líquido apurado em cada exercício
até que a mesma atinja pelo menos 20% do capital social. A reserva legal não pode ser
distribuída aos accionistas, podendo, contudo, em determinadas circunstâncias, ser
utilizada para aumentos de capital e para absorver prejuízos depois de esgotadas todas
as outras reservas.
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As reservas de reavaliação resultam da avaliação patrimonial referida na Nota 23
a). Esta reserva não é distribuível, podendo ser utilizada para aumentos de capital
social ou para absorver resultados transitados negativos.
O movimento ocorrido na rubrica de outras reservas corresponde ao movimento
efectuado no exercício nos capitais próprios da APVC, em resultado da actualização do
estudo de imparidade (ver Nota 27).
Conforme referido na Nota 38, no exercício de 2009 foi registado um activo por
imposto diferido, no montante de 14 120 741 euros, por contrapartida de capitais
próprios (resultados transitados), considerando que a perda por imparidade
reconhecida sobre os activos imobilizados corpóreos da subsidiária APVC (ver Nota
27), foi também, registada em capitais próprios.
21.

Nota 51 – Eventos subsequentes
O Decreto-Lei n.º 158/2009, de 13 de Julho aprova a criação do novo Sistema de

Normalização Contabilística, designado por SNC, revogando o POC, normativo
contabilístico actualmente em vigor. A aplicação do SNC é obrigatória para os
exercícios que se iniciem em ou após 1 de Janeiro de 2010 e obriga à apresentação de
informação comparativa relativa ao exercício de 2009.
Assim, o Grupo irá aplicar o SNC para o exercício de 2010, pelo que terá de
proceder à reexpressão das demonstrações financeiras consolidadas do exercício de
2009, de acordo com a versão das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF)
em vigor à data de 31 de Dezembro de 2010.
O Grupo está a avaliar os impactos da adopção do SNC ao nível dos resultados do
exercício e do Capital próprio, bem como o impacto nas suas políticas de gestão do
capital e distribuição de dividendos das empresas que o integram.
Assim, tendo por base a análise efectuada até à data, é expectativa da
Administração que, em termos qualitativos, os efeitos nas demonstrações financeiras
consolidadas da Empresa sejam essencialmente nas seguintes rubricas:


Desreconhecimento de imobilizações incorpóreas que não cumpram com os
critérios de reconhecimento previstos no SNC;
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Anulação de custos diferidos que, segundo o SNC, não cumprem com os
requisitos para serem capitalizados; e



Reclassificação de subsídios do Estado de proveitos diferidos para Capital
próprio.
O efeito dos impactos acima estimados será registado em resultados transitados,

que, consoante a sua magnitude, podem afectar significativamente os rácios e as
políticas futuras de financiamento e de distribuição de resultados da Empresa e sua
subsidiária.
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Capítulo III. Relatório e parecer do Conselho
Fiscal

75

Relatório e Contas Consolidadas 2009

1. Introdução
Nos termos do mandato que nos foi conferido e em cumprimento do disposto no n.º 2
do artigo 13.º do Decreto-Lei n.º 335/98, de 3 de Novembro, que rege a APDL –
Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., (adiante designada por “Empresa”
ou “APDL”) conjugado com o artigo 420.º do Código das Sociedades Comerciais, e
ainda por força do disposto na alínea e) do n.º 1 do artigo 13.º, do Decreto-Lei n.º
558/99, de 17 de Dezembro, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º
300/2007, de 23 de Agosto e no despacho n.º 14277/2008, do Ministro de Estado e das
Finanças, de 23 de Maio, cumpre-nos elaborar o Relatório Anual e emitir parecer sobre
o Relatório e Contas Consolidadas de 2009, da APDL, S.A.
No decurso do seu exercício, o Conselho Fiscal reuniu com o Conselho de
Administração da APDL, sempre que se justificou e manteve contactos com a
responsável pela Direcção Financeira, para alguns esclarecimentos decorrentes de
análises efectuadas.
No âmbito da sua análise e verificações efectuadas o Conselho Fiscal solicitou, e
obteve, informação, documentação e esclarecimentos às diversas questões suscitadas.
De acordo com o disposto no n.º 2 do art. 420.º do Código das Sociedades Comerciais, o
Conselho Fiscal efectuou ainda reuniões de trabalho com a Sociedade de Revisores
Oficiais de Contas responsável pela fiscalização das contas, tendo acompanhado o
trabalho de auditoria efectuado por essa entidade e analisado os respectivos reportes
apresentados. O Conselho fiscal solicitou e obteve os esclarecimentos necessários às
diversas questões colocadas.
No âmbito do processo de encerramento das contas do exercício, o Conselho Fiscal
analisou o Relatório de Gestão, bem como os demais documentos de prestação de
contas consolidadas, apresentadas pelo Conselho de Administração, tendo procedido
às verificações e obtenção dos esclarecimentos que entendeu por convenientes.
Em cumprimento do disposto no ponto n.º 17 dos Princípios de Bom Governo (PBG)
das empresas do Sector Empresarial do Estado (SEE), aprovadas pela RCM n.º 49/2007,
de 28 de Março, o Conselho Fiscal fará constar do presente relatório uma avaliação do
desempenho dos gestores executivos, bem como uma apreciação global do governo
societário adoptado pela empresa.

2. Caracterização do Grupo APDL
A APDL, SA, empresa detida a 100% pelo Estado Português, que tem por objectivo a
administração dos portos do Douro e Leixões, visando a sua exploração económica,
conservação e desenvolvimento. A APDL está integrada no grupo de cinco portos
principais tendo como vocação multipurpose onde predominam a carga
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contentorizada e os granéis. O modelo de exploração portuária vigora neste porto é do
tipo “landlord port” onde predomina a concessão das actividades de movimentação de
cargas nos cais e terminais portuários.

A APVC, SA – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA, é uma sociedade de
capitais públicos tendo como accionista único a APDL. A APVC foi criada pelo DL n.º
211/2008, de 3 de Novembro, e tem por objecto a administração do Porto de Viana do
Castelo, visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento e
abrangendo o exercício das competências e prorrogativas de autoridade portuária que
lhe estejam ou venham a ser cometidas. Trata-se de um porto secundário onde a carga
geral fraccionada e os granéis sólidos assumem um papel preponderante neste porto. O
modelo de exploração portuária que vigora neste porto é do tipo “tool port” com um
envolvimento directo da APVC naquelas actividades.

3. Apreciação do Relatório de Gestão e das Demonstrações Financeiras
O ano de 2009 é o primeiro ano económico de funcionamento da APVC, sendo pois,
também, este o primeiro ano em que a APDL elabora o relatório consolidado.
Ao nível da actividade desenvolvida pelo Grupo, e tendo em conta os efeitos da crise
mundial desde a segunda metade do semestre de 2008, escalaram os portos do Douro e
Leixões 2.610 navios, e no porto de Viana do Castelo 167 navios representando em
decréscimo de 3% e 11%, respectivamente face ao ano de 2008. Registaram, igualmente,
uma quebra de 9,54% e 14,53% a movimentação de mercadorias nos portos de Leixões
e de Viana do Castelo respectivamente.
O investimento realizado em 2009 atingiu o montante de 17M€, do qual 16,9M€
respeitam o porto de Leixões. Do investimento realizado pela APDL, 67% foi
financiado com recursos próprios e 33% através de financiamento comunitário e
PIDDAC.
Do ponto de vista económico-financeiro, atendendo a que as contas consolidadas não
poderão ser objecto de comparação com o ano de 2008, dado que é este o seu primeiro
ano de realização efectua-se a comparação face ao orçamentado.
Apesar do clima económico recessivo vivido em 2009, a evolução económico-financeira
do Grupo APDL foi positiva, tendo os resultados líquidos consolidados em 2009,
atingido o valor de 21,8M€. Este resultado extraordinário alcançado é explicado pela
rubrica de resultados extraordinários, como consequência da oportunidade criada pelo
Orçamento do Estado de transformar as Obras Sociais da APDL num regime
complementar de saúde para todos os beneficiários que reuniam condições legais para
inscrição na ADSE até final de 2009, traduzindo-se numa redução da provisão existente
em cerca de 16,5M€.
A sua situação patrimonial e financeira do Grupo APDL ficou marcada por dois factos
relevantes:
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Pela participação de 100% no capital social do Porto de Viana do Castelo,
transformado em Dezembro de 2008, em sociedade anónima (APVC, SA) e, em
Janeiro de 2009 a APDL assumiu a sua gestão. Esta alteração ocasionou nas
contas da APDL impostos diferidos activos, no montante de 14M€, devido à
imparidade registada na APVC, por contrapartida de resultados transitados,
reforçando os capitais próprios da APDL em igual montante.
Pela alteração do subsistema de saúde dos trabalhadores inscrito na CGA,
aposentados e seus familiares, transformado em regime complementar de
reforma para todos os que reuniam condições legais para se inscreverem na
ADSE até ao final de 2009. Este facto teve um impacto significativo no cálculo das
responsabilidades futuras com o sistema das obras sociais da APDL, estimado em
16,5M€, diminuindo, assim, a provisão constituída e por consequência o reforço
do capital próprio.

A evolução desta estrutura portuária caracteriza-se por uma contínua solidez
financeira, com uma autonomia financeira em 71% e da solvabilidade consolidada em
237%.

4. Avaliação de Desempenho dos Gestores
O actual enquadramento legal consagra princípios bases de uma gestão por objectivos
nas empresas, quer no novo Estatuto do Gestor Público, publicado pelo DL n.º
71/2007, quer através da RCM n.º 49/2007, quer, ainda, através da RCM n.º 70/2008
onde se estabelecem os princípios de bom governo das empresas do Sector Empresarial
do Estado.

O accionista Estado, representado pelas Secretarias de Estado do Tesouro e Finanças e
dos Transportes, fixou objectivos de gestão para o mandato 2008-2010, em
conformidade com as orientações estratégicas definidas para o sector marítimoportuário até 2015 e em concreto para a APDL e APVC.

Os documentos de prestação de contas consolidas elaborados pelo Conselho de
Administração asseguram de forma fiável, clara e abrangente a informação relevante
destinada ao accionista bem como aos restantes “stakeholders”, incluindo o grau de
realização dos objectivos no exercício económico de 2009.

No tocante da RCM n.º 49/2007 e no tocante ao desempenho individual dos gestores
da APDL a avaliação de desempenho que se efectua é global tendo em consideração
que os objectivos são comuns a todos os membros do Conselho de Administração não
tendo surgido qualquer divergência assinalável entre eles ao longo de 2009.
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Atenta as metas anuais fixadas nos objectivos de gestão para 2009, verificou-se um
grau de apuramento de 205,9%, considerando-se que os mesmos na sua globalidade
foram totalmente superados.

Face ao que antecede, o Conselho Fiscal faz uma apreciação global favorável, tendo
como referência o observado no Relatório de Gestão e na informação financeira,
considerando adequada a forma como foi desenvolvida a actividade do Conselho de
Administração.

Por último, o Conselho Fiscal expressa os seus agradecimentos ao Conselho de
Administração, à responsável pela Direcção Financeira e aos demais colaboradores da
APDL, bem como à Sociedade de Revisores Oficiais de Contas pela colaboração
prestada e pelo apoio dispensado à realização dos seu trabalho.

5. Parecer
Os documentos de prestação de contas consolidas foram auditadas pela Sociedade de
Revisores Oficias de Contas nomeada pela Assembleia Geral, a qual emitiu a respectiva
Certificação Legal das Contas, cujo teor este Órgão expressa a sua concordância, em
conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 452.º do Código das Sociedades
Comerciais.
O CF analisou as demonstrações financeiras, preparadas em conformidade com os
princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal, tendo concluído que tais
elementos transmitem a verdadeira posição patrimonial da APDL em 31 de Dezembro
de 2009 e a forma como são apurados os resultados do exercício.
O Relatório e Contas do exercício de 2009 reflectem claramente a actividade da
empresa ao longo do ano e a sua evolução económica e financeira face ao período
homólogo, evidenciando os factos mais relevantes.
Face ao exposto, somos de parecer que seja aprovado o Relatório de Gestão e as Contas
Consolidadas, referentes ao exercício de 2009, apresentado pelo Conselho de
Administração;

Em, 5 de Maio de 2010

A Presidente do Conselho Fiscal,

(Luísa Maria do Rosário Roque)
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As Vogais do Conselho Fiscal,

(Luísa Maria Teixeira Pisco)

(Maria Glória Beja Cunha)
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Capítulo IV. Certificação legal das Contas
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Introdução
a.

Examinámos as demonstrações financeiras consolidadas da APDL –
Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA, as quais compreendem o
Balanço em 31 de Dezembro de 2009 (que evidencia um total de 339.179.112
Euros, um total de capital próprio de 238.501.884 Euros, incluindo um resultado
líquido de 21.801.476 Euros), as Demonstrações consolidadas dos resultados, por
naturezas e por funções, e a Demonstração consolidada dos fluxos de caixa do
exercício findo naquela data, e os correspondentes Anexos.

Responsabilidades
b.

É da responsabilidade do Conselho de Administração a preparação de
demonstrações financeiras consolidadas que apresentem de forma verdadeira e
apropriada a posição financeira do conjunto das empresas incluídas na
consolidação, o resultado consolidado das suas operações e os fluxos de caixa
consolidados, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos
adequados e a manutenção de um sistemas de controlo interno apropriados.

c.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras
consolidadas.

Âmbito
d.

O exame a que procedemos foi efectuado de acordo com as Normas Técnicas e as
Directrizes de Revisão/ Auditoria da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, as
quais exigem que o mesmo seja planeado e executado com o objectivo de obter
um grau de segurança aceitável sobre se as demonstrações financeiras
consolidadas não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o
referido exame incluiu: (i) a verificação de as demonstrações financeiras das
empresas incluídas na consolidação terem sido apropriadamente examinadas, e,
para os casos significativos em que o não tenham sido, a verificação, numa base
de amostragem, do suporte das quantias e divulgações nelas constantes e a
avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho
de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a verificação das operações
de consolidação; (iii) a apreciação sobre se são adequadas as políticas
contabilísticas adoptadas, a sua aplicação uniforme e a sua divulgação, tendo em
conta as circunstâncias; (iv) a verificação da aplicabilidade do princípio da
continuidade; e (v) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a
apresentação das demonstrações financeiras consolidadas.

e.

O nosso exame abrangeu ainda a verificação da concordância da informação
financeira consolidada constante do relatório consolidado de gestão com as
demonstrações financeiras consolidadas.

f.

Entendemos que o exame efectuado proporciona uma base aceitável para a
expressão da nossa opinião.
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Opinião
g.

Em nossa opinião, as referidas demonstrações financeiras consolidadas
apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos
materialmente relevantes, a posição financeira consolidada da APDL –
Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA em 31 de Dezembro de 2009 o
resultado consolidado das suas operações e os fluxos consolidados de caixa no
exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios contabilísticos
geralmente aceites em Portugal, adaptados às Normas Internacionais de Relato
Financeiro quanto à adopção da IAS 19, no que se refere ao registo dos custos de
benefícios de reforma.

Ênfase
h.

Sem afectarmos a opinião expressa no parágrafo n.º 7 acima, chamamos a atenção
para a seguinte situação:

- Tal como mencionado na Nota 3 a) do Anexo, o Grupo está a utilizar critérios e
práticas de registo de amortização e abates que, apesar de aceites para fins fiscais e
consistentes com o exercício anterior, devido à não existência de estudos tendentes à
homogeneização desta matéria para o sector, não estão suportados por análises
conclusivas sobre a sua adequação às circunstâncias do seu negócio.

Porto, 03 de Maio de 2010

PricewaterhouseCoopers & Associados, S.R.O.C., Lda.
representada por

José Pereira Alves, R.O.C.
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