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RELATÓRIO DE GESTÃO
MANAGEMENT REPORT

0.
INDICADORES
Indicators

INDICADORES
Indicators

SECTORES
SECTORS

Unidade
Unit

2009

2008

2007

2006

Escalas de Navios ao Porto
Port Calls

nº

2 610

2 695

2 778

2 766

Movimento de Contentores
Container Traffic

nº

290 557

293 835

282 423

249 570

Movimento de Contentores
Container Traffic

TEU

454 503

450 026

433 486

378 387

Total de Carga Movimentada
Total Cargo Traffic

1000 ton

14 143

15 635

14 948

14 016

Carga Total
Total Cargo

%

23,3%

24,1%

22,5%

21,7%

Carga Contentorizada
Containerised Cargo

%

35,0%

34,0%

35,8%

35,8%

Outras Cargas
Other Cargos

%

20,1%

21,4%

19,5%

18,8%

Trabalhadores
Employees

nº

218

224

227

228

Taxa de Absentismo
Absenteeism Rate

%

3,87%

2,66%

2,80%

3,54%

Índice de Formação
Training Index

-

34,3

38,0

39,2

28,8

Capital Investido
Invested Capital

1000 euros

16 958

23 149

35 752

22 420

Fundos Próprios
Equity Capital / Own Funds

1000 euros

11 341

15 165

17 881

8 970

Outros Fundos
Other Funds

1000 euros

5 617

7 984

17 871

13 450

Tráfego Portuário
PORT TRAFFIC

Quota de Mercadorias no Mercado Nacional (Continente)
SHARE OF COMMODITIES ON THE NATIONAL MARKET (MAINLAND)

Pessoal
STAFF

Investimento
Investment
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SECTORES
SECTORS

Unidade

2009

2008

2007

2006

Volume de Negócios (Prestação de Serviços)
Business Turnover (Services Rendered)

1000 euros

40 886

42 087

39 447

37 828

Resultados Operacionais
Operating Profits

1000 euros

3 127

3 190

4 064

5 499

Resultados Líquidos
Net Profits

1000 euros

21 801

6 047

5 952

6 072

Cash-Flow
Cash-Flow

1000 euros

38 100

22 042

18 897

18 044

-

0,71

0,64

0,63

0,66

Rentabilidade das Vendas (2)
Sales Profitability (2)

%

7,6

7,6

10,3

14,5

Rentabilidade dos Capitais Próprios (3)
Return on Equity capital (3)

%

9,1

3,0

3,0

3,2

Finanças
Finances

Autonomia Financeira (1)
Financial Autonomy (1)

(1) Cap. Próprio / Activo Total Liq.
Equity Capital / Total Net Assets
(2) Resultados Operacionais/Prestação de Serviços
Operating Income/Services Rendered
(3) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios
Net Income/Equity capital
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1.
Introdução
Introduction

Depois de um ano em que todos os recordes foram batidos, o de 2008, o ano de
2009 foi um ano de sustentação do passado recente, de novas conquistas comerciais, e de uma reflexão profunda sobre a organização.
Do ponto de vista da actividade mais imediata do porto, a carga – em quantidades
– que o demanda, o ano de 2009 foi o de atingir o máximo de sempre no que diz
respeito ao tráfego de contentores, de um enorme crescimento nas cargas rolantes, de aumento de movimento de granéis agro-alimentares. Também 2009 foi o
ano em que pela primeira vez houve o turnaround de um navio de passageiros em
Leixões.
Numa óptica financeira, 2009 foi um grande ano. O esforço de contenção de custos, num ano em que não houve aumento de tarifário para que se não reduzisse
a competitividade das nossas exportações, resultou no crescimento do EBITDA
em 1,3% apesar de os proveitos se reduzirem em 2,3%. Os resultados líquidos,
em função das alterações ao regime das obras sociais, atingem um montante sem
precedentes.
Uma das grandes alterações na gestão interna incidiu exactamente nas obras sociais, que passaram a ser um sistema complementar de saúde para os inscritos
na CGA. Ao aproveitar a faculdade de inscrever activos e reformados na ADSE,
as responsabilidades futuras e gastos de saúde foram drasticamente reduzidos,
sem que seja percepcionável qualquer perda de regalias dos então beneficiários
das obras sociais.
Nas alterações à organização, a entrada em funcionamento (no último dia do ano)
de um novo ERP, correspondeu a pôr em prática uma orientação clara deste Conselho, que foi a de colocar os sistemas de informação na gestão da empresa em
igual grau de desenvolvimento dos de apoio às áreas de negócio. O novo ERP
correspondeu a um grande esforço de partilha no interior da organização, sendo

After 2008, a year which broke all records, 2009
was a year for maintaining the recent past, for
making new commercial conquests, and for profound reflection about the organization.
From the viewpoint of the most immediate activity of the port, the cargo - in large quantities
– which call it, 2009 saw the highest level ever
with respect to container traffic, an enormous
increase in rolling cargo, an increase in the
agri-bulk traffic. The year 2009 also saw a passenger ship turnaround in Leixões.
From a financial standpoint, 2009 was a great
year. The effort to contain costs, in a year which
did not show an increase in rates so as not
to reduce the competitiveness of our exports,
resulted in the growth of EBITDA by 1.3%,
despite profits being reduced by 2.3%. Net
income, due to changes to the social work regime, was unprecedented.
One of the largest alterations in internal management occurred precisely in social work,
which now offers a complementary health system for those registered with the Portuguese
Retirement Scheme (CGA). By taking advantage of the ability to register active personnel
and pensioners in the ADSE, future responsibilities and health costs were drastically reduced, without any noticeable loss of benefits
for beneficiaries of the social programmes.
In alterations to the organization, the entry into
effect (on the last day of the year) of a new
Enterprise Resource Planning (ERP) corresponded with putting into practice a clear
orientation of this Board, which was to place
the information systems in the management of
the company on an equal level of development
with those supporting the business areas. The
new ERP corresponded with a great sharing
effort within the organization, with a strong expectation regarding the advantages of its full
functioning, to be carried out during the first
semester of 2010.
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Even without the automation of production of
indicators that will result from the new ERP,
2009 was a year in which each month we
could see a remarkable group of indicators for
ADPL management and for the functioning
of the port. This is the first concrete result of
joining the PAEX (Partnership for Excellence)
Programme, as well as an analysis of the critical
processes at APDL, which allowed rationalising
a set of internal procedures.

muito forte a expectativa em torno das vantagens do seu funcionamento pleno, a

In the most tangible aspect of APDL activity
as far as management and promotion of infrastructure, 2009 saw construction begin on a
Cruise Terminal and the obtaining by Leixões
of the most important functions of the Science
and Technology Sea Park of the University of
Porto. The signing of a protocol with Porto
University for this purpose, and the installation
in Leixões, at the beginning of 2010, of the
Oceanus XXI Foundation, are testimonies to
the versatility of Leixões and making best use
of its structures in the field of the ocean and
maritime transport.

a Excelência, bem como a análise de processos críticos na APDL que permitiu

In 2009 we were able to obtain Declarations
of Public Use to expropriate the land needed
for the construction of the Logistic Platform of
the Port of Leixões and also during this year
a tender was announced for the construction,
promotion and management of this platform
which, we are certain, will be the most important investment for confirming APDL as the
main actor in the development of the region.
Following the unprecedented growth registered
in 2008, and mindful of the global crisis which
erupted during 2009, this year was dedicated
to consolidating conquests of the recent past,
as well as in the area of sustainability and social
responsibility. This is how should be understood
the Day of the Port, the commitment towards
sustainability assumed with the concessionaires, the arrangements surrounding the drawbridge including the frontispiece for the Chapel
of St. Amaro and the surfing schools on Matosinhos beach.
The year 2009 also marked the start of activity by the APVC - Administração do Porto de
Viana do Castelo, S.A., which was created after
publication of Decree-Law No. 211/2008 of
3 November, as a public limited company ensured by the APDL, making it, therefore, its only
shareholder.
To conclude this introduction to a management
report, we would like to point out three questions.

explorar durante o primeiro semestre de 2010.
Ainda sem o automatismo de produção de indicadores que resultará do novo ERP,
o ano de 2009 foi aquele em que a cada mês foi possível acompanhar um conjunto
assinalável de indicadores de gestão da APDL e do funcionamento do porto. Este
é o primeiro resultado sensível da adesão ao programa PAEX – Parcerias para
racionalizar um conjunto de procedimentos internos.
Na vertente mais tangível da actividade da APDL enquanto gestora e promotora
de uma infra-estrutura, o ano de 2009 foi o do início da construção do Terminal
de Cruzeiros e da conquista para Leixões das mais relevantes funções do Parque
de Ciência e Tecnologia do Mar da Universidade do Porto. A celebração de um
protocolo com a UP para este efeito e a instalação em Leixões, no início de 2010,
da Fundação Oceanos XXI, são testemunhos da polivalência de Leixões e do melhor aproveitamento das suas estruturas em prol do mar e do transporte marítimo.
Foi em 2009 que se conseguiram as Declarações de Utilidade Pública para a
expropriação dos terrenos necessários à construção da Plataforma Logística Portuária de Leixões e ainda neste ano se lançou o concurso para a construção, promoção e gestão desta plataforma que será, não temos dúvidas, o mais importante
investimento para a confirmação da APDL como actor chave no desenvolvimento
da região.
Depois do crescimento sem precedentes registado em 2008 e conhecedores da
crise mundial que se abateu durante 2009, este ano foi dedicado a consolidar
conquistas do passado recente, também da área da sustentabilidade e da responsabilidade social. É assim que deverão ser entendidos o Dia do Porto, o compromisso para a sustentabilidade assumido com os concessionários, os arranjos da
envolvente da ponte móvel incluindo o frontispício da capela de Sto. Amaro e as
escolas de surf na praia de Matosinhos.
O ano de 2009 fica também marcado pelo início de actividade da APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A., que havia sido criada após publicação do Decreto-Lei nº211/2008, de 3 de Novembro, na forma de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos assegurados pela APDL, que é, assim,
o seu único accionista.
A concluir esta introdução de um relatório de gestão queremos ainda destacar
três dimensões.
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Em primeiro lugar, a vertente comercial, num ano em que se iniciou uma relação
directa com clientes indirectos do porto, em que as tarifas não foram aumentadas
e em que se foi mais longe na avaliação das cadeias logísticas que passam por
Leixões de forma a produzir uma política de preços mais ajustada ao valor dos
serviços prestados.
Em segundo, o grande esforço de todos os seus recursos humanos, que são cada
vez em menor número (224 no início do ano, 218 no final deste) e que tão bem
souberam responder aos desafios colocados.
Em último lugar, a reflexão interna e alargada que conduziu à redacção de uma
nova missão, visão e valores, bem como a uma matriz de objectivos a serem pros-
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First, commercially, in a year when a direct relationship with indirect port clients was begun, in
which rates were not raised, and when we went
further in assessment of the logistical chains
that pass through Leixões to produce a price
policy more adjusted to the value of services
rendered.
Second, the great effort of the entire human
resources, which has been declining in number
(224 at the beginning of the year, 218 at the
end), and who knew how to respond to the
challenges that arose.
Last, the internal and broadened reflection that
led to preparing a new mission, vision and values, as well as a matrix of objectives to be pursued in the near future.

seguidos nos tempos próximos.
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2.
Perfil estratégico
Strategic Profile

A APDL assume com clareza o seu estatuto público e centrado no mercado, enquanto promotora de uma infra-estrutura portuária, prestadora de serviços de logística, agente de desenvolvimento sectorial e gestora de um território de grande
sensibilidade urbana e ambiental.
Esta pluralidade de funções acaba por determinar a complexidade da nossa Missão,
que é a de “Prestar serviços de reconhecido valor para os utilizadores do Porto
de Leixões, através de uma adequada oferta de infra-estruturas, de uma elevada
eficiência operacional, de recursos humanos qualificados e motivados, de uma
prática de sustentabilidade e de segurança, ordenando e desenvolvendo o espaço portuário, assegurando a adequada integração urbana e envolvendo a comunidade portuária de Leixões”.
A Visão, “Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos
que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica”, é bem o exemplo do papel
que atribuímos a APDL como actor central na promoção do negócio portuário em
Leixões, envolvendo um alargado número de agentes económicos e administrativos, em que teremos que destacar os concessionários, mas em que a tradicional
comunidade portuária se vai transformando numa comunidade logística de arquitectura variável.
Os Valores chave da empresa no exercício e cumprimento das suas funções são:
• Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente as suas expectativas;
• Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;
• Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores da APDL;
• Inovação, procura sistemática da excelência, ambição colectiva em atingir
melhores resultados;

APDL clearly assumes its public role, centred
on the market, as a promoter of a port infrastructure, logistical service provider, sector development agent and manager of a territory of
great urban and environmental sensitivity.
This plurality of functions determines the complexity of our Mission, which is to “Provide services of recognized value to the users of the Port
of Leixões, through an adequate offering of infrastructures, which are highly efficient operationally, of qualified and motivated human resources, a practice of sustainability and safety,
ordering and developing the port area, ensuring
proper urban integration and involving the port
community of Leixões”.
The Vision, “To bring the Port of Leixões to a
benchmark position for the logistical systems
that use the Atlantic coast of the Iberian Peninsula”, is really an example of the role we
have set for APDL as the principal actor in the
promotion of port activity in Leixões, involving a
broadened number of economic and administrative agents, among which we must highlight
the concessionaires, but which in the traditional
port community is being transformed into a logistical community of variable architecture.
The key Values of the company in carrying out
and fulfilling its functions are:
• Focusing on the client, in a effort to fully
satisfy his expectations;
• Transparency, ethics, loyalty and pride in belonging to APDL;
• Valuing and recognizing the merit of the employees of APDL;
• Innovation, a systematic search for excellence, collective ambition in achieving the
best results;
• Active participation in the port community
of Leixões;

15
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• Giving value to the location through responsible integration;
• Full exercise of port authority directed towards the public interest.
The seven values listed above are a way to
explain the strategic profile of APDL. A public company, which exercises its rights without
ever compromising the interests it holds and
that directs its activity towards the market,
both in its infrastructures and in the services
it renders.
It firmly believes that its greatest resource is
based on the knowledge it possesses, since
this arises from the competence of its human
resources. Therefore, it values them, striving for
proactivity and innovation as factors that will
constantly improve the organization, learning
together that ethics, loyalty and pride in being a
part of APDL are an ace in the hole.
It is considered that APDL by itself has no reason to exist. Therefore it takes an active part in
the construction of its port community, understood as being outside the realm of business,
but within the area of citizenship.
The physical area it occupies is of intrinsic
value and not to be brushed aside, since it is
a relevant brand on the profile of Leixões as
a national port, which seeks to play an active
role in the development of a region, and which
is part of a city (Matosinhos) and a metropolitan area (Porto), which it has economic, institutional as well as neighbourhood ties that are
constantly evolving.
Leixões wants to grow along with the community it serves, recognizing that this community is
ever more demanding. Therefore, this metropolitan profile consists of projects such as the
Logistic Platform or the Cruise Terminal.

• Participação activa na comunidade portuária de Leixões;
• Valorização da localização através de uma integração responsável;
• Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público.
Os sete valores precedentes são uma forma de explicitar o perfil estratégico da
APDL. Uma empresa pública, que exerce as suas prerrogativas sem comprometer
em situação alguma os interesses que defende e que orienta a sua acção para o
mercado, seja nas infra-estruturas que disponibiliza, seja nos serviços que presta.
Acredita firmemente que o seu maior recurso assenta no conhecimento que possuí, sendo que este decorre das competências dos seus recursos humanos. Por
isso os valoriza, aposta na proactividade e na inovação como factores de melhoria
contínua da organização, aprende em conjunto que a ética, a lealdade e orgulho
de pertencer à APDL são um trunfo.
Considera-se que a APDL isolada não tem razão de ser. Por isso participa activamente na construção da sua comunidade portuária entendida para além de um
espaço de negócio, mas como um espaço de cidadania.
O espaço físico que ocupa é um valor intrínseco e não negligenciável, sendo uma
marca relevante do perfil de Leixões como porto nacional, que procura participar activamente no desenvolvimento de uma região, e que se insere numa cidade
(Matosinhos) e numa área metropolitana (do Porto) com as quais tem um vínculo
económico, institucional e de simples vizinhança em permanente renovação.
Leixões quer crescer em conjunto com a comunidade que serve, reconhecendo
que esta é a cada passo mais exigente. Por isso, este perfil metropolitano que se
constrói com projectos como o da Plataforma Logística ou como o Terminal de
Cruzeiros.
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3.
Principais acontecimentos
Main EVENTS

O ano de 2009 iniciou-se com a assumpção efectiva do capital e das responsabilidades do Porto de Viana do Castelo. Pela primeira vez a APDL participa no capital
de uma empresa e assume por inteiro a sua gestão, procurando não só a construção de um projecto empresarial com autonomia de gestão, como a definição de
uma diferença de funções entre os dois portos que possibilite a construção de um
destino complementar entre eles.
Ainda no início do ano se procedeu à aprovação do Código de Ética da APDL,
bem como à aquisição de uma nova lancha de pilotos, em conjunto com igual
aquisição para Viana do Castelo.
Em 2009 são vários os acontecimentos relacionados com o percurso de construção da Plataforma Logística, desde a solicitação da DUP e a sua obtenção
(para ambos os Pólos), ao início das expropriações e respectivo comprometimento
financeiro, à aprovação dos projectos de loteamento e lançamento do concurso
para a sua gestão, construção e promoção. Também do ponto de vista do licenciamento ambiental, o ano de 2009 foi determinante para o processo, com a obtenção das duas DIA para os respectivos pólos.
O Terminal de Cruzeiros de Leixões/Pólo do Mar da Universidade do Porto ocuparam boa parte da actividade da empresa. A adjudicação do projecto de execução,
o protocolo com a Universidade do Porto, a candidatura ao ON, o concurso e
adjudicação da obra marítima e respectiva fiscalização. Foi no ano de 2009 que
se confirmou esta nova vocação de Leixões, que se traduz na participação da
liderança regional do cluster do mar, com o simbolismo de aqui estar sedeada a
Associação Oceanos XXI, decidida em data próxima do final do ano.
Ainda no domínio das intervenções físicas, a adjudicação da empreitada de pavimentação do terrapleno do Terminal Multiusos do Porto de Leixões permitirá a

The year 2009 started out with the effective
assumption of the capital and responsibilities
of the Port of Viana do Castelo. For the first
time APDL is participating in the capital of a
company and wholly assumes its management,
seeking not only the construction of a business
enterprise with management autonomy, but
also by defining the difference of functions between the two ports which will make it possible
to construct a complementary destiny between
them.
Also at the beginning of the year, the Code
of Ethics for ADPL was approved, as well as
acquisition of a new pilot barge, together with
acquisition of another one for Viana do Castelo.
There were several events in 2009 related to
the planning for a Logistic Platform, from requesting and obtaining of the DUP - Declaration of Public Utility (for both sites), to the
beginning of expropriations and the respective financial commitments, to approval of the
projects for allotment and the launching of
tenders for its management, construction and
promotion. Also, from the viewpoint of environmental licensing, the year 2009 was important
for the process, with obtaining of the two EIS Enviromental Impact Statement for the respective sites.
The Cruise Terminal of Leixões/ Sea Site of the
University of Porto occupied a large part of the
company’s activity. The approval of the project
of execution, the protocol with the University
of Porto, the candidacy to ON, the bidding and
approval of the maritime work and the respective inspection. In 2009 this new vocation for
Leixões was approved, which translates into
participation in the regional leadership of the
sea cluster, symbolized by being the headquarters of the Oceanus XXI Association, decided
on a date near the end of the year.

conclusão de uma importante obra muito alinhada com o nosso perfil estratégico.
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Also in the area of physical interventions,
the approval of the contract for paving of the
levelled ground of the Multipurpose Terminal of
the Port of Leixões will permit the conclusion of
an important project very much in line with our
strategic profile. This project, along with access
to Site 1 of the Logistic Platform, is co-financed
by the POVT in candidacy approved during the
year in question.
Implementation of the ERP system and certification of quality of the “ship process” are acquisitions of the company in 2009, as well as the
approval of the policies of sustainability principles of the Port of Leixões, which included the
Principles for Concessionaires and the Code of
Conduct for Suppliers.
The procedures described above are testimony
to the clear option for sustainability in the year
2009.
Inauguration of the moorings for the drawbridge in June, awarding of the prize for best
student in the Matosinhos schools, also in June,
inauguration of the surf schools in September,
the Day of the Port in October, are good testimonies to this option.
In the Douro moles, a new project and a new
area managed by APDL, there was a nationwide exposition in September dedicated to
recreational boating. Also in September the
Drawbridge of Leixões was awarded the international prize for design.
The year finished with approval of the Risk
Management Plan of APDL, with the news
that, for the first time, the training centre had
surpassed 1000 students, and that almost all
of the pensioners had voluntarily subscribed to
the ADSE, thus ensuring the sustainability of
these social works.
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Esta obra, em conjunto com o acesso ao Pólo 1 da Plataforma Logística, é cofinanciada pelo POVT em candidatura aprovada no ano em apreço.
A implementação do sistema ERP e a certificação de qualidade do “processo
navio” são aquisições da empresa no ano de 2009, bem como a aprovação dos
princípios de política de sustentabilidade do Porto de Leixões, que incluíam a Carta de Princípios para Concessionários e o Código de Conduta para Fornecedores.
As realizações descritas no parágrafo anterior são testemunho da opção clara pela
sustentabilidade no ano de 2009.
A inauguração das amarrações da ponte móvel em Junho, a atribuição do prémio
do melhor aluno das escolas de Matosinhos também em Junho, a inauguração das
escolas de surf em Setembro, o Dia do Porto em Outubro, são bons testemunhos
desta opção.
Nos molhes do Douro, uma nova obra e um novo espaço gerido pela APDL, realizou-se em Setembro a exposição de âmbito nacional dedicada à náutica de
recreio. Foi também em Setembro que a Ponte Móvel de Leixões foi distinguida
com o prémio internacional de design.
O ano concluiu-se com a aprovação do Plano de Gestão de Riscos da APDL,
com a notícia de que, pela primeira vez, o centro de formação tinha ultrapassado
os 1000 formandos, e que a quase totalidade dos reformados havia aderido voluntariamente à ADSE, assegurando por esta via, a sustentabilidade perene das
obras sociais.

4.
Órgãos de Governo
Governing Bodies

A gestão da APDL é da responsabilidade máxima dos seus órgãos sociais, todos
nomeados para o triénio 2008 a 2010, e cuja composição é a seguinte.

The management of ADPL is the highest responsibility of its governing bodies, all named
for the 2008 to 2010 triennium, and whose
composition is as follows:

Mesa da Assembleia-geral

General Meeting Board

Presidente - Associação Empresarial de Portugal
Secretário - Sebastião Simões Marques

President - Portuguese Business Association
Secretary - Sebastião Simões Marques
Board of Directors
Chairman - João Pedro Matos Fernandes

Conselho de Administração
Presidente – João Pedro Matos Fernandes

Board Member - Emílio Brògueira Dias
Board Member – Maria Gabriela Chouzal
Statutory Adit Board

Vogal – Emílio Brògueira Dias
Vogal – Maria Gabriela Chouzal
Conselho Fiscal
Presidente - Luísa Maria Rosário Roque
Vogal - Luísa Maria Teixeira Pisco
Vogal - Maria Glória Beja Cunha
Suplente - Clara Susana Pereira da Silva Santos

Chairman - Luísa Maria Rosário Roque
Board Member - Luísa Maria Teixeira Pisco
Board Member - Maria Glória Beja Cunha
Substitute - Clara Susana Pereira da Silva
Santos
Chartered Accountant
PricewaterhouseCoopers & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda.
represented by Mr. José Pereira Alves Fiscal
Substitute - José Manuel Henriques Bernardes

Revisor Oficial de Contas
PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de Revisores Oficiais de
Contas, Lda., representada pelo Dr. José Pereira Alves Fiscal
Suplente - Dr. José Manuel Henriques Bernardes
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The competence of the members of the Board
in the direct coordination of the areas of management is distributed as follows:

A competência dos membros do Conselho na coordenação directa das áreas de

- Chairman - João Pedro Matos Fernandes:
Commercial, Vocational Training and Cooperation, Human Resources Department, Office
of Studies and Planning and Legal Affairs
Office;

- Presidente João Pedro Matos Fernandes: Direcção Comercial, Formação e

- Board Member - Emílio Brògueira Dias:
Works and Equipment Department and
Operations and Safety Department;

- Vogal Emílio Brògueira Dias: Direcção de Obras e Equipamentos e Direcção de

gestão está distribuída da seguinte forma:

Cooperação, Direcção de Recursos Humanos, Gabinete de Estudos e  Planeamento e Gabinete Jurídico;

Operações Portuárias e Segurança;

Estrutura Orgânica
organic structure

Presidente
Chairman
Eng.° Matos
Fernandes
Vogal
Board Member

CA
BD

Eng.° Brogueira
Dias
Vogal
Board Member
Dr.ª Gabriela
Chouzal

I

II

DRH
HRD

DCF
CVTCD

Dr. Valdemar
Cabral

Dr. Lima Torres
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DOE
WED

Dr. Amadeu
Rocha

Eng.º Braga da
Cruz

Dv GSO
PMOH

Dv OS
SWD

Dv MRP
MPRD

Dv EAD
SDAD

Dv EM
EMD

Dv O
WD

Dr Manuel
Teixeira

Dr.ª Laura
Andrade

Dr.ª Helena
Fernandes

Dr.ª Amélia
Castro

Eng.º Téc.
Luís Cunha

Eng.º João
Neves

III

IV

GEP
OSP

GBP
BMP
Margarida
Gabriel

FC
VTCD

E
S

SIG
GIS

GD
DM

OC
WC

Dr.ª Teresa
Choupina

Eng.º Nelson
Silva

Dr.ª Isabel
Moura

Dr Carlos
Pinto

Eng.º Pedro
Tato
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- Vogal Maria Gabriela Chouzal: Direcção Financeira, Direcção de Aprovisionamentos e Contratos, Direcção de Informática e Auditoria Interna.
A estrutura orgânica da empresa é a que se apresenta no seguinte organograma,
sendo que a mesma não sofreu alterações durante o ano de 2009.
Durante o ano de 2009 foi realizada uma reunião de chefias e uma reunião geral
com todos os trabalhadores da empresa.

AN N UAL R E PORT

- Board Member – Maria Gabriela Chouzal: Financial Departement, Supplies and Contracts
Departement, Computing Departement and
Internal Auditing.
The organic structure of the company is presented in the following organizational chart,
which has not been altered during 2009.
During 2009 a managers’ meeting was held
and a general meeting with all of the workers
in the company.

GJ
LAO

AI
IA

Dr.ª Graça
Neves

Dr.ª Paula
Martins

DOPS
POSD

DAC
SCD

DI
CD

Cdt. Santos Gomes
Cdt. Rui Cunha

Eng.º Manuel
Bastos

Eng.º Marinho
Dias

DF
FD
Dr.ª Elisa Costa

Dv CNP
NCPD

Dv SC
SCD

Dv PD
PDD

Dv GCF
FMCD

Cdt. João
Vilarinho

Eng.º Nuno
Ribeiro

Dr.ª Teresa
Silva

Dra.ª Cândida
Oliveira

OM
MO

COTL
CLOL

SG
RDC

C
P

CCO
ABC

Eng.º Te. F.
sequeira

dr. Pedro
Soares

Dr.ª Lurdes
Brazão

Eng.º Diogo
Magalhães

Dr Jorge
Moreira

CCN
VCS
Deolinda
Azevedo

2009

CAP
PAC
Olga Alves

DvGSO – Janeiro 2010
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5.
Responsabilidade Social
interna e externa da empresa
Internal and External Social Responsibilities
of the Company
5.1. Política de sustentabilidade
A política de sustentabilidade da empresa, aprovada por deliberação do Conselho
de Administração de 19 de Setembro de 2009, assume como pilar fundamental a
incorporação na gestão da empresa e no processo de decisão económico e financeiro, princípios de ética, de responsabilidade social e boas práticas ambientais, fomentando activamente o envolvimento dos stakeholders directos (concessionários,
fornecedores e colaboradores), por forma a fazer dos valores enunciados factores
de diferenciação positiva na promoção da competitividade do Porto de Leixões.
As suas directrizes estratégicas fundamentais são as seguintes:
• Eleger a Sustentabilidade como factor de competitividade e oportunidade de
negócio;
• Incentivar concessionários e fornecedores a adoptarem princípios de gestão
sustentável de forma a influenciar positivamente a sustentabilidade portuária;
• Promover princípios de cooperação, transparência e confiança no relacionamento com as partes interessadas;
• Contribuir e incentivar a minimização dos impactes ambientais resultantes da
actividade portuária;
• Promover a segurança das actividades desenvolvidas no Porto;
• Promover as condições para uma melhor integração urbana do Porto e para
o reconhecimento da APDL como “Empresa - cidadã”; e
• Incentivar o desenvolvimento profissional e a realização pessoal dos colaboradores.
A Política de Sustentabilidade promove a adopção de princípios de ética, cujo
código foi aprovado a 3 de Abril de 2009.

5.1. Sustainability policy
The company’s sustainability policy, approved
by Board of Directors’ resolution on 19 September 2009, assumes as a fundamental pillar the incorporation in the management of the
company and in the economic and financial
decision-making process, principles of ethics,
social responsibility and sound environmental
practices, actively promoting the involvement of
direct stakeholders (concessionaires, suppliers
and employees) in order to make the values set
forth factors of positive differentiation in the
promotion of competition in the Port of Leixões.
Its fundamental strategic directives are as follows:
• To select Sustainability as a factor of competitiveness and business opportunity;
• To motivate concessionaires and suppliers
to adopt principles of sustainable management in order to positively influence port
sustainability;
• To promote principles of cooperation, transparency and trust in the relationship with
interested parties;
• To contribute and promote the minimization
of environmental impacts resulting from port
activity;
• To promote the safety of activities developed
at the Port;
• To promote conditions for a better urban integration of the Port and for the recognition
of APDL as a “Company - citizen”; and
• To encourage the professional development
and realization of employees.
The Sustainability Policy promotes the adoption
of the principles of ethics, whose code was approved on 3 April 2009.
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The Code of Ethics is an essential management document that implies, for all company
employees, behavioural practices according
to the principles expressed therein and which
have for a long time been at the heart of the
“Company Culture”, and which are therefore a
source of confidence for all of our participants,
be they suppliers, clients, workers, public entities or public opinion in general. This Code was
distributed to all of our workers and is available
at the internal portal of the company and at the
APDL website.

O Código de Ética é um documento de gestão essencial que implica, para todos

Letter of Principles with Concessionaires

Carta de Princípios com Concessionários

This letter of principles, signed with all concessionaries operating within the scope of the Port
of Leixões, aims the assumption of a series of
commitments by all parties involved, namely in
the adoption of management policies for each
company, of ethical principles, protection of the
environment, promotion of work conditions,
compliance with all legal requirements and increasing the competitiveness of the port.
This document was formalised with all of the
Concessionaires in a public ceremony held on
16 October 2009.

os trabalhadores e trabalhadoras, uma prática comportamental de acordo com os
princípios nele expressos e que há muito são o cerne da “Cultura da Empresa”
sendo, por isso, um capital de confiança perante todos os nossos interlocutores,
sejam eles fornecedores, clientes, trabalhadores, entidades públicas e opinião pública em geral. Este código foi distribuído a todos os trabalhadores e trabalhadoras
e está disponível no portal interno da empresa e no site da APDL.

Esta carta de princípios, assinada com todos os Concessionários que actuam no
âmbito do Porto de Leixões, visa a assunção de um conjunto de compromissos por
todas as partes envolvidas, nomeadamente na adopção, nas políticas de gestão
de cada empresa, de princípios de ética, protecção do ambiente, promoção das
condições de trabalho, cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e incremento
da competitividade do porto.
Este documento foi formalizado com todos os Concessionários em cerimónia pública realizada no dia 16 de Outubro de 2009.

Code for Suppliers
The Sustainability Policy of the company also
intends for it to be a motivating and influencing vehicle for all of the strategic stakeholders
- basically, all of our most important suppliers.
With this objective, a Letter of Principles was
approved by resolution of the Board of Directors on 19 September 2009, applicable to all
of APDL’s suppliers.
This document includes founding principles
aimed at guaranteeing, in an extended perspective of sustainable development of the
companies, as well as the surrounding community, a strengthened ethical conduct relevant in
matters of Social Responsibility of Companies.
Basically, the intention is to promote in relationships between APDL and its suppliers, good
information and communication between parties, quality of products and services to be rendered, best practices and compliance with law
and legislation applicable to the activity, in the
context of safety and environment.
To carry out the defined policy, a Sustainable
Operational Plan was drawn up, to be prepared
and carried out annually, which in 2009 contained 34 activities covering the three areas
of sustainability: economic, environmental and
social.
The group of activities that make up this plan
was defined with the active participation of the
different work groups representing various sectors of the company, most notably the following
initiatives:
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Código de Fornecedores
A Politica de Sustentabilidade da empresa pretende também ser um veículo motivador e influenciador de todos os stakeholders estratégicos, fundamentalmente,
os nossos fornecedores mais relevantes.
Com este objectivo, foi aprovada, por deliberação do Conselho de Administração
de 19 de Setembro de 2009, a Carta de Princípios aplicável a todos os fornecedores da APDL.
Neste documento incluem-se princípios orientadores fundamentais para garantir,
numa perspectiva alargada de desenvolvimento sustentável das empresas, e até
da comunidade envolvente, um reforço de uma conduta ética relevante em matéria
de Responsabilidade Social das Empresas.
Pretende-se, fundamentalmente, promover no relacionamento entre a APDL e os
seus fornecedores, uma boa informação e comunicação entre as partes, a qualidade dos produtos e serviços a prestar, as boas práticas e o cumprimento da lei e
regulamentação aplicável à actividade, no âmbito da segurança e ambiente.
Para operacionalizar a política definida elaborou-se um Plano Operacional de Sustentabilidade, de elaboração e execução anual, que em 2009 integrou 34 acções
cobrindo os três domínios da sustentabilidade – económico, ambiental, e social.

R E LATÓR IO E CONTAS
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O conjunto de acções que constitui este plano foi definido com a participação

Water Consumption Rationalisation

activa de diferentes grupos de trabalho, representativos dos vários sectores da

Drilling was done to capture water for irrigation
of the gardened areas throughout the port, thus
lessening the use of potable water for this purpose. The water network was physically altered
and a telemetry system was installed, with the
objective of avoiding losses and improper use
of the network water.

empresa destacando-se, pela sua relevância, as seguintes iniciativas:

Racionalização dos consumos de água
Foram executados furos de captação de água para rega das áreas ajardinadas em
vários pontos do porto, diminuindo assim a utilização de água potável para este
fim. Procedeu-se ainda à alteração física da rede de água e instalado um sistema
de telemetria, com o objectivo de evitar perdas e usos indevidos da água da rede.

Racionalização dos consumos de energia
Em parceria com a Agência de Energia do Porto, foram feitas auditorias ao edifício
central com o objectivo de criar condições para a racionalização dos consumos
energéticos e melhoria das condições de conforto. Foram ainda implementadas
medidas mais simples de poupança de energia através da colocação de sensores
de movimento e luminosidade em algumas instalações.

Monitorização da qualidade do ar, ruído e segurança nas operações
Reconhecido o impacto que as operações portuárias causam na sua envolvente a nível de ruído e qualidade do ar, uma das preocupações principais é a sua
monitorização durante as operações portuárias, tendo sido realizadas campanhas
de medição do ruído e monitorização, em contínuo, de partículas em suspensão,
realizadas por entidades externas.
Em 2010 será feito um investimento na aquisição de equipamento que permita
efectuar estas monitorizações em contínuo.

Gestão de substâncias perigosas
Foi realizado um estudo e criado um registo das substâncias e misturas químicas
autorizadas utilizadas na empresa e associadas as respectivas informações técnicas de segurança, não podendo efectuar-se a aquisição ou manuseamento de
qualquer substância não constante da listagem aprovada.

Iniciativa Novas Oportunidades
No sentido de promover a valorização profissional e o desenvolvimento pessoal
dos seus trabalhadores e tendo como objectivo que, numa 1ª fase, todos os trabalhadores tenham como mínimo habilitacional o 9º ano, foi promovida a realização
no seio da empresa de um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação
de Competências do que resultou a atribuição do 9º ano escolaridade a 7 trabalhadores e do 12ª a outros 3 trabalhadores.

Energy Consumption Rationalisation
In partnership with the Energy Agency of
Porto, audits were made of the central building with the objective of creating conditions for
the rationalization of energy consumption and
improvement of comfort conditions. Simplified
measures were implemented to save energy
through the placement of motion and light sensors in some facilities.
Monitoring of air quality, noise and safety in
the operations
Recognizing the impact that port operations
cause on their surroundings at the level of
noise and air quality, one of the main concerns
is its monitoring during port operations. Thus,
campaigns have been held to measure and
monitor noise, continuously, of suspended particles, performed by outside entities.
In 2010, an investment will be made in acquiring equipment that will allow this monitoring to
be made continuously.
Management of dangerous substances
A study was done and a registry created of the
substances and chemical mixtures authorized
for use at the company and associated with
the respective technical safety information. Any
substance not listed on this list may not be acquired or used.
New Opportunities Initiative
With a view to promoting professional valorisation and personal development of its workers,
and with the objective that, in its first phase, all
workers have at least a 9th grade education,
it was decided that within the company there
should be a process of Recognition, Validation
and Certification of Competencies, which resulted in the attribution of 9th grade equivalency to seven workers and 12th grade to another
three workers.
Promotion of Gender Equality
With the aim of encouraging greater awareness
of the problems associated with the need for
implementing models of family and professional life that promote, in all areas, real equality of
treatment and opportunity regardless of gender, with the collaboration of specialized technical accessories, a diagnostic was performed
and a Manual of Best Practices was prepared

25

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

for the company in the field of gender equality
and reconciling of professional, personal and
family life.

Promoção da Igualdade de Género

Social Climate Study

ciados à necessidade de implementar modelos de vida familiar e profissional que

Inserted within a policy of permanent involvement and motivation of the workers and their
identification with the strategic objectives of
the company, a Social Climate study was performed, through application of the “Social Barometer” questionnaire to all of the workers in
the company. This questionnaire was taken by
84% of the 225 workers, with the obtaining
of a degree of satisfaction in all matters being
studied, with average levels over 80%.

promovam, em todas as suas vertentes, uma verdadeira igualdade de tratamento e

“Open Day at the Port of Leixões”
For the first time the Day of the Port of Leixões
was created, this year held on 17 October,
aimed at promoting greater interaction between the port and the local community by
opening the doors of the entire port area for
tour bus visits to all of the main facilities.

No sentido de suscitar uma maior consciencialização para os problemas asso-

oportunidade independentemente do género, com a colaboração de assessorias
técnicas especializadas, foi realizado um diagnóstico e elaborado um Manual de
Boas Práticas da empresa no âmbito da igualdade de género e da conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar.

Estudo do clima social
Inserida numa política de permanente envolvimento e motivação dos trabalhadores
e sua identificação com os objectivos estratégicos da empresa, foi realizado o
estudo do Clima Social, através da aplicação do questionário “Barómetro Social”
a todos os trabalhadores da empresa. Neste questionário participaram 84% dos
225 trabalhadores, tendo-se obtido um grau de satisfação em todas as rubricas

Part of the visit included animated events and
a special area for all of the workers and their
families.

em análise com níveis médios superiores a 80%.

Company-School

“Dia aberto do Porto de Leixões”

In collaboration with the Boa Nova Secondary
School, a course for Geographical Information
Systems Technician was offered, with the company subsidizing the acquisition of necessary
software and making available facilities for
holding this course in a work setting.
Prize for the Best 12th Grade Student in the
Municipality of Matosinhos
Two students who finished secondary school
with the best averages, through teaching and
professionally, were awarded the prize “Learning for Later Leadership”, of the secondary
schools in the Municipality of Matosinhos.

Foi pela primeira vez criado o dia do Porto de Leixões, este ano celebrado a 17
de Outubro, através do qual se pretende promover uma maior interacção entre o
porto e a comunidade local, abrindo as portas de toda a área portuária para visitas
em autocarro turístico a todos os locais mais relevantes.
Inserida na visita foram promovidos pontos de animação popular e um espaço
especial para todos os trabalhadores e seus familiares.

Escola-Empresa
Em colaboração com a Escola Secundária da Boa Nova, foi assegurada a realização do curso de Técnico de Sistema de Informação Geográfica, tendo a empresa
subsidiado a aquisição do software imprescindível e disponibilizado instalações
para a realização deste curso, em contexto de trabalho.

Prémio melhor aluno do 12º ano no concelho de Matosinhos
Foram distinguidos com o prémio “Aprender Para Depois Liderar”, os dois alunos
que terminaram o secundário com melhor média, da via de ensino e da via profissional, das escolas secundárias do Conselho de Matosinhos.
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5.2. Compromisso Social
Os grandes vectores do compromisso social são a protecção na doença de trabalhadores e aposentados e o apoio à formação profissional e desenvolvimento
pessoal dos trabalhadores e educação dos seus filhos.
O encargo financeiro em termos de responsabilidade social interna, isto é, que
teve como exclusivos destinatários os trabalhadores e aposentados, ascendeu a
mais de dois milhões de euros, com especial relevo para o subsistema de saúde.
O menor encargo comparativo em termos de formação profissional resulta, exclusivamente, dos ciclos de programação de formação anual e das áreas de incidência,
mantendo-se a aposta na melhoria contínua no desempenho dos trabalhadores
uma opção estratégica em termos de gestão de recursos humanos.
A APDL mantém intactos os apoios para creches e infantários, bem como os prémios e auxílios escolares.
Do compromisso social da APDL faz parte a relação de proximidade com os seus
reformados, nomeadamente nos períodos festivos e na oferta formativa que lhes
é dedicada.
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5.2. Social Commitment
The great vectors of social commitment are
protecting workers and pensioners during illness and supporting the professional training
and personal development of the workers and
education of their children.
The financial burden in terms of internal social responsibility, i.e., exclusively designed for
workers and pensioners, rose to over two million euros, with special emphasis on the health
subsystem.
The lesser comparative burden in terms of professional training resulted, exclusively, from the
cycles of programming annual training and the
areas of incidence, continuing the effort to continually improve the performance of workers as
a strategic option in terms of management of
human resources.
APDL maintains intact the subsidies for nurseries and kindergartens, as well as awards and
scholastic assistance.
From the social commitment of APDL stems
the close relationship with its pensioners,
namely in festive periods and in the training offerings that are given them.

2009

2008

VAR. %

2 385 651

2 560 192

-7%

SEGURO DE DOENÇA GRUPO
GROUP SICKNESS INSURANCE

98 157

90 914

8%

APOIO NA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
CHILD AND EDUCATION SUPPORT

73 539

67 344

9%

AUXÍLIO CRECHES E INFANTÁRIOS
NURSERIES AND KINDERGARTENS SUBSIDIES

35 082

31 537

11%

PRÉMIOS E AUXÍLIOS ESCOLARES
SCHOOL AWARDS AND SUBSIDIES

38 457

35 807

7%

167 584

226 127

-26%

5 951

7 681

-23%

CANTINA
CANTEEN

45 505

44 332

3%

CENTRO CULTURA E DESPORTO
CULTURAL AND SPORTS CENTRE

48 730

43 600

12%

2 825 117

3 040 190

-7%

SUBSISTEMA DE SAÚDE
HEALTH SUBSYSTEM

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA CONTÍNUA
PROFESSIONAL ADVANCEMENT AND ONGOING IMPROVEMENT
SEGURANÇA E PREVENÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS
SAFETY AND PREVENTION OF PROFESSIONAL RISKS

TOTAL
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5.3. Social Works
By Decree of the Minister of Communications
of 28 October 1965, the “Centre for MedicalSurgical Assistance” of APDL was created,
which, assuming the responsibilities of a health
subsystem, ensured during 45 years the medical-medicinal and hospital assistance for all of
its workers, and on 31 December of 2009 had
2,853 beneficiaries.

5.3. Obras Sociais
Por Despacho do Ministro das Comunicações, de 28 de Outubro de 1965, foi
criado o “Centro de Assistência Médico-cirúrgico” da APDL, o qual, assumindo as
responsabilidades de um subsistema de saúde, assegurou ao longo de 45 anos
a assistência médico-medicamentosa e hospitalar a todos os seus trabalhadores
tendo, em 31 de Dezembro de 2009, 2 853 beneficiários.

Obras Sociais
Social Works

BENEFICIÁRIO
Beneficiary

ACTIVOS
Active

APOSENTADOS
Pensioners

OUTROS
others

TOTAL GLOBAL
Global total

PRÓPRIO
SELF

215

1 020

-

1 235

FAMILIAR
FAMILY

375

911

332

1 618

TOTAL GLOBAL
GLOBAL TOTAL

590

1 931

332

2 853

A categoria “OUTROS” é constituída por familiares de
beneficiários titulares já falecidos.
The category “OTHER” is made up of deceased family members of workers.

On the other hand, the burden corresponding
to benefits paid in the respective fiscal year
stabilized in amounts close to 2 and one half
million euros, with already a slight decrease in
2009 due to changes introduced in the regime.

Despesa
Expense

Por outro lado, a encargo correspondente aos benefícios pagos no respectivo exercício estabilizou em valores próximos dos 2 milhões e meio de euros, havendo já
uma pequena redução em 2009 por força das alterações introduzidas no regime.

2009

2008

2 256 409

2 558 184
Unid. Unit Euros

Faced with this reality it was important to act
in the sense of making the regime sustainable,
i.e., guaranteeing the maintenance of the right
of workers and pensioners to a regime of assistance in time of illness, in equality of circumstances with all other workers with work ties to
public administration, without endangering the
financial health of the company and its future.

Face a esta realidade, importava actuar no sentido de tornar o regime sustentável,

In this measure, and under the scope of the
legislative alteration of the regime of registration under ADSE outlined in Article 16 of Law
No. 64-A/2008 of 31 December (Portuguese

Nesta medida, e no âmbito da alteração legislativa ao regime de inscrição na
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isto é, de garantir a manutenção do direito dos trabalhadores e aposentados a um
regime de assistência na doença, em igualdade de circunstâncias com todos os
demais trabalhadores com vinculo laboral à administração publica, sem por em
causa a saúde financeira da empresa e o seu futuro.

ADSE prevista no artº 16º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro, (Orçamento
de Estado para 2009), por deliberação do Conselho de 18 de Junho de 2009, as

R E LATÓR IO E CONTAS

Obras Sociais da APDL foram transformadas num regime complementar de saúde, devendo todos os beneficiários que reunissem as condições legais exigíveis
serem inscritos, até 31 de Dezembro de 2009, na ADSE.
Concluído com êxito este processo, isto é, apenas os beneficiários que não reuniam as condições legais é que não puderam inscrever-se na ADSE, está garantida a manutenção do direito de assistência na doença e a sustentabilidade de um
regime de apoio social, com exclusivo carácter de complementaridade.
Os resultados financeiros desta medida só se repercutirão no exercício de 2010,
mas por certo reflectirão o fundamento da decisão assumida.
Os resultados extraordinários verificados no exercício de 2009 devem-se, na sua
quase totalidade, à drástica redução da provisão constituída para encargos futuros
com a manutenção do subsistema privativo de saúde agora transformado.
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Budget for 2009), by resolution of the Board
on 18 June 2009, the Social Works of APDL
were transformed in a complementary health
regime, with all beneficiaries who met the legal
requirements being registered up to 31 December of 2009 in ADSE.
This process was successfully concluded, i.e.,
only those beneficiaries who did not meet the
legal requirements were unable to register under ADSE, thus guaranteeing the maintenance
of the right of assistance in illness and the sustainability of a regime of social support, with the
exclusive character of complementarity.
The financial results of this measure will only
appear in the financial statement for 2010, but
will certainly reflect the groundwork of the decision taken.
The extraordinary results of the 2009 financial
year are due, almost entirely, to the drastic reduction of the provision set up for future burdens with the maintenance of a private subsystem of health which has now been transformed.
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6.
Actividade Portuária
Port Activity

6.1. Enquadramento
Desde o final do ano de 2008 e durante todo o ano de 2009 assiste-se ao efeito severo que a crise económica e financeira mundial teve sobre a economia portuguesa.
No conjunto do ano 2009 o PIB terá diminuído 2,7% em volume 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.
As necessidades de financiamento externo da economia portuguesa, medidas
pelo saldo conjunto das balanças corrente e de capital em percentagem do PIB,
têm-se mantido num nível elevado por um período prolongado (desde a recessão
de 2003). As actuais projecções do Banco de Portugal apontam para uma diminuição temporária das necessidades de financiamento de 10,5 % do PIB, em 2008,
para 8,2%, em 2009.
Entre os factores que contribuíram para a redução das necessidades líquidas de
financiamento externo em 2009 destacam-se a descida do preço do petróleo, que
permitiu uma redução significativa no défice da balança energética, e a redução

6.1. Background
Since the end of 2008 and during the entire
2009 year we have seen the serious effects
that the worldwide economic and financial crisis has had on the Portuguese economy.
Throughout 2009, the GDP decreased 2.7%
in volume compared with the previous year, although there was an upswing in economic activity in the last quarter of the year. In effect the
net external demand made a positive contribution to the bottom line for 2009, while at the
same time we saw the negative contribution of
internal demand.
Notwithstanding this slight recovery in the last
quarter of the year, in the overall computation
for 2009 there was a general decline in all
components of global demand, with exports
showing a decrease of 12.5% in relation to the
previous year, and imports showing a decrease
of 10.8% (when in 2008 they had showed decreases of 0.6% and 2.4%, respectively).
Although public consumption had increased
2% during the year, private consumption presented a reduction of 0.9%, in light of the
growing difficulties of recourse to credit and
increase in unemployment.
The need for external financing of the Portuguese economy, measured by the joint balance
of current balances and capital as percentages
of GDP, has remained at a high level for a prolonged period (since the recession of 2003).
The current projections of the Bank of Portugal point to a temporary decrease in financing needs from 10.5% of the GDP in 2008 to
8.2% in 2009.
Among the factors that contributed to the reduction in net external financing needs in 2009
are the decrease in the price of oil, which allowed a significant reduction in the deficit of
the energy balance, and the reduction in interest rates, which promoted a temporary inflec-
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tion in the ascending profile of the deficit in the
balance of income through its effects on debt
servicing.
The consumer price index (CPI) registered in
2009 an average rate of variation of -0.8%, after having presented in 2008 a positive value
of 2.6%. The Harmonised Index of Consumer
Prices (HICP) declined from 2.7% in 2008 to
-0.9% in 2009. However, the Bank of Portugal
predicts, in its Winter Economic Bulletin, that
the inflation (HICP) shows values of 0.7% and
1.6%, respectively, in 2010 and 2011.

das taxas de juro, a qual induziu uma inflexão temporária no perfil ascendente do
défice da balança de rendimentos através dos seus efeitos sobre o serviço da
dívida.
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%, res-

This macroeconomic scenario easily explains
the decrease in the activity of national ports
during the financial year 2009, in general terms
– both in number of vessels and in volume of
commodities handled.

pectivamente em 2010 e 2011.

In this chapter, all statistical data with respect
to the other ports in Continental Portugal were
made available by the respective port authorities and by the Port and Maritime Transport Institute. Up to the preparation date of this document, it was impossible to obtain statistical data
for the year 2009 related to the Delegation of
the Port and Maritime Transport Institute of
Faro, so they were removed from this analysis.

mero de navios como em volume de mercadorias movimentadas.

For rounding reasons, the totals of the following tables may not correspond to the sum of
the parts.

Este cenário macroeconómico explica facilmente a diminuição na actividade dos
portos nacionais durante o exercício de 2009, de uma forma geral – tanto em nú-

Neste capítulo, todos os dados estatísticos respeitantes aos restantes portos do
Continente foram disponibilizados pelas respectivas autoridades portuárias e
pelo Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos. À data de realização deste
documento, não foi possível obter os dados estatísticos do ano de 2009 relativos
à Delegação do Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos de Faro, pelo que
foram retirados desta análise.
Por razões de arredondamento os totais dos quadros seguintes podem não corresponder à soma das parcelas indicadas.

6.2. Vessel Traffic
Throughout 2009, 2,610 vessels called the
Ports of Douro and Leixões, a number that
represents a decrease of about 3% compared
with 2008. With respect to gross tonnage, the
growth tendency we witnessed in the last few
years is being maintained, although slight, with
1.48% of increase compared with the previous
year.
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6.2. Movimento de Navios
No decorrer do ano de 2009 escalaram os portos do Douro e Leixões 2 610 navios, número que representa um decréscimo de cerca de 3% em confronto com o
ano de 2008. No que respeita à arqueação bruta (GT), a tendência de crescimento a que assistimos nos últimos anos mantém-se, muito embora ligeira, com 1,48%
de aumento face ao ano anterior.
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NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA
VESSELS calls AND GROSS TONNAGE

2009
NAVIOS
VESSELS

2008

VAR. % 09/08

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

N.º

1000 GT

285

1 310

314

1 640

-9,24%

-20,11%

Estrangeiros
FOREIGN

2 325

21 880

2 381

21 212

-2,35%

3,15%

TOTAL

2 610

23 190

2 695

22 852

-3,15%

1,48%

Nacionais
NATIONAL

Os quadros seguintes apresentam a evolução do tráfego de navios nos portos do
continente, tanto em número como em arqueação bruta, bem como a respectiva
quota de mercado:

The following charts present the evolution of
vessel traffic in the ports of mainland Portugal,
both in number and in gross tonnage, as well as
the respective share of the market:

NAVIOS/ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
VESSELS / calls at the PORTS of MAINLAND

2009

2008

VAR. %

PORTOS
PORTS

Navios
VESSELS

%

Navios
VESSELS

%

Leixões
LEIXÕES

2 610

25,38%

2 695

24,54%

-3,15%

Aveiro
Aveiro

848

8,25%

1 010

9,20%

-16,04%

Lisboa
LISBON

3 219

31,30%

3 455

31,46%

-6,83%

Setúbal
Setúbal

1 580

15,37%

1 735

15,80%

-8,93%

Sines
Sines

1 476

14,35%

1 489

13,56%

-0,87%

550

5,35%

598

5,45%

-8,03%

10 283

100,00%

10 982

100,00%

-6,36%

Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

09/08
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ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE
GROSS TONNAGE AT the PORTS of MAINLAND

2009

2008

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 GT

Leixões
LEIXÕES

23 190

18,66%

22 852

18,05%

1,48%

Aveiro
Aveiro

2 884

2,32%

3 325

2,63%

-13,26%

Lisboa
LISBON

41 499

33,40%

43 621

34,45%

-4,86%

Setúbal
Setúbal

20 376

16, 40%

21 994

17,37%

-7,35%

Sines
Sines

34 422

27,70%

32 887

25,97%

4,67%

1 878

1,51%

1 936

1,53%

-2,98%

124 250

100,00%

126 615

100,00%

-1,87%

Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

The Port of Leixões saw its market share increase slightly during 2009, both in gross tonnage and in the number of vessels.
Vessel traffic decreased in all ports in mainland
Portugal, compared with the year 2008. Generally, gross tonnage (GT) presented itself less
throughout 2009, with the exception of the
ports of Leixões and Sines.

%

1000 GT

%

09/08

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.
O tráfego de navios diminuiu 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.

6.3. Traffic of Commodities
In the context of contraction of worldwide economic activity, the global traffic of goods of
the ports of mainland went down by 60.7 million tonnes, which translates to a decrease of
6.62% relative to 2008.
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6.3. Movimento de Mercadorias
Num contexto de contracção da actividade económica mundial, o movimento global de mercadorias dos portos do continente cifrou-se nas 60,7 milhões de toneladas, o que traduz um decréscimo de 6,62% relativamente a 2008.
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MOVIMENTO DE MERCADORIAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
TRAFFIC of COMMODITIES at the ports of MAINLAND

PORTOS
PORTS

2009

2008

VAR. % 09/08

Leixões
LEIXÕES

14 143

15 635

-9,54%

Aveiro
Aveiro

3 008

3 466

-13,21%

Lisboa
LISBON

11 712

12 980

-9,77%

5 860

6 124

-4,31%

24 377

25 149

-3,07%

1 583

1 634

-3,10%

60 684

64 988

-6,62%

Setúbal
Setúbal
Sines
Sines
Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

Acompanhando o sentido do ciclo económico português, o Porto de Leixões movimentou 14,14 milhões de toneladas em 2009, perdendo 9,54% do movimento
face ao ano anterior.
Em 2009, todos os portos do continente apresentaram reduções no volume de
mercadorias movimentadas. Os portos de Aveiro e de Lisboa sofreram as maiores quedas em termos relativos, com quebras na movimentação na ordem dos
13,21% e 9,77%, respectivamente.

Accompanying the sense of the Portuguese
economic cycle, the Port of Leixões handled
14.14 million tonnes in 2009, losing 9.54% of
the traffic compared with the previous year.
In 2009, all of the mainland ports showed reductions in the volume of commodities shipped.
The ports of Aveiro and Lisbon suffered the
worst losses in relative terms, with reductions
of traffic in the order of 13.21% and 9.77%,
respectively.

COMÉRCIO EXTERNO DO PORTO DE LEIXÕES
PORT OF LEIXÕES FOREIGN TRADE

PORTOS
PORTS

2009

2008

VAR. % 09/08

IMPORT AÇÃO
IMPORT

7 907

9 009

-12,23%

EXPORTAÇÃO
EXPORT

3 281

3 661

-10,38%

11 188

12 670

-11,70%

TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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The foreign trade of Leixões suffered a decrease of 11.7% to 11.18 million tonnes in
2009, being more penalized in the volume of
imports (-12.23%) than by the volume of exports (-10.38%).

O comércio internacional de Leixões sofreu um decréscimo de 11,7% para 11,18

A look at the following charts allows us to analyse the evolution of traffic within and outside of
the EU in the Port of Leixões by type of cargo:

A observação dos gráficos seguintes permite analisar a evolução dos tráfegos

milhões de toneladas em 2009, sendo mais penalizado pelo volume de importações (-12,23%) do que pelo volume de exportações (-10,38%).

intra e extra-comunitários no Porto de Leixões por tipo de carga:

TRÁFEGO PORTUÁRIO EXTRA-COMUNITÁRIO (MIL TON)
PORT TRAFFIC WITHIN EU (THOUSAND TONNES)
2 500

2326
2094

2 000
Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
Carga Contentorizada Containerised Cargo
Carga Ro-Ro Ro-Ro Cargo

1545
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1 500
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Granel Sólido Solid Bulk
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0
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TRÁFEGO PORTUÁRIO EXTRA-COMUNITÁRIO (MIL TON)
PORT TRAFFIC OUTSIDE EU (THOUSAND TONNES)
5 000
4563

4 500
4 000

3792

Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
3 500
Carga Contentorizada Containerised Cargo
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500
0
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O peso dos mercados extra-comunitários na estrutura do tráfego portuário internacional de Leixões, em 2009, retrocedeu face ao ano anterior (55,1% em 2009
versus 57,7% em 2008) tendo os mercados intra-comunitários ganho influência
(44,9% em 2009 contra 42,3% em 2008).
Assistimos em 2009 a uma retracção do tráfego portuário com a União Europeia
(-6,3%), transversal a praticamente todos os tipos de carga, com excepção de granéis
sólidos e ro-ro. No que se refere ao tráfego portuário com países terceiros, observa-se
uma quebra de 15,7% em confronto com o ano anterior, sendo os tipos de carga com
maior decréscimo relativo a carga fraccionada (50,5%) e os granéis sólidos (21,8%).
De seguida, apresenta-se um quadro que exibe o “ranking” dos países cujos portos
assumiram maior relevância no tráfego portuário (carga/descarga) com Leixões:

AN N UAL R E PORT

2009

The weight of markets outside the EU in the
structure of international port traffic in Leixões
in 2009 declined compared with the previous
year (55.1% in 2009 versus 57.7% in 2008)
with markets within the EU gaining influence
(44.9% in 2009 versus 42.3% in 2008).
In 2009 we witnessed a retraction of port traffic with the European Union (-6.3%), covering
practically all types of cargo, with the exception of solid bulk and ro-ro. With reference to
port traffic with third countries, we can observe
a break of 15.7% compared with the previous
year. The types of cargo with the most decline
relative to break-bulk cargo (50.5%) and solid
bulk (21.8%)
Bellow is a chart representing the ranking of
the countries whose ports assumed greater
importance in port traffic (loading/unloading)
with Leixões:
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MOVIMENTO DE MERCADORIAS
COMMODITIES TRAFFIC

ORIGEM E DESTINO DO TRÁFEGO PORTUÁRIO
PORT TRAFFIC ORIGIN AND DESTINATION

2009

2008

VAR. % 09/08

HOLANDA HOLLAND

1 465

1 334

9,82%

EGIPTO EGYPT

1 283

1 192

7,63%

REINO UNIDO UNITED KINGDOM

1 157

1 176

-1,62%

NIGÉRIA NIGERIA

764

1 249

-38,83%

ANGOLA ANGOLA

666

620

7,42%

ESPANHA SPAIN

665

1 046

-36,42%

ARGÉLIA ALGERIA

572

1 316

-56,53%

FRANçA FRANCE

529

437

21,05%

NORUEGA NORWAY

496

332

49,40%

BéLGICA BELGIUM

354

407

-13,02%

RUSSIA RUSSIA

301

146

106,16%

LíBIA LIBYA

296

212

39,62%

CONGO CONGO

255

122

109,02%

ALEMANHA GERMANY

213

236

-9,75%

E.stados UNIDOS da AMéRICA UNITED STATES OF AMERICA

173

252

-31,35%

ROMéNIA ROMANIA

128

38

236,84%

CHINA CHINA

128

181

-29,28%

IRLANDA IRELAND

121

179

-32,40%

TURQUIA TURKEY

118

216

-45,37%

CABO VERDE CAPE VERDE

110

142

-22,54%

MARROCOS MOROCCO

108

87

24,14%

BRASIL BRAZIL

92

184

-50,00%

DINAMARCA DENMARK

76

103

-26,21%

LETóNIA LATVIA

74

58

27,59%

SUéCIA SWEDEN

72

106

-32,08%

ARGENTINA ARGENTINA

70

262

-73,28%

ISRAEL ISRAEL

66

70

-5,71%

MOçAMBIQUE MOZAMBIQUE

62

49

26,53%

MAURICIA MAURITIUS

57

1

5600,00%

717

97

-21,81%

11 188

12 670

-11,70%

2 955

2 965

-0,34%

14 143

15 635

-9,54%

OUTROS OTHERS
COMÉRCIO EXTERNO foreign TRADE
CONTINENTE E REGIÕES AUTÓNOMAS MAINLAND AND AUTONOMOUS REGIONS
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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No decurso de 2009, os portos holandeses reforçaram a liderança que detinham
no ano anterior relativamente ao tráfego portuário com Leixões, apresentando um
aumento perto dos 10% face ao ano de 2008. Os portos do Egipto ascendem
ao 2º lugar neste ranking, vindos da quarta posição em 2008, ao passo que os
portos da Argélia caem do 2º lugar ocupado no ano anterior para o 7º lugar, reflexo
de uma quebra superior a 56% directamente relacionada com a diminuição das
importações pela Petrogal.
Os portos de origem com maior preponderância no movimento de mercadorias
descarregadas em Leixões, em 2009, foram os de Egipto, Holanda e Nigéria, sendo o movimento com esses portos de 1 280, 802 e 746 milhares de toneladas
respectivamente.
Relativamente aos principais portos de destino das mercadorias carregadas em
Leixões, encontramos no primeiro lugar a Holanda, com um acréscimo de 19,5%
no movimento de 2008 para 2009 (com 663 milhares de toneladas). No segundo
e terceiro lugares do ranking estão Angola com 586 milhares de toneladas e o
Reino Unido com 564 milhares de toneladas.
O tráfego portuário entre Leixões e outros portos nacionais apresentou, em 2009,
uma ligeiríssima redução (0,33%). Neste segmento, as maiores variações dizem
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During 2009, the Dutch ports strengthened
their leadership position from the previous year
regarding port traffic with the Port of Leixões,
representing an increase of almost 10% compared with the year 2008. The ports of Egypt
rose to 2nd place in this ranking, up for 4th position in 2008, while the ports of Algeria fell
from 2nd place the previous year to 7th place,
a reflection of a fall of over 56% directly related
to the decrease in imports by Portugal.
The ports of origin with the greatest preponderance of the traffic of commodities unloaded in
Leixões in 2009 were those of Egypt, Holland
and Nigeria, with the traffic from these ports
being 1,280, 802 and 746 thousand tonnes,
respectively.
Relative to the main destination ports of the
commodities loaded in Leixões, we find Holland
in the first place with an increase of 19.5% in
traffic from 2008 to 2009 (with 663 thousand
tonnes). In second and third place are Angola with 586 thousand tonnes and the United
Kingdom with 564 thousand tonnes.
Port traffic between Leixões and the other
national ports in 2009 showed a slight decrease (0.33%). In this segment, the greatest
variations were with respect to general cargo
(– 17.2%) and containerized cargo (+ 23.8%).

respeito à carga geral (– 17,2%) e à carga contentorizada (+ 23,8%).

6.4. Movimento Global no Porto de Leixões

6.4. Global traffic at the
Port of Leixões

O ano 2009 fica marcado pelo clima económico recessivo que influenciou ne-

The year 2009 was marked by a recessive economic climate which negatively influenced port
traffic , not only in Leixões but at other competing ports.

gativamente o movimento portuário, não apenas em Leixões como nos restantes
portos concorrentes.
Assim, o Porto de Leixões registou um movimento global de 14,1 milhões de toneladas (-9,5% que em 2008) recuando para níveis de 2006.

Thus, the Port of Leixões registered a global
traffic of 14.1 million tonnes (-9.5% than in
2008) drawing back to 2006 levels.
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REPARTIÇÃO POR SECTORES OPERACIONAIS
DISTRIBUTION PER OPERATIONAL SECTORS

SECTORES
SECTORS
CAIS COMERCIAIS
COMMERCIAL QUAYS
CARGA GERAL FRACCIONADA
GENERAL break-bulk CARGO
CARGA CONTENTORIZADA
CONTAINERISED CARGO
CARGA RO-RO
RO-RO CARGO
GRANÉIS SÓLIDOS
SOLID BULK
GRANÉIS LÍQUIDOS
LIQUID BULK
TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
OIL and ocean TERMINALS
TOTAL

2009

2008

Var.% 09/08

7 174

7 610

-5,7%

346

648

-46,6%

4 546

4 633

-1,9%

67

22

204,5%

2 086

2 191

-4,8%

129

116

11,2%

6 969

8 026

-13,2%

14 143

15 636

-9,5%
Unid. Unit 1000 Ton.

By operational sectors, the Oil and Ocean Terminals were the biggest contributors to the fall
in traffic (1 million tonnes less), with Crude Oil,
which registered a fall of 386 thousand tonnes
(-20.6%), being decisive for the result achieved.
For the commercial quays, the break-bulk
cargo was largely responsible for the loss observed, handling 46.6% less that in 2008. In
the opposite direction, the ro-ro cargo tripled
the traffic of the previous year and practically in
a single destination market, Angola.
Comparing the traffic of commodities by type
of cargo storage with the previous year, we see
that liquid bulk saw their weight reduced by
about 2 p.p., as well as the break-bulk cargo
which reduced its relative importance by over
40%, while containerised cargo strengthened
its position by 2.5 p.p.
Similar to previous years, liquid bulk and containerised cargo together again reinforced their
weight relative to global traffic, representing
82.3% of the total.

Por sectores operacionais, foram os Terminais Petroleiro e Oceânico que mais
contribuíram para a quebra da movimentação (menos 1 milhão de toneladas), com
o Petróleo em Bruto, que registou uma quebra de 836 mil toneladas (-20,6%), a
ser decisivo para o resultado alcançado.
Nos cais comerciais, a carga fraccionada foi a principal responsável pela diminuição observada, movimentando menos 46,6% que em 2008. No sentido inverso, a
carga ro-ro triplicou o movimento do ano transacto e, praticamente, com um único
mercado de destino, o angolano.
Comparando o movimento de mercadorias por tipo de acondicionamento da carga
com o ano anterior, verifica-se que os granéis líquidos vêem o seu peso reduzir-se
em cerca de 2 p.p., bem como a carga fraccionada que diminuiu a sua importância
relativa em mais de 40%, enquanto que a carga contentorizada reforçou a sua
posição em 2,5 p.p.
À semelhança dos anos anteriores, os granéis líquidos e a carga contentorizada
em conjunto, voltaram a reforçar o seu peso relativo na movimentação global representando 82,3% do total.

40

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

2009

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2009
GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2009
2,4%

32,1%
Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
Carga Contentorizada Containerised Cargo
0,5%

50,2%
Carga Ro-Ro Ro-Ro Cargo
Granel Sólido Solid Bulk
14,7%

Granel Líquido Liquid Bulk

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2008
GLOBAL TRAFFIC OF COMMODITIES IN 2008
4,1%

29,6%
Carga Fraccionada Break-bulk Cargo
Carga Contentorizada Containerised Cargo
0,1%

52,1%
Carga Ro-Ro Ro-Ro Cargo
Granel Sólido Solid Bulk
Granel Líquido Liquid Bulk

14,0%

Carga Geral Fraccionada

Break-bulk cargo

O quadro seguinte apresenta a evolução das mercadorias mais relevantes em ter-

The following chart shows the evolution of the
most relevant commodities in terms of traffic of
the break-bulk cargo sector.

mos de movimentação no segmento de carga fraccionada.
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CARGA GERAL FRACCIONADA
BREAK-BULK CARGO

MERCADORIAS
COMMODITIES

2009

2008

VAR. % 09/08

FERRO/AÇO N. D.
IRON/STEEL N.S.

153

288

-46,9%

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

71

146

-51,4%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES
MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

46

61

-24,6%

PARALELEPÍPEDOS
GRANITE PAVING CUBES

25

39

-35,9%

MADEIRA SERRADA
SAWN WOOD

11

36

-69,4%

AUTOMÓVEIS
CARS

7

11

-36,4%

PEDRAS DE GRANITO
GRANITE bloks

7

11

-36,4%

AÇÚCAR
SUGAR

4

2

100,0%

MADEIRA em bruto
PRESSED WOOD

2

45

-95,6%

fios, tecidos e artig. texteis
Yarn, woven fabrics and textiles

1

3

-66,7%

19

5

280,0%

346

648

-46,6%

MERCADORIAS DIVERSAS
other COMMODITIES
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

In 2009, the Port of Leixões registered an
accelerated fall in this segment of cargo
(-46.5%), making this the second consecutive
year of decline.
All of the main types of commodities declined
in traffic, notable iron/steel which showed a
break of over 200 thousand tonnes and for timber which lost almost all of the traffic observed
in the previous year.
Note that the five main handled commodities
represent 88% of total traffic.

O Porto de Leixões registou em 2009 uma acentuada queda neste segmento de
carga (-46,5%), sendo este já o segundo ano consecutivo de decréscimo.
Todos os principais tipos de mercadorias diminuíram o seu tráfego, com destaque
para o Ferro/Aço que averbou uma quebra superior a 200 mil toneladas e para a
Madeira em Bruto que praticamente perdeu a totalidade do tráfego observado no
ano anterior.
Verifica-se ainda que as cinco principais mercadorias movimentadas representam
88% do tráfego total.

42

R E LATÓR IO E CONTAS

AN N UAL R E PORT

2009

CARGA GERAL FRACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
BREAK-BULK CARGO IN THE PORTS OF MAINLAND

2009

2008

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

346

9,3%

648

13,5%

-46,6%

Aveiro
Aveiro

899

24,1%

1 466

30,5%

-38,7%

Lisboa
LISBON

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%

705

18,9%

720

15,0%

-2,1%

3 723

100,0%

4 807

100,0%

-22,6%

Setúbal
Setúbal
Sines
Sines
Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

Num ano em que Leixões, Aveiro e Lisboa registaram quedas acentuadas e, consequentemente, perderam quota de mercado, Sines (+10%) e Setúbal (-6,4%) 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.

Carga Contentorizada
Invertendo a tendência dos anos anteriores, a carga contentorizada registou, em
2009, um ligeiro decréscimo de 87 mil toneladas face ao ano transacto, movimentando um total de 4,55 milhões de toneladas.
Por tipo de mercadorias, destaque para o Papel e Cartão que mais do que duplicou o movimento do ano anterior (+122,6%/195 mil toneladas), tornando-se
a carga mais movimentada neste segmento. Embora com uma expressão mais
reduzida, o Alcatrão, Betume de Petróleo registou um importante crescimento de
75% face a 2008, num ano em que apenas cinco mercadorias apresentaram um
comportamento positivo.
Entre as mercadorias que apresentaram quebras mais significativas encontram-se
o Ferro/Aço n.d. com menos 49 mil toneladas (-20,3%), Azulejos, Mosaicos, etc.
com menos 48 mil toneladas (-21,9%) e Vinho comum com menos 33 mil tonela-

In a year in which Leixões, Aveiro and Lisbon registered steep drops and consequently,
lost market share, Sines (+10%) and Setubal
(-6,4%) saw their relative weights increase, especially this latter port which, with an increase
of 6.6 p.p., strengthened its leadership in this
cargo sector.
Containerised Cargo
Reversing the tendency of previous years, in
2009 containerised cargo registered a slight
decrease of 87 thousand tonnes compared
with the previous year, handling a total of 4.55
million tonnes.
By type of commodities, the most notable are
paper and cardboard, which more than doubled
the traffic of the previous year (+122.6%/195
thousand tonnes), making it the mostly handled
cargo in this segment. Although with a more
reduced expression, tar and petroleum bitumen
registered an important growth of 75% compared with 2008, in a year when only five commodities showed positive behaviour.
Among the commodities that showed significant decreases were iron/steel n.s. with 49
thousand tonnes less (-20.3%), tiles, mosaics,
etc. with 48 thousand tonnes less (-21.9%)
and table wine with 33 thousand tonnes less
(-35.4%).

das (-35,4%).
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CARGA GERAL CONTENTORIZADA
CONTAINERISED general CARGO

MERCADORIAS
COMMODITIES

2009

2008

VAR. % 09/08

PAPEL E CARTÃO
PAPER AND CARD

354

159

122,6%

BEBIDAS, N.D.
BEVERAGES, N A.

257

260

-1,2%

MATÉRIAS PLÁSTICAS (BRUTO E OBRA)
PLASTIC MATERIALS (RAW AND PROCESSED)

241

225

7,1%

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

235

259

-9,3%

FERRO/AÇO N. D.
IRON/STEEL N.S.

189

237

-20,3%

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

171

219

-21,9%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES
MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

139

131

6,1%

PRODUTOS QUÍMICOS
CHEMICALS produts

85

91

-6,6%

MADEIRA SERRADA
SAWN WOOD

71

90

-21,1%

MADEIRA PRENSADA
PRESSED WOOD

69

94

-26,6%

VINHO COMUM
table WINE

62

96

-35,4%

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

55

59

-6,8%

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

54

61

-11,5%

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

53

50

6,0%

VINHO DO PORTO
PORT WINE

46

46

0,0%

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

40

43

-7,0%

SAL
SALT

31

33

-6,1%

MADEIRA EM OBRA
processed WOOD

28

37

-24,3%

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

26

41

-36,6%

ALGODÃO N/ CARDADO
NON-CARDED COTTON

25

40

-37,5%

ALCATRÃO, BETUME DE PETRÓLEO
Tar, petroleum bitumen

21

12

75,0%

ÓLEOS E GORDURAS ANIMAL/VEGETAL
animal/vegetal oils and fats

17

17

0,0%

SUCATAs
scrapmetal

15

17

-11,8%

MADEIRA EM BRUTO
TIMBER

13

25

-48,0%

1 319

1 363

-3,2%

930

928

0,2%

4 546

4 633

-1,9%

MERCADORIAS DIVERSAS
MISCELLANEOUS COMMODITIES
TARAS DE CONTENTORES
CONTAINER TARES
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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Apesar do decréscimo nas toneladas movimentadas (-1,9%), o Porto de Leixões
aumentou a sua quota de mercado em 1 p.p., alcançando os 35 % e aproximandose de Lisboa que, com menos 670 mil toneladas, viu o seu peso reduzir-se em
mais de 3 p.p., sendo o principal responsável pela quebra da movimentação total
neste segmento.
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Despite the decrease in tonnes handled
(-1,9%), the Port of Leixões increased its market share by 1 p.p., achieving 35% and approaching that of Lisbon that, with 670 thousand tonnes less, saw its weight reduced by
more than 3 p.p., which was mainly responsible
for the fall of total traffic in this segment.

CARGA GERAL contentorizada NOS PORTOS DO CONTINENTE
CONTAINERISED CARGO AT the PORTS of mainland

2009

2008

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

4 546

35,0%

4 633

34,0%

-1,9%

Lisboa
LISBON

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%

152

1,2%

168

1,2%

-9,5%

12 987

100,0%

13 626

100,0%

-4,7%

Setúbal
Setúbal
Sines
Sines
Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

Sines e Setúbal também registaram ligeiros crescimentos nas suas quotas de
mercado (mais 1,7 p.p. e mais 0,4 p.p. respectivamente).

Sines and Setubal also recorded slight increases in their market shares (1.7 p.p. more and 0.4
p.p. more, respectively).
Roll-On/Roll-Off Traffic

Tráfego Roll-on/Roll-off
Este segmento de carga registou uma forte subida em Leixões, tendo todas as
mercadorias aumentado o volume de movimento.
Um dos factores que contribuiu para este crescimento foi a duplicação da frequên-

This segment of cargo recorded a strong
growth in Leixões, with all commodities increasing the volume of traffic.
One of the contributing factors to this growth
was the doubling of frequency of the Grimaldi
Ines, which now has a weekly sailing.

cia da linha Grimaldi Lines, que passou a ter uma periodicidade semanal.0
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TRÁFEGO ROLL-ON/ROLL-OFF
ROLL-ON/ROLL-OFF TRAFFIC

MERCADORIAS
COMMODITIES

2009

2008

VAR. % 09/08

12

9

33,3%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES
MACHINES, APPLIANCES AND THEIR PARTS

9

9

0,0%

TARAS
TARES

9

0

-

BEBIDAS, N.D.
beverages, n.a.

5

0

-

AZULEJOS, MOSAICOS, ETC.
tiles, mosaics, etc

3

0

-

FERRO/AÇO N. D.
iron/steel, n.s.

2

1

100,0%

VINHO COMUM
table wine

2

0

-

ALUMÍNIO, COBRE, CHUMBO, ZINC. OUTros
aluminium, copper, lead, zinc, other

1

0

-

MATÉRIAS PLÁSTICAS (BRUTO E OBRA)
plastic materials (raw, Processed)

1

0

-

CHASSIS E PEÇAS P/VEÍCULOS
chassis and spare parts for vehicles

1

0

-

MERCADORIAS DIVERSAS
MISCELLANEOUS COMMODITIES

21

3

600,0%

TOTAL

67

22

204,5%

AUTOMÓVEIS
CARS

Unid. Unit 1000 Ton.

Despite the strong growth observed in Leixões
and Lisbon, the total traffic of the cargo segment suffered a contraction of 5%, while
Setubal, national leader in this type of traffic,
registered a fall of over 120 thousand tonnes
(-38%).

Apesar do forte crescimento observado em Leixões e Lisboa, o movimento total
do segmento de carga sofreu uma contracção de 5%, já que Setúbal, líder nacional neste tipo de tráfego, registou uma quebra superior a 120 mil toneladas
(-38%).

TRÁFEGO ROLL-ON/ ROLL-OFF NOS PORTOS DO CONTINENTE
ROLL-ON/ROLL-OFF TRAFFIC AT the PORTS of MAINLAND

2009
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2008

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

67

19,5%

22

6,1%

204,5%

Lisboa
LISBON

74

21,6%

13

3,6%

469,2%

Setúbal
Setúbal

202

58,9%

326

90,3%

-38,0%

TOTAL

343

100,0%

361

100,0%

-5,0%

R E LATÓR IO E CONTAS

Assim, o porto Setúbal viu a sua quota de mercado reduzir-se em mais de 30 p.p.,
tendo os outros dois portos posições em torno dos 20%, com Lisboa a ultrapassar
ligeiramente o resultado de Leixões.
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Thus, the Port of Setubal saw its market share
reduced by more than 30 p.p., with the other
two ports having position of around 20%, with
Lisbon slightly passing the results obtained by
Leixões.
Solid Bulk

Granéis Sólidos
O Porto de Leixões movimentou 2 086 milhares de toneladas de granéis sólidos em
2009, contabilizando um decréscimo de 105 mil toneladas em relação ao ano anterior.
No quadro seguinte pode-se observar a evolução dos principais granéis sólidos

The Port of Leixões handled 2,086 thousand
tonnes of solid bulk in 2009, recording a decrease of 105 thousand tonnes in relation to
the previous year.
The following chart shows the evolution of the
main solid bulk handled in Leixões.

movimentados em Leixões.

GRANÉIS SÓLIDOS
SOLID BULK

MERCADORIAS
COMMODITIES

2009

2008

VAR. % 09/08

TRIGO
WHEAT

459

426

7,7%

SUCATA
SCRAP metal

412

573

-28,1%

ESTILHA
WOODCHIPS

245

149

64,4%

MILHO
CORN

202

248

-18,5%

PARALELEPÍPEDOS
GRANITE PAVING CUBES

199

275

-27,6%

AÇÚCAR
SUGAR

158

141

12,1%

CIMENTO
CEMENT

124

164

-24,4%

SOJA E FARINHAS DE OLEAGINOSAS
SOYA AND OLEAGINOUS FLOURS

81

51

58,8%

SAL
salt

31

30

3,3%

CENTEIO
rye

24

4

500,0%

FORRAGENS
fodders

16

33

-51,5%

PRODUTOS QUÍMICOS
chemical produts

12

0

-

MINÉRIOS
ores

11

15

-26,7%

ADUBOS
fertilizers

8

9

-11,1%

FERRO /Aço n.D.
Iron/steel N.S.

2

10

-80,0%

101

63

60,3%

2 086

2 191

-4,8%

MERCADORIAS DIVERSAS
MISCELLANEOUS COMMODITIES
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.
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In light of the decrease of 161 thousand tonnes
registered in the traffic of scrap metal (-28.1%),
wheat, which registered over 33 thousand tonnes
(+7.7%), became the most representative commodity in this segment of cargo. Woodchips,
with a noticeable growth of 96 thousand tonnes
(+64.4%), soy and soya and oleaginous flours,
with over 31 thousand tonnes (+58.8%) and rye,
another 20 thousand tonnes (+500%), are also
among the commodities that saw the greatest increases in the year under study.

Em face da quebra de 161 mil toneladas verificada na movimentação de Sucata

Besides the referenced decrease in scrap
metal, the most significant falls were found in
granite paving cubes (-76 thousand tonnes),
corn (-46 thousand tonnes) and cement (-39
thousand tonnes).

Além do já referido decréscimo na Sucata, as quebras mais expressivas verifica-

The traffic in solid bulk in the main ports of
mainland did not show a significant variation from the previous year (+0.8%), totalling
17,237 tonnes.

O tráfego de granéis sólidos nos principais portos do continente não registou uma

(-28,1%), o Trigo, que registou mais 33 mil toneladas (+7,7%), tornou-se a mercadoria mais representativa neste segmento de carga. A Estilha, com um crescimento assinalável de 96 mil toneladas (+64,4%), a Soja e Farinhas de Oleaginosas,
com mais 31 mil toneladas (+58,8%) e o Centeio, mais 20 mil toneladas (+500%),
encontram-se igualmente entre as mercadorias que apresentaram maiores subidas
no ano em análise.

ram-se nos Paralelepípedos (-76 mil toneladas), Milho (-46 mil toneladas) e Cimento (-39 mil toneladas).

variação significativa face ao ano anterior (+0,8%), totalizando 17 237 toneladas.

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

2009

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

2 086

12,1%

2 191

12,8%

-4,8%

Aveiro
Aveiro

1 429

8,3%

1 370

8,0%

4,3%

Lisboa
LISBON

4 410

25,6%

5 328

31,2%

-17,2%

Setúbal
Setúbal

3 318

19,2%

3 144

18,4%

5,5%

Sines
Sines

5 296

30,7%

4 354

25,5%

21,6%

698

4,0%

708

4,1%

-1,4%

17 237

100,0%

17 095

100,0%

0,8%

Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

Sines presented the most significant growth,
increasing its market share by more than 5 p.p.;
while on the other hand, Lisbon saw its weight
reduced by the same proportion. As a result of
this evolution, these two ports exchanged relative positions, with the port in Alentejo now assuming leadership in this segment of cargo.
The other ports did not show significant variations in their market shares.

Sines apresentou o crescimento mais significativo, aumentando a sua quota de
mercado em mais de 5 p.p., enquanto que, no sentido inverso, Lisboa viu o seu
peso reduzir-se em idêntica proporção. Em resultado desta evolução, este dois
portos trocaram de posição relativa, com o porto alentejano a assumir agora a
liderança neste segmento de carga.
Os restantes portos não registaram variações expressivas nas suas quotas de
mercado.
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Granéis Líquidos
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Liquid Bulk

O movimento de granéis líquidos no Porto de Leixões registou, em 2009, uma diminuição superior a 1 milhão de toneladas, quedando-se pelos 7 098 milhares de
toneladas, o que representa uma quebra de 12,8% face ao ano anterior.

The traffic of liquid bulk in the Port of Leixões
registered, in 2009 a decrease of over 1 million
tonnes, remaining at 7,098 thousand tonnes,
which represents a fall of 12.8% compared
with the previous year.

GRANÉIS LÍQUIDOS
LIQUID BULK

LOCAIS
LOCATIONS
TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
OIL AND OCEAN TERMINALS

2009

2008

VAR. % 09/08

6 969

8 026

-13,2%

129

116

11,2%

7 098

8 142

-12,8%

CAIS COMERCIAIS
COMMERCIAL QUAYS
TOTAL

Unid. Unit 1000 Ton.

Os Terminais Petroleiro e Oceânico (TPO), com -13,2% de movimento que em
2008, foram os mais penalizados pela quebra no tráfego, sendo o Petróleo em
Bruto o principal responsável ao movimentar menos 836 mil toneladas.
Já os Cais Comerciais apresentaram um crescimento de 11,2% no mesmo período,
destacando-se o Molhe Sul, que no ano transacto não tinha registado qualquer movimento e em 2009 movimentou perto de 29 mil toneladas. Não obstante, o movimento
nestes cais continua a representar menos de 2% do total deste segmento de carga.

The Oil and Ocean Terminals (TPO), with -13.2%
than in 2008, were the most penalized by the fall
in traffic, with crude oil mainly responsible, with
836 thousand fewer tonnes.
The Commercial Quays presented a growth of
11.2% in the same period, especially the South
Mole, which in the previous year had not registered any traffic and in 2009 handled almost 29
thousand tonnes. However, the traffic in these
quays continues to represent less than 2% of
the total for this cargo segment.

2009

TERMINAL PETROLEIRO
OIL TERMINAL

2008

VAR. %

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

POSTO A
PIER A

1 801

25,8%

979

12,2%

84,0%

POSTO B
PIER B

1 820

26,1%

2 588

32,2%

-29,7%

POSTO C
PIER C

288

4,1%

400

5,0%

-28,0%

2009
TERMINAL OCEÂNICO
OCEAN TERMINAL
TOGL
GLOT
TOTAL

2008

VAR. %

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

3 060

43,9%

4 059

50,6%

-24,6%

6 969

100,0%

8 026

100,0%

-13,2%
Unid. Unit 1000 Ton.
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The traffic in Post A registered an important
growth (+84%), largely due to the handling
increase in traffic of Various Refined Products
(another 600 thousand tonnes), although this
group of commodities registered, simultaneously
a decrease of 900 thousand tonnes in Pier B
which thus saw its traffic decrease 29.7%.
In absolute terms the Ocean Terminal was the
most penalized (1 million fewer tonnes) by virtue of the break observed in the unloading of
crude oil. It should be noted that this commodity, which in 2008 had not shown any activity
in Pier A, handled more than 160 thousand
tonnes at that location in the financial year under analysis.

O movimento no Posto A registou um importante crescimento (+84%), em grande
medida consequência do aumento do tráfego de Produtos Refinados Diversos
(mais 600 mil toneladas), embora este grupo de mercadorias tenha registado,
simultaneamente, uma diminuição de 900 mil toneladas no Posto B que, assim, viu
a sua movimentação diminuir 29,7%.
Em termos absolutos o Terminal Oceânico foi o mais penalizado (menos 1 milhão
de toneladas) em virtude da quebra observada na descarga de Petróleo em Bruto.
Note-se que esta mercadoria, que em 2008 não tinha registado qualquer actividade no Posto A, movimentou mais de 160 mil toneladas naquele local no exercício
em análise.

GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE
LIQUID BULK IN the PORTS of MAINLAND

2009

2008

PORTOS
PORTS

1000 TON

%

1000 TON

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

7 098

26,9%

8 142

28,0%

-12,8%

Aveiro
Aveiro

680

2,6%

629

2,2%

8,1%

Lisboa
LISBON

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%

29

0,1%

39

0,1%

-25,6%

26 394

100,0%

29 101

100,0%

-9,3%

Setúbal
Setúbal
Sines
Sines
Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL

The traffic of liquid bulk in the ports of mainland suffered a fall of 2.7 million tonnes, caused
mainly by the negative performance of the two
main ports of this segment: Sines (1.8 million
tonnes less) and Leixões 1 million tonnes less).
Consequently each of these ports saw its market share reduced by about 1p.p. which did not
prevent the two ports from jointly continuing to
represent more than 87% of total traffic.

O movimento de granéis líquidos nos portos do continente sofreu uma quebra de
2,7 milhões de toneladas originada, principalmente, pela performance negativa dos
dois principais portos deste segmento: Sines (menos 1,8 milhões de toneladas) e
Leixões (menos 1 milhão de toneladas).
Consequentemente, cada um destes portos viu a sua quota de mercado reduzir-se
em cerca de 1p.p., o que não impede que, em conjunto, os dois portos continuem
a representar mais de 87% do movimento total.
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Container Traffic

O movimento de contentores no Porto de Leixões voltou a registar, em 2009, um
novo máximo totalizando 454 503 TEU, representando um crescimento de 1%
face ao ano anterior.
Os quadros seguintes resumem a evolução anual de contentores cheios e vazios

The traffic of containers in the Port of Leixões
again registered in 2009 a new maximum totalling 454,504 TEU, representing a growth of
1% compared with the previous year.
The following charts summarize the annual
evolution of full and empty containers and by
size.

e por dimensão.

2009
CONTENTORES
CONTAINERS

2008

VAR. %
09/08

VAR. %
09/08

Nº

TEU

%

Nº

TEU

%

(N°)

(TEU)

Cheios
FULL

209 818

333 028

72,2%

216 055

334 820

73,5%

-2,9%

-0,5%

Vazios
EMPTY

80 739

121 474

27,8%

77 780

115 206

26,5%

3,8%

5,4%

TOTAL

290 557

454 503

100,0%

293 835

450 026

100,0%

-1,1%

1,0%

2009
DIMENSÃO DOS CONTENTORES
SIZE OF CONTAINERS

2008

VAR. %

Nº

%

Nº

%

09/08

CONTENTORES DE 20'
20’ CONTAINERS

126 384

43,5%

137 345

46,7%

-8,0%

CONTENTORES DE 40'
40’ CONTAINERS

159 526

54,9%

152 964

52,1%

4,3%

4 647

1,6%

3 526

1,2%

31,8%

290 557

100,0%

293 835

100,0%

-1,1%

CONTENTORES COM OUTRAS DIMENSÕES
CONTAINERS WITH OTHER DIMENSIONS
TOTAL

O número de contentores cheios movimentados foi menor que em 2008, ao invés
dos vazios que aumentaram 3,8%. Assim, o rácio cheios/vazios reduziu-se de 2,8
em 2008 para 2,6 em 2009.
Quanto à dimensão dos contentores, manteve-se a tendência para um crescente número de contentores de 40 pés movimentados, representando estes já 55% do total,
em detrimento dos contentores de 20 pés que diminuíram perto de 11 mil unidades.
O gráfico seguinte mostra a evolução do movimento de contentores nos diversos
terminais.

The number of full containers handled was less
than in 2008, in contrast with the empty ones
that increased by 3.8%. Thus, the ratio of full/
empty was reduced from 2.8 in 2008 to 2.6
in 2009.
As for the size of the containers, the tendency
remained for a growing number of 40’ containers
being handled, with these already representing
55% of the total, in detriment to the 20’ containers that decreased almost 11 thousand units.
The following graph shows the evolution of traffic of the containers in the different terminals.
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MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES
CONTAINER TRAFFIC
200 000

195 555

Terminal de Contentores Norte
North Container Terminal
Terminal de Contentores Sul
South Container Terminal

Número Number

177 726
150 000
115 585
91 950

100 000

50 000

Cais Convencionais
Conventional Quays

3052

524

0
2009

The North Container Terminal (NCT) handled
23,635 fewer containers, representing a break
of 20.4%.
In reverse, the South Container Terminal (SCT)
showed a growth of 10%, which means 17,829
more containers than in 2008.
This evolution caused the weight of TCS in the
total of traffic to rise to 67.3%, while the TCN
now does not go over 31.6%. The conventional
quays, that in 2009 registered almost six times
more containers than in the previous year did not
therefore go over 1.1% of the total traffic.
In 2009, the group of ports in mainland Portugal handled 24 thousand TEU less than in
the previous year, representing a break of approximately 2%.

2008

O Terminal de Contentores Norte (TCN) movimentou menos 23 635 contentores,
representando uma quebra de 20,4%.
Inversamente, o Terminal de Contentores Sul (TCS) apresentou um crescimento
de 10%, o que significa mais 17 829 contentores que em 2008.
Esta evolução conduz a que o peso do TCS no total da movimentação tenha subido para os 67,3%, enquanto que o TCN não ultrapassa agora os 31,6%. Os cais
convencionais, que em 2009 registaram quase seis vezes mais contentores que
no ano anterior, não ultrapassam porém os 1,1% do movimento total.
O conjunto dos portos do continente movimentou, em 2009, menos 24 mil TEU
que no ano anterior, representando uma quebra de cerca de 2%.

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

2009

VAR. %

PORTOS
PORTS

1000 TEU

%

1000 TEU

%

09/08

Leixões
LEIXÕES

455

36,4%

450

35,4%

1,1%

Lisboa
LISBON

556

40,1%

556

43,7%

-9,9%

26

2,1%

20

1,6%

30,0%

253

20,3%

233

18,3%

8,6%

14

1,1%

14

1,1%

0,0%

1 249

100,0%

1 273

100,0%

-1,9%

Setúbal
Setúbal
Sines
Sines
Outros Portos
OTHER PORTS
TOTAL
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Tal resultado fica a dever-se à performance do porto de Lisboa que, ao reduzir o
seu movimento em 55 mil TEU, foi o único dos principais portos do continente a
registar uma performance negativa.
O Porto de Leixões, com um crescimento de 1,1%, viu a sua quota de mercado
aumentar, encontrando-se a menos de 4 p.p. da liderança no segmento que, não
obstante, continua a pertencer a Lisboa.
Movimento de Passageiros

moviMENTO DE PASSAGEIROS
PASSENGER traffic
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This result is due to the performance of the
Port of Lisbon which, by reducing its traffic by
55 thousand TEU, was the only one of the main
ports of mainland Portugal to register a negative performance.
The Port of Leixões, with a growth of 1.1%,
saw its market share increase, finding itself
less than 4 p.p. away from the leadership in the
segment that, however, continues to belong to
Lisbon.
Passenger Traffic

2009

2008

VAR. % 09/08

DESEMBARQUE
DISEMBARKING

615

50

1130,0%

EMBARQUE
EMBARKING

602

33

1724,2%

TRÂNSITO
in TRANSIT

16 407

24 961

-34,3%

TOTAL GLOBAL
global TOTAL

17 624

25 044

-29,6%

38

54

-29,6%

Nº DE NAVIOS

Em 2009, o Porto de Leixões registou um movimento inferior, em mais de 7 mil passageiros, ao verificado no ano transacto, representando uma quebra de cerca 29,6%,
em linha com a diminuição observada no número de navios que escalaram o porto.
De registar, no entanto, o forte aumento do número de passageiros embarcados e
desembarcados, visto ter tido lugar, no período em análise, o primeiro cruzeiro de
turnaround acolhido por este porto.
Comparando com os principais portos concorrentes, verifica-se que estes apresentaram em 2009 um crescimento no movimento de passageiros, ao invés do
observado em Leixões.

In 2009, the Port of Leixões registered a reduced traffic, by more than 7 thousand passengers, compared with the previous year, representing a break of approximately 29.6%, in line
with the decrease observed in the number of
vessels that called the port.
However, one should note the strong increase
in the number of passengers embarking and
disembarking, since, in the period under analysis, we had the first turnaround cruise ship welcome by this port.
Compared with the main competitive ports, we
can see that in 2009 there was an increase
in the passengers traffic, as opposed to that
observed at Leixões.
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PORTOS
PORTS

2009

2008

VAR. % 09/08

LEIXÕES
Leixões

17 624

25 044

-29,6%

LISBOA
Lisbon

415 265

407 926

1,8%

VIGO
vigo

222 948

216 333

3,1%
Número de passageiros
Number of passengers

Fishing Harbour

Porto de Pesca

The unloading of fish in Leixões and at Afurada
rose in 2009 to 24,461 tonnes, about 7,400
tonnes less than in the previous year (-23%)

A descarga de pescado em Leixões e na Afurada ascendeu, em 2009, a 24 461

54

toneladas, cerca de 7 400 toneladas a menos do que no ano anterior (-23%).

7.
Sistemas de Informação
Information Systems

Este exercício reequilibrou o esforço entre os objectivos dos projectos directamente relacionados com a área de negócio (em fase de consolidação) e os referentes à capacitação de gestão interna da APDL, enquanto empresa per si (em
fase de desenvolvimento).
Neste contexto, as principais linhas estratégicas prosseguidas foram:
• conduzir as expectativas internas da APDL, centrando o esforço no desenvolvimento do projecto ERP (Enterprise Resource Planning);
• rentabilizar os resultados dos projectos PCom e 3PL , reduzindo significa1

2

tivamente o esforço de evolução destas plataformas, em fase de payback;

This financial year rebalanced the effort between the objectives of the projects directly
related to the business area (in process of consolidation) and those having to do with the internal management ability of APDL, as a company per se (in the process of development).
In this context, the actions agreed were:
• To conduct APDL’s internal expectations, centring efforts on the development of the Enterprise Resource Planning (ERP) project;
• To make use of the results of the PCom1 and
3PL2 projects, significantly reducing the effort
of evolution of these platforms, in the payback
phase;

•c
 onsolidar as funções de suporte à operação do balcão único portuário JUPv13,

• To consolidate the functions that support the
operation of the port one-stop-shop JUPv13 ,

•e
 stabelecer uma estratégia para o desenvolvimento do PIPe4 em Leixões

• To establish a strategy for the development of
PIPe in Leixões JUPv2; and

JUPv2; e
•m
 anter a exigência orçamental nos custos de exercício dos Sistemas de In-

• To maintain the budgetary requirement for
costs of the information systems statement.

formação.

1 PCom	Plataforma e Gestão Portuária (Janela Única Portuária JUPv1)
Common Platform of Port Management (Single Port Window JUPv1)
2 3PL	Portaria Principal do Porto de Leixões
Leixões Port Main Gateway
3 JUPv1	Janela Única Portuária (Plataforma PCom)
Unique Port Window (Pcom Platform)
4 PIPe	Procedimentos e Informação Portuária electrónica (estudo de normalização e
convergência procedimental)
Electronic Port Procedures and Information (standardisation and procedural
convergence study)
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7.1. Subsystems in the
Business Area

7.1. Subsistemas na Área de Negócio

Note the consolidation in production of the
platforms:

Destaca-se a consolidação em produção das plataformas:

PCOM:	Stabilization of the platform, which
upholds in particular the services to
the vessel, which will be the subject
of quality certification ISO 9001
3PL:	Entry into production of the Export
Warehouse
Consolidation of information for operational
management and for global management of
the performance of the port in road service
Governability
In this area, we note APDL’s intention to become part of the TICE project, as part of the
objective of ISO 20000 certification (Management of Services).
The TICE.PT Competitiveness and Technology,
Information Technologies, Communications and
Electronics Site, was formally recognized by the
Portuguese government in August 2009, in the
context of the Strategies for Collective Efficiency of QREN. Its global strategy is to construct
a platform of agreement to involve and mobilize
the principal actors of TICE in the processes
of innovation, R&D, transfer of knowledge, advanced training, development, production and
commercialization of products and services,
marketing and internationalization.

PCOM:	Estabilização da plataforma, que sustenta em particular os serviços
ao navio, que serão objecto de certificação de qualidade ISO 9001
3PL:

Entrada em produção do Armazém de Exportação
Consolidação de informação para gestão operacional e para gestão
global do desempenho do porto no atendimento do modo rodoviário

Governabilidade
Neste domínio, destaca-se a intenção da APDL em integrar o projecto TICE, em
torno do objectivo de certificação ISO 20000 (Gestão de Serviços).
O Pólo de Competitividade e Tecnologia TICE.PT, Pólo das Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, foi reconhecido formalmente pelo Governo
Português em Agosto de 2009, no âmbito das Estratégias de Eficiência Colectiva
do QREN. Tem como estratégia global construir uma plataforma de concertação
que envolva e mobilize os principais actores das TICE nos processos de inovação,
I&DT, transferência de conhecimento formação avançada, desenvolvimento, produção e comercialização de produtos e serviços, marketing e internacionalização.

3PL: Main Gateway of the Port of Leixões
This highly innovative subsystem has shown
itself to be a benchmark, and has become the
object of numerous study visits.
The candidacy of this project was formalised
with the New North prize, in the category Innovative North.
The principal interventions in this subsystem
were:
• Entry into production of the Export Warehouse;
• Specification and development of the Contingency Plan;
• Treatment in real time of Management Information; From an operational perspective, for
the management of daily peaks and regulatory intervention; top management, for
monitoring and continuous approval of the
global performance.

3PL: Portaria Principal do Porto de Leixões
Este subsistema, de fortíssimo cariz inovador, tem vindo a demonstrar-se como site
de referência, sendo objecto de inúmeras visitas de estudo.
Foi formalizada candidatura deste projecto ao Prémio Novo Norte, na categoria
Norte Inovador.
As principais intervenções neste subsistema foram:
• Entrada em produção do Armazém de Exportação;
• Especificação e desenvolvimento do Plano de Contingência;
• Tratamento em real-time da Informação de Gestão: de cariz operacional, para
a gestão dos picos diários e intervenção reguladora; de gestão de topo, para
aferição e melhoria contínua do desempenho global.
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PCOM: Plataforma Comum de Gestão Portuária (JUP v1)

PCOM: Port Management Common Platform (JUP v1)

Esta plataforma implementa no “nó porto” o conceito da JUP (Janela Única Portuá-

This platform, implements in the port segment
the concept of JUP (Single Port Window),
establishing the brokerage of information
among the various actor participants in the
port processes.

ria), estabelecendo o brokerage da informação entre os vários actores intervenientes nos processos portuários.
O exercício de 2009 pautou-se pelo esforço contínuo de estabilização desta plataforma, de forma a permitir a previsibilidade dos serviços que através dela são prestados, pré-requisito para o sucesso do SGQ (Sistema de Gestão da Qualidade).
De igual forma, desenvolveu-se um esforço de assessoria às implementações nas
Agências de Navegação, criando-se assim condições para o sucesso da obrigatoriedade de entrega do manifesto electrónico (decisão de 2009.12.11), e consequente erradicação do suporte papel.
Em fecho de exercício, nota-se que esta plataforma processa já, em Leixões, cerca
de 200 mil mensagens por mês, o que corresponde a 2,4 milhões de mensagens
electrónicas por ano, nos seus vários canais de comunicação.
Nesse sentido, constituiu-se como preocupação fundamental a fiabilização do desempenho nos diversos canais, com especial relevância para o canal com o TCL.
Apraz-nos registar aqui os resultados deste esforço conjunto, cuja responsabilidade da melhoria sustentada se atribui a um cada vez melhor desempenho do
Concessionário.

The 2009 financial year was characterised by
the continual effort towards stabilization of this
platform, in order to permit a preview of services which are rendered through it, prerequisite
for the success of the SGQ (System of Quality
Management).
Equally, an effort was developed to advise on
the implementations of the Shipping Agencies,
thus creating conditions for the success of the
obligation to deliver by electronic manifest (decision of 11 December 2009), and subsequent
elimination of paper backup.
At the end of the fiscal year, it may be noted
that this platform already processes in Leixões,
about 2000 messages per month, which corresponds to 2.4 million electronic messages per
year, in its various channels of communication.
In this sense, the reliability of performance in
the different channels has become a fundamental concern, with special relevance for the
channel with the TCL.
We should mention here the results of this joint
effort, responsibility for the sustained improvement is attributable to an ever better performance by the Concessionaire.
SIP: Integrated Weighing System

SIP: Sistema Integrado de Pesagens
Entrada em produção do SIP em 2009.
Complementarmente ao projecto da Portaria Principal, este projecto ofereceu um
serviço de pesagens perfeitamente integrado com a escala dos camiões no Porto
de Leixões.
Como benefícios fundamentais atingidos:
• A integração das pesagens como serviço integrado com a “escala” do camião no Porto de Leixões;

The SIP entered into production in 2009.
Along with the Main Gateway project, this
project offered a weighing system perfectly
integrated with the truck scales at the Port of
Leixões.
The fundamental benefits achieved were:
• The integration of weighing as a service integrated with the truck scale of the Port of
Leixões;
• The visibility and classification of weighing
with the scale of the vessel in question;
• A significant reduction in the effort and cost
of operation of the subsystem.

• A visibilidade e enquadramento da pesagem com a escala do navio a que
respeita;
• A redução significativa do esforço e custo de operação do subsistema.
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7.2. Internal Subsystems at
APDL
ERP: Enterprise Resource Planning
In the previous fiscal year, work was developed
to identify and document the internal processes; an analysis was performed on the ability of
the old ERP to be constituted as a platform to
accompany the challenges of empowerment of
APDL’s internal management.
Since the conclusion was reached that it was
impossible to maintain the previous platform,
a public tender was launched to substitute the
ERP.
At the same time, several activities were developed to formalise some aspects of the transversality of the internal processes, to allow the
employees to become familiar with the new
paradigm.
The approval option fell on the SAP platform,
whose first implementation phase, the objective
of which was to alter the core of the system, occurred up to the end of the fiscal year.
At the same time, a pilot was developed in the
business area warehouse, covering the needs
of management of the Statistical Bulletin.
Although a project of this type is always a
traumatic process for any business, the strong
transversal involvement of the organization allowed a strong and peaceful start-up of the
ERP in production.

7.2. Subsistemas Internos na APDL
ERP: Enterprise Resource Planning
No exercício anterior, foram desenvolvidos trabalhos de identificação e documentação dos processos internos, efectuada uma análise de valor sobre a capacidade
do antigo ERP se constituir como plataforma para acompanhar os desafios de
capacitação de gestão interna da APDL.
Tendo sido então concluída a inexequibilidade de manter a anterior plataforma, foi
lançado um concurso público internacional para a substituição do ERP.
Paralelamente, foram desenvolvidas algumas acções para formalizar alguns aspectos de transversalidade dos processos internos, habituando assim os colaboradores da empresa no novo paradigma.
A opção de adjudicação recaiu sobre a plataforma SAP, cuja primeira fase de
implementação, objectivando a substituição do core do sistema, ocorreu até final
deste exercício.
Complementarmente, foi desenvolvido um piloto na área de business warehouse,
cobrindo as necessidades de geração do Boletim de Estatística.
Pese embora um projecto deste teor seja inevitavelmente um processo traumático
para qualquer empresa, o forte envolvimento transversal da organização permitiu
um arranque firme e pacífico do ERP em produção.
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8.
recursos humanos
Human resources

8.1 Políticas e principais indicadores

8.1 Policies and main
indicators

A política de gestão de recursos humanos assenta numa permanente aposta na

The management policy of human resources
rests on a permanent wager on the professional and personal increase in value of each of the
workers, who play a vital role in the company,
and are essential to a management that is permanently aligned with the strategic objectives
of the company.

valorização profissional e pessoal de todos os trabalhadores e trabalhadoras,
constituindo um património fulcral da Empresa, essencial a uma gestão permanentemente alinhada com os objectivos estratégicos da empresa.
Por isso, a aposta numa visão da gestão do projecto profissional de todos, e cada
um, dos trabalhadores da empresa, tendo em consideração a permanente adaptação às necessidades de cada sector operacional, ou estruturas de apoio, tem-se
mostrado determinante para o envolvimento e motivação de todos e o sucesso da
empresa.
Nessa medida, a elaboração de um plano anual de necessidades de formação
profissional, com a participação de todos os interessados e o apoio a outras iniciativas formativas que se mostrem relevantes para o sucesso profissional e pessoal
de qualquer trabalhador, assumiu em 2009 um papel de ferramenta de gestão
concretizadora da desejada participação de todos na política de gestão de recursos humanos da empresa. É de destacar o apoio dado no âmbito das Novas
Oportunidades, traduzido no acompanhamento de toda a actividade certificadora
no Centro de Formação da empresa durante o horário normal de trabalho, o que foi
altamente incentivador para que 7 trabalhadores obtivessem o ensino básico – 9º
ano e 3 o ensino secundário-12º ano.
Por outro lado, assumindo-se a APDL como uma empresa Socialmente Responsável, com um modelo de gestão que perspectiva o seu crescimento numa lógica de desenvolvimento sustentável, com respeito pelos valores ético-sociais mais
relevantes na nossa sociedade, a política de gestão dos recursos humanos tem
subjacente uma dimensão de apoio social e à família, o que tem constituído um

Therefore, the wager on a management vision
of professionalism for each and every worker
in the company, taking into account the permanent adaptation to the needs of each operational sector, or support sectors, has proved to
be a determining factor for the involvement and
motivation of everyone and the success of the
company.
Thus, the preparation of an annual plan of professional training needs with the participation
of all interested parties and the support for
other training initiatives which are shown to be
relevant for the professional and personal success of any worker, in 2009 took on the role of
concrete management of the desired participation of everyone in the management policy of
human resources of the company. We should
note the support given in the context of New
Opportunities, translated to monitoring of all
certification activity at the company’s training
centre during the normal work day, which highly
motivated 7 workers to achieve their basic education, 9th grade, and 3 to achieve secondary
education, 12th grade.
On the other hand, assuming that APDL is a
socially responsible company, with a management model that builds its growth on a logic of
sustainable development, with respect for the
most relevant ethical-social values in our society, the policy of the management of human resources has an underlying dimension of social
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support and support of the family, which has
constituted an element of stability and strong
professional and social cohesion, distinctive
in the manner the company asserts itself as a
Company-Citizen.

elemento de estabilidade e de forte coesão profissional e social, distintivo da forma
como a empresa se assume como uma Empresa – Cidadã.

QUADRO DE PESSOAL – 31 DE DEZEMBRO
STAFF structure – 31ST DECEMBER

EFECTIVOS
PERsonnel
h
M
m
W
ACTIVOS
ACTIVE
h
M
m
W

2009

2008

VAR. %

211

219

-3,7%

133

137

78

82

218

224

137

141

81

83

-2,7%

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

Taking into consideration the implementation of
new computer tools in support of the activity and
inherent rationalization of administrative procedures, along with a policy directed to mobility and
functional versatility, it was possible to adjust the
staff to the real needs of the company, allowing
through methods of incentive and retirement, a
decrease in the available staff by 2.7%.
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Tendo em consideração a implementação de novas ferramentas informáticas de
suporta à actividade e a inerente racionalização de procedimentos administrativos,
a par de uma política vocacionada para a mobilidade e polivalência funcional, foi
possível ajustar o quadro de pessoal às reais necessidades da empresa, permitindo através de medidas de incentivo a aposentação, uma diminuição do activo de
pessoal em 2,7%.
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NÍVEIS DE HABILITAÇÕES
QUALIFICATION Levels

ENSINO BÁSICO
PRIMARY EDUCATION
h
M
m
W
ENSINO SECUNDÁRIO
SECONDARY EDUCATION
h
M
m
W
ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO
HIGHER EDUCATION - POLYTECHNIC
h
M
m
W
ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO
HIGHER EDUCATION - UNIVERSITY
h
M
m
W

2009

2008

VAR. %

62

73

-15,1%

49

57

13

16

56

54

23

20

33

34

12

14

11

13

1

1

88

83

54

51

34

32

Na sequência do apoio a projectos de valorização pessoal e à contratação de
profissionais para o exercício de funções mais qualificadas, verificou-se uma generalizada variação positiva no nível habilitacional dos trabalhadores e trabalhadoras
da empresa, sendo de destacar que cerca de 40% possuem uma habilitação ao
nível de licenciatura.
Por outro lado, no âmbito da Iniciativa das Novas Oportunidades decorreu nas
instalações e com o apoio da empresa, um processo de reconhecimento, validação e certificação de competência de que resultou a atribuição do 12º ano a três
trabalhadores e do 9º ano a outros sete.

3,7%

-14,3%

6,0%

As a consequence of projects of personal enhancement and the hiring of professionals for
the exercise of functions for which they are
most qualified, we noted a general positive variation in the qualification levels of the workers of
the company, and noted that around 40% had
qualifications at the graduation degree.
On the other hand, in the context of the New
Opportunities Initiative, within our facilities and
with the help of the company, a process of recognition, validation and certification of competence occurred that resulted in the attribution
of 12th grade to 3 workers and 9th grade to
another 7.
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ACTIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS
PERSONNEL BY OPERATING AREA

2009

2008

VAR. %

89

87

2,3%

76

75

13

12

28

27

21

21

7

6

16

16

11

11

5

5

COMERCIAL e gestão domínio público
comercial and public domaine management
h
M
m
W

13

11

4

3

9

8

gestão e serviços de apoio
MANAGEMENT AND BACKUP SERVICES
h
M
m
W

72

83

25

31

47

52

218

224

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, SEGURANÇA E AMBIENTE
PORT OPERATIONS, SECURITY AND ENVIRONMENT
h
M
m
W
OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS
WORKS AND INFRASTRUCTURES
h
M
m
W
logística e INFORMÁTICA
LOGISTICS AND COMPUTERS
h
M
m
W

TOTAL

About 40% of the active personnel are affected in the operational areas, most notably
an ever greater number of women performing
activities normally associated with men, especially in the sector of control of navigation and
commodities.
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3,7%

0,0%

18,2%

-13.3%

-2,7%

Cerca de 40% do activo de pessoal está afecto às áreas operacionais, sendo de
destacar um cada vez maior número de mulheres no desempenho de actividades
normalmente vocacionadas para os homens, designadamente no sector do controlo da navegação e mercadorias.
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REGIME DE TRABALHO
WORKING HOURS 

2009

2008

VAR. %

HORÁRIO NORMAL FIXO
FIXED REGULAR SCHEDULE

63

64

-1,56%

HORÁRIO DE TURNO
SHIFT SCHEDULE

15

15

0,0%

140

145

-3,4%

ISENÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
WORK SCHEDULE EXEMPTION

Face à necessidade de garantir a plena operacionalidade do Porto de Leixões
durante 24 horas/dia e 365 dias/ano, o que implica a afectação em regime de permanência de trabalhadores a vários serviços, de que se destaca o sector das Operações Marítimo - Portuárias e de Segurança da Navegação, que incluiu o serviço
de Pilotagem e do Vessel Traffic Services - “VTS”, todos os trabalhadores afectos
àqueles serviços estão integrados em regimes de horário de trabalho de turno/IHT.
A consagração destes regimes de trabalho, permitem uma prestação de serviço
contínua, minimizando o número de trabalhadores, ajustando-se os seus horários
de trabalho às efectivas necessidades operacionais.

Faced with the need to guarantee full operation
of the Port of Leixões 24 hours a day and 365
days a year, which implies full-time use of workers in different services, notably the Maritime
- Port Operations and Navigation Safety sector,
which includes the service of pilot and Vessel
Traffic Services (VTS), all workers involved in
these services are integrated in the shift work
regimes /IHT.
The consecration of these work regimes, allows
continuous rendering of services by minimizing
the number of workers and adjusting their work
schedules to meet operational needs.

TAXA DE ABSENTISMO
ABSENTEEISM RATE

TAXA DE ABSENTISMO
ABSENTEEISM RATE

2009

2008

VAR. %

3,87%

2,66%

45,5%

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

Apesar de estarem implementados mecanismos de controlo e incentivo a efectividade de serviço, a ocorrência de sete situações de gozo de licença ao abrigo do
regime jurídico da protecção da parentalidade teve como consequência o agravamento do índice de absentismo.

Although mechanisms exist to control and motivate service, the occurrence of seven situations of use of leave under the legal regime of
parental leave had a consequence an increase
in the rate of absenteeism.
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8.2. Composition of
Personnel Costs

8.2. Estrutura de Custos com Pessoal

The structure of personnel costs covers two
significant segments – fixed and permanent
remunerations and obligations relative to the
complementary health system.

A estrutura de custos com pessoal integra dois segmentos significativos - remunerações certas e permanentes e encargos com o sistema complementar de saúde.

2009

2008

VAR. %

10 498 154

10 380 274

1%

364 226

289 931

26%

5 956 527

5 959 590

0%

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
OVERTIME

104 612

106 684

-2%

SUBSÍDIO DE TURNO
SHIFT SUBSIDY

381 153

364 087

5%

1 228 936

1 200 015

2%

563 624

576 510

-2%

59 803

36 248

65%

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL
OTHER personnel COSTS

320 782

396 577

-19%

ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES
COSTS OVER REMUNERATION

1 515 137

1 450 631

4%

2 130 352

2 180 858

-2%

163 251

197 502

-17%

1 967 101

1 983 356

-1%

302 833

279 144

8%

298 408

274 722

9%

4 237

4 422

-4%

12 927 986

12 840 276

0,68%

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS (1)
REMUNERATIONS AND expenses (1)
REMUNERAÇÃO DOS CORPOS SOCIAIS
social bodies REMUNERATIONS
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
FULL-TIME EMPLOYEE REMUNERATION

SUBSÍDIO I.H.T.
ewt SUBSIDY (WORK SCHEDULE EXEMPTION)
OUTRAS REMUNERAÇÕES
OTHER REMUNERATIONS
PENSÕES
PENSIONS

SUBSISTEMA DE SAÚDE (2)
HEALTH SUBSYSTEM (2)
DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS)
EXPENSES DURING THE FINANCIAL YEAR (Assets)
RESPONSABILIDADES FUTURAS
FUTURE LIABILITIES
PRESTAÇÕES SOCIAIS (3)
welfare charges (3)
DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS)
EXPENSEs DURING THE FINANCIAL YEAR (Assets)
RESPONSABILIDADES FUTURAS
FUTURE LIABILITIES
TOTAL=(1)+(2)+(3)

UNID UNIT: EUROS

The increase in the amount of remunerations
paid to the social bodies results exclusively
from the fact that with the alteration of the bylaws of the company a Statutory Audit Board
was created, whose remunerations reported on
April of 2008 were only paid in 2009.

O agravamento do valor das remunerações pagas aos órgãos sociais resulta, ex-

Relative to the expenses with the complementary health system, which represented about
20% of personnel expenses, an alteration has
already been made to the existing regime, allow-

Relativamente aos encargos com o sistema complementar de saúde, que represen-
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clusivamente, do facto de com a alteração dos Estatutos da empresa se ter criado
o Conselho Fiscal, cujas remunerações reportadas a Abril de 2008 apenas foram
pagas em 2009.

tam cerca de 20% dos encargos com pessoal, foi já consagrada uma alteração ao
regime em vigor, passando todos os beneficiários com direito de inscrição na ADSE

R E LATÓR IO E CONTAS

a beneficiar daquele regime de protecção na doença, assumindo as Obras Sociais
uma função de mera complementaridade em algumas situações especificas.
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ing all beneficiaries with the right to registration
in ADSE to benefit from that regime of protection in illness, with the Social Works assuming a
merely complementary role in specific situations.

MASSA SALARIAL
PAYROLL

MASSA SALARIAL
PAYROLL

2009

2008

VAR. %

8 747 451

8 628 303

1,38%
UNID UNIT: EUROS

Apesar do aumento das tabelas salariais se ter situado em 2,5% e de se terem
verificado várias situações de evolução e valorização na carreira profissional, as
medidas de gestão implementadas, cujos efeitos só se verificarão em pleno no ano
de 2010, conduziram a que o valor da massa salarial sofresse um agravamento de
apenas 1,38%.
A consagração de uma medida de gestão de incentivo a aposentação voluntária
permitiu criar condições para que 11 trabalhadores solicitassem a sua aposentação ao abrigo do regime legal instituído pela Lei nº 11/2008, de 20 de Fevereiro.

Despite the increase in the salary tables being
at 2.5% and the existence of several situations
of the evolution and enhancement in professional career valuation, the management methods implemented, whose effects will only be
fully shown in the year 2010, were such that
the value of the salary package suffered an increase of only 1.38%.
The consecration of a management method
of incentive to voluntary retirement allowed us
to create conditions so that 11 workers asked
for their retirement under the legal system instituted by Law No, 11/2008 of 20 February.

áreas de negócio específicas, permitiu continuar a renovação do quadro de pessoal.

This initiative, along with the hiring of 5 Superior Technicians in specific business areas, allowed us to continue to renew the staff.

8.3. Saúde Ocupacional

8.3. Occupational Health

Esta iniciativa, complementada com a contratação de 5 Técnicos Superiores para

Mantendo-se o princípio de obrigatoriedade de exame médico anual, por força da
existência de algumas situações de ausência prolongada por acidente e maternidade, 12 trabalhadores não realizaram em 2009 o seu exame.

In keeping with the principal of mandatory annual medical exams, due to the existence of
some cases of prolonged absence for accident
and maternity, 12 workers did not have exams
in 2009.

EXAMES MÉDICOS
MEDICAL EXAMINATIONS

2009

2009

VAR. %

EXAMES PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS
COMPULSORY periodic examinations

207

219

-5,5%

EXAMES DE ADMISSÃO E OCASIONAIS
admission AND OCCASIONAL EXAMS

49

66

-25,8%
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The investment in training and sensitivity for
professional risks and the involvement of all
workers, with special reference to the respective leadership, in compliance with the best
practices implemented, allowed us to reduce
accidents by 42.5%.

O investimento feito em formação e sensibilização para os riscos profissionais e o
envolvimento de todos os trabalhadores, com especial referência para as respectivas chefias, no cumprimento das boas práticas implementadas, foi possível reduzir
a sinistralidade em 42,9%.

SINISTRALIDADE
ACCIDENTS

2009

2008

VAR. %

COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA
WITH TEMPORARY INCAPACITY

3

5

-40,0%

SEM INCAPACIDADE
WITHOUT INCAPACITY

1

2

-50,0%

TOTAL

4

7

-42,9%

By reducing the number of accidents with leave
and maintaining the number of working hours,
there was a significant reduction in the frequency index.
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Tendo reduzido o número de acidentes com baixa e mantendo-se o potencial
de horas de trabalho, registou-se uma significativa redução do índice de frequência.
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ÍNDICE DE FREQUÊNCIA
FREQUENCY INDEX 

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA
FREQUENCY INDEX

2009

2008

VAR. %

8,36

13,44

-37,8%

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

ÍNDICE DE GRAVIDADE
SERIOUSNESS INDEX

ÍNDICE DE GRAVIDADE
SERIOUSNESS INDEX

2009

2008

VAR. %

0,12

2,61

-95,4%

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

O número de dias de ausência ao trabalho por acidente também diminui de 417
para 44, pelo que o índice de gravidade apresenta uma significativa redução.

The number of days of absence from work due
to accident also was reduced from 417 to 44,
so that the seriousness index showed a significant reduction.
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9.
Centro de Formação
Training Centre

Em 2009, o Centro de Formação arrancou com uma nova área de actividade, mais
direccionada para a prestação e venda de serviços, em paralelo com a actividade
tradicional de formação nas suas várias vertentes – formação interna, externa, a
terceiros e cooperação.
Dispondo de know how específico e colaboradores com uma vasta experiência
nas principais áreas de gestão, o Porto de Leixões surgiu com oferta em três vectores fundamentais de apoio ao negócio portuário – consultoria, prestação de
serviços e formação profissional.
A disponibilidade para se adaptarem conteúdos e soluções à medida, foi uma mais
valia que também contribuiu para o facto de se terem superado as expectativas,
com a adjudicação de sete das propostas apresentadas.
Os indicadores de 2009 apresentam uma variação positiva em relação ao número
de participantes que, pela primeira vez, ultrapassou a fasquia das 1.000 presenças. Também em relação ao volume de formação, registou-se um aumento significativo, a que não terão sido alheias as vendas de prestações de serviços.

In 2009, the Training Centre opened with a
new area of activity, more directed to rendering
and selling of services, along with the traditional activity of training in its various components
- internal, external training, training to third parties and cooperation.
Having available specific know-how and collaborators with wide experience in the main
management areas, the Port of Leixões had
offerings in three basic support areas of port
business – consulting, providing services and
professional training.
The availability to adapt contents and solutions as needed was an advantage that also
contributed to the fact that expectations were
surpassed, with the approval of seven of the
proposals presented.
The 2009 indicators presented a positive variation in relation to the number of participants
who, for the first time, surpassed the threshold of 1,000 attendees. Also, with regard to
the volume of training, there was a significant
increase, which would also include the sale of
providing services.

RESUMO DE INDICADORES – 2007 /2009
SUMMARY OF INDICATORS – 2007 /2009

2007

2008

2009

ACÇÕES
courses

151

152

153

PARTICIPANTES
PARTICIPANTS

858

919

1 152

20 032

22 415

40 744

VOLUME FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME
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9.1. Personnel Training
The 2009 training plan, in search of the objectives defined at the beginning of the year,
carried out predicted activities, along with other
non-predicted activities, both internally as well
as on the outside.
In the total of activity (internal and external
training) in 2009, the numbers show a decrease in the number of actions and in the volume of training, as in the following chart.
On the other hand, there was greater participation by active employees of the company in
training activities at the Centre or outside, in
relation to previous years.

9.1. Formação de Activos
O plano de formação de 2009, indo de encontro aos objectivos definidos no início
do ano, concretizou a realização de acções previstas, em paralelo com outras acções não previstas, tanto internas, como no exterior.
No total da actividade (formação interna e externa) em 2009, os números assumem um decréscimo no número de acções e no volume de formação, como decorre do quadro que se segue.
Em contrapartida, houve uma maior participação de activos da empresa em acções de formação no Centro ou no exterior, em relação aos anos anteriores.

RESUMO DE INDICADORES – FORMAÇÃO INTERNA E EXTERNA – 2007 /2009
SUMMARY OF INDICATORS – INTERNAL AND EXTERNAL TRAINING – 2007 /2009

2007

2008

2009

ACÇÕES
ACTIONS

108

104

85

PARTICIPANTES
PARTICIPANTS

496

435

570

7 848

8 657

7 588

VOLUME FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME

Although it does not refer to the training of
workers of APDL, there were 50 actions of internal training and 35 of external training, for
a total of 85 actions, with 570 participations,
and corresponding to a global volume of 7,588
hours of training.

Ainda no que se refere à formação dos trabalhadores da APDL, foram realizadas

The distribution of actions and participants by
type shows the following composition:

A distribuição de acções e participantes dentro de cada tipologia, apresenta a

50 acções como formação interna e 35 como formação externa, num total de 85
acções, com 570 participações e correspondendo a um volume global de 7.588
horas de formação.

seguinte composição:
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Formação de Activos no Exterior
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External Training of Active Personnel

ACÇÕES EXTERNAS
EXTERNAL courses

120

120
100
80

96
68

71
54

60
40

35

Nº de Acções N.º of Courses
Nº de Participantes N.º of Participants

20
0
2007

2008

2009

Training of Active Personnel at the Training
Centre

Formação de Activos no Centro de Formação

ACÇÕES INTERNAS
INTERNAL courses
516

540
480
400

420
360

315

300
240
180
Nº de Acções N.º of Courses
Nº de Participantes N.º of Participants

120
60

40

50

33

0
2007

No que respeita ao Índice de Formação, (volume de formação sobre o activo médio), a formação dos activos, em 2009, registou um valor inferior a 2007 e 2008

2008

2009

With respect to the Training Index, (volume of
training of the average active employee), the
training of active personnel in 2009 registered
a value inferior to 2007 and 2008.
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Evolution of the Trainning Index

Evolução do Índice de Formação

EVOLUÇÃO DO ÍNDICE DE FORMAÇÃO
Evolution of the training Index
50
40,7

39,2

40

30

38
34,3

28,8

26,2

20
2004

9.2. Cooperation
Since APDL has excellent facilities for development of professional training courses, constructed from the ground up for this purpose,
and also has a vast experience and culture
of professional training and an entrenched
capacity that greatly surpasses the internal needs of the company itself, the Board
of Directors defined as a priority strategy in
the training area that it should be directed to
a target audience in the port community of
Leixões, but not only that. It should also consider some intervention in the area of ports of
the PALOP (African Countries of Portuguese
Official Language).
Thus, giving continuity to the project started
in 2002, in the sense of widening and extending the scope of training activity to a
component of cooperation, there were some
initiatives in 2009 specifically for Angola and
Cape Verde.
Participations by country
Four countries were involved in the courses
mentioned above. Angola; Guinea-Bissau;
Cape Verde and S. Tomé and Príncipe, participated in initiatives whose number of trainees
and volume of training are presented below.
It is notable for the fact that, similar to previous years, training was developed locally by
ENAPOR – Empresa Nacional de Portos de
Cabo Verde.

2005

2007

2008

2009

9.2. Cooperação
Dispondo a APDL de excelentes instalações para o desenvolvimento de cursos de
formação profissional, construídas de raiz para o efeito, dispondo também de uma
larga experiência e cultura de formação profissional e constatada uma capacidade
instalada que em muito ultrapassava as necessidades internas da própria entidade, definiu o Conselho de Administração, como estratégia prioritária na actividade
formativa que a mesma se passasse a direccionar para um público-alvo centralizado na Comunidade Portuária de Leixões, mas não só. Deveria igualmente ser
considerada alguma intervenção na área da cooperação com portos dos PALOP.
Assim, dando continuidade ao projecto iniciado em 2002, no sentido de alargar
e estender o âmbito da actividade formativa a uma componente de cooperação,
registaram-se algumas iniciativas em 2009 especialmente com Angola e Cabo
Verde.

Participações por países
Estiveram envolvidos participantes de quatro países nos cursos adiante referidos.
Angola; Guiné-Bissau; Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, participaram em iniciativas de formação cujo número de formandos e volume de formação abaixo se
apresentam. Destaca-se o facto de, à semelhança do que aconteceu em anos
anteriores, se ter desenvolvido localmente, formação para a ENAPOR – Empresa
Nacional de Portos de Cabo Verde.
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FORMANDOS
TRAINEES

ANGOLA
ANGOLA
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VOLUME DE
FORMAÇÃO
TRAINING VOLUME

14

2009

CURSOS
Courses

CONCESSÕES E TARIFAS PORTUÁRIAS (7)
ORGANIZAÇÃO PESSOAL E GESTÃO DO TEMPO (5)
NOÇÕES GERAIS DE CONTABILIDADE (1)
EXCEL AVANÇADO (1)
213
CONCESSIONS AND PORT TARIFFS (7)
PERSONAL ORGANISATIONS AND TIME MANAGEMENT (5)
GENERAL NOTIONS OF ACCOUNTING (1)
ADVANCED EXCEL (1)

GUINÉ-BISSAU
GUINea-BISSAU

8

192

Excel Avançado (6)
Concessões e tarifas portuárias (2)
ADVANCED EXCEL (6)
CONCESSIONS AND PORT TARIFFS (2)

CABO VERDE (Leixões)
CAPE VERDE (Leixões)

2

42

ISPS (2)
ISPS (INTERNATIONAL SHIP AND PORT FACILITY
SECURITY) (2)

33

462

Organização Pessoal e Gestão do Tempo (33)
PERSONAL ORGANISATIONS AND TIME
MANAGEMENT (33)

2

42

Planeamento e Controlo de Gestão (2)
MANAGEMENT PLANNING AND CONTROL (2)

59

951

CABO VERDE (CABO VERDE)
CAPE VERDE (CApe VERDE)
S. TOMÉ E PRÍNCIPE
S. TOMe and principe
TOTAL

9.3. Formação à medida
No âmbito da formação realizada “à medida”, o destaque vai para as Prestações
de Serviços que superaram, em número, as três propostas que o departamento
assumiu como meta. Assim, foram concretizadas as seguintes vendas de serviços:
•A
 tlântico Line – Açores
•A
 PRAM – Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, S.A.
•P
 ortos dos Açores, SGPS

9.3. customised training
Within the context of customised training, the
most outstanding was for Service Providing that
surpassed, in number, the three proposals that
the department assumed as a goal. Thus, the
following were achieved as sales of services:
• Atlântico Line – Azores
• APRAM – Administração dos Portos da
Região Autónoma da Madeira, S.A.
• Portos dos Açores, SGPS

•A
 PSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A.

• APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A.

•E
 NAPOR – Empresa Nacional de Portos de Cabo Verde

• E NAPOR – Empresa Nacional de Portos de
Cabo Verde

• Centro de Formação do Porto do Instituto de Emprego e Formação Profissional

• Centro de Formação do Porto do Instituto de
Emprego e Formação Profissional

• Charon – Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A.

• Charon – Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância, S.A.

Esta diversidade de entidades revela a capacidade de adaptação às necessidades
do cliente e o reconhecimento do Centro de Formação como entidade formadora.
No âmbito da formação realizada também à medida com os portos dos PALOP,
refere-se a continuidade do Projecto de Formação desenvolvido por solicitação da
ENAPOR – Empresa Nacional de Portos de Cabo Verde, realizado localmente e
com custos suportados por aquela entidade.

This diversity of entities reveals the ability to
adapt to the needs of the client and the recognition of the Training Centre as a training entity.
Within the context of customised training with
the PALOP ports, we refer to the continuity of
the Training Project developed at the request
of ENAPOR – Empresa Nacional de Portos de
Cabo Verde, carried out locally and with costs
subsidized by that entity.
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10.
Marketing e Relações
Públicas
marketing and public relations
O Porto de Leixões desenvolveu em 2009 um conjunto de iniciativas com o objectivo de captar novos negócios, expandir o seu hinterland, reforçar o bom relacionamento com os múltiplos stakeholders e tentar influenciar a opção pela via marítima.
O foco no cliente baseou-se em promover uma relação sólida e de longo prazo
com os nossos parceiros incluindo, entre outros, armadores, agentes de navegação, carregadores, companhias de cruzeiros, transitários e operadores logísticos.
Um aspecto fundamental desta estratégia comercial tem sido a avaliação regular
do grau de satisfação dos utilizadores dos serviços oferecidos pela Administração Portuária. Com este propósito, realizaram-se inquéritos específicos dirigidos
a diferentes públicos que abrangeram agentes de navegação, comandantes de
navios que escalaram o porto e utilizadores das infra-estruturas. Os resultados foram globalmente muito positivos e encorajadores, e permitiram uma mais profunda
compreensão das necessidades e das expectativas dos clientes. Em paralelo com
os inquéritos, e contando com o envolvimento dos concessionários de operação
portuária, concretizou-se um programa alargado de visitas a clientes e potenciais
clientes, aprofundando alguns temas dos inquéritos e trabalhando em parceria na
procura de soluções. Numa segunda fase foram comunicadas as necessidades e
expectativas dos clientes aos diferentes níveis da organização facilitando a implementação de algumas acções de melhoria com base nos resultados obtidos.
A dinâmica de crescimento dos últimos anos do Brasil está a tornar este país
cada vez mais atractivo para os empresários portugueses. Com o objectivo de
aprofundar o conhecimento sobre o mercado Brasileiro e estabelecer contactos
concretos com possíveis parceiros comerciais, o Porto de Leixões organizou uma
Missão ao Brasil que decorreu em Abril, em paralelo com a Intermodal de S. Paulo.
Ainda na área comercial, o Porto de Leixões participou com um stand em cinco
Feiras. As feiras proporcionam condições de negociação imediata e a possibili-

In 2009 the Port of Leixões developed a group
of initiatives with the objective of capturing new
business, expanding its hinterland, reinforcing
good relations with multiple stakeholders and
attempting to influence the option for the maritime route.
The focus on the client is based on promoting
a solid and long-term relationship with our partners including, among others, shipping owners,
shipping agents, carriers, cruise companies,
forwarding agents and logistics operators. One
fundamental aspect of this commercial strategy
has been the regular assessment of the degree
of satisfaction of the users of the services offered by the Port Administration. To this end,
several specific surveys were taken directed
to different audiences that included shipping
agents, captains of vessels that docked at the
port, and infrastructure users. The results were
globally very positive and encouraging, and allowed a more profound understanding of the
needs and expectations of the clients. In addition to the surveys, and counting on the involvement of the concessionaires of the port
operation, an expanded programme was set up
of visits to clients and potential clients, broadening some of the themes of the inquiries and
working in partnership in the search for solutions. In a second phase, the needs and expectations of the clients were communicated to the
different levels of the organization, making it
easier to implement some of the improvement
actions based on the results obtained.
The growth dynamic of Brazil in the last few
years is making this country ever more attractive for Portuguese businesses. With the
objective of deepening the knowledge of the
Brazilian market and establishing concrete
contacts with possible commercial partners, the
Port of Leixões organized a Mission to Brazil
which occurred in April, along with the intermodal of São Paulo.
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Also in the commercial area, the Port of Leixões
participated with a stand at five trade fairs. The
fairs offered conditions for immediate negotiation and made it possible to create a permanent
commercial exchange. Besides the Intermodal
in São Paulo and the Logistic Transport in Munich, the Port of Leixões participated in the Logistics, Services and Transports Fair of Exponor
where the Logistic Platform of Leixões was
presented. In the area of cruise ships, the Port
of Leixões was present at the Cruise Shipping
in Miami and at Seatrade Europe in Hamburg.
With respect to the wager on the Motorways
of the Sea a series of initiatives was developed
with a view to launching the two projects of
Portugal-France Motorways of the Sea.
In conjunction with French ports – Rouen and
Brest – contacts were established with shipping owners better positioned to become partners in the project and two candidacies were
presented along with the Marco Polo project,
with one of them being approved even without
the necessary appraisal to obtain community
funds.
Also within the context of the Marco Polo Programme and in conjunction with the Port of
Aveiro and the Logistic Platform of Salamanca (Zaldesa), Leixões is involved in a learning
project to study the current problems in the
transport of commodities in the E-80 motorway
link and to study and propose intermodal alternatives whether maritime or rail. The candidacy
was approved in 2009 and it is anticipated its
execution will be extended to 2011.

dade de criar um intercâmbio comercial permanente. Para além da Intermodal em
S. Paulo e da Transport Logistic em Munique, o Porto de Leixões participou na
Feira de Logística, Serviços e Transportes da Exponor onde foi realizada a apresentação da Plataforma Logística de Leixões. Na área de Cruzeiros, o Porto de
Leixões esteve presente na Cruise Shipping, em Miami, e na Seatrade Europe, em
Hamburgo.
No que diz respeito à aposta nas Auto-estradas do Mar, desenvolveu-se um conjunto de iniciativas com vista ao lançamento de dois projectos de Auto-estradas
do Mar Portugal-França.
Em conjunto com portos franceses - Rouen e Brest - estabeleceram-se contactos
com armadores melhor posicionados para se tornarem parceiros no projecto e
foram apresentadas duas candidaturas conjuntas ao programa Marco Pólo, tendo
uma delas sido aprovada ainda que sem a valoração suficiente para obtenção de
fundos comunitários.
Ainda no âmbito do Programa Marco Polo e em conjunto com o Porto de Aveiro e a
plataforma logística de Salamanca (Zaldesa), Leixões está envolvido num projecto
de aprendizagem comum que visa estudar os constrangimentos que actualmente
se verificam ao transporte de mercadorias no eixo viário E-80 e estudar e propor
alternativas intermodais, quer de base marítima, quer de base ferroviária. A candidatura foi aprovada em 2009 e prevê-se que a sua execução se estenda até 2011.
Continuando com a aposta no relacionamento próximo com os diferentes stakehol-

Continuing with the drive to a close relationship with different stakeholders and enhancing
the teaching, cultural and marketing aspects
of the port, it should be noted that 60 study
visits were made to Leixões, meaning 2,617
students from different educational levels.
Besides, for the first time we celebrated “The
Day of the Port of Leixões”, opening the port
to the city and inviting the entire population to
participate in this festive event that included a
diverse programme and a massive outpouring
of the population that showed, in many ways,
their appreciation of the initiative.

ders e valorizando a vertente pedagógica, cultural e de marketing do porto é de

In the year 2009 we began the regular visit of
the ro-ro shipping owners and the cruise ship
companies. The fact that these activities were
not under concession required an increased
commercial effort by APDL.

às companhias de cruzeiros. O facto destas actividades não estarem concessiona-
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realçar as 60 visitas de estudo que Leixões acolheu, significando 2.617 alunos dos
mais variados graus de ensino. Além disso, celebrou-se pela primeira vez o “Dia
do Porto de Leixões”, abrindo o porto à cidade e convidando toda a população a
participar neste evento festivo, que contou com uma programação diversificada e
com uma massiva presença da população que, por várias formas, mostrou o seu
agrado pela iniciativa.
No ano de 2009 foi iniciada a visita, com regularidade, aos armadores de ro-ro e
das obriga a um esforço comercial acrescido por parte da APDL.

11.
investimento
investment

Em 2009, o Plano de Investimentos realizado pela APDL atingiu o montante de 17
milhões de euros, um nível inferior ao ano anterior em 26,7%.
Depois de um ano de conclusão de investimentos comparticipados pelo POAT –
Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes, no âmbito do QCA III, o
ano de 2009 foi o ano de arranque de investimentos comparticipados pelo POVT
– Programa Operacional de Valorização do Território e pelo O Novo Norte, Programa Operacional Regional do Norte, no âmbito do QREN – Quadro de Referência
Estratégico Nacional.

ADQUIRIDO
ACQUIRED
TRABALHO PRÓPRIO
self generated
TOTAL

In 2009, the Plan of Investment realized by
APDL reached the amount of 17 million euros,
a level inferior to the previous year by 26.7%.
After a year of concluding investments underwritten by POAT – Operational Programme for
Access and Transport, in the context of QCA III,
2009 was the year for starting investments underwritten by POVT – Territorial Enhancement
Thematic Operational Programme and by the
New North, The Northern Region Operational
Programme, in the context of QREN – The National Strategic Reference Framework.

2009

2008

2007

16 892

23 149

35 752

66

0

0

16 958

23 149

35 752
UNID. UNIT 1000 EUROS

O quadro seguinte apresenta a desagregação do investimento da APDL no ano
de 2009.

The following chart presents the breakdown of
investments of APDL in 2009.
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ACÇÕES/PROJECTOS
ACTIONS/PROJECT
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO DE LEIXÕES
STRATEGIC DEVELOPMENT PLAN of THE PORT OF LEIXÕES
AUMENTO DA CAPACIDADE DE NAVEGABILIDADE DO PORTO
INCREASE IN THE NAVIGABILITY CAPACITY OF THE PORT
Estabelecimento da Bacia de Rotação e Canal de Acesso à Doca 4 do Porto de Leixões
Establishment of the Rotation Basin and Access Channel to Dock 4 of the Port of Leixões
Alargamento do Vão Central da Ponte Móvel (cancelas + sobressalentes)
Expansion of the Central Span of the Drawbridge (Gates + Reserves)
TERMINAL MULTIUSOS
MULTIPURPOSE TERMINAL

2009
16 308
559
4
555
498

Reabilitação do Cais Acostável e Construção do Terminal Multiusos
Rehabilitation of the Berthing Quay and Construction of the Multipurpose Terminal

150

Terrapleno do Terminal Multiusos
Levelling of the Multipurpose Terminal

348

TERMINAL DE CRUZEIROS
CRUISE TERMINAL

1 273

Edifício do Terminal do Cruzeiros
Cruise Terminal Building

397

Obras Marítimas e Porto de Recreio
Maritime Works and Marina

876

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE DO TERMINAL PETROLEIRO
IMPROVEMENT OF THE OIL TERMINAL operating conditions
Recarga de Tetrápodes
Tetrapod Reinforcement
PORTARIA ÚNICA
Single GATEWAY
Via Interna de Ligação à VRI - VILPL (Expropriações)
Internal Connection Road to VRI - VILPL (Expropriations)
Portaria Principal do Porto de Leixões
Main Gateway of the Port of Leixões

3 582
3 582
492
96
320

Acesso aos Silos de Leixões
Access to the Leixões Silos

42

Parque de Camionistas
Lorry Drivers park

34

RECONVERSÃO DE ÁREA PARA CARGA CONTENTORIZADA
AREA RECONVERSION FOR CONTAINERISED CARGO
Aumento do Terrapleno do TCS
Increaseof the TCS Embankments
ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA
STRUCTURING OF THE LOGISTIC PLATFORM
Estudos e Projectos Plataforma Logística
Studies and Projects of the Logistic Platform

97
97
4 406
436

Acesso Rodoviário ao Pólo 1
Road Access to site 1

1 631

Pólos 1 e 2
sites 1 and 2

2 339
UNID. UNIT 1000 EUROS
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ACÇÕES/PROJECTOS
ACTIONS/PROJECT
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS E EDIFÍCIOS
REHABILITATION OF AREAS AND BUILDINGS
INCREMENTO DE ESPAÇOS DE "SOCIABILIDADE" DO PORTO
INCREASE IN “socializing” facilities OF THE PORT
Edifícios do Antigo Núcleo Oficinas da APDL
Buildings of the Former Workshop Nucleus of APDL

AN N UAL R E PORT

2009

2009
42
1 708
1 489

Estação de Passageiros
Passenger Station

33

Edifício dos Pilotos
Pilots Building

16

Núcleo da Sanidade Marítima
Nucleus of Maritime Health
MELHORIA DOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA E COLMATAÇÃO DE FRENTES URBANAS
IMPROVEMENT of the perimeter areas and enhancement OF URBAN FRONTS
Amarrações de Nova Ponte Móvel
Moorings of New Drawbridge

170
357
329

Avenida Antunes Guimarães
Antunes Guimarães Avenue

28

MONTE CASTÊLO E LIGAÇÃO SUL
MONTE CASTELO AND SOUTHERN LINK

24

CERTIFICAÇÃO DO PORTO
PORT CERTIFICATION
SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA
MARITIME AND PORT SAFETY
Sistemas de Ajuda à Operação Marítima
Systems of Assistance to Maritime Operations
Segurança Portuária - Controlo, Acessos e Videovigilância
Port Safety - Control, Accesses and Videosurveillance
Trem Naval
Naval Train
GESTÃO AMBIENTAL
ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA
GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM
PORTAL DO PORTO DE LEIXÕES
PORT OF LEIXÕES PORTAL
PORTAL INTERNO
INTERNAL PORTAL
ERP (Enterprise Resourse Planning)
ERP (Enterprise Resource Planning)
Portal Interno
Internal Portal
GESTÃO DOMINIAL
PUBLIC DOMAIN MANAGEMENT
Matosinhos (Equipamentos de Praia)
Matosinhos (Beach Equipment)
Porto
Porto
INFRA-ESTRUTURAS TIC
TIC Infrastructures
INVESTIMENTOS DE NATUREZA RESIDUAL E RECORRENTE
INVESTMENTS OF RESIDUAL AND RECURRENT NATURE
TOTAL INVESTIMENTO
TOTAL INVESTMENT

54
1 076
453
7
616
650
67
3
356
356
0
932
904
28
156
650
16 958
UNID. UNIT 1000 EUROS
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From the group of projects developed in 2009,
the main investments were:

Do conjunto de projectos desenvolvidos durante 2009 destacam-se como principais investimentos:

Embankments of Multipurpose Terminal of
the Port of Leixões.
Along with the recent project for the creation
of a New Multipurpose Terminal on the South
Mole of the Port of Leixões, in October of 2009
we started the widening, by about 5 hectares of the respective Embankment.
This investment, executed with underwriting by
POVT, will allow improvement of the exploration
conditions of the New Multipurpose Terminal
destined for the segments of the market related to Short Sea Shipping (TMCD) and with
the Motoways of the Sea (AEM): Ro-Ro cargo
and containerised cargo.
The New Multipurpose Terminal includes the
following facilities:
• Advance Quay of the South Mole with
310 m of length and service depths of
-8.50 m (ZHL), prepared for lowering to
-10.0 m (Z.H.L.).

Terrapleno do Terminal Multiusos do Porto de Leixões
Em complemento ao recente projecto de criação do Novo Terminal Multiusos no
Molhe Sul do Porto de Leixões, arrancou, em Outubro de 2009, a obra de ampliação, em cerca de 5 ha, do respectivo Terrapleno.
Este investimento, em execução com comparticipação comunitária do POVT, permitirá
melhorar as condições de exploração do Novo Terminal Multiusos destinado aos segmentos de mercado correlacionados com o Transporte Marítimo de Curta Distância
(TMCD) e com as Auto-estradas do Mar (AEM): carga Ro-Ro e carga contentorizada.
O Novo Terminal Multiusos compreende as seguintes facilidades:
• Cais de Avanço do Molhe Sul com 310 m de comprimento e fundos de
serviço a -8.50 m (ZHL), preparado para rebaixamento para -10.0 m (ZHL).

• Ro-Ro Ramp with 26 m of width and service depths of -8.50 m (Z.H.L.), prepared for
lowering to -10.0 m (ZHL).

• Rampa Ro-Ro com 26 m de largura e fundos de serviço a -8.50 m (ZHL),

•N
 ew Perpendicular Quay of the South
Mole with 155 m of length and service
depths of -8.50 m (ZHL), prepared for lowering to -10.0 m (Z.H.L.).

•N
 ovo Cais perpendicular ao Molhe Sul com 155 m de comprimento e fun-

• New Quay with approximately 50 m of
length and service depths of -5.00 m
(Z.H.L.).
• Dry Dock Ramp.

preparada para rebaixamento para -10.0 m (ZHL).

dos de serviço a -8.50 m (ZHL), igualmente preparado para rebaixamento
para -10.0 m (ZHL).
• Novo Cais com cerca de 50 m de comprimento e fundos de serviço a -5.00 m
(ZHL).

Logistic Port Platform of Leixões
To create added value to the commodities that
pass through Leixões, we are currently investing in the acquisition of land and accessibilities
to the Logistic Port Platform of Leixões. This is
comprised of two sites, located approximately
2 km from the port infrastructure and accessed
by the Internal Connection Road to the Port of
Leixões (VILPL), the exclusive access road to
the Port of Leixões.
With the community funding of POVT, the Access Road from Leixões to Site 1 of the
Logistic Platform is underway, that will save
about 11 km in the route of lorries connecting
between the Port of Leixões and that Site and
will allow the segregation of the commodities
heavy traffic from the urban traffic.
The investment in the Logistic Platform of
Leixões, contemplated in the Portugal Logístico, issued by the MOPTC in 2006 as one of
the Port Logistic Platforms of national interest,
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• Rampa de Varadouro.

Plataforma Logística Portuária de Leixões
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.

R E LATÓR IO E CONTAS

O investimento na Plataforma Logística de Leixões, contemplado no Portugal Logístico, divulgado pelo MOPTC em 2006 como uma das Plataformas Logísticas
Portuárias de interesse nacional, será desenvolvido através de uma PPP - Parceria
Público-Privada, do tipo concessão em regime de serviço público, tendo sido lançado em 24 de Setembro de 2009 o respectivo processo de concurso.
Foram obtidas as Declarações de Utilidade Pública do Pólo 1 e do Pólo 2 da
Plataforma Logística, respectivamente com 31 ha e 35 ha de área, estando já em
marcha o processo de aquisição de terrenos.
A Plataforma Logística Portuária de Leixões é uma oferta essencial para os clientes
que exigem um serviço integrado, constituindo um importante factor de integração
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will be developed through a PPP – Public-Private Partnership, of a concession type in the
regime of public service, with the respective
tender process having been launched on 24
September 2009.
The Declarations of Public Utility of Site 1
and Site 2 of the Logistic Platform were obtained with an area of 31 hectares and 35 hectares, respectively, and the process of acquiring
the land is now underway.
The Logistic Platform of the Port of Leixões is
an essential offering for clients who demand
an integrated service, constituting an important
factor of integration of the Port of Leixões in
the Motorways of the Sea.

do Porto de Leixões nas Auto-estradas do Mar.

Cruise Terminal of the Port of Leixões

Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

The investment of the New Cruise Terminal
of the Port of Leixões is being developed by
APDL in partnership with the University of
Porto (UP), further to a protocol established
between APDL, UP and the City Council of
Matosinhos (CMM) and will allow:

O investimento no Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões está a ser
desenvolvido pela APDL em parceira com a Universidade do Porto (UP), na sequência do protocolo estabelecido entre a APDL, a UP e a Câmara Municipal de
Matosinhos (CMM) e permitirá:
• Melhorar significativamente as condições de exploração do segmento do turismo de cruzeiros, através da criação de condições de acostagem de navios
de cruzeiros de maior dimensão, até 300 metros de comprimento,
• Potenciar o turismo náutico, através da criação de um porto de recreio para
170 embarcações,
• Reforçar a I&D e o empreendorismo na economia do mar, através da criação
de novos espaços laboratoriais, de experimentação e criação de ciência em
temas ligados ao mar e de espaços de exibição e divulgação científica.
Este investimento é constituído por duas obras principais:
•A
 s 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;
• O Edifício do Terminal, de elevado valor arquitectónico e grande capacidade
de resposta à diversidade funcional pretendida, em fase de revisão do projecto de execução, que, para além da estação de passageiros, também acolherá

• Significant improvement of the conditions
of exploration of the cruise ship segment of
tourism, through the creation of conditions
of mooring for larger cruise ships up to 300
meters in length,
• Make possible nautical tourism, through the
creation of a recreational port for 170 vessels,
• Reinforce R&D and entrepreneurship in the
sea economy, through the creation of new
laboratory spaces, for experimentation and
the creation of science in themes linked to
the sea and the areas of exhibition and scientific disclosure.
This investment is comprised of two main
works:
• Maritime works, begun in 2009 and including the front-quay, the rotation and
manoeuvre basin, the embankments for the
building, the recreational port (drawbridges)
and the reprofiling of the interior embankment of the South Mole;
• The Terminal Building, of high architectural value and a great capacity to respond
to the functional diversity needed, is in the
process of revising the project design. Besides a passenger terminal, it will also house
the Science and Sea Technologies Centre of the University of Porto, in the context
of the creation of a Science and Sea Technology Park.

o Centro de Ciência e Tecnologias do Mar, da Universidade do Porto, no
âmbito da criação do Parque de Ciência e Tecnologia do Mar.
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The New Cruise Terminal, an important component of investment in Leixões, a development
factor in the Northern Region of Portugal and
with a high contribution to carry out the vision
and strategic priorities of the Regional Sea
Agenda, will be co-financed by the Regional
Operational Programme of the North.

O Novo Terminal de Cruzeiros, uma importante componente de investimento em

Improvement of Maritime Accesses of the
Port of Leixões

Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto de Leixões

The following investments are noteworthy as
having impact on the improvement of maritime
accessibilities:

Com impactes na melhoria das acessibilidades marítimas, destacaram-se os se-

• The conclusion of the contract for the recharging of tetropods on the North Mole of
the Port of Leixões, allowing intensification
of maritime protection of the breakwater
and the improvement of conditions of manoeuvrability of vessels;
• The approval of the pilots barge, with exceptional conditions of stability of the platform
and helms, and hulls especially designed to
offer the best safety conditions to pilots;
• The development of the first phase of the
systems of navigation assistance, following
the recent investments in the improvement
of maritime accesses, with the new lighting
of the breakwater lighthouse of North Mole
and the South Mole.

Leixões, factor de desenvolvimento da Região Norte de Portugal e com elevado
contributo para a consecução da visão e prioridades estratégicas da Agenda Regional do Mar, será co-financiado pelo Programa Operacional Regional do Norte.

guintes investimentos:
•A
 conclusão da empreitada relativa à 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;
•A
 adjudicação de Lancha de Pilotos, com condições excepcionais de estabilidade da plataforma e lemes e cascos especialmente concebidos para
providenciar as melhores condições de segurança dos pilotos;
•O
 desenvolvimento da primeira fase dos sistemas de ajuda à navegação,
na sequência dos recentes investimentos na melhoria das acessibilidades
marítimas, com a nova iluminação do farol do quebra-mar, do Molhe Norte e
do Molhe Sul.

Information systems
The year 2009 was marked by investment in
the new ERP – Enterprise Resource Planning,
with the preparation of Financial, Logistical and
Human Resources aspects.
The objective of this project is to take advantage of the best international practices for the
reengineering of the processes, making interaction, monitoring and internal controls easier,
with positive impacts on the operational performance of the port, through the increased
speed of the administrative processes of operational support.
We should also mention the beginning of the
Quality Certification of the Port of Leixões,
which in the first phase is incidental in the process of the vessel.
This investment component seeks to set up
an offering of quality services, adjusted to the
needs of the market of the Port of Leixões
based on continued improvement of efficient
patterns of operation and the integration of
transport and logistics chains.

Sistemas de Informação
O ano 2009 foi marcado pelo investimento no novo ERP – Enterprise Resource Planning, com a preparação das vertentes Financeira, Logística e Recursos Humanos.
É objectivo deste projecto aproveitar as melhores práticas internacionais para
a reengenharia de processos, permitindo facilitar a interacção, monitorização e
controlo internos, com impactes positivos no desempenho operacional do porto,
através do acréscimo de celeridade dos processos administrativos de suporte às
operações.
Também merece registo o arranque da Certificação da Qualidade do Porto de
Leixões, a qual, nesta primeira fase, é incidente no processo do navio.
Esta componente de investimento objectiva a organização de uma oferta de serviços de qualidade, ajustada às necessidades do mercado do Porto de Leixões,
baseada na melhoria continuada dos padrões de eficiência da operação e na integração em cadeias de transporte e logísticas.
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Melhoria das Condições de Integração Urbana
• Foi iniciada a obra de requalificação dos edifícios do antigo núcleo das oficinas da APDL, as quais estão a ser transformadas num espaço de lazer
“in-door” aberto ao público;
• E foi concluída a empreitada dos equipamentos de apoio às praias de Matosinhos, essencialmente destinados a apoiar as escolas de surf.
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Improvement of the Conditions of Urban
Integration
• The work has begun on refurbishing the
buildings of the former Workshop Nucleus of
APDL, which are being transformed into an
indoor leisure area open to the public;
• The contract for support equipment for the
beaches of Matosinhos was concluded, primarily designed to assist the surf schools.
Projects of R&D and Cooperation

Projectos de I&D e Cooperação
Objectivando a promoção do Novo Terminal de Cruzeiros, a APDL tem em curso
duas iniciativas complementares entre si, o projecto Cruise Atlantic Europe e o
projecto C.T.U.R. –“ Cruise Traffic and Urban Regeneration of city port heritage as
a key for the sustainable economic, social and urban development”.
O Cruise Atlantic Europe é um projecto de cooperação internacional, que visa reforçar a posição do espaço Atlântico no mercado europeu do turismo de cruzeiros
pela criação e promoção de novos produtos turísticos que valorizem as dimensões
específicas da cultura e da identidade atlântica. Este projecto liderado pelo Porto
de Leixões conta com a participação dos portos de Cork, Bilbao, Corunha, Lisboa,
Dover e Lorient, em colaboração com um conjunto de entidades regionais e locais.
O projecto CTUR, em desenvolvimento com o apoio do Programa URBACT II (European Programme for Urban Sustainable Development), tem por objectivo a melhoria
da integração dos espaços de fronteira urbano-portuária através do desenvolvimento do turismo de cruzeiros. Liderado pelo Município de Nápoles, o consórcio do
projecto CTUR é constituído por 12 parceiros de diversos países, onde se inclui a
APDL e a Câmara Municipal de Matosinhos, em representação de Portugal.

In an attempt to promote the New Cruise Terminal, APDL currently has two complementary
initiatives, the Cruise Atlantic Europe and the
C.T.U.R. – “Cruise Traffic and Urban Regeneration project of city port heritage as a key for the
sustainable economic, social and urban development”.
Cruise Atlantic Europe is a project of international cooperation, which attempts to reinforce
the Atlantic area in the European cruise tourist market through the creation and promotion
of new tourist products that add value to the
specific dimensions of the culture and identity
of the Atlantic. This project is led by the Port
of Leixões also has the participation of the
ports of Cork, Corunha, Dover and Lorient, in
collaboration with a group of regional and local
entities.
The CTUR project developed with the support
of the URBACT II Programme (European Programme for Urban Sustainable Development)
has as its objective the improvement of the integration of spaces of the urban-port frontier
through the development of cruise ship tourism.
Led by the Municipality of Naples, the consortium
of the CTUR project is made up of 12 partners
of various countries, including APDL and the city
council of Matosinhos, representing Portugal.
Sources of financing

Fontes de financiamento
Neste exercício, o investimento concretizado pela APDL foi suportado em 33%
por financiamento externo e em 67% por financiamento próprio. O financiamento
externo corresponde à comparticipação comunitária dos POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes (FEDER) e à comparticipação do Orçamento de Estado, através do Cap. 50º.

As candidaturas que geraram as fontes de comparticipação externas foram:
• FEDER: VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões, Portaria Principal do Porto de Leixões, Melhoria das Acessibilidades Marítimas ao Porto
de Leixões, Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões e
Medidas Complementares, Melhoria das Condições de Segurança, Progra-

In this fiscal year, the investment by APDL
was supported in 33% by external financing
and 67% of its own financing. The external financing relates to the community subsidising
of POAT – Operational Programme for Access
and Transport (ERDF) and State Budget subsidies through Chapter 50.
The applications which generated the external subsidy sources were:
• E RDF: VILPL – Internal Connection Road
to the Port of Leixões, Main Gateway to the
Port of Leixões, Improvement of Maritime
Accesses to the Port of Leixões, Strategic
Development Plan of the Port of Leixões
and Complementary Measures, Improvement of Safety Conditions, Environmental
Management Programme for the Port of
Leixões, Stabilization of the South and West
Quays of Dock No. 4, Single Port Window
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and Multipurpose Terminal of the Port of
Leixões, in the context of final balance of
the candidacies to POAT;

ma de Gestão Ambiental do Porto de Leixões, Estabilização dos Cais Sul e
Poente da Doca nº.4, Janela Única Portuária e Terminal Multiusos do Porto de
Leixões, no âmbito do saldo final das candidaturas ao POAT;

• Chapter 50 of the State Budget: Multimodality and Logistics, VILPL – Internal Connection Road to the Port of Leixões, Rehabilitation of Infrastructures on the Banks of
the Douro and Atlantic Front and Logistic
Platform of Leixões.

• Cap. 50º do O.E.: Multimodalidade e Logística, VILPL – Via Interna de Liga-

The subsidies of the investment received by
APDL from the community and mainland were
as follows:

Os subsídios ao investimento, comunitários e nacionais, recebidos pela APDL fo-

ção ao Porto de Leixões, Reabilitação de Infra-estruturas nas Margens do
Douro e Frente Atlântica e Plataforma Logística de Leixões.

ram os seguintes:

2009
POAT
POAT

1 917

O.E. – CAP. 50º
STATE BUDGET CHAP. 50.

3 700

TOTAL

5 617
UNID. UNIT 1000 EUROS

The following chart presents the recent evolution of the sources of financing of the investment developed by APDL:

O quadro seguinte apresenta a evolução recente das fontes de financiamento do
investimento desenvolvido pela APDL:

2009

2008

2007

1 917

4 284

15 889

0
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3 700

3 700

1 899

FUNDOS PRÓPRIOS
own funds

11 341

15 165

17 881

TOTAL

16 958

23 149

35 752

POAT (FEDER)
POAT (ERDF)
POSI/ POCTI (FEDER)
POSI/ POCTI (ERDF)
O.E. – CAP. 50º
STATE BUDGET CHAP. 50.

UNID. UNIT 1000 EUROS

In 2009 subsidies were also received from
SIFIDE, in the amount of 1,965 thousand euros and from POCTI/POSI, INTERREG and
POPH, in the amount of 197 thousand euros.
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Em 2009 foram ainda recebidas comparticipações do SIFIDE, no valor de 1.965
milhares de euros e dos POCTI/POSI, INTERREG e POPH, no valor de 197 mil
euros.
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Para além dos projectos que estiveram na base da comparticipação SIFIDE - Sistema de Incentivos Fiscais à I&D Empresarial, receberam comparticipação comunitária os projectos:
• MARPORT- Sistema de Previsão da Agitação Marítima em Portos Portugueses, no âmbito do Programa IDEIA,
• PLACA 4 S – Promoção das Linhas Sustentáveis de Transporte Marítimo de
Curta Distância, no âmbito do INTERREG e
•P
 romoção da Igualdade do Género no Porto de Leixões, no âmbito do POPH
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Besides the projects that were at the basis of
the subsidies from SIFIDE (System of Fiscal
Incentives for Entrepreneurial R&D), the following projects received community subsidies:
• MARPORT- Maritime Forecasting System
at Portuguese Ports, under the IDEIA Programme,
• PLACA 4 S – Promotion of the Sustainable
Lines of Short Sea Shipping, in the context
of INTERREG and
• Promotion of Gender Equality in the Port of
Leixões, in the context of POPH – Operational Programme for Human Potential.

– Programa Operacional do Potencial Humano.
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12.
Análise económica e
financeira
Economic and financial analysis
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 de Leixões, a evolução económico - financeira foi extraordinariamente
positiva, tendo os Resultados Líquidos Previsionais sido largamente excedidos:
em vez dos 4 milhões de euros projectados, os Resultados Líquidos de 2009
atingiram o valor histórico de 21,8 milhões.
Este resultado excepcional deveu-se sobretudo a circunstâncias de carácter extraordinário, mas ainda a uma estratégia de gestão coerente e determinada no que
concerne ao controlo dos custos.
Observando no quadro abaixo a formação dos Resultados Líquidos, é perceptível
que sendo expectável um desempenho menos favorável em 2009, face a um exercício de 2008 em que tantos recordes foram batidos, as diferentes naturezas de
resultados evoluíram de forma bem mais positiva que o projectado.

Despite the recessive economic climate of
2009 that confirmed the expectations projected in the State Budget for this fiscal year
regarding the traffic of the Port of Leixões, the
economic-financial evolution was extremely
positive, with the Predicted Net Income being
largely exceeded: instead of the 4 million euros
predicted, the Net Income for 2009 reached a
historic level of 21.8 million.
This exceptional result was due mostly to extraordinary circumstances, but also to a coherent and determined management strategy concerning cost control.
The table below shows the breakdown of Net
Income, and we can see a less favourable
performance was to be expected for 2009, in
light of a 2008 fiscal year in which so many
records were broker, so that the different types
of results evolved much more positively than
expected.
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FORMAÇÃO DOS RESULTADOS LÍQUIDOS
FORMATION OF NET INCOME

2009

2008

D%
09/08

ORÇ. 2009
BUDG. 2009

D% REALIZ./ORÇAM.
D% REALIZ./BUDG.

1. Resultados Operacionais
1. OPERATING INCOME

3 127

3 190

- 2,0

2 116

47,8

2. Resultados Financeiros
2. FINANCIAL INCOME

1 667

2 169

-23,1

379

339,8

3. Resultados Extraordinários
3. EXTRAORDINARY PROFIT

23 333

3 047

665,8

2 912

701,3

4. Resultados (Antes Impostos) (1.+2.+3-)
4. INCOME (before tax) (1.+2.+3.)

28 127

8 406

234,6

5 407

420,2

5. IMP. S/O RENDIMENTO (5.1 + 5.2)
5. INCOME TAX (5.1 + 5.2)

-6 326

-2 359

- 168,2

-1 352

-361,2

5.1 Impostos Diferidos
5.1 DEFERRED TAXES

-4 483

-210

5.2 Impostos Corrente
5.2 CURRENT TAXES

-1 843

-2 149

21 801

6 047

260,5

4 055

437,6

6. Resultados Líquidos (4.+5.)
6. NET INCOME (4 + 5)

Unid. Unit 1000 Euros

• The Operating Income remained practically
at the level of the previous year: If we consider the decrease of commercial activity
of the port and the freezing of T.U.P. (Vessel and Cargo) we can appreciate the cost
containment efforts needed so that the
reduction of Operating Income should register only 2% relative to 2008 and a positive variation of nearly 50% relative to the
amount budgeted. This is proven by the behaviour of the EBITDA which finished the
year with an increase of 1.3% compared
with the year 2008, reaching 19.4 million
euros.

• Os Resultados Operacionais ficaram praticamente ao nível dos do ano

• Financial Income fell 23% compared with
the previous year, due to interest rates remaining at the lowest level in history, but
relative to the amount budgeted, there was
a much higher result, thanks to the treasury
surpluses maintained throughout the fiscal
year, in light of postponement of the expropriation of lands for the Logistic Platform.

• Os Resultados Financeiros têm uma quebra de 23% relativamente ao ano

• Surplus Income, finally, largely explained the
Net Profits achieved. From the 20 million
euro increase over the previous year, about
18.5 million were absolutely exceptional and
not projected in the Budget:
· The opportunity created by the Portuguese State Budget to transform Social
Works of APDL into a complementary
health regime for all beneficiaries who
met the legal requirements for registration in the ADSE up to the end of 2009,
allowed us to guarantee the sustainability of the regime of social support in the
future and to drastically reduce future
responsibilities with the Complementary

88

anterior: se se atender ao decréscimo de actividade comercial do porto
e ao congelamento das T.U.P. (Navio e Carga) deduz-se o esforço de
contenção de custos que foi necessário para que a redução dos Resultados Operacionais registasse apenas 2% relativamente a 2008 e uma
variação positiva próxima dos 50% relativamente ao valor orçamentado.
Tal é comprovado pelo comportamento do EBITDA que termina o ano
com um crescimento 1,3% face ao ano de 2008, atingindo os 19,4 milhões de euros.

transacto, em consequência de manutenção de taxas de juro ao nível mais
baixo de que há memória; mas relativamente ao orçamentado obteve-se um
resultado muito superior, fruto de excedentes de tesouraria expressivos mantidos ao longo de todo o exercício, face ao adiamento do processo expropriativo das parcelas integrantes da Plataforma Logística.
• Os Resultados Extraordinários, finalmente, explicam maioritariamente os Resultados Líquidos atingidos. Dos 20 milhões de euros de aumento relativamente ao ano anterior, cerca de 18,5 milhões foram absolutamente excepcionais e não projectados no Orçamento:
· A 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, permitiu garantir a sustentabilidade do regime de apoio social no
futuro e reduzir drasticamente as responsabilidades futuras com o Sistema
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Complementar das Obras Sociais, traduzindo-se numa redução da Provi-

·T
 he application of the SIFIDE Programme
to the fiscal years 2006 and 2007 relative
to Research and Development expenses
was first put into practice 2008, but only in
2009 were the tax credit approved, which
reached the amount of 651 thousand and
226 thousand euros, respectively.

· 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

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.
Relativamente aos Resultados Operacionais importa conhecer em mais pormenor

2009

System of Social Works, which translates
into a reduction in the existing Provision
of about 16.5 million euros.

são existente em cerca de 16,5 milhões de euros.

euros, respectivamente.

AN N UAL R E PORT

The tax credit obtained in this context for
2008, submitted and reimbursed by the Tax
Authority in 2009, was even more pronounced:
1,087,000 euros.
With regard to Operating Income, it is important
to set forth in more detail the evolution of costs
and profits.

a evolução dos custos e proveitos.

RESULTADOS OPERACIONAIS
OPERATING INCOME

D%
09/08

ORÇ. 2009
BUDG. 2009

D% REALIZ./ORÇAM.
D% REALIZ./BUDG.

2009

2008

40 886

42 087

- 3,8

41 721

-2,0%

2 023

2 206

- 8,3

2 172

-6,9%

564

184

206,5

117

382,1%

43 473

44 477

- 6,4

44 010

-1,2%

9 288

10 512

- 11,6

10 877

-14,6%

12 928

12 840

0,7

13 023

-0,7%

1 831

1 940

- 5,6

1 893

-3,3%

TOTAL 2

24 047

25 292

- 4,9

25 793

-6,8%

3. EBITDA (= 1. - 2.)
3. EBITDA (= 1. - 2.)

19 426

19 185

1,3

18 217

6,6%

4. AMORTIZAÇÕES, AJUSTAM. e PROVISÕES
4. DEPRECIATIONS, ADJUST. and PROVISIONS

16 299

15 995

1,9

16 101

1,2%

3 127

3 190

- 2,0

2 116

47,8%

1. PROVEITOS OPERACIONAIS
1. OPERATING profits
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RENDERing of SERVICES
PROVEITOS SUPLEMENTARES
SUPPLEMENTARY profits
OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS
OTHER OPERATING profits
TOTAL 1
2. CUSTOS OPERACIONAIS
2. OPERATING COSTS
CMVC +FORNEC. E SERV. EXTERNOS
CONSUMABLE SUPPLIES +EXT. SERV. AND SUPP.
CUSTOS COM O PESSOAL
personnel COSTS
OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS
OTHER OPERATING COSTS

5. RESULTADOS OPERACIONAIS (= 3. – 4.)
5. OPERATING RESULTS (= 3. – 4.)

Unid. Unit 1000 Euros
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It has already been mentioned that maintaining
this type of results relative to the previous year
was due to a cost containment effort. In effect,
the chart above shows a loss of 1 million euros
in Operating Profits, but that is more than offset
by the reduction in Operating Costs, especially
those associated with Supplies and External
Services.

Foi já referido que a manutenção desta natureza de Resultados relativamente ao

While certainly part of this decrease in costs is
related to the reduction in operational activity,
namely that for variable costs – fuels, electrical energy, and subsidies to the IPTM, another
part, even more significant, was the subject of
systemic control, allowing significant savings,
namely costs for “Travel and Lodging”, “Conservation and Repair”, “Cleaning and Hygiene”,
“Vigilance and Safety” and “Dredging”.

Sendo certo que parte desta diminuição dos custos se relaciona com a redução

Personnel Costs registered an increase less
than 1% compared with 2008 and a favourable
deviation of almost 1% relative to the amount
budgeted.

gagens”.

Thus, despite an unfavourable economic scenario, APDL registered an EBITDA of 19.4
million euros in 2009, surpassing by 1.3% the
amount in 2008 and exceeding by almost 7%
the amount budgeted.
Depreciations and Adjustment for the fiscal
year rose slightly relative to the previous year
(+1,9%) and a bit above the amount projected
(+1,2%), resulting at the end in a decrease in
the EBIT of almost 63 thousand euros compared with the previous year, but a positive and
pronounced deviation of 1 million euros compared with that budgeted.
The following chart analyzes the evolution of
Rendering of Services, which naturally reflects
the slowdown of economic activity and international commerce.

ano transacto se ficou a dever a um esforço na contenção de custos. Com efeito, o
quadro acima evidencia a perda de 1 milhão de euros nos Proveitos Operacionais,
mas que é mais do que compensada com uma redução nos Custos Operacionais,
sobretudo nos associados aos Fornecimentos e Serviços Externos.

da actividade operacional, nomeadamente no que concerne aos custos variáveis
– combustíveis, energia eléctrica, comparticipação para o IPTM, uma outra parte,
por certo mais significativa, foi objecto de controlo sistemático, permitindo uma
poupança importante, designadamente os gastos com “Deslocações e Estadas”,
“Conservação e Reparação”, “Limpeza e Higiene”, “Vigilância e Segurança” e “Dra-

Os Custos com o Pessoal registaram um acréscimo inferior a 1% relativamente a
2008 e um desvio favorável de quase 1% relativamente ao orçamentado.
É por isso que, apesar de um cenário económico nada favorável, a APDL registou
um EBITDA de 19,4 milhões de euros em 2009, superando em 1,3% o valor de
2008 e excedendo em quase 7% o projectado no Orçamentado.
As Amortizações e Ajustamentos do exercício crescem ligeiramente relativamente
ao ano anterior (+1,9%) e um pouco acima do valor projectado (+1,2%), resultando no final no EBIT uma diminuição de cerca de 63 mil euros relativamente ao
ano anterior, mas um desvio positivo e expressivo de 1 milhão de euros face ao
orçamentado.
No quadro seguinte, analisa-se a evolução da Prestação de Serviços, que naturalmente reflecte o abrandamento da actividade económica e do comércio internacional.
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
RENDERING OF SERVICES
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2009

2008

D% VAR. %
09/08

ORÇ. 2009
BUDG. 2009

D% REALIZ./ORÇAM.
D% REALIZ./BUDG.

TUP-NAVIO
TUP-SHIP

3 438

3 492

- 1,6

3 431

0,2

SERVIÇO DE PILOTAGEM
PILOTAGE SERVICE

2 714

2 728

- 0,5

2 798

- 3,0

SERVIÇO DE REBOQUE
Towage SERVICE

3 210

3 265

- 1,7

3 245

- 1,1

USO DE EQUIPAMENTO MARÍTIMO
USE OF MARITIME EQUIPMENT

421

481

- 12,5

432

-2,5

SERVIÇO DE AMARRAÇÃO
MOORING SERVICE

687

690

- 0,4

680

1,0

OUTROS
OTHERS

588

488

20,5

370

58,9

11 058

11 144

- 0,8

10 956

0,9

3 661

3 956

- 7,5

4 085

- 10,4

590

718

- 17,8

681

- 13,4

4 251

4 674

- 9,1

4 766

-10,8

7 130

7 558

- 5,7

6 658

7,1

12 560

12 421

1,1

12 897

- 2,6

TERMINAL CARGA GERAL E GRANÉIS
GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL

2 685

2 890

- 7,1

2 963

- 9,4

TERMINAL DE CIMENTOS
CEMENT TERMINAL

1 431

1 395

2,6

1 431

0,0

793

716

10,8

743

6,7

24 470

24 980

- 2,0

24 692

- 0,9

1 108

1 289

- 14,0

1 307

- 15,2

40 886

42 087

- 2,9

41 721

- 2,0

SERVIÇOS PRESTADOS AO NAVIO
SERVICES PROVIDED TO THE vessel

SERVIÇOS PRESTADOS À MERCADORIA
SERVICES PROVIDED TO COMMODITY
TUP - CARGA
TUP – CARGO
OUTROS
OTHERS

CONCESSÕES
CONCESSIONS
TERMINAL PETROLEIRO
OIL TERMINAL
TERMINAL DE CONTENTORES
CONTAINER TERMINAL

OUTRAS CONCESSÕES
OTHER CONCESSIONS

FORNECIMENTOS e SERVIÇOS DIVERSOS
OTHER SERVICES and SUPPLIES
TOTAL

Unid. Unit 1000 Euros

Comparativamente com os valores orçamentados, o desvio global não é tão acentuado, porque as projecções relativas à actividade no porto já reflectiam um cenário de crise económica. No entanto congelaram-se as tarifas da TUP - Navio e
da TUP – Carga já no decurso do exercício, não estando tal medida prevista no
Orçamento.

Compared with the budgeted amounts, the global deviation is not so sharp, since the projections relative to port activity already reflected
a scenario of economic crisis. However, the
tariffs for TUP - Vessel and TUP – Cargo were
frozen during the fiscal year, a measure which
was not foreseen in the Budget.
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The number of vessels entering the port was
down 3%, but the corresponding GT was up
1.5% from the vessels which entered in 2008.
It is thus not surprising that the services rendered to the ships show values close to the
previous year.
As regards the traffic of commodities, the decrease was sharp (-9.5% in tonnes) and generally much greater than that projected in the
Budget and Activities Plan (P.A.O.): - 6.2%.

O número de navios entrados no porto foi inferior em 3%, mas a correspondente
GT foi superior 1,5% à dos navios entrados em 2008. Não admira, por isso, que
a prestação de serviços ao navio apresente valores próximos dos do ano anterior.
No que respeita à movimentação de mercadoria, o decréscimo foi acentuado
(-9,5% em toneladas) e duma forma geral bastante superior ao que se havia projectado no Plano de Actividades e Orçamento (P.A.O.): - 6,2%.

Despite the unfavourable evolution of the
economy in 2009 the Port of Leixões managed
to achieve positive economic performance:
it did not achieve the projected commercial
objectives but it was possible to surpass the
amounts projected for the EBITDA, EBIT and
Net Income.

Apesar da evolução desfavorável da economia em 2009 o Porto de Leixões con-

Even when compared with the previous fiscal
year, only the EBIT showed a slight decrease
(-2%).

Mesmo quando comparados com o exercício anterior, só o EBIT registou um valor

This strong ability to create funds is reflected
in a significant growth in Cash Assets, which
at the end of the financial year presented a
strengthening of 6.3 million compared with the
beginning of the year.
Since the expropriation of the lands that will be
part of Sites 1 and 2 of the Logistic Platform
of Leixões was not concluded during the financial year, the 63.7 million projected in the P.A.O.
was not spent.
The investment effort realized in the financial
year was 16.5 million euros, i.e., 26.5% of the
amount initially projected. In light of some delay
in the launching of the tender, which will concession under the regime of public service the
construction and management of the Logistic
Platform of Leixões, it was possible to delay by
several months the administration and payment
of the lands. The acquisition of these lands for
Sites 1 and 2 is valued at 45 million euros, and
it is not estimated they will be available in the
2nd Quarter of 2010.
The following chart shows the evolution in the
financial and net worth situations, visibly affected by two factors:
• One has already been mentioned: the
change in the health subsystem of workers
registered in the CGA, pensioners and their
families, transformed into a complementary
regime for everyone meeting the requirements for registration in the ADSE up to the
end of 2009.
This change had a significant impact on the
calculation of future responsibilities for the
Social Works of APDL: the study prepared
led to an estimate reduction of 16.5 million
in those responsibilities, decreasing equally
the Provision constituted for this purpose,
and through Results of the Financial Year
strengthening the Equity Capital.
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seguiu um desempenho económico positivo: não atingiu os objectivos comerciais
projectados, mas foi possível superar os valores projectados para o EBITDA, EBIT
e Resultados Líquidos.

ligeiramente inferior (-2%).
Esta forte capacidade de gerar fundos reflectiu-se num crescimento significativo
das Disponibilidades, que no final do exercício apresentavam um reforço de 6,3
milhões relativamente ao início do ano.
Não se tendo concretizado no exercício a expropriação das parcelas que constituirão os Pólos 1 e 2 da Plataforma Logística de Leixões, não foram gastos em
investimento os 63,7 milhões previstos no P.A.O.
O esforço de investimento realizado no exercício ficou-se pelos 16,5 milhões de
euros ou seja, 26,5 % do montante inicialmente projectado. Face a algum atraso
no lançamento do concurso, que vai concessionar em regime de serviço público a
construção e gestão da Plataforma Logística de Leixões, foi possível adiar alguns
meses a posse administrativa das parcelas expropriadas, logo o seu pagamento.
As aquisições destas parcelas constitutivas dos Pólos 1 e 2 estão avaliadas em
cerca de 45 milhões de euros, prevendo-se agora a sua disponibilização no 2º
Trimestre de 2010.
No quadro seguinte demonstra-se a evolução ocorrida na situação patrimonial e
financeira, visivelmente marcada por dois factos:
•U
 m deles já foi referido: a alteração ao subsistema de saúde dos trabalhadores inscritos na CGA, aposentados e seus familiares, transformado em
regime complementar para todos os que reuniam condições legais para se
inscreverem na ADSE até ao final de 2009.
Esta alteração 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.

R E LATÓR IO E CONTAS

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.
• O outro relaciona-se com a participação de 100% no capital social do
Porto de Viana do Castelo, (APVC, SA) transformado em sociedade anónima em Dezembro de 2008, mas tendo iniciado a sua actividade após
esta transformação em Janeiro de 2009.
A APDL assumiu por inteiro a sua gestão 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.
O Conselho de Administração optou por uma política de consolidação fiscal das
duas empresas, 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.
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On the other hand, the active deferred taxes
related to the Provision for Future Expenses
of the Complementary Health Regime were
reduced by about 4.4 million euros reflected
in the amount of tax on income for the financial year.
• The other is related to the 100% participation in the share capital of the Port of Viana
do Castelo, (APVC, SA) transformed into a
public limited company in December 2008,
but which started its activity after this transformation in January 2009.
APDL took over fully its management and will
seek to define an entrepreneurial strategy
which will allow the Port of Viana to evolve
progressively unless it achieves an economicfinancial balance which does not currently exist.
The Board of Directors opted for a policy of
fiscal consolidation of the two companies, in
an effort to obtain greater financial efficiency.
In this context, the end of 2009 registered for
the APDL accounts active deferred taxes in
the amount of 14,120,741, related to the loss
through disparity of the assets approved in
APVC on the assumption that only APDL would
be able to generate the necessary expected future benefits. On the other hand, “Results Carried Forward” were registered, reinforcing the
Equitity Capital of APDL in an equal amount.
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2009
BALANÇO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL
NET ASSETS BALANCE
Imobilizado
FIXED ASSETS

%

1000 EUROS

2009/2008
%

1000 EUROS

260 393

77,6

257 904

80,8%

2 489

52 523

15,6

46 835

14,7%

5 688

279

0,1

127

0,0%

152

4 850

1,4

5 613

1,8%

- 763

47 394

14,1

41 095

12,9%

6 299

27 703

6,8

14 258

4,5%

8 445

Acréscimos de Proveitos
PROFIT ACCRUALS

702

0,2

1168

0,4%

- 466

Custos Diferidos
DEFERRED COSTS

251

0,1

929

0,3%

- 678

21 750

6,5

12 161

3,8%

9 589

TOTAL DO ACTIVO
TOTAL ASSETS

335 619

100,00

318 997

100,0%

16 622

Capital Próprio
EQUITY CAPITAL

238 502

71,1

203 988

63,9%

34 514

27 094

8,1

44 187

13,9%

- 17 093

21 941

6,5

38 797

12,2%

-16 856

4 544

1,4

4 775

1,5%

- 231

609

0,2

615

0,2%

-6

0

0,0

0

0,0%

0

Dívidas a Terceiros C. Prazo
SHORT-TERM DEBTORS

3 790

1,1

5 757

1,8%

- 1 967

Acréscimos e Diferimentos
ACCRUALS AND DEFERMENTS

66 233

19,7

65 065

20,4%

1 168

2 105

0,6

1 486

0,5%

619

63 574

18,9

62 976

19,7%

598

554

0,2

603

0,2%

- 49

335 619

100,00

318 997

100,0%

16 622

Activo Circulante
CURRENT ASSETS
Existências
STOCKS
Dívidas de Terceiros C. Prazo
SHORT-TERM DEBTORS
Disponibilidades
CASH ASSETS
Acréscimos e Diferimentos
ACCRUALS AND DEFERMENTS

Activos P/Impostos Diferidos
ASSETS FOR DEFERRED TAXES

Provisões
PROVISIONS
Enc. Futuros Subsist. de Saúde
FUTURE HEALTH EXPENSES.
Fundo de Pensões Ex-Inpp
PENSION FUND OF THE FORMER INPP
Outras provisões
OTHER Provisions
Dívidas a Terceiros M.L. Prazo
MEDIUM/LONG TERM CREDITORS

Acréscimos de Custos
COST ACCRUALS
Proveitos Diferidos
DEFERRED PROFITS
Passivos P/Impostos Diferidos
LIABILITIES FOR DEFERRED TAXES
PASSIVO+ SIT. LIQUIDA
LIABILITIES+ NET WORTH
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Estes factos trouxeram uma alteração substancial à situação patrimonial da empresa
e à estrutura do Balanço:
• Os Capitais Próprios surgem reforçados em quase 35 milhões de euros, cobrindo 71,1% dos valores do Activo, quando em 2008 aquela percentagem
se fixou nos 63,9%.
• As Provisões registadas no Passivo da empresa reduzem-se globalmente em
17,1 milhões de euros, descendo o seu peso percentual no conjunto dos Capitais Próprios e Alheios de 13,9% para 8,1%.
• As Dívidas a Terceiros de curto prazo reduzem substancialmente (34,2%), representando cerca de 1% no conjunto dos Capitais que financiam a empresa.
• O Activo tem um crescimento expressivo de 5,1%, mas a sua composição
apresenta variações significativas.
• O Imobilizado Líquido cresce cerca de 2,5 milhões de euros, mas no conjunto
do Activo perde algum peso percentual: de 80,8% para 77,6%. Não se tendo verificado um montante de investimento líquido superior às amortizações
e ajustamentos realizados, os valores do Activo Imobilizado pouco variaram.
De referir, no entanto, o acréscimo dos Investimentos Financeiros em 1,7 milhões de euros, em consequência da aplicação do método de equivalência
patrimonial à avaliação da participação no capital social da APVC.
• O Activo Circulante cresce também 5,7 milhões de euros, basicamente à custa
do reforço das Disponibilidades. Estas serão essenciais na execução do Plano
de Investimentos, nomeadamente no pagamento das expropriações a concretizar para a construção da Plataforma Logística.
Os valores do Activo Circulante representam 15,6% do Activo, quando há um
ano atrás participaram com 14,7%.
• Finalmente, os Acréscimos e Diferimentos são os principais contribuintes para
o crescimento do Activo, pois são responsáveis pelo acréscimo de 8,5 milhões. A rubrica que é determinante é a dos Impostos Diferidos Activos, cujo
crescimento já foi explicado a propósito da imparidade dos Activos da APVC.
No final, é inquestionável o reforço da autonomia financeira da APDL e da sua capacidade de endividamento, características relevantes para encarar com tranquilidade a necessidade próxima de financiamento alheio para cumprimento integral
do Plano Plurianual de Investimentos.
Dando cumprimento à RCM nº 70/2008, que definiu as orientações estratégicas
para o Sector Empresarial do Estado, apresentam-se um conjunto de indicadores
financeiros ilustrativo do desempenho da APDL nos últimos 3 anos.
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These facts brought a change in the net worth
of the company and the structure of the Balance:
• Equity Capital rose, reinforced by almost 35
million euros, covering 71.1% of the values
of the Assets, when in 2008 that percentage was set at 63.9%.
• The provisions registered in the company’s
Liabilities were reduced globally by 17.1
million euros, decreasing their percentage
weight in the group of Equity and Foreign
Capital from 13.9% to 8.1%.
• Short Term Debts to Third Parties were
substantially reduced (34.2%), representing
about 1% of the group of Capital financing
the company.
• Assets had a significant growth of 5.1%, but
its composition represents significant variations.
• Net Assets rose about 2.5 million euros,
but within the group of Assets lost some
percentage weight: from 80.8% to 77.6%.
Since there was no amount of net investment greater than the depreciation and adjustments realized, there was little change in
the values of the Fixed Assets.
It should be noted however that growth occurred in Financial Investments of 1.7 million
euros, resulting from the application of the
asset equivalency method to assessment
of the participation in the share capital of
APVC.
• Current Assets also rose by 5.7 million
euros, basically at the expense of the reinforcement of Cash Assets. These will be
essential in carrying out the Plan of Investments, namely in paying for expropriations
for construction of the Logistic Platform.
The values of the Current Assets represent
15.6% of the Assets, when one year ago
they represented 14.7%.
• Finally, Accruals and Deferments are the
main contributors to the growth of Assets,
since they are responsible for a growth of
8.5 millions. The determining factor is the
Deferred Tax Assets whose growth has already been explained in relation to the imparity of Assets of APVC.
In the end, the reinforcement of the financial autonomy of APDL and its indebtedness capacity
are unquestionable, and are relevant characteristics in order to face with tranquillity the proximate need for outside financing, to fully comply
with the Multi-Annual Investment Plan.
In compliance with RCM No. 70/2008, which
defined the strategic orientations for the Entrepreneurial Sector of the States, a series of
financial indicators are presented that illustrate
the performance of APDL in the last three years.
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Economic and Financial
Indicators

Indicadores Económico-Financeiros

INDICADORES DE EFICIÊNCIA
EFFICIENCY INDICATORS

2009

2008

2007

Custos Operacionais
OPERATING COSTS

40 345 367

41 287 237

37 748 498

EBITDA
EBITDA

19 425 913

19 184 549

17 008 377

2,08

2,15

2,22

2009

2008

2007

Custos com pessoal
personnel COSTS

12 927 985

12 840 276

12 572 337

EBITDA
EBITDA

19 425 913

19 184 549

17 008 377

0,67

0,67

0,74

0,68%

2,13%

6,20%

2009

2008

2007

9 287 699

10 511 578

10 448 168

19 425 913

19 184 549

17 008 377

0,48

0,55

0,61

-11,64%

0,61%

17,48%

Rácio
Ratio

Rácio
Ratio
Taxas de variação dos custos com pessoal
Variation rates related to personnel costs

Custos de Aprovisionamento
Procurement Costs
EBITDA
EBITDA
Rácio
Ratio
Taxa variação Custos de Aprovisionamento
Variation rate related to procurement costs
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INDICADORES DE COMPORTABILIDADE DE INVESTIMENTOS E CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
Feasibility Indicators for Investments and Indebtness Capacity

2009

2008

2007

3 818 058

5 757 480

7 890 786

238 501 885

203 987 759

197 882 039

0,02

0,03

0,04

2009

2008

2007

19 425 913

19 184 549

17 008 377

Juros Líquidos (681 a 688)
Net Interest (681 to 688)

28 166

43 294

19 172

Rácio
Ratio

689,69

443,12

887,15

2009

2008

2007

Capital Próprio
EQUITY capital

238 501 885

203 987 759

197 882 039

Activo Total Líquido
Total Net Assets

335 618 618

318 996 770

311 631 224

0,71

0,64

0,63

2009

2008

2007

238 501 885

203 987 759

197 882 039

97 116 733

115 009 011

113 749 185

2,46

1,77

1,74

2009

2008

2007

53 225 042

48 003 063

48 052 258

5 895 327

7 243 870

9 316 103

9,03

6,63

5,16

Dívida (Passivo CP+LP)
Debt (Liabilities ST+LT)
Capital Próprio
EQUITY capital
Rácio
Ratio

EBITDA
EBITDA

Rácio Autonomia Financeira
Financial Autonomy Ratio

Capital Próprio
EQUITY capital
Passivo Total
Total Liabilities
Rácio Solvabilidade
Solvency Ratio

Activo Circulante + Acrésc. Proveitos
Current Assets + profit Accruals
Passivo c.p. + Acréscimos Custos
S.t. liabilities + Cost Accruals
Rácio Liquidez
Liquidity Ratio
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INDICADORES DE PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTOS A FORNECEDORES E OUTros CREDORES
Indicators showing Mean Term for Payments to Suppliers and other Creditors

2009

2008

2007

791 447

1 812 250

2 456 576

1 761 330

1 531 805

2 341 562

151 819

168 563

141 342

9 318 987

10 521 072

10 452 418

16 833 172

22 311 947

38 238 480

Fornecedores/Total Aquisições *365
Suppliers/Total Acquisitions *365

55

39

37

Evolução (dias) face ao ano anterior
Evolution (days) compared with the previous year

16

2

-37

2009

2008

2007

3 985 019

3 872 582

3 800 345

503 764

604 261

515 859

40 886 310

42 087 074

39 446 852

40

39

40

1

-1

-3

Fornecedores correntes
Current Suppliers
Fornecedores Imobilizado c/c
Suppliers of Fixed Assets c/a
Outros Credores
Other Creditors
Compras + FSE
Purchases +ESS
Aquisições de Imobilizado
Acquisitions of Fixed Assets

INDICADORES DE PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTOS
Indicators showing Mean Term for Revenues

Clientes
Clients
Acréscimos de Vendas
Sales accruals
Prestação de Serviços
Rendering of Services
Clientes + Acresc. Prov. / Prest. Serviços *365
Clients+Accr. Inc./Rend. Services*365
Evolução (dias) face ao ano anterior
Evolution (days) compared with the previous year

98

R E LATÓR IO E CONTAS

AN N UAL R E PORT

2009

INDICADORES DE RENTABILIDADE E CRESCIMENTO
PROFITABILITY AND GROWTH INDICATORS

2009

2008

2007

EBITDA
EBITDA

19 425 913

19 184 549

17 008 377

Receitas (72-Prestação de Serviços)
Revenue (72-Rendering of Services)

40 886 310

42 087 074

39 446 852

0,48

0,46

0,43

-2,85%

6,69%

4,28%

2009

2008

2007

7 895 749

6 880 186

6 323 366

40 886 310

42 087 074

39 446 852

0,19

0,16

0,16

2009

2008

2007

Rácio Margem EBITDA
EBITDA Margin Ratio
Taxa de crescimento das receitas
Revenue growth rate

EBIT (=Result. Operacionais + Subs. Investimento)
EBIT (=Operating Results+Invest. Subs.)
Receitas (72-Prestação de Serviços)
Revenue (72-RenderING OF Services)
Rácio Margem EBIT
EBIT Margin Ratio

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO
INDICATORS OF RETURN ON CAPITAL INVESTED

Resultado Líquido
Net income
Capital investido (=Activo Total Líquido)
Capital invested (=Total Net Assets)
Rácio Resultado Líquido/Capital Investido
Ratio Net Income/Capital Invested

Resultado Líquido
Net profit
Capital Próprio
EQUITY capital
Rácio Resultado Líquido/Capitais Próprios
Ratio Net Result/Equity capital

21 801 476

6 046 966

5 952 491

335 618 618

318 996 770

311 631 224

0,06

0,019

0,019

2009

2008

2007

21 801 476

6 046 966

5 952 491

238 501 885

203 987 759

197 882 039

0,09

0,03

0,03
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13.
Política da Qualidade e
Gestão de Riscos
Quality Policy and Risk Management
13.1. Política de Qualidade

13.1. Quality Policy

co de Desenvolvimento do Porto de Leixões.

Since 2004 the certification programme Vessel Macro-Processing – services rendered
to the vessel was contemplated as one of the
actions of the Strategic Development Plan of
the Port of Leixões.

No ano de 2009 decidiu a APDL desenvolver este projecto, tendo como objecti-

In the year 2009 APDL decided to develop this
project, with the following objectives:

Desde 2004 que o projecto de certificação do Macro-Processo do Navio – serviços prestados ao navio estava contemplado numa das acções do Plano Estratégi-

vos os seguintes:
• Fomentar a estratégia da melhoria contínua dos serviços prestados ao navio;
• Impulsionar uma visão sistémica do negócio, com uma abordagem por processos característica da actual normal ISO 9001:2008, eliminando eventuais
barreiras interdepartamentais;
• Formalizar (sem burocratizar) procedimentos internos, perseguidos até aí de
modo informal;
• Definir claramente as competências e responsabilidades dos intervenientes
no sistema de gestão da qualidade, focalizado no aumento dessas mesmas
competências e responsabilidades;
• Estimular o enfoque na identificação das causas dos problemas em detrimento dos sintomas (consequências), direccionando os recursos maioritariamente para a prevenção e menos para a detecção;
• A monitorização periódica do desempenho dos processos organizacionais,
fixando métricas e objectivos operacionais, que impactam nos objectivos estratégicos, tornando-os mais eficientes e eficazes;
• Reforçar de um modo geral maior credibilidade à imagem corporativa, pelo reconhecimento externo e independente, e em particular procurar a satisfação
e fidelização dos clientes e das partes interessadas (Stakeholders).

• To promote the strategy of continuous improvement of the services rendered to vessels;
• To drive a systematic business vision with an
approach characteristic of the current ISO
9001:2008, eliminating interdepartmental
barriers;
• To formalise (without bureaucracies) internal
procedures, which up to now have been pursued informally;
• To clearly define the competencies and
responsibilities of the participants in the
quality management system, focusing on
the increase of these competencies and
responsibilities;
• To encourage the focus on identifying the
problems in detriment to the symptoms
(consequences), directing resources largely
to the prevention and detection of the same;
• Periodic monitoring of the performance of
organizational processes, establishing metrics and operational objectives which impact
the strategic objectives, making them more
efficient and effective.
• Generally reinforcing the grater credibility of
the corporate image, through external and
independent recognition, and especially to
seek the satisfaction and loyalty of the clients and interested parties (Stakeholders).
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The Quality Policy conceived for the Organisation rests on the same principles defined in
the strategic orientations of APDL, at the level
of vision, mission, values and strategic objectives.

A Política da Qualidade concebida para a Organização assenta nas mesmas pre-

The context contemplated in the Quality Management System, the Vessel Macro-Processing – services rendered to vessels, the exclusive responsibility of this Port Authority, as
set forth in the following Procedures Map:

O âmbito contemplado no Sistema de Gestão da Qualidade abrange, nesta pri-

missas definidas nas orientações estratégicas da APDL, ao nível da visão, missão,
valores e objectivos estratégicos.

meira fase, o Macro-Processo do Navio – serviços prestados ao navio, da
exclusiva responsabilidade desta Administração Portuária, como se sintetiza no
seguinte Mapa de Processos:

e m e nt

continu

s i m pr

A P
C D

ov

ou

Gestão Management
Planeamento do SGQ QMS Planning
Operacionais de valor para o cliente Operational and of value to the client
Meio de Transporte - Navio Means of Transport – Vessel

Fornecimento de Serviços e
Abastecimento

Manobra de Atracção
Mooring Manoeuvre

Manobra de Largada
Departure Manoeuvre

Providing Services and
Provisioning
ISPS
Recolha de Resíduos
Mercadoria Perigosa - HAZMAT

Pilotagem
Reboque
Amarração

Desamarração
Pilotagem
Reboque

ISPS Code
Waste Collection
Hazardous Commodities HAZMAT

Pilotage
Towage
Mooring

Satisfação do cliente Client Satisfaction

Requisitos do cliente Client Requirements

Gestão do Navo em Porto Vessel Management in Port

Weighing anchor
Pilotage
Towage

Suporte Support
Marketing
e Relações
Públicas
Marketing &
Public Relations

Recursos
Humanos

Compras e
Contratações

Human
Resources

Purchases &
Contracts

Manutenção
Infraestruturas e
Equipamentos
Maintenance,
Infrastructures
and Equipment

Hidrografia

Formação

Hydrography

Training

Sistema de
Informação
Information
Systems

Medição, Análise e Melhoria Weighing, Analysis and Improvement

The time period predicted to obtain the Certification, after external auditing to be performed
by the Certifying Entity, ends on the first quarter
of 2010.
Following and on an annual basis, APDL shall
submit to monitoring audits to guarantee the
continuation of the certification granted, always
preceded by mandatory internal quality audits.

O prazo previsto para a obtenção da Certificação, pela sujeição a auditorias externas a realizar por uma Entidade Certificadora, termina no primeiro semestre de
2010.
Nesse seguimento e numa base anual, submeter-se-á a APDL a auditorias anuais
de acompanhamento que garantam a continuidade da certificação atribuída, sempre precedidas, obrigatoriamente, de auditorias internas da qualidade.
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O modelo de acompanhamento do Sistema de Gestão da Qualidade, pós-certificação, far-se-á em real-time e periodicamente, numa base mensal o Comité da
Qualidade procederá à avaliação dos indicadores de monitorização dos processos
e das acções tomadas e trimestralmente esta avaliação abrangerá o universo dos
responsáveis de processos do sistema da qualidade, que de uma forma sistémica
e em períodos intercalares ao ciclo anual da qualidade, fomentem processos geradores de melhoria contínua na APDL.

13.2. Gestão de Riscos
A actividade desenvolvida pela empresa está exposta a riscos diversos, os quais
são encarados com uma postura de prudência e como um dos elementos primordiais no processo de tomada de decisão. Os riscos mais relevantes que são
geridos e controlados pela organização são:
• riscos estratégicos: o plano de 25 Acções desdobradas em 65 projectos são
acompanhados por uma ficha de projecto, sendo elaborado um relatório trimestral de acompanhamento do plano (Gabinete de Estudos e Planeamento
e restantes Direcções de Serviço);
• riscos ambientais: os impactes ambientais das actividades são avaliados periodicamente, objectivando a sua minimização, existindo um conjunto de processos de controlo: sistemas de controlo de dragagens, de recolha de resíduos sólidos, de limpeza da área portuária, de consumos de água e energia eléctrica, de
monitorização de emissão de gases de efeito estufa (DOE - Direcção de Obras
e Equipamentos e DOPS - Direcção de Operações Portuárias e Segurança);
• riscos de segurança: existe um Plano Global de Segurança do Porto Leixões
e um Plano de Emergência Interno que envolve todas as entidades com intervenção directa no porto, estando planeada a integração do Plano de Segurança no SIG – Sistema de Informação Geográfica;
• riscos de negócio: existe uma política financeira sustentada na previsibilidade
das receitas futuras com base na previsão do tráfego dos concessionários
que operam no porto e um controlo e avaliação mensal efectuado através reuniões mensais do Conselho de Administração com as Direcções de Serviço
(AGM - Avaliação de Gestão Mensal);
• riscos regulatórios: a APDL encontra-se sujeita à regulação sectorial exercida pelo IPTM – Instituto Portuários e dos Transportes Marítimos, bem como
assegura o cumprimento das exigências normativas a que está obrigada por
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The monitoring model of the Quality Management System, after certification, shall be
done in real time and periodically. On a monthly
basis, the Quality Committee will evaluate the
monitoring indicators for the processes and the
actions taken, and quarterly this assessment
shall cover all of those responsible for processes of the quality system, in a systematic manner
and at interim periods of the annual quality cycle, to promote processes to create continuous
improvement in APDL.

13.2. Risk Management
The activity developed by the company is subject to various risks, which are faced prudently
and as one of the essential elements of the
decision-making process. The most important
risks that are managed and controlled by the
company are:
• Strategic risks: The plan of 25 actions divided into 65 projects is accompanied by
a project file, and includes preparation of a
quarterly report (Office of Studies and Planning and other Services Departments);
• Environmental risks: The environmental impacts of the activities are evaluated periodically, with the objective of minimizing them,
with the group of existing control processes:
Systems of dredging control, collection of
solid wastes, cleaning of the port area, of
consumption of water and electrical energy,
of monitoring the emission of greenhouse
gases (DOE – Works and Equipment Department and DOPS – Port Operations and
Safety Department);
• Safety risks: There is a Global Safety Plan
for the Port of Leixões and an Internal Emergency Plan that involves all entities with direct intervention in the port, with plans for
the integration of the SIG – System of Geographic Information Security Plan;
• Business Risks: There is a financial policy
sustained on the predictability of future revenues based on the forecast of traffic by
concessionaires who operate in the port and
the control and monthly assessment made
through meetings each month of the Board
of Directors with the Service Departments
(AGM – Assessment of Monthly Management);
• Regulatory risks: APDL is subject to sector
regulation exercised by the IPTM – Institute
for Ports and Maritime Transport, as well as
ensuring the compliance with the nominative requirements of law (Legal Department
and other Service Departments).

lei (Gabinete Jurídico e restantes Direcções de Serviço).
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In light of the importance the company places
on risk management and control, a project was
started in 2009 to create a Model of Risk Assessment (MAR) which hopefully will be complete during the year 2010 (see Report of
Company Governance).
Finally, it is noted that, in compliance with the
determination of the Inspector General of
Public Works, Transports and Communications (IGOPTC), at the end of 2009 a series of
measures was approved and presented within
the time required, in the matter of Corporate
Governance, to prevent risks of corruption.
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Em face da importância que a empresa atribui ao controlo e gestão de risco foi,
em 2009, encetado um projecto que pretende criar um Modelo de Avaliação do
Risco (MAR) que se espera ver concluído durante o ano de 2010 (vide Relatório
de Governo da Sociedade).
Por último, regista-se que, dando cumprimento à determinação da Inspecção-Geral das Obras Públicas Transportes e Comunicações (IGOPTC), foi aprovado no
final do ano 2009, e entregue dentro do prazo previsto, um conjunto de medidas
prosseguidas em matéria de “Corporate Governance”, objectivando prevenir riscos de corrupção.

14.
Perspectivas Futuras
Future prospects

Depois de realizado quase a totalidade do investimento, algum deste ainda em
curso, previsto nas Acções do Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de
Leixões de 2004, a APDL irá rever, durante o ano 2010, as suas linhas estratégicas de desenvolvimento futuro, com a assessoria da Escola de Gestão do Porto
(EGP-UPBS) e da Estrada Port Consulting, SL.
Entre os novos temas estratégicos serão analisadas as actividades não concessionadas em Leixões, caracterizadas as principais cadeias logísticas servidas pelo
porto, a promoção da Plataforma Logística de Leixões com vista a aumentar o
uso das infra-estruturas portuárias, o tráfego Ro-Ro e a forma como potenciar os
serviços das Auto-estradas do Mar, a oferta na carga contentorizada com base
nas novas tendências de mercado e a exploração de novos mercados para a carga
geral fraccionada, face ao fenómeno crescente da contentorização. Para além dos
aspectos de mercado e adequação das infra-estruturas às novas tendências da
procura, será mantida a determinação de competir pela fluidez, agilidade e incorporação de valor acrescentado no processo de passagem das cargas pelo porto.
Nos próximos três anos, a APDL desenvolverá um ambicioso plano de investimentos, que rondará os 136 milhões de euros, essencialmente através dos seguintes
projectos principais 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 investimento será desenvolvido através duma concessão de serviço público, com a abertura das propostas para a selecção do respectivo Concessionário no dia 4 de Maio de 2010.

After almost all of the investment has been
made, some still being made, outlined in the
Strategic Development Plan of the Port of
Leixões of 2004, APDL will revisit during 2010
its strategic lines of future development, with
the advice of the Escola de Gestão do Porto
(EGP-UPBS) and of Estrada Port Consulting,
SL.
Among the new strategic themes to be analysed are the non-concessioned activities in
Leixões. Characterising the main logistical
chains served by the port, the promotion of
the Logistic Platform with a view to increasing
the use of the port infrastructures, the Ro-Ro
traffic and the way to potentiate the services
of the Motorways of the Sea, the offer in containerized cargo based on the new market
tendencies and the exploration of new markets for general break-bulk cargo, in light of
the growing phenomenon of containerisation.
Besides the market aspects and suitability of
the infrastructures to the new demand tendencies, the determination shall be maintained to
compete for fluidity, agility and incorporation of
added value in the process of passage of cargo
through the port.
In the next three years, APDL will develop an
ambitious plan of investments, of about 136
million euros, essentially through the following
main infrastructure projects:
• Multipurpose Terminal of the Port of
Leixões
In the first quarter of 2010 the last phase of
the New Multipurpose Terminal on the South
Mole of the Port of Leixões will be completed with the conclusion of the work of broadening the support embankments by 5 ha.
• Logistic Platform of the Port of Leixões
The investment will be developed through a
public service concession, with the opening
of tenders for the selection of the respective Concessionaire on 4 May 2010.

105

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

The public investment to be developed by
APDL is in an advanced stage of execution
with:
- The work of road access to Site 1, to be
concluded in July 2010, creating a global
investment value of over 7 million euros;
- The acquisition of lands for the Platform,
with an area of approximately 60 ha,
through an expropriation process underway, with an associated investment value
of 45 million euros, to be done in 2010;
- The work of road accesses to Site 2 in the
phase of preparation for approval of the
respective work, to be developed by 2011,
creating a predicted investment value of
6.2 million euros.
• New Cruise Terminal of the Port of
Leixões
This investment, to be developed by APDL
in Cruise Tourism, will allow the promotion
of the tourism potential of the North of Portugal and improvement of the linkage of
port and city, and is being developed with:
- The respective maritime woks underway
and the respective conclusion predicted
for March 2011, creating an investment
value of 20.8 million euros;
- The Terminal Building, which will also
house the Centre for Science and Sea
Technologies, of the University of Porto,
in the preparation phase of the tender for
the respective works, which will run until
2012, with an investment of 28.9 million
euros.
At the level of predicted volume of commodities, after a strong year of retraction, it is estimated that the Port of Leixões will present in
2010 a slight increase in activity, with a predicted strengthening of commodities in 2011,
by virtue of the increase in the handling of liquid
bulk related to the production of new products
from the refinery in Leça da Palmeira.
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O investimento público a desenvolver pela APDL está em fase avançada de
execução com:
- 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 associado 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, gerando um valor de
investimento previsto de 6,2 milhões de euros.
•N
 ovo 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 Março de 2011, gerando 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.
Ao nível da previsão do volume de mercadorias regista-se que após um ano de
forte retracção, estima-se que o Porto de Leixões apresente para 2010 um ligeiro
incremento da sua actividade, prevendo-se um reforço do movimento de mercadorias em 2011, em virtude do aumento do movimento de granéis líquidos relacionado com a produção de novos produtos na refinaria de Leça da Palmeira.
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TIPO DE MERCADORIAS
TYPE OF COMMODITIES
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REAL 2009

2010

2011

2012

4 958 666

5 360 000

5 590 000

5 850 000

345 922

500 000

520 000

550 000

4 545 689

4 800 000

5 010 000

5 240 000

Carga Ro-Ro
Ro-ro cargo

67 054

60 000

60 000

60 000

Granéis Sólidos
Solid bulk

2 085 842

2 250 000

2 300 000

2 300 000

Granéis Líquidos
Liquid bulk

7 098 032

7 090 000

7 710 000

7 650 000

6 968 863

6 970 000

7 590 000

7 530 000

129 169

120 000

120 000

120 000

14 142 539

14 700 000

15 600 000

15 800 000

Carga Geral
General cargo
Carga Geral Fraccionada
break-bulk cargo
Carga Contentorizada
Containerised cargo

Terminal Petroleiro e Oceânico
Oil and Ocean Terminal
Outros Granéis Líquidos
Other Liquid bulk
Total

Toneladas Tonnes

Face ao aumento da actividade projectada para o próximo ano no Porto de Leixões, perspectiva-se um ligeiro acréscimo dos Resultados, enquanto que em termos patrimoniais assistir-se-á a variações mais significativas ao nível do Activo e
do Passivo de Curto Prazo em função dos avultados investimentos previstos e dos
respectivos fluxos financeiros.

In light of the increase in activity projected for
next year in the Port of Leixões, a slight increase is predicted in Results, while in terms of
assets there will be more significant variations
at the level of Short-term Liabilities and Assets
in line with the hefty investments foreseen and
the respective financial flows.
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15.
Proposta de Aplicação de
Resultados
Proposal for Income Application
Considerando o previsto no artigo nº 17 dos Estatutos da Sociedade, propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados Líquidos de 2009, no montante de
21.801.476,00 euros:
• 10% para Reserva Legal no montante de 2.180.147,60 euros;

Considering the stipulated in article 17 of the
Company Articles of Association, the following
application of Net Income for 2009, totalling
21,801,476 euros is proposed:
• 10% for Legal Reserves, in the amount of
2,180,147.60 euros;

• 12% para Dividendos a distribuir ao accionista no montante de 2.616.177,12 euros;

• 12% for Dividends to be distributed to the
shareholder in the amount of 2,616,177.12
euros;

• 78% levados a Resultados Transitados, no montante de 17.005.151,28 euros.

• 78% is taken to Results Carried Forward, in
the amount of 17,005,151.28 euros.

Considerou-se como montante para distribuição de Dividendos 50% dos Resulta-

The amount for distribution of Dividends was
considered as 50% of the Net Income from the
financial year, corrected for annulment of the
part of the provision related to the defined benefit plan of medical and medication assistance
of the Social Works (this rose to 16,566,680
euros).

dos Líquidos do Exercício, corrigidos da anulação de parte da provisão relativa ao
plano de benefícios definidos de assistência médica e medicamentosa das Obras
Sociais (esta ascendeu a 16.566.680 euros).
O montante a transferir para resultados transitados destina-se a fazer face ao programa de investimento que, no ano de 2010, ultrapassará os 80 milhões de euros.

The amount to be transferred for results carried
forward is intended to cope with the investment
programme that, in the year 2010, will surpass
80 million euros.

Leça da Palmeira, 09 de Abril de 2010

Leça da Palmeira, 9th April 2010

O Conselho de Administração

The Board of Directors

João Pedro Soeiro Matos Fernandes

João Pedro Soeiro Matos Fernandes

Emílio Fernando Brògueira Dias

Emílio Fernando Brògueira Dias

Maria Gabriela de Castro Chouzal

Maria Gabriela de Castro Chouzal
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Balanço, Demonstrações de
Resultados e Financeiras
Balance Sheet, Income and Financial
Statements

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

BALANÇO EM 31/12/2009
BALANCE SHEET ON 31/12/2009

CÓD.POC
NPA. CODE

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
ACCOUNT NAME

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
AB

2009
AA

2008
AL

AL

ACTIVO ASSETS
Imobilizado: Fixed Assets:
Imobilizações incorpóreas: Intangible assets
432

Desp. de investigação e desenvolvim. Research & Development Expenses.

1 286 743

1 110 841

175 902

461 438

433

Direitos e propriedade industrial Rights and industrial property

2 642 188

1 356 278

1 285 910

1 067 589

44

Imobilizações em curso Tangible assets in progress

440 730

0

440 730

1 388 841

4 369 661

2 467 119

1 902 542

2 917 868

Imobilizações corpóreas: Tangible assets:
20 121 966

0

20 121 966

20 047 174

320 367 768

110 684 583

209 683 185

198 692 641

10 549 105

6 684 643

3 864 462

3 493 174

607 743

587 592

20 151

85 575

496 229

421 286

74 943

23 939

Equipamento administrativo Administrative equipment

7 493 442

6 305 333

1 188 109

1 367 248

Outras imobilizações corpóreas Other tangible assets

1 823 331

1 417 805

405 526

503 100

20 367 310

0

20 367 310

29 683 424

381 826 894

126 101 242

255 725 652

253 896 275

421

Terrenos e recursos naturais Land and natural resources

422

EdifÍcios e outras construções Buildings and Other Constructions

423

Equipamento básico Basic equipment

424

Equipamento de transporte Transport equipment

425

Ferramentas e utensílios Tools and utensils

426
429
44

Imobilizações em curso Tangible assets in progress

Investimentos financeiros: Financial investments:
4111

Partes de capital em empresas do grupo Share capital of other companies in the group

1 772 161

0

1 772 161

0

4113

Partes de capital de outras empresas Share capital of other companies

123 702

0

123 702

173 702

4142

Edifícios e outras construções Buildings and other constructions

1 388 653

520 039

868 614

915 891

3 284 516

520 039

2 764 477

1 089 593

318 791

40 209

278 582

126 690

318 791

40 209

278 582

126 690

3 785 492

0

3 785 492

3 688 972

199 527

199 527

0

0

29 315

0

29 315

243 707

4 793 297

3 758 173

1 035 124

1 680 081

8 807 631

3 957 700

4 849 931

5 612 760

46 570 000

0

46 570 000

37 925 000

46 570 000

0

46 570 000

37 925 000

814 571

814 571

3 162 669

9 548

9 548

7 389

824 119

824 119

3 170 058
1 168 555

Circulante: Current Assets:
Existências: StockS:
36

Matérias primas, subs. e de consumo Raw, subsidiary & consumable material supplies

Dívidas de terceiros - Curto prazo Short term debtors
211

Clientes c/c Covered Clients, C/A

218

Clientes de cobrança duvidosa Bad debt/Doubtful clients

24

Estado e outros entes públicos State and other public entities

26

Outros devedores Other debtors

Títulos negociáveis Negotiable securities
18

Outras aplicações de tesouraria Other treasury applications

Depósitos bancários e caixa Bank deposits & Petty cash
12

Depósitos bancários Bank deposits

11

Caixa Petty Cash

Acréscimos e diferimentos: Accruals & deferments:
271

Acréscimos de proveitos Income Profit accruals

702 410

702 410

272

Custos diferidos Deferred costs

251 155

251 155

929 034

21 749 750

21 749 750

12 160 938

22 703 315

22 703 315

14 258 527

335 618 618

318 996 771

2761

Activos por impostos diferidos Assets owing to deferred taxes

129 088 400

TOTAL DE AMORTIZAÇÕES TOTAL DEPRECIATION
TOTAL DE AJUSTAMENTOS TOTAL ADJUSTMENTS
TOTAL DO ACTIVO TOTAL ASSETS

3 997 909
468 704 927

133 086 309

Unidade Unit Euro
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BALANÇO EM 31/12/2009
BALANCE SHEET ON 31/12/2009

CÓD. DAS CONTAS
ACCOUNT CODE

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
ACCOUNT NAME

POC NPA

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2009

2008

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES
Capital próprio: Equity capital:
511
55

Capital Capital

51 035 000

51 035 000

Ajustamento de partes de capital em filiais e associadas Adjustment of capital shares in branches and associates

1 615 392

0

5601

Reservas de reavaliação Revaluation reserves

2 995 452

2 995 452

5602

Reservas de avaliação DL Nº 335/98 Valuation reserve Decree Law no. 335/98

118 029 933

118 029 933

5 062 068

4 457 372

571

Reservas legais Legal reserves

574

Reservas livres Voluntary reserves

579

Outras reservas Other reserves

59

Resultados transitados Profit or loss forwarded

88

Resultados líquidos do exercício Net income for financial year

Total do capital próprio Total of equity capital

0

0

2 795 867

2 795 867

35 166 697

18 627 170

216 700 409

197 940 794

21 801 476

6 046 966

238 501 885

203 987 760

21 940 677

38 796 665

Passivo: Liabilities:
Provisões: Provisions:

29101

Encargos futuros Subsistema Privativo Saúde Future charges from private health subsystem

29102

Encargos aposentação DL Nº 467/99 Costs over retirement decree law no. 467/99

29103

Fundo de pensões do Ex- INPP Pension fund of the former INPP

29104
293

Subsídios para estudos Study subsidies
Processos judiciais em curso Legal proceedings in progress

5 636

15 704

4 544 260

4 774 721

70 591

80 209

532 811

519 425

27 093 975

44 186 724

Dívidas a terceiros - Médio e longo prazo: Medium and long term creditors:

24

Estado e outros entes públicos State and other public entities

0

0

261

Fornecedores de imobilizado Suppliers of fixed assets

0

0

268

Outros credores Other creditors

0

0

0

0

Dividas a terceiros - Curto Prazo: Short term creditors:

221

Fornecedores c/c Covered Suppliers, C/A

791 447

1 839 735

228

Facturas em recepção e conferência Received and checked invoices

0

0

219

Adiantamentos de clientes Advance payments from clients

0

0

261

Fornecedores de imobilizado Suppliers of fixed assets

1 761 330

1 591 744

252

empresas do grupo group companies

24

Estado e outros entes públicos State and other public entities

26

Outros credores Other creditors

11 586

0

552 893

711 702

672 864

1 614 299

3 790 120

5 757 480

Acréscimos e diferimentos: Accruals & deferrals:
273

Acréscimos de custos Cost accruals

2 105 207

1 486 390

274

Proveitos diferidos Deferred profits

63 574 067

62 976 130

2762

Passivos por impostos diferidos Liabilities for deferred taxes

TOTAL DO PASSIVO TOTAL LIABILITIES
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO TOTAL EQUITY CAPITAL AND LIABILITIES

553 364

602 287

66 232 638

65 064 807

97 116 733

115 009 011

335 618 618

318 996 771

Unidade Unit Euro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS LíQUIDOS DE 01/01/2009 A 31/12/2009
STATEMENT OF INCOME – PERIOD OF 01/01/09 TO 31/12/09

CÓDiGO DAS
CONTAS

DESIGNAÇÃO DAS CONTAS
ACCOUNT NAME

ACCOUNT
CODE

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2009

2008

CUSTOS E PERDAS COSTS AND LOSSES
61

Custo merc. vend. e mat. consumidas Cost of commodities & materials consumed

62

Fornecimentos e serviços externos External supplies and services

417 853
8 869 846

703 571
9 287 699

9 808 007 10 511 578

Custos com o pessoal: Personnel costs:

641+642

8 599 078

Remunerações Remunerations

8 508 342

Encargos Sociais: Welfare charges:

643+644

Pensões Pensions

2 031 141

2 024 025

645..648

Outros Others

2 297 766 12 927 985

2 307 909 12 840 276

Amortizações e ajustamentos do exercício Depreciations and adjustments of the financial year

662+663

Amortizações do imobilizado corpóreo e incorpóreo Depreciations of tangible and intangible assets 15 718 339

666+667

Ajustamentos Adjustments

67

Provisões do exercício Financial provisions

63

Impostos Taxes

65

Outros custos e perdas operacionais Other costs and operating losses

683

18 785
1 812 149

Amortizações de investimentos em imóveis Depreciations of real state investments

47 277

Juros e custos similares Interest and similar costs

28 166

(C)
69

Custos e perdas extraordinárias Extraordinary costs and expenses

Imposto s/o rendimento do exercício Income tax on financial year

(G)
88

147 792 15 994 891
11 624

1 830 934

1 928 868

1 940 492

40 345 366

0

41 287 237

75 443

43 294

47 277
40 420 809

(E)
86

831 745

29 252 16 298 748

(A)
681..688

15 015 354

551 157

Resultado líquido do exercício Net result income for financial year

90 571
41 377 808

543 809

910 416

40 964 618

42 288 224

6 325 965

2 359 305

47 290 583

44 647 529

21 801 476

6 046 966

69 092 059

50 694 495

40 886 310

42 087 074

0

0

PROVEITOS E GANHOS Profits and Gains
72

Prestações de serviços Rendering of services
Variação de produção Production variation

75

Trabalhos para a própria empresa In-house Company works

74

Subsídios à Exploração Operating Subsidies

73

Proveitos suplementares Supplementary Profits

76

Outros proveitos e ganhos operacionais Other profits & extraordinary gains

77

Reversões de amortizações e ajustamentos Reductions in Depreciations and provisions

65 696
19 195

2 022 802

2 205 904

264 630
35 830

(B)
782
7815/6+783

Ganhos em empresas do grupo e associadas gains in Group and associated profits
Rendimento de títulos negociáveis Income from negotiable securities
e de outras aplicações financeiras and other financial applications

7811+785/6/8 Outros juros e proveitos similares Other interest and similar profits
(D)
79

0

197 264

130 651
2 520 526

34 071

43 472 532
106 769

0

1 580 893

2 076 838

54 937

1 742 599
45 215 131

2 389 821
44 476 895

183 198

2 260 036
46 736 931

23 876 928

3 957 564

69 092 059

50 694 495

RESULTADOS OPERACIONAIS (B)-(A) OPERATING INCOME (B)-(A)

3 127 166

3 189 658

RESULTADOS FINANCEIROS (D-B)-(C-A) FINANCIAL INCOME (D-B)-(C-A)

1 667 156

2 169 465

RESULTADOS CORRENTES (D)-(C) CURRENT INCOME (D)-(C)

4 794 322

5 359 123

RESULTADOS ANTES DE IMPOSTOS (F)-(E) INCOME BEFORE TAX RESULTS (F)-(E)

28 127 441

8 406 271

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO (F)-(G) NET INCOME OF FINANCIAL YEAR (F)-(G)

21 801 476

6 046 966

Proveitos e ganhos extraordinários Extraordinary profits & gains

(F)

Unidade Unit Euro
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES
STATEMENT OF INCOME PER FUNCTIONS

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2009
Vendas e prestações de serviços
Sales and rendering of services

2008

41 150 792

42 217 276

-24 201 845

-25 537 227

16 948 947

16 680 049

4 863 510

2 522 149

Custos de distribuição
Distribution costs

0

0

Custos administrativos
Administrative costs

-7 187 398

-7 541 540

Outros custos e perdas operacionais
Other costs and operating expenses

-4 784 470

-5 479 765

Resultados Operacionais
Operating income

9 840 589

6 180 893

0

0

106 769

0

1 613 403

2 225 378

Custo das vendas e das prestações de serviços
Costs of Sales and rendering of services
Resultados Brutos
Gross Income
Outros proveitos e ganhos operacionais
Other Profit & Extraordinary Gains

Custo líquido de financiamento
Net cost of financing
Ganhos (perdas) em filiais e associadas
Earnings (losses) in branches and associates
Ganhos (perdas) em outros investimentos
Earnings (losses) in other investements
Resultados não usuais ou não frequentes
Unusual or infrequent results

16 566 680

Resultados correntes
Current income

28 127 441

8 406 271

Impostos sobre os resultados correntes
Taxes on current income

-6 325 965

-2 359 305

Resultados correntes após impostos
Current income after tax

21 801 476

6 046 966

Resultados extraordinários
Surplus Income

0

0

Impostos sobre os resultados extraordinários
TAXES ON surplus income

0

0

21 801 476

6 046 966

2,14

0,59

RESULTADOS LÍQUIDOS
NET RESULTS INCOME
RESULTADOS POR ACÇÃO
INCOME PER SHARE

Unidade Unit Euro
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2009 A 31/12/2009
STATEMENT OF CASH FLOWS – PERIOD OF 01/01/2009 TO 31/12/2009

2009

2008

ACTIVIDADES OPERACIONAIS:
OPERATIONAL ACTIVITIES:
Recebimentos de clientes
Receipts from Clients’ payments

47 521 875

48 104 318

Pagamentos a fornecedores
Payments to suppliers

-13 220 489

-13 157 147

Pagamentos ao pessoal
Payments to personnel

-13 668 145

-13 095 695

20 633 241

21 851 476

-562 283

-3 299 927

-4 145 373

-4 397 050

15 925 586

14 154 499

719 678

156 304

-138 369

-512 604

Fluxo gerado pelas operações
Flow Balance generated by the Operations
Pagamento/Recebimento do imposto sobre o rendimento
Payment/receiving of income tax
Outros receb/pagam. relativos à actividade operacional
Other operational activity revenue / payments
Fluxos gerados antes das rubricas extraordinárias
Flow Balance generated before extraordinary categories
Recebimentos relacionados com rubricas extraordinárias
Revenue related to extraordinary revenue
Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias
Payments related with extraordinary revenue
Fluxo das actividades operacionais (1)
Balance from operational activities (1)

16 506 895

13 798 199

ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO:
INVESTMENT ACIVITIES:
Recebimentos provenientes de:
Revenue generated by:
Investimentos financeiros
Financial investments

0

0

710 149

106 548

0

0

Subsídios de investimento
Investment subsidies

5 366 524

7 968 902

Juros e proveitos similares
Interest and similar income

1 969 503

1 936 534

0

0

Imobilizações corpóreas
Tangible assets
Imobilizações incorpóreas
Intangible assets

Dividendos
Dividends
Empréstimos concedidos
Loans granted

560 563

8 606 740

538 523

10 550 507

Pagamentos respeitantes a:
Payments relatING to:
Investimentos financeiros
Financial investments
Imobilizações corpóreas
Tangible assets
Imobilizações incorpóreas
Intangible assets
Empréstimos concedidos
Loans granted
Fluxos das actividades de investimento (2)
Balance from investment activities (2)
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-50 000

-14 771 950

-23 389 645

-927 305

-700 706

0 -15 699 256

0 -24 140 351

-7 092 516

-13 589 844
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DE 01/01/2009 A 31/12/2009
STATEMENT OF CASH FLOWS – PERIOD OF 01/01/2009 TO 31/12/2009

2009

2008

Empréstimos obtidos
Loans obtained

0

0

Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão
Increases in capital, supplementary loans and issue bonuses

0

3 035 000

Subsídios e doações
Subsidies and donations

0

0

Venda de acções (quotas) próprias
Sales of own shares (stakes) and owned holdings

0

ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO:
FINANCING ACTIVITIES:
Recebimentos provenientes de:
Revenue generated by:

0

0

3 035 000

Pagamentos respeitantes a:
Payments related with:
Empréstimos obtidos
Loans obtained

0

0

Amortizações de contratos de locação financeira
Depreciation of financial lending contracts

-35 497

-57 483

Juros e custos similares
Interest and similar costs

-56 339

-45 764

-3 023 483

-2 976 245

Redução de capital e prestações suplementares
Reduction in capital and supplementary installments

0

0

Aquisição de acções próprias
Acquisition of owned shares

0

Dividendos
Dividends

Fluxos das actividades de financiamento (3)
Balance of financial activities (3)

-3 115 319

0

-3 079 492

-3 115 319

-44 492

6 299 060

163 863

0

0

Caixa e seus equivalentes no início do período
Petty Cash and its equivalents at the start of the period

41 095 058

40 931 195

Caixa e seus equivalentes no final do período
Petty Cash and its equivalents at the end of the period

47 394 118

41 095 058

Variação de caixa e seus equivalentes (4)
Petty cash variation and its equivalents (4)
Efeitos das diferenças de câmbio
Effects of exchange rate changes

ANEXO À DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
ANNEX TO THE STATEMENT OF CASH FLOWS

2009
Numerário
Cash

2008

9 548

7 389

814 571

3 162 669

Outras aplicações de tesouraria
Other treasury applications

46 570 000

37 925 000

Disponibilidades constantes do balanço
Provisions outlined on the balance sheet

47 394 118

41 095 058

Depósitos bancários imediatamente mobilizáveis
Bank deposits repayable on demand
Equivalentes a caixa:
Petty Cash equivalents:

117

03

Anexo ao Balanço e à
Demonstração dos Resultados
Notes to the Balance Sheet and
Income Statement

introdução
Introduction

A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante designada por
“APDL” ou “Empresa”, é 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

APDL, S.A. - Administração dos Portos do
Douro e Leixões, S.A., henceforth referred to
as “APDL” or the “Company”, is a public limited
company with exclusively public capital, aimed
at the administration of the Ports of Douro and
Leixões, its economic operations, conservation
and development.
APDL’s area of jurisdiction covers the strip of
the public maritime domain, from the line of the
Rua da Bélgica, at the Praia de Lavadores, to
the parallel of the Boa Nova lighthouse, North
of the Port of Leixões, and also encompasses
the following two zones:
a) as the Port of Douro area, which includes the
whole River Douro estuary, from 200 metres
upstream of the Luís I Bridge, to Foz, including all banks, anchorages, quays, docks and
all current or future embankments;
b) the Port of Leixões area, which includes the
breakwaters, the wharf area and the docks
that exist or are to be built; the course of the
River Leça up to the old Guifões mills bridge
and the land demarcated by the respective
public domain.

público respectivo.

Áreas de actuação

Areas of activity

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

• To promote and encourage the port activity at
the Ports of Douro and Leixões;

• Assegurar o regular funcionamento dos portos do Douro e Leixões nas suas
vertentes de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de efectivos
e de exploração portuária;
• Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;
• Licenciar exercício da actividade portuária e concessão de serviços públicos

• to ensure the correct functioning of the Ports
of Douro and Leixões with regard to the economic, financial and asset management, and
management of the port operation;
• to grant licences or concessions in the areas
under its jurisdiction;
• to licence the port activity and the public port
service concessions;

portuários;
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• to establish and collect fees for the use of the
ports and respective services;
• to supervise and inspect the public use of the
services inherent to the port activity; and,
• to expropriate, for public utility, occupation of
land, implantation of layouts and thoroughfares needed for the expansion or development of the ports.

Services rendered
• Aids to navigation;

• Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos serviços;
• Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade portuária; e
• Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de traçados
e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou desenvolvimento portuários.

Serviços prestados

• Management of mooring posts;

• Ajudas à navegação;

• Control of maritime traffic;

• Gestão de postos de acostagem;

• Provision of mooring, hoisting, storage, water supply, waste collection, electricity supply,
towage and pilotage services;

• Controle de tráfego marítimo;

• Maintenance of access channels;
• Prevention and pollution combating at sea;

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

• Safety systems

• Manutenção dos canais de acesso;

• Construction and maintenance of terrestrial
accesses to the port;

• Prevenção e combate à poluição no mar;

• Maintenance of equipment, quays and embankments;
• Cleaning of the port area;

• Sistemas de segurança;
• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;

• Granting of licences for areas under its jurisdiction (beaches, embankments, pipelines,
among others); and

• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;

• Granting of concessions (Liquid Bulk, Containers, Solid Bulk, Break-Bulk Cargo, Marina,
Fishing Harbour and Gaia Quays).

• Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias, terraplenos,

In accordance with the common political guidelines for transport and the national policy for
the maritime-port sector, the Company has
changed the port authority management model,
by implementing concessions for port operations and infrastructures to the private sector.
As such, APDL has made fewer intervention in
the operational area (it is increasingly a “Landlord Port” and less of a “Tool Port”) and has
been increasing its control, inspection and Port
Authority functions. The concessions are generally granted for a 25-year period.

• Atribuição de concessões (Granéis Líquidos, Contentores, Granéis Sólidos, Car-

The Company was initially constituted with
share capital of 20,854,740 euros, with was
subsequently increased to 48,000,000 euros
(see Note 36). This increase was implemented
as part of the structuring Equity Capital, liabilities and the reserves underlying the evaluation
of the assets forming part of the accounts at
the time of their constitution.

• Limpeza da área portuária;

pipelines, entre outros); e

ga 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.
A Empresa foi inicialmente constituída com um capital social de 20 854 740 euros,
tendo subsequentemente sido aumentado para 48 000 000 euros (ver Nota 36).
Este reforço foi determinado em função da estrutura dos capitais próprios, das
responsabilidades e das reservas subjacentes ao valor de avaliação dos bens integrados nas contas aquando da sua constituição.
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Em 28 de Março de 2008, por Deliberação unânime do Accionista, o capital social
foi aumentado no montante de 3 035 000 euros, realizado em dinheiro e totalmente subscrito pelo accionista único (DGT-Direcção Geral do Tesouro e Finanças,
representante do Estado Português). Após o referido aumento, o capital social foi
fixado em 51 035 000 euros e passou a ser constituído por 10 207 000 acções,
de valor nominal de 5 euros cada (ver Nota 36).
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On 28 March 2008, by Unanimous Resolution of the Shareholder, the share capital was
increased on the amount of 3,035,000 euros,
realized in cash and totally subscribed by the
only shareholder (DGT – Directorate General
of Treasury and Finance, representing the Portuguese State). After this increase, the share
capital was fixed at 51,035,000 euros and was
made up of 10,207,000 shares, with the nominal value of 5 euros each (see Note 36).

A Empresa tem a sua sede social em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

The company has its head office in Leça da
Palmeira, in the distric of Matosinhos.

NOTA 1 – Derrogações ao Plano Oficial de Contabilidade

NOTE 1 – Derogations to the Official
Chart of Accounts

As notas que se seguem respeitam a numeração sequencial definida no Plano

The notes below respect the sequential numbering defined in the Official Chart of Accounts
(POC). Notes whose numbering cannot be
found in the annex are not applicable to the
Company or are not relevant for an assessment
of the attached Financial Statements.

Oficial de Contabilidade (POC) e as notas cuja numeração não se encontra no
anexo não são aplicáveis à Empresa, ou não são relevantes para a apreciação das
demonstrações financeiras anexas.

NOTA 2 – Valores comparativos
Excepto quanto aos efeitos das situações descritas abaixo, os valores constantes das
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 são em
todos os aspectos comparáveis com os valores apresentados no exercício de 2008:

(i) Regime Privativo de assistência médica e medicamentosa - plano de
benefícios definidos
A Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que aprovou o Orçamento de Estado
para 2009, no seu Artigo 16.º consagra, a título excepcional e transitório, a hipótese de, até 30 de Junho de 2009, todos os trabalhadores com anterior vínculo
à Administração Pública, poderem ser inscritos na Direcção-Geral de Protecção
Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública, abreviadamente designada por ADSE. Nestas circunstâncias, todos os trabalhadores, subscritores
da Caixa Geral de Aposentações, foram inscritos na ADSE, incluindo cônjuges e
filhos que reuniam as necessárias condições e a generalidade dos aposentados, e
respectivo agregado familiar inscreveram-se, também, no referido sub-sistema de
saúde. Nestas circunstâncias, durante o exercício findo em 31 de Dezembro de
2009, a responsabilidade da empresa pelo Regime Privativo de assistência médi-

NOTE 2 – Comparative Values
Except for the effects of the situations described below, the values shown in the financial
demonstrations of the fiscal year ended on 31
December 2009 are in all respects comparable
to the values expressed in the 2008 statement:
(i) Private system of medical assistance –
defined benefits plan
Law No. 64-A/2008 of 31 December, which
approved the State Budget for 2009, in Article
16 sets up exceptionally and transitionally, that
until 30 June 2009, all workers covered under
Public Administration may be registered under
the Directorate-General of Social Protection
for Employees and Agents of Public Administration, hereinafter abbreviated as ADSE. Under these circumstances, all workers registered
under the Portuguese Pension System were
registered under ADSE, including spouses and
children meeting the requirements and most
pensioners and their families registered for this
subsystem as well. Under these circumstances,
during the fiscal year ending 31 December
2009, the responsibility of the company in the
private health assistance and medications regime was reduced by 16,855,988 euros (See
Note 31).

ca e medicamentosa foi reduzida em 16 855 988 euros (Ver Nota 31).
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(ii) Financial investments - APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo.
The APVC - Administração do Porto de Viana
do Castelo, S.A., a public limited company of
exclusively public capital, was created through
Decree-Law No. 211/2008, of 3 November,
entering into force 30 days after the date of
its publication. According to Article 19 of this
Decree-Law, until the first election of the social bodies, which occurred on 8 January 2009,
current management of the port was insured by
IPTM, IP. APVC was formed with social capital
of 50,000 euros, wholly subscribed and realized by the company. As referenced in Note 3
c), this financial investment was initially registered at the costs of acquisition (50,000 euros), which was adjusted under the terms of
Accounting Directive No.º 9, which recognizes
the application of the method of asset equivalency, which created in the 2009 financial year
an increase of its value by 1,722,161 euros
(see Note 10).
(iii) Taxes
As referenced in Note 6, starting with Financial
Year 2009, inclusively, the Company began to
be taxed under the special regime of taxation
of economic group covered by Article 69 of the
IRC Code. The tax group is led by the company,
and includes the participant referenced in (ii)
above. Additionally, an asset was registered in
the accounts of the company by deferred tax,
in the amount of 14,120,741 euros, of equity
capital, since the situation that created this tax
was also directly registered in the owner’s equity capital (see Note 40).

(ii) Investimentos financeiros - APVC – Administração do Porto de Viana
do Castelo.
A APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A., sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, foi criada através do Decreto-Lei n.º
211/2008, de 3 de Novembro, tendo o mesmo entrado em vigor 30 dias após a
data da sua publicação. De acordo com o Artigo 19º do referido Decreto-Lei, até
à primeira eleição dos órgãos sociais, que ocorreu no dia 8 de Janeiro de 2009,
a gestão corrente do porto foi assegurada pelo IPTM, IP. A APVC foi constituída
com um capital social de 50 00 euros, integralmente subscrito e realizado pela
Empresa. Conforme referido na Nota 3 c), este investimento financeiro foi inicialmente registado ao custo de aquisição (50 000 euros), tendo sido ajustado nos
termos da Directriz Contabilística nº 9, que preconiza a aplicação do método da
equivalência patrimonial, o que gerou no exercício de 2009 um aumento do seu
valor em 1 722 161 euros (ver Nota 10).

(iii) Impostos
Conforme referido na Nota 6, a partir do exercício de 2009, inclusive, a Empresa
passou a ser tributada pelo regime especial de tributação dos grupos económicos
ao abrigo do disposto no artigo 69º do Código do IRC. O grupo de tributação é
liderado pela empresa, e inclui a participada referida em (ii) acima. Adicionalmente,
foi registado nas contas da Empresa um activo por imposto diferido, no montante
de 14 120.741 euros, por contrapartida de capitais próprios, pelo facto da situação geradora deste imposto ter sido, também, registada directamente em capitais
próprios (ver Nota 40).

NOTE 3 – Basis of presentation
and main accounting principles and
valuation criteria.

NOTA 3 – Bases de apresentação e principais princípios
contabilísticos e critérios valorimétricos

Presentation basis

Bases de apresentação

The financial demonstrations attached were
prepared presupposing the continuation of operations, from the books and accounting registries of the Company, maintained in accordance
with generally accepted accounting principles
in Portugal, adapted to the International Financial Reporting Standards regarding the adoption of IAS 19, with regard to the costs deriving
from retirement benefits.
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As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa,
mantidos de acordo com princípios de contabilidade geralmente aceites em Portugal, adaptados às Normas Internacionais de Relato Financeiro quanto à adopção
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Principais princípios contabilísticos e critérios
valorimétricos adoptados

Main accounting principles and
valuation criteria adopted

Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utilizados na pre-

The main accounting principles and valuation
criteria adopted in preparing the financial statement were as follows:

paração das demonstrações financeiras foram os seguintes:

a) Tangible and Intangible Assets

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 e 5 anos.
As imobilizações corpóreas (incluindo os bens de domínio público) integradas à data
de constituição da Empresa 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 posteriormente
à data de constituição da Empresa encontram-se registados ao custo de aquisição, o
qual inclui o valor da factura do fornecedor 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 atribuído naquele processo.

Intangible assets are made up primarily of installation and research and development expenses, and others considered relevant to the
development of future activities. They are depreciated using the straight-line depreciation
method, in twelfths, over a period of 3-5 years.
The tangible fixed assets (including the public domain goods), integrated on the date of
constitution of the Company were registered
based on valuation of the assets made in 1999
by an independent entity. The evaluation covered a significant part of the integrated assets
and was as at 2nd December 1998, using the
“Continued Use Value” Method. The goods acquired after the date the company was set up
are registered at purchase cost, which includes
the value of the invoice to the supplier and respective purchase expenses.
The depreciation is calculated on the purchase
value or evaluation, through the straight-line
depreciation method, based on twelfths, from
the date the asset begins functioning, using the
rates that allow reintegration of the fixed asset
during its estimated lifespan from among the
rates allowed by fiscal legislation (Regulatory
Decree no. 2/90). The assets evaluated are
depreciated in line with the lifespan attributed
during the evaluation process.
The depreciation rates used correspond to the
following average estimated lifespan:

As taxas de amortização utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis estimadas médias;

ANOS MÉDIOS DE VIDA ÚTIL
AVERAGE LIFESPAN IN YEARS:
Edifícios e outras construções
Buildings and other constructions

12 – 40

Equipamento básico
Basic equipment

10 – 15

Equipamento de transporte
Transport equipment

4–6

Ferramentas e utensílios
Tools and utensils

2–4

Equipamento administrativo
Administrative equipment
Outras imobilizações corpóreas
Other tangible assets

6
4–5
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Current repair and maintenance expenses
are registered as costs in the year they are
incurred. Mandatory periodic repairs that increase the economic use of the intangible assets (equipment) are registered as intangibles
and depreciated during their lifetime;

Os encargos com reparações e manutenção de natureza corrente são registados como

Land is not depreciated.

Os terrenos não são objecto de amortização.

custos do exercício em que são incorridos. As reparações periódicas obrigatórias que
aumentam a utilidade económica dos activos imobilizados (equipamentos) são registadas em imobilizado e amortizados durante o período de duração das mesmas;

b) Financial Investments
Financial investments in group companies are
registered by the method of asset equivalency,
having been initially accounted by cost of acquisition.

b) Investimentos financeiros
Os investimentos financeiros em empresas do grupo encontram-se registados

According to the method of asset equivalency
financial participations are adjusted annually by
the value corresponding to the participation in
the net results of the group companies against
the profits or losses of the financial year.

pelo método da equivalência patrimonial tendo sido inicialmente contabilizados

Other financial investments, namely those registered as securities and other financial applications are registered under the lower value
between the costs of acquisition or the value
expected to be achieved.

ajustadas anualmente pelo valor correspondente à participação nos resultados líquidos

Financial investments in real estate for return
were the subject of an asset evaluation reported 31 December 1998 (see Note 3 a)), being
depreciated as per the period of useful life attributed in this evaluation.

títulos e outras aplicações financeiras são registados ao valor mais baixo de entre

c) Stock
Stocks are valued at purchasing cost. The purchasing costs include the expenses incurred to
bring them to their current state. The valuation
criteria for stock output are weighted average
cost.
d) Adjustments to stocks and debts to receive
Stock adjustments cover the difference between the purchase cost of the raw materials,
subsidiary items and consumables and the respective estimated sale value, whenever the
later is less than the former.
The adjustments to receivable debts are calculated based on the forecast collection risks at
the end of each year.
e) Negotiable securities
Negotiable securities are registered at the
lower of the purchase cost and the expected
sale value. The interest accrued is recognised
as profits for the years they refer to.

pelo custo de aquisição.
De acordo com o método da equivalência patrimonial as participações financeiras são
das empresas do grupo por contrapartida de ganhos ou perdas financeiros do exercício.
Os outros investimentos financeiros, nomeadamente os registados na rubrica de
o custo de aquisição ou o valor esperado de realização.
Os investimentos financeiros em imóveis de rendimento foram objecto de uma
avaliação patrimonial reportada a 31 de Dezembro de 1998 (ver Nota 3 a)), 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.
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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 resultados do exercício a que respeitam. Em 31 de
Dezembro de 2009, não existia qualquer contrato de locação financeira.
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f) Leasing contracts
Fixed assets acquired through leasing contracts as well as those corresponding to the
liabilities are accounted using the financial
method. This method registers the cost of the
asset in tangible fixed assets, and the corresponding liability is registered in liabilities. The
interest included in the value of the rent and
depreciation of the asset is registered as costs
in the Income Statement for the financial year
they relate to. On 31 December 2009, there
was no contract for financial hiring.
g) Specialisation of financial years

g) Especialização dos exercícios
A Empresa regista as suas receitas e despesas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo qual as receitas e despesas são reconhecidas à medida
em que são geradas, independentemente 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.

The Company registers its income and expenses in accordance with the principle of specialization of the financial years, meaning that the
income and expenses are recognised as they
are generated, regardless of the moment they
are received or paid. The differences between
the amounts received and paid and the corresponding income and expenses generated are
registered under the accruals and deferments
headings.
h) Deferred Profits

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

The subsidies received to fund tangible fixed
assets are registered on the balance sheet
as deferred profits for later recognition in the
income statement for each financial year (surplus income), in proportion to the respective
subsidised tangible and intangible fixed assets
depreciation.
i) Deferred costs
These include expenses that are only recognized as costs in subsequent financial years
and that basically respect the expenses of periodic maintenance.

Compreende gastos que apenas são reconhecidos em custos em exercícios se-

j) Retirement benefits

guintes e que respeitam fundamentalmente a despesas de manutenção periódica.

Early retirements

j) Benefícios de reforma
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

APDL is liable for the payment of early retirement pensions to workers who opted for the
benefits outlined in Decree-Law no. 467/99, of
6 November. This Decree states that provided
certain conditions are in place by 31 December
2002, early retirement is permitted for workers linked to the bodies and other port entities,
which subscribed to the General Pension Fund.
This liability ceases when the workers who
opted for early retirement complete 36 years of
service or reach 70 years of age.

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.
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The liabilities calculated based on the value of
the current pension multiplied by the number
of years this benefit will remain in force (based
on the conditions of its cessation), are covered
by a provision recorded under the heading of
Provisions - Pensions (see Notes 31 a) (iii) and
34). This liability is registered at its nominal
value, because it is considered that any adjustment made deriving from the discount of these
values would not be significant.

As responsabilidades, determinadas com base no valor da pensão actual multiplica-

Retirement pensions

Pensões de reforma

APDL is obliged to contribute, together with
other Port Administrations, to the maintenance
of the early retirement fund of the National Institute of Ports Pilotage (INPP), created by Decree-Law no. 188/89, of 3 June, with regard to
the employees of the former pilotage department who took early retirement. The Company
is also liable for payment of the life-long survivor and descendant pensions of some retired
employees.
To finance these liabilities, which are assessed
through an annual actuarial study carried out
by an independent entity, a provision was constituted, which is registered under the heading
of Provisions - Pensions (see Notes 31 a) (ii)
and 34).

da 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 na
rubrica de Provisões – Pensões (ver Notas 31 a) (iii) e 34). Esta responsabilidade
encontra-se registada ao seu valor nominal, por se considerar que qualquer ajustamento a efectuar decorrente do desconto destes valores não seria significativo.

A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras Administrações Portuárias, para a 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 Empresa 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 desenvolvido anualmente por entidade independente, foi constituída uma
provisão, a qual se encontra registada na rubrica de Provisões – Pensões (ver
Notas 31 a) (ii) e 34).

Post-employment social benefits (healthcare and hospital treatment)
The Company has implemented certain postemployment social benefits for employees and
their families linked to the General Pension
Fund. To fund these liabilities, which are evaluated through an annual actuarial study carried
out by an independent body, a provision was
constituted, which is registered in the Provisions - Pensions heading (see Notes 31 a) (ii)
and 34).

Benefícios de acção social pós-emprego (assistência médica-medicamentosa e assistência hospitalar)
A Empresa tem instituído determinados benefícios de acção social pós-emprego
para os colaboradores afectos à Caixa Geral de Aposentações e seus familiares.
Para o financiamento destas responsabilidades, as quais são avaliadas por estudo
actuarial desenvolvido anualmente por entidade independente, foi constituída uma

The Company adopts as accounting policy for
recognising the liabilities accepted through
the private healthcare and hospital treatment
regime, as well as payment of retirement pensions to pilots of the ex-INPP, the criteria set
out in the International Accounting Standard
no. 19, namely the ”corridor” methodology (see
Note 31).

provisão, a qual se encontra registada na rubrica de Provisões – Pensões (ver

k) Foreign currency transactions

aos pilotos do ex-INPP, os critérios consagrados na Norma Internacional de Con-

Foreign currency transactions are converted
into euros at the exchange rate on the day of
the operation. Differences in the exchange rate
during the financial year, as well as potential
differences calculated at the balance sheet
date due to the exchange rate on that date, are
applied to the current year’s results.

tabilidade n.º 19, nomeadamente, a metodologia do “corridor” (ver Nota 31).

Notas 31 a) (i) e 34).
A Empresa adopta como política contabilística para reconhecimento das responsabilidades assumidas pelo regime privativo de assistência médica-medicamentosa e assistência hospitalar, assim como pelo pagamento de pensões de reforma

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, a Empresa passou a estar sujeita 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
Empresa 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 Empresa.
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
A Empresa adopta como política 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
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l) Income tax
Beginning with financial year 2009, inclusively,
the Company became subject to the special
tax regime for groups of companies (RETGS)
as set forth in Article 69 and following of the
IRC Code, with the taxable group made up of
the Company and its subsidiary APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA.
The companies that make up the perimeter of
the group of companies subject to this regime
calculate and register the tax on the receipts as
though it were being taxed from an individual
point of view. If profits are calculated in the application of this regime, they are registered as a
profit for the Company.
Income tax includes current and deferred taxes.
Current income tax is determined based on net
results, adjusted according to current tax law
on the date of the financial demonstrations.
The deferred tax is calculated based on the
temporary differences between the accounting values of the assets and liabilities and the
respective tax basis. For determination of the
deferred tax, the rate of tax is applied that is expected to be in effect on the period in which the
temporary differences are reverted. Deferred
asset taxes are recognized whenever there is
reasonable assurance that future profits will be
created against those which may be used. Deferred taxes are registered as a cost or profit
of the financial year, except if they result from
values registered directly under the categories
of owner’s equity capital, a situation in which
the deferred tax in registered under the same
category as the transaction that originated it.
m) Environmental liabilities and expenses
The Company adopted as accounting policy for
recognising the liabilities of an environmental
nature, the criteria established in Accounting Directive no. 29, issued by the Accounting
Standardisation Committee (see Note 49).

Nota 49).

n) Assets in Concessionary areas

n) Bens de áreas concessionadas

A significant part of the equipment currently
used in the areas yielded to the concessionaires were sold by the Company to the concessionaires at the moment of signing the respective concession contracts, and consequently
excluded from the tangible fixed assets.

Parte significativa dos equipamentos, actualmente em uso nas áreas concessionadas, foram alienados pela Empresa aos concessionários no momento da assinatura dos respectivos contratos de concessão e, consequentemente, excluídos do
imobilizado corpóreo.

With regard to the port infrastructures where
the concessionaires carry out their activities,
essentially constituted by walls, quays and embankments, these are shown in the Financial
Statements of the Company (see Note 14).

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 da
Empresa (Ver Nota 14).
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As payment for use of this infrastructure, and
as stipulated in the respective concession contracts, the Company receives a monthly income
for its use. This income is recorded under the
Provision of Services heading.

Como contrapartida do uso dessas infra-estruturas, e conforme estipulados nos
respectivos contratos de concessão, a Empresa recebe uma renda mensal pela
sua utilização. Essas rendas encontram-se registadas na rubrica de Prestações
de Serviços.

o) Provision
The provisions are recognized when the Company has a legal commitment or acommitment
deriving from a formal management decision,
related to past events, that it is likely to result in
spending of resources to comply with this commitment, and the estimate may be made with
reasonable confidence.

o) Provisões
As provisões são reconhecidas quando a Empresa 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.

NOTE 6 – Income Tax
Taking effect on 1 January 2009, the Company is subject to the special tax regime for the
group of companies according to legislation
in effect. The Company, in the financial year
2009, is liable to Corporation Tax at the Rate of
25% plus the municipal surcharge, resulting in
a combined taxation rate of 26.5%.
In accordance with the legislation in force, taxation declarations are subject to revision and
correction by the tax authorities during a period
of four years (five years for Social Security), except when there have been fiscal tax losses or
benefits, or when inspection, complaints or disputes are in progress, in which case the deadlines will be extended or suspended, depending
on the case. Therefore, the taxation declarations of the Company relative to the years of
2005 to 2009 may also be subject to review.
The calculation of the current tax, for financial
years 2009 and 2008, is as follows:

NOTA 6 – Imposto sobre o rendimento
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009, a Empresa encontra-se sujeita ao
regime especial de tributação de grupo de sociedades de acordo com a legislação
em vigor. A Empresa, no exercício de 2009, é tributada em sede de Imposto sobre
o Rendimento das Pessoas Colectivas a uma taxa de 25% acrescida da derrama,
resultando numa taxa agregada de imposto de 26,5%.
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. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa, relativas aos anos de 2005 a 2009, poderão ainda vir a
ser sujeitas a revisão.
O apuramento do imposto corrente, dos exercícios de 2009 e 2008, analisa-se
como segue:
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APURAMENTO DO IMPOSTO CORRENTE SOBRE O RENDIMENTO
Calculation of the current income tax
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2009

2008

28 127 440

8 406 271

2 203 541

2 357 623

- Ajustamentos de valor de activos
- Adjustments of values of the assets

412 087

700 571

- Reintegrações e amortizações não aceites
- Non-acceptable reintegrations and depreciations

202 799

214 162

- Outros
- OTHERS

291 024

140 005

3 109 451

3 412 361

(16 566 680)

-

- Redução de provisões tributadas
- Reduction of taxable provisions

(2 742 996)

(3 237 498)

- Excesso de estimativa para imposto
- Over-estimate of tax

(1 964 755)

-

(382 038)

(381 092)

(513 731)

(263 114)

(22 170 200)

(3 881 704)

Rendimento tributável
Taxable income

9 066 691

7 936 928

Imposto corrente sobre o rendimento (1)
Current tax on income tax

2 401 111

2 103 286

Poupança fiscal obtida pelo Regime Especial de Tributação de Grupos (2)
Tax savings from Special Regime for Taxing Groups (2)

(587 753)

-

29 600

46 311

1 842 958

2 149 597

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Pre-tax result
CUSTOS NÃO ACEITES FISCALMENTE
Costs not accepted for tax purposes
- Provisões não dedutíveis
- Non-deductible provisions

Proveitos não tributados
Non taxable profits
- Corte nos benefícios pós-emprego (ver Nota 31)
- Loss of post-employment benefits (see Note 31)

- Reversões de ajustamentos de valor tributados
- Reversions of adjustments of taxable amount

Despesas tributadas autonomamente (3)
Autonomously taxed expenses (3)

Imposto corrente sobre o rendimento (1) + (2) + (3)
Current income tax (1) + (2) + (3)

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, foi reflectido nas demonstrações financeiras da Empresa 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 relati-

During the financial year ended 31 December
2009, the financial statements of the Company
showed the SIFIDE tax credit (Law No. 40, of 3
August) for the financial years 2006 and 2007,
in the amount of 651,331 euros and 226,056
euros, respectively, as well as the result of the tax
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credit for the 2008 financial year, in the amount
of 1,087,367 euros. These amounts had not yet
been recognized in the demonstration of results,
considering that (i) relative to the financial year
2007, we were awaiting the deferment of the
cost-free objection presented by the Company
to the tax authorities, which was only deferred
during the financial year 2009 and (ii) relative
to the financial years 2007 and 2008 the Company was awaiting the favourable declaration
from the Certifying Committee, which was also
obtained during the financial year 2009.
Since this had not been calculated and since
it was difficult to quantify, when the accounts
were closed for the financial year 2009, no tax
credit associated SIFIDE was registered.

vo 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.

Imposto corrente sobre o rendimento
Current tax on income
- Reconhecimento como custo no exercício (1) + (2)
- Acknowledged as cost of financial year (1) + (2)
- Menos: Pagamentos por conta e especial por conta
- Minus: Advance and special advance payments
- Menos: Retenções na fonte
- Minus: Monies withheld at source
- Menos: Valor a pagar à APVC
- Minus: Amount to be paid to APVC
- Saldo corrente a pagar (receber)
- current balance to be paid (receive)

The difference between the imputed tax burden and the tax burden paid at the end of each
financial year is as follows:

2008

1 842 958

2 149 597

(1 466 478)

(2 038 491)

(394 208)

(354 813)

(11 587)

-

(29 315)

(243 707)

A diferença entre a carga fiscal imputada e a carga fiscal paga no final de cada
exercício é como segue:

Imposto corrente do exercício
Current tax of the year

2009

2008

Imposto corrente imputado a resultados
Current tax imputed to results

1 842 958

2 149 597

Imposto diferido
Deferred tax

4 483 007

209 708

Total do imposto registado em resultados (1)
Total tax entered under results (1)

6 325 965

2 359 305

28 127 440

8 406 271

22,5%

28,1%

Resultado antes de impostos (2)
Pre-tax result

Carga Fiscal ((1)/(2))
Tax Burden ((1)/(2))
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A Empresa 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 6.325.965 euros, inclui o efeito do imposto diferido gerado pelas diferenças
temporais abaixo referidas:

31 DE DEZEMBRO
DE 2009
DECEMBER 31ST 2009

BASE
BASE

IMPOSTO
DIFERIDO
DEFERRED
TAX

31 DE DEZEMBRO
DE 2008
Demonstração
DECEMBER 31ST 2008
dos
resultados
IMPOSTO
Income
BASE
DIFERIDO
statement
BASE
DEFERRED
TAX

Dr/(Cr)

0

-

14 120 741

5 814 279 38 796 665 10 281 116

4 466 838

-

53 285 815 14 120 741

Responsabilidades futuras com o sistema privativo
de assistência médica (ver Nota 31 a) (i))
Future liabilities with the private healthcare and
hospital treatment system (see Note 31 a) (i))

21 940 677

Responsabilidades futuras com subsídios de
estudo e creche (ver Nota 31 a) (iv))
Future liabilities with study and KINDERGARtEN
subsidies (see Note 31 a) (iv))
Ajustamentos para clientes de cobrança duvidosa
não aceites fiscalmente (diferença temporária)
Adjustments of bad debt customers not accepted
fiscally (timing difference)

Capital
próprio
Equity
capital

Dr/(Cr)

Imparidade sobre activos imobilizados corpóreos
Imparity on intangible fixed assets

Responsabilidades com encargos decorrentes do
processo de aposentação ao abrigo do Decreto-Lei
467/99, de 6 de Novembro (ver Nota 31 a) (iii))
Charges arising from early retirement process
under Decree-Law 467/99, of 6 November (see Note 31
a) (iii))

2009

The Company registered in its accounts the
taxation effect arising from the different time
periods between the annual results from an accounting point of view and from a taxation point
of view, in accordance with Accounting Directive no. 28. Hence, income tax calculated in the
financial year, amounting to 6,325,965 euros,
includes the deferred tax effect generated by
the different timings outlined below:

Imposto diferido activo:
Active deferred tax:

Fundo de Pensões do ex-INPP (ver Nota 31 a) (ii))
Pension fund of the former INPP (see Note 31 a) (ii))

AN N UAL R E PORT

0

4 544 259

1 204 229

4 774 721

1 265 301

61 072

-

5 636

1 494

15 704

4 162

2 668

-

70 591

18 707

80 209

21 255

2 549

-

2 227 547

590 300

2 223 034

589 104

-1 196

-

82 074 525 21 749 749 45 890 333 12 160 938

4 531 931

14 120 741

Imposto diferido passivo:
Deferred tax liabilities:
Menos-valias resultantes da alienação do
imobilizado
Losses resulting from the disposal of fixed assets

2 088 165

553 364

2 272 783

602 287

-48 924

-

2 088 165

553 364

2 272 783

602 287

-48 924

-

Imposto diferido
Deferred tax

4 483 007

14 120 741

Imposto corrente
Current tax

1 842 958

Imposto sobre o rendimento
Income tax

6 325 965
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In the 2009 financial year there was an asset registered by deferred tax in the amount
of 14,120,741 euros, as opposed to owner’s
equity capital, considering that a loss by recognized imparity on the fixe tangible assets of
the subsidiary APVC was also registered as
owner’s capital equity.

No exercício de 2009 foi registado um activo por imposto diferido, no montante

NOTE 7 - Average Number of
Personnel Employed

NOTA 7 – Activo Médio de Pessoal

On the basis of the contractual relationship, the
personnel active on 31 December 2009 and
on 31 December 2008, can be classified as
follows:

Atenta a natureza do vínculo contratual, os trabalhadores ao serviço, à data de

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, foi também, registada em capitais próprios.

31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, apresentam a seguinte
caracterização:

2009

2008

215

224

Pessoal Requisitado/Comissão de Serviço
REQUESTED PERSONNEL/SERVICE COMMISSIONED

3

2

Pessoal Contratado (Termo ou Prestação de Serviço)
CONTRACTED PERSONNEL (FIXED-TERM OR SERVICE PROVISION)

3

2

221

228

Pessoal do Quadro
PERMANENT STAFF

TOTAL

NOTE 8 - Research and
development expenses

NOTA 8 – Despesas de investigação e desenvolvimento

The occurred increases in this heading of the
Balance during the financial year of 2009
amount to 123,423 euros and are related to
fixed assets of values referring to:

Os acréscimos ocorridos, durante o exercício de 2009, nesta rubrica do Balanço
ascendem a 123.423 euros e prendem-se com a imobilização em curso de valores
referentes a:

• SIG – Geographic Information System –
67,000 euros;

• SIG – Sistema de Informação Geográfica – 67.000 Euros;

• Certification of the Port of Leixões – 53,593
euros;

• Certificação do Porto de Leixões – 53.593 Euros;

• PORTMOS (Portuguese Ports and Maritime
System in the Motorways of the Sea) – 2,830
euros.

• PORTMOS (Portuguese Ports and Maritime System in the Motorways of the

NOTE 10 - Movements
occurred in Fixed Assets

NOTA 10 – Movimentos ocorridos no activo imobilizado

The annexed tables “Gross Assets” and “Depreciation” show movements in the major classes
of Fixed Assets during the 2009 financial year.

Nos quadros anexos “Activo Bruto” e “Amortizações” demonstram-se os movimen-
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Sea) – 2.830 Euros.

tos ocorridos nas grandes classes do Imobilizado durante o exercício de 2009.
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Os movimentos ocorridos na rubrica “Partes de capital em empresas do grupo”
encontram-se detalhados na Nota 16.
As transferências de “Imobilizado em curso” para “Imobilizado firme” efectuadas
durante o exercício derivam, sobretudo, da conclusão do projecto do Terminal Multiusos do Molhe Sul, cujo custo de construção ascendeu a 17.002.501 Euros.
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2009

The movements occurring under the heading
“Capital shares of group companies” are explained in Note 16.
The transfer of “Tangible assets in progress” to
“Firm tangible assets” made during the financial
year was mainly derived from the Multipurpose
Terminal Project of the South Mole, whose construction cost rose by 17,002,501 euros.

ACTIVO BRUTO
GROSS ASSETS

RUBRICA
HEADING

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

AUMENTOS
INCREASES

TRANSFERÊNCIAS ALIENAÇÕES
ABATES
TRANSFERS ALIENATIONS REDUCTIONS

BALANÇO FINAL
FINAL BALANCE

Desp. investigação e desenvolvimento
Research & Development expenses

1 283 914

2 829

0

0

0

1 286 743

Marcas e patentes
Brands and patents

1 570 726

117 168

954 294

0

0

2 642 188

Imobilizações em curso
Tangible assets in progress

1 388 841

409 183

-1 357 294

0

0

440 730

4 243 481

529 180

-403 000

0

0

4 369 661

20 047 174

99 348

397 918

422 474

0

20 121 966

296 543 056

4 420 799

19 405 100

0

1 187

320 367 768

9 397 223

971 777

180 107

0

0

10 549 107

Equipamento de transporte
Transport equipment

812 305

0

0

170 743

33 819

607 743

Ferramentas e utensílios
Tools and utensils

435 550

62 792

0

840

1 274

496 228

Equipamento administrativo
Administrative equipment

8 555 961

264 967

327 556

0

1 655 042

7 493 442

Outras imobilizações corpóreas
Other tangible assets

1 804 412

18 919

0

0

0

1 823 331

29 683 424

10 591 566

19 907 681

0

0

20 367 309

367 279 105

16 430 168

403 000

594 057

1 691 322

381 826 894

Partes de capital em empresas grupo
Share capital of group companies

50 000

1 722 161

0

0

0

1 772 161

Partes de capital em outras empresas
Share capital of other companies

123 702

0

0

0

0

123 702

1 388 653

0

0

0

0

1 388 653

1 562 355

1 722 161

0

0

0

3 284 516

373 084 941

18 681 509

0

594 057

1 691 322

389 481 071

Imobilizações incorpóreas:
Intangible assets:

A)
Imobilizações corpóreas:
Tangible assets:
Terrenos e recursos naturais
Land and natural resources
Edifícios outras construções
Buildings and other constructions
Equipamento básico
Basic equipment

Imobilizações em curso
Tangible assets in progress
B)
Investimentos financeiros:
Financial investments:

Investimentos em imóveis
Investments in real property
C)
TOTAL (A + B+ C)

135

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

AMORTIZAÇÕES E AJUSTAMENTOS
depreciations AND ADJUSTMENTS

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

REFORÇO
REINFORCEMENT

ANULAÇÃO/
REVERSÃO
ANNULMENT/
REVERSION

BALANÇO FINAL
FINAL BALANCE

Desp. investigação e desenvolvimento
Research & Development expenses

822 478

288 363

0

1 110 841

Marcas e patentes Brands and patents

503 137

853 141

0

1 356 278

1 325 615

1 141 504

0

2 467 119

97 850 415

12 835 355

1 187

110 684 583

5 904 047

780 596

0

6 684 643

Equipamento de transporte
Transport equipment

726 730

61 161

200 300

587 591

Ferramentas e utensílios
Tools and utensils

411 611

11 706

2 031

421 286

Equipamento administrativo
Administrative equipment

7 188 713

771 523

1 654 903

6 305 333

Outras imobiliz. corpóreas
Other tangible assets

1 301 313

116 493

0

1 417 806

113 382 829

14 576 834

1 858 421

126 101 242

RUBRICAS
HEADINGS
Imobilizações incorpóreas:
Intangible assets:

A)
Imobilizações corpóreas:
Tangible assets:
Edifícios outras construções
Buildings and other constructions
Equipamento básico
Basic equipment

B)
Investimentos financeiros:
Financial investments:
Investimentos em imóveis
Investments in real property
C)
TOTAL (A + B+ C)

Depreciations of financial investments are registered under the category financial costs (see
Note 45).
The investment made during the year 2009
was as follows:
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0
472 762

47 277

0

520 039

472 762

47 277

0

520 039

115 181 206

15 765 615

1 858 421

129 088 400

As amortizações dos investimentos financeiros em imóveis encontram-se registadas na rubrica de custos financeiros (ver Nota 45).
O investimento executado, durante o ano de 2009, analisa-se como se segue:
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DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

VALOR
VALUE

Plataforma Logística
Logistic Platform

4 406 424

Fabrico e Colocação de Tetrápodes
Manufacture and placement of tetrapods

3 582 072

Requalificação dos Edifícios do Antigo Núcleo das Oficinas
Refurbishing of buildings of the former workshop nucleus of APDL

1 488 397

Terminal de Cruzeiros
Cruise Terminal

1 166 830

Equipamentos Praia de Matosinhos
Equipment of Matosinhos Beach

904 250

Ligação de Efluentes ao Saneamento Básico
Connection of basic sanitation system

517 337

Peças Sobressalentes para a P Móvel
spare Parts for the drawbridge

457 937

Defensas para Cais Norte (D4N)
fenders for the North Quay (D4N)

424 828

Aquisição de Lancha para Pilotagem
Acquisition of barge for pilotage

389 579

ERP – Enterprise Resource Planning
ERP – Enterprise Resource Planning

355 590

Terrapleno do Terminal Multiusos MS
Embankment for Multipurpose Terminal SM

347 839

Reordenamento da Inserção Urbana dos Viadutos de Acesso à Ponte Móvel
Rearrangement of Urban Insertion of the Access Viaducts for the Drawbridge

329 127

Outros investimentos em curso
Other ongoing investments

2 587 384

TOTAL

16 957 594

NOTA 14 – Imobilizações corpóreas em situações especiais

NOTE 14 - Tangible Assets in
Special Circumstances

(i) Imobilizado construído em terrenos do domínio público

(i) Fixed assets built on public domain ground

A maioria dos edifícios e construções que integram o Imobilizado Corpóreo da Empresa foram edificados em terrenos do domínio público do Estado afecto à APDL.
Objectivando esta realidade específica, enumera-se de seguida o peso relativo
destes bens construídos em terrenos do domínio público, contabilizados na conta

The majority of Buildings and Constructions that
integrate the Tangible Assets of the Company
were edified on grounds belonging to the public
domain of the State affected to the APDL. Specifically, the relative weighting of the assets built
on public domain sites, is recorded in account
422 - Buildings and other constructions:

422 – Edifícios e outras construções:

2009

2008

Valor bruto total
total Gross value

320 367 768

296 543 056

Valor bruto dos imóveis e instalações construídos em terrenos do domínio público
Gross value of the real estate and premises built on public domain land

284 513 085

261 385 009
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(ii) Fixed assets integrated in areas under
concession

(ii) Imobilizado integrado em áreas concessionadas

A proportion of the Tangible Assets of APDL,
S.A. is related to activities under concession,
including:

Parte do imobilizado corpóreo da APDL está afecto a actividades concessionadas,

• Infrastructures affected to the activity of break
bulk cargo and solid bulk handling in the Port
of Leixões, granted to TCGL - Terminal de
Carga Geral e Granéis de Leixões, S.A., essentially constituted by quay walls and embankments at Dock 1 South, 2 North and South
and 4 North.
• Infrastructures relating to the activity of
containerised cargo handling in the Port of
Leixões, granted to TCL - Terminal de Contentores de Leixões, S.A., essentially consisting of
quay walls and embankments at Dock 1 North
and Dock 4 South;
• Infrastructures that constitute the Oil Terminal,
under concession to Petrogal;
• Infrastructures and buildings that constitute
the fishing harbour of Matosinhos, under concession to Docapesca;
• The infrastructures affected by the concession
on the financial year 2007 to the company Silos de Leixões, Unipessoal, Lda. were intended for the operation, in the regime of public
service, of the activity of reception, handling,
storage, forwarding and transport of food raw
materials and related products.

NOTE 16 – Group companies
a) The composition on 31 December 2009 of
the financial investments of the companies of
the group as well as the main financial information is summarised as follows:

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.

NOTA 16 – Empresas do grupo
a) A composição em 31 de Dezembro de 2009 dos investimentos financeiros em
empresas do grupo assim como a principal informação financeira sumariza-se
como segue:

EMPRESA
COMPANY

APVC - ADMINISTRAÇÃO DO
PORTO DE VIANA DO
CASTELO, SA

SEDE
HEAD
OFFICE

VIANA DO
CASTELO

TOTAL DO
ACTIVO
TOTAL OF
ASSETS

CAPITAIS
PRÓPRIOS
EQUITY
CAPITAL

5 347 014

1 772 161

RESULTADO
LÍQUIDO
NET
INCOME

106 769

% DE
PARTICIPAÇÃO
% OF
PARTICIPATION

RESULTADO
LÍQUIDO
APROPRIADO
NET
INCOME
APPROPRIATED

100%

106 769

106 769
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VALOR DE BALANÇO
BALANCE SHEET
2009

2008

INVEST. FIN. INVEST. FIN.
FIN. INVEST. FIN. INVEST.

1 772 161

1 772 161

50 000

50 000
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Os movimentos ocorridos no exercício resultam de:

(i) A APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A. foi criada
através do Decreto-Lei n.º 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 50 000, integralmente subscrito e
realizado pela Empresa.
Pelo n.º 1 do artigo 8.º Decreto-Lei acima referido, transitaram para a APVC 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. (IPTM), afectos ou que diziam respeito ao porto de Viana do Castelo e pelo n.º
2 do mesmo artigo ficaram também afectos à APVC todos os bens imóveis edificados pelo IPTM dentro da área do domínio público. Sobre a generalidade dos bens
acima referidos (edifícios e outras construções, equipamento básico e outras imobilizações corpóreas) foi efectuada uma avaliação patrimonial, que teve por base
o método do “Valor em Uso Continuado”, da qual resultou um valor de avaliação
de 56.070.973 euros. Para além dos bens sujeitos a avaliação patrimonial, foram
também incluídos nas demonstrações financeiras da APVC um conjunto de bens,
transitados do IPTM, ao custo de aquisição, deduzido das amortizações entretanto
registadas desde a sua aquisição, no montante de 1 178 747 euros.
Estudos elaborados por entidades independentes no âmbito da constituição da
APVC demonstraram a impossibilidade da empresa gerar benefícios económicos
futuros, no curto e médio prazo, pelo que, simultaneamente, foi registada também
registada uma perda por imparidade sobre a totalidade dos bens acima referidos.
Contudo, com referência a 31 de Dezembro de 2009, esta subsidiária desenvolveu um novo estudo com vista ao apuramento da imparidade sobre os seus
activos, estudo esse que levou a uma reversão de imparidade no montante de
1 615 392 euros.

2009

The movements occurring in the financial year
were the result of:

RECONHECIMENTO DO RESULTADO LÍQUIDO DE 2009, PROPORCIONAL À PARTICIPAÇÃO QUE A EMPRESA
DETÊM NA APVC
RECOGNITION OF THE NET INCOME FOR 2009, PROPORTIONAL TO THE PARTICIPATION THAT THE COMPANY
HOLDS IN APVC
RECONHECIMENTO DE OUTRAS VARIAÇÕES OCORRIDAS NOS CAPITAIS PRÓPRIOS DA APVC (I)
RECOGNITION OF OTHER VARIABLES OCCURRING IN THE OWNER’S EQUITY CAPITAL OF APVC (I)

AN N UAL R E PORT

AUMENTOS
INCREASES

DIMINUIÇÕES
DECREASES

106 769

0

1 615 392

0

1 722 161

0

(i) APVC - Administração do Porto de Viana
do Castelo, S.A., a public limited company of exclusively public capital, was created through Decree-Law No. 211/2008,
of 3 November, entering into force 30
days after the date of its publication.
APVC was formed with social capital of
50,000 euros, wholly subscribed and realized by the company.
By No. 1 of Article 8 of the Decree-Law referenced above, transfer was made of all of the
tangible goods and title to goods and real estate that were part of the legal sphere of the
Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos,
I.P. (IPTM), affected by or regarding the Port
of Viana do Castelo, and by No. 2 of the same
article were also assigned to APVC all fixed assets built by IPTM within the area of the public
domain. An asset evaluation was done over the
majority of the goods referenced above (buildings and other constructions, basic equipment
and other tangible assets) based on the “Value
in Continuous Use” method, which resulted in
an assessment value of 56,070,973 euros. Besides the goods subject to asset evaluation, a
group of goods was also included in APVC’s
financial accounting, transferred from IPTM, at
the acquisition price, deducted from the depreciations registered since their acquisition, in the
amount of 1,178, 747 euros.
Studies prepared by independent entities in the
context of the formation of APVC showed the
impossibility of the company creating future
economic benefits, in the short and medium
term, so that simultaneously a loss through imparity was registered on the total of the goods
referenced above.
However, with reference to 31 December
2009, this subsidiary developed a new study
with a view to calculation of the imparity on its
assets, a study which led to a reversion of the
imparity in the amount of 1,615,392 euros.
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NOTE 21 – Movements occurring
under adjustment items
The movement occurring under the adjustment
items during the financial year ending 31 December 2009 was as follows:

NOTA 21 – Movimentos ocorridos nas rubricas de
ajustamentos
O movimento ocorrido nas rubricas de ajustamentos durante o exercício findo em
31 de Dezembro de 2009, analisa-se como segue:

RUBRICAS
HEADINGS

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

REFORÇO
REINFORCEMENT

REVERSÃO
REVERSION

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

134 286

-

94 077

40 209

134 286

-

94 077

40 209

184 446

24 921

9 841

199 526

88 938

-

-

88 938

3 168 988

526 236

25 989

3 669 235

3 442 372

551 157

35 830

3 957 699

3 576 658

551 157

129 907

3 997 908

ExistÊncias:
STOCKS:
Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES

Dívidas de Terceiros:
DEBTS OWNED BY THIRD PARTIES:
Clientes de Cobrança Duvidosa
DOUBTFUL CUSTOMERS
Devedores das Obras Sociais
DEBTORS OF SOCIAL WORKS
Outros Devedores
OTHER DEBTORS

TOTAIS
TOTALS

NOTE 23 – Total bad debts valuation

NOTA 23 – Valor global das dívidas de cobrança duvidosa

The credits of doubtful debts were on 31 December 2009 and on 31 December 2008, the
following:

Os créditos de cobrança duvidosa, à data de 31 de Dezembro de 2009 e 31 de
Dezembro de 2008, eram os seguintes:

31 DE DEZEMBRO DE 2009
31 DECEMBER 2009

31 DE DEZEMBRO DE 2008
31 DECEMBER 2008

RUBRICAS
HEADINGS

DÍVIDA
DEBT

AJUSTAMENTO
ADJUSTMENT

DÍVIDA
DEBT

AJUSTAMENTO
ADJUSTMENT

Clientes de Cob. Duvidosa
DOUBTFUL CUSTOMERS

199 527

199 527

184 446

184 446

Devedores das Obras Sociais
DEBTORS OF SOCIAL WORKS

821 166

88 938

777 428

88 938

Outros Devedores
OTHER DEBTORS

3 972 131

3 669 235

4 133 094

3 168 988

TOTAL

4 992 824

3 957 700

5 094 968

3 442 372
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A Empresa efectua ajustamentos de valor sobre a totalidade das dívidas de clientes e outros devedores que apresentem atrasos de cobrança superiores a 90 dias.
Relativamente aos “Devedores das Obras Sociais”, e desde que não caiam na situação referida no parágrafo anterior, é procedimento habitual criar um ajustamento
de valor que dê cobertura às dívidas a recuperar dos beneficiários com mais de
75 anos de idade.

2009

The Company makes adjustments for all debts
of clients and other debtors who have debts
outstanding for more than 90 days.
With respect to “Social Works Debtors”, and as
long as they are not foreseen in the situation
mentioned in the previous paragraph, it is normal practice to create an adjustment that covers the debts to be recovered from the beneficiaries who are over 75 years of age.

NOTA 24 – Adiantamentos ou empréstimos concedidos
aos órgãos sociais

NOTE 24 - Advances or loans
granted to governing bodies

Não foram concedidos empréstimos ou adiantamentos a membros dos Órgãos da

No loans or advanced payments were granted
to members of the Board of Directors, of Management or of Company Auditors, neither were
any responsibilities assumed on their account.

Administração, de Direcção ou de Fiscalização da Empresa, nem foram assumidas
quaisquer responsabilidades por sua conta.

NOTA 25 – Valor global das dívidas activas e passivas
respeitantes ao pessoal

NOTE 25 - Overall value of the
active and passive debts with respect
to personnel

O valor das dívidas activas e passivas referentes ao pessoal era, em 31 de Dezem-

The overall value of the active and passive debts
with respect to personnel at 31 December 2009
and 31 December 2008 was as follows:

bro de 2009 e 31 de Dezembro de 2008, o seguinte:

2009

2008

878 346

863 534

821 166

777 428

Quotizações obras sociais
Expenses with social works

19 506

19 662

Empréstimos para a aquisição de computadores
Loans for personnel computer acquisition

20 823

42 315

270

675

13 738

23 412

Outros Créditos
Other Credits

2 843

42

DÉBITOS AO PESSOAL
DEBTS TO PERSONNEL

35 390

319 565

31 087

42 973

0

274 452

4 303

2 140

CRÉDITOS SOBRE O PESSOAL:
PERSONNEL CREDITS
Débitos subsistema de saúde
Health subsystem debits

Adiantamentos por despesas a regularizar
Advances for expenses to be settled
Despesas de saúde a reembolsar pela seguradora
Health expenses to be refunded by the insurer

Comparticipações das obras sociais
Contributions to social works
Incentivos à aposentação
Incentives to retirement
Outros débitos
Other debts
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Furthermore, on 31 December 2009 the liability of the Company for payment of holidays
and holiday subsidies, including the respective social expenses, which are due for payment during the financial year of 2010, rose
to 1,339,676 euros (31 December 2008:
1,370,313 euros), and is shown under Liabilities – Accruals to Costs (see Note 48 (ii)).

Adicionalmente, em 31 de Dezembro de 2009 a responsabilidade da Empresa

NOTE 28 – State and other public
entities

NOTA 28 – Estado e outros entes públicos

On 31 December 2009 there were no outstanding debts with the State and other public
entities.

Em 31 de Dezembro de 2009, não existiam dívidas em situação de mora com o

The accounts with these entities were as follows

pelo pagamento de férias e subsídio de férias, incluindo os respectivos encargos
sociais, que se vencem para pagamento durante o exercício de 2010 ascende a
1.339.676 euros (31 de Dezembro de 2008: 1.370.313 euros) e está evidenciada
no Passivo – Acréscimos de Custos (Ver nota 48 (ii)).

Estado e outros entes públicos.
Os saldos com estas entidades eram os seguintes:

SALDOS DEVEDORES
DEBITORS ACCOUNTS

SALDOS CREDORES
CREDITORS ACCOUNTS

2009

2008

2009

2008

29 315

243 707

0

258 727

IRS - Retenção na Fonte
IIT - Witholding (INDIVIDUAL INCOME TAX)

0

0

176 716

160 841

Iva - imposto sobre o valor acrescentado
VAT - Value added tax

0

0

177 140

103 977

contribuições para a segurança social
Social security contributions

0

0

198 983

186 241

outros impostos
Other taxes

0

0

54

1 915

29 315

243 707

552 893

711 701

Imposto Sobre o Rendimento de Pessoas Colectivas
Corporate income tax

NOTE 31 – Global value of the
financial commitments and other
contingencies not shown in the
statement

NOTA 31 – Valor global dos compromissos financeiros e
outras contingências que não figuram no balanço

a) Retirement benefits

a) Benefícios de reforma

As mentioned in Note 3 j), the Company adopts
the accounting policy of recognising its future
liabilities deriving from (i) private healthcare
and hospital treatment regime, (ii) payment of
pensions of the pilots of the former – INPP
and (iv) payment of study and kindergarten
subsidies, the criteria outlined in the International Accounting Standard no. 19, namely the
“corridor” methodology, by which the calculated
actuarial earnings and losses will only be reflected in the results of the financial year when,
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Conforme referido na Nota 3 j), a Empresa 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 “corridor”, segundo a qual, os ganhos e perdas actuariais apurados só terão reflexo nos resultados do exercício na medida em que, no início do
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período, o seu valor acumulado ultrapasse 10% do valor das responsabilidades

2009

no plano.

at the start of the year, their accumulated value
exceeds 10% of the value of the liabilities for
past services. In years in which the accumulated value of the actuarial earnings and losses
not yet reflected in results exceed the above
mentioned limit, the initial surplus value will be
imputed to the results in line with the average
number of years of employment remaining for
the workers included in the plan.

(i) Regime Privativo de assistência médica e medicamentosa - plano de be-

(i) Private system of medical assistance –
defined benefits plan

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

nefícios definidos
A Empresa tinha como responsabilidade o pagamento da assistência médica-medicamentosa e hospitalar, não só aos colaboradores que integravam os quadros
da Empresa até 2 de Dezembro 1998, como também aos seus cônjuges e filhos
até à idade legal do benefício. Conforme referido na Nota 2, 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 desenvolvidos por entidade independente, com referência
a 31 de Dezembro de 2009 e de 2008, para efeitos de apuramento nessas datas

The Company is responsible for payment for
health care, medicines and hospital treatment,
not only for employees who were part of the
company workforce until 2 December 1998,
but also their spouses and children up to the
legal age. As referenced in Note 2, all workers
registered with the Portuguese Pension System
were registered under ADSE – Health Assistance to State Civil Servants (ADSE), including
spouses and children who met the necessary
requirements, as well as most pensioners, and
their family members. The social works have
now become a complementary health system
for all beneficiaries, continuing, among other
things, to maintain the services available at the
Assistance Centre.
The actuarial studies carried out by an independent entity, with reference to 31 December
2009 and 2008, for the purpose of calculation
on these dates of the accumulated liabilities
was based on the following assumptions:

das responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:

2009

2008

TV 88/90

TV 88/90

Tábua de invalidez
disability level

EVK 80

EVK 80

Taxa de desconto
Discount rate

5,25%

5,50%

Taxa de crescimento dos custos
Growth rate of costs

5,00%

5,00%

Agregado familiar médio – Activos/Reformados
Average family size – active/retired

2

2

Agregado familiar médio – Outros
Average family size – others

1

1

569

926

Tábua de mortalidade
Mortality Level

Custo per capita
Cost per capita
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On 31 December 2009 and 31 December
2008 the value of the Company’s liabilities was
as follows:

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

Provisão para o regime de Assistência Médica Privativa (Ver nota 34)
Provision for the Private SYSTEM OF Medical ASSISTANCE (See Note 34)
Saldo dos (ganhos) /
perdas actuariais não imputados a resultados (dentro do limite do “Corridor”)
Balance of actuarial (earnings) /
losses not imputed to results (within the limits of “corridor”)
Saldo dos (ganhos) /
perdas actuariais a imputar a resultados em exercícios futuros
Balance of actuarial (gains) /
losses to apply to profits in future financial years
VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES
OVERALL LIABILITIES VALUE

2009

2008

VARIAÇÃO
VARIATION

21 940 677

38 796 665

(16 855 988)

(565 527)

(3 009 656)

2 444 129

-

-

-

21 375 150

35 787 009

(14 411 859)

In view of the above, the provision to cover this
liability was reduced by 16,855,988 euros corresponding to the increase in liabilities for past
services for the sum of 1,967,101 euros, and
the amount of (i) 16,566,680 related to the
loss of benefits and (ii) (ii) 2,256,409 euros
were deducted corresponding to the benefits
paid in the financial year

Tendo em consideração o referido acima, a provisão existente para fazer face a

During the financial year of 2009, the balance
of actuarial gains and losses not imputed to results did not exceed 10% of the value of total
liabilities for past services. Hence, in the financial year of 2010 there shall be no actuarial
gains/losses to be imputed to results

No final do exercício de 2009, o saldo dos ganhos e perdas actuariais não imputa-

The value registered to be debited under the
heading of Personnel Costs is as follows:

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.

dos 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:

DR / (CR)
Custo com os serviços correntes
Current services costs
Custo financeiro
Financial cost
Amortização de perdas actuariais
depreciation of actuarial losses

61 482
1 905 619
1 967 101
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(ii) Fundo de Pensões do ex-INPP
Conforme referido na Nota 3 j), a Empresa é responsável pela manutenção do fundo de aposentações do INPP – Instituto Nacional de Pilotagem dos Portos, criado
pelo Decreto-Lei nº 188/89, de 3 de Junho, relativamente aos aposentados que
integravam o ex-departamento de pilotagem. A Empresa possui ainda uma responsabilidade relacionada com o pagamento de pensões vitalícias de sobrevivência e
de sangue a alguns aposentados.
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:

2009

ii) Pension fund of the former INPP
As mentioned in Note 3 j), the Company is liable for maintaining the retirement fund of the
National Institute of Ports Pilotage (INPP), created by Decree-Law no. 188/89, of 3 June,
concerning the early retirements that made
up part of the former pilotage department.
The Company is also liable for payment of the
life-long survivor and descendant pensions of
some retired employees.
The actuarial studies carried out by an independent entity, with reference to 31 December
2009 and 31 December 2008, for the purpose
of calculation on these dates of the accumulated liabilities was based on the following assumptions:

2009

2008

Tábua de mortalidade
Mortality Level

TV 88/90

TV 88/90

Taxa de capitalização
Capitalisation level

5,25%

5,50%

Taxa de progressão das pensões
Progression rate of pensions

1,75%

2,0%

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

Responsabilidade por serviços passados
Liabilities for services provided
(Ganhos) / perdas actuariais imputados a resultados do exercício
Actuarial (gains) / losses attributed to the years’ results

Saldo dos (ganhos)/
perdas actuariais não imputados a resultados (dentro do limite do “corridor”)
Balance of actuarial (earnings) /
losses not imputed to results (within the limits of “corridor”)
Saldo dos (ganhos) /
perdas actuariais a imputar a resultados em exercícios futuros
Balance of actuarial (gains) /
losses to be attributed to future years’ resultS
VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES
OVERALL LIABILITIES VALUE

On 31 December 2009 and 31 December
2008 the value of the Company’s liabilities was
as follows:

2009

2008

VARIAÇÃO
VARIATION

4 544 260

4 774 721

(230 461)

-

-

-

4 544 260

4 774 721

(230 461)

(309 269)

(317 247)

7 978

-

-

-

4 234 991

4 457 474

(222 483)
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In view of the above, the provision to cover this
liability was reduced by 230,461 euros corresponding to the increase in liabilities for past
services for the sum of 232,203 euros, and the
amount of 462,664 was deducted corresponding to the benefits paid in the financial year
During the financial year of 2009, the balance
of actuarial gains and losses not imputed to results did not exceed 10% of the value of total
liabilities for past services. Hence, in the financial year of 2010 there shall be no actuarial
gains/losses to be imputed to results.
The value registered to be debited under the
heading of Extraordinary Costs has the following breakdown:

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:

DR / (CR)
Custo financeiro
Financial cost

232 203

Amortização de perdas actuariais
Amortisation of actuarial losses

0
232 203

(iii) Liability for pensions in accordance with
Decree-Law no 467/99, of 6 November
APDL is responsible for payment of employees’
pensions who request retirement in compliance
with Article 2 of Decree-Law no. 467/99, of 6
November. This liability ends when the employees who have opted for early retirement reach
36 years of service or 70 years of age.
On 31 December 2009, the liability of the
Company for payment of these pensions was
as follows (see Note 34):

(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 34):
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DR / (CR)
Responsabilidade em 31 de Dezembro de 2008
Liabilities on 31 December 2008

15 704

Benefícios pagos
Benefits paid

(10 068)

Variação no valor das responsabilidades
Variation in the value of liabilities

-

Responsabilidades em 31 de Dezembro de 2009
Liabilities on 31 December 2009

A variação do valor das responsabilidades por serviços passados, apurada entre 1
de Janeiro e 31 de Dezembro de 2009, negativa no montante de 10.068 euros, corresponde aos encargos efectivos pagos no ano, que foram registados a débito na
rubrica de “Provisões para pensões” e a crédito em disponibilidades (Ver Nota 34).

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

Responsabilidade por serviços passados
Liability for services provided
Saldo dos (ganhos)/
perdas actuariais não imputados a resultados (dentro do limite do “corridor”)
Balance of actuarial (earnings)/
losses not imputed to results (within the limits of “corridor”)
Saldo dos (ganhos) /
perdas actuariais a imputar a resultados em exercícios futuros
Balance of actuarial (gains)/
losses to be attributed to future years’ profits
VALOR GLOBAL DAS RESPONSABILIDADES
OVERALL LIABILITIES VALUE

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.

5 636

The variation in the amount of liabilities for past
services, calculated between 1 January and 31
December 2009, negative in the amount of
10,068 euros corresponds to the actual expenses paid during the year that were registered underheading “pension provisions” as a debit and
credited to cash assets (See Note 34).
(iv) Liability with regard to the payment of
kindergarten, study and school subsidies for the children of workers.
The Company accepted the liability with regard to the payment of kindergarten, study and
school subsidies for the children of workers included in the plan mentioned in Note 31 a) (i)
above. On 31 December 2009 and 31 December 2008 the value of the Company’s liabilities
was as follows:

2009

2008

VARIAÇÃO
VARIATION

70 591

80 209

(9 618)

523

5 386

(4 863)

-

-

-

71 114

85 595

(14 481)

In view of the above, the provision to cover
this liability was reduced by 9,618 euros corresponding to the increase in liabilities for past
services for the sum of 4,237 euros, and the
amount of 13,855 was deducted corresponding to the benefits paid in the financial year
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At the end of 2009, the balance of actuarial
gains and losses not imputed to results did not
exceed 10% of the value of total liabilities for
past services. Hence, in the financial year of
2010 there shall be no actuarial gains/losses
to be imputed to results
The value registered to be debited under the
heading of Personnel Costs is as follows:

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:

DR / (CR)
Custo financeiro
Financial cost

4 237

Amortização de ganhos actuariais
depreciation of actuarial gains

4 237

b) Processos de expropriação
b) Expropriation processes

À data do balanço existiam processos litigiosos em curso relacionados com expro-

At the date of the balance legal actions were in
progress related to the expropriations, for which
judgement is yet to be passed, where the value
of the deposits already made total 2,629,704
euros at 31 December 2009, recorded against
assets, under the heading of tangible assets –
Land and natural resources.

priações, para os quais ainda não foi proferida qualquer sentença, cujo valor dos
depósitos já efectivados totaliza 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.

NOTA 32 – Responsabilidades por garantias prestadas
NOTE 32 - Responsibilities for loan
guarantees

(i) Garantias reais prestadas a terceiros

(i) Third party real estate securities

Em Outubro de 2004, a APDL foi notificada pelos Serviços de Finanças de Ma-

In October 2004, APDL was notified by Matosinhos Inland Revenue Office that tax enforcement proceedings had been instigated by the
General Pension Fund amounting to 267,957
Euros, relating to the calculation of pensions’
cost and respective delinquent interest vis-à-vis
employees from other state services which are
imputed to us but not accepted by APDL.

tosinhos, da existência dum processo de execução fiscal instaurado pela Caixa

The fiscal execution proceedings was contested by our lawyers and for the purposes of
suspending the process a payment guarantee
was given using an urban building in Leça da
Palmeira, registered in Matosinhos Property
Registry Office, under no. 02451/110402,
where our Pilotage Services are installed.

O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos advogados e para
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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.

efeitos de suspensão da execução foi dada como garantia de pagamento um prédio urbano em Leça da Palmeira, registado na Conservatória do Registo Predial de
Matosinhos com o nº.02451/110402, onde estão instalados os nossos Serviços
de Pilotagem.
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(ii) 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 ascendiam a 20.012.
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(ii) Third party bank guarantees
In 2001, APDL provided a bank guarantee in
the name of the Matosinhos District Law Court,
as deposit to a compulsory fund for the payment of compensation for expropriated land as
part of the VILPL (Internal Connection Road to
the Port of Leixões) Construction Project. On
December 31st 2008, this guarantee stood at
64,355 euros.
Within the remit of the debt proceedings submitted by the General Pension Fund relating to
the calculation of pensions’ costs and respective delinquent interest vis-à-vis employees
from other State services, which are imputed
to us but which are not accepted by APDL,
in 2009 the following bank guarantees were
maintained payable to:
• Directorate-General of Taxation – Matosinhos
Inland Revenue Directorate as a bond for the
value of the debt relating to tax enforcement
process No. PEF 1821200701022873, for
the sum of 115,837 euros;
• General Pension Fund to ensure the payment
of the outstanding amount of debt ascertained on 13.11.2007 for the total amount of
100,000 euros.
Additionally, on 30 November 2009, a bank
guarantee was issued in the amount of 9,129
euros in favour of the Porto Administrative and
Fiscal Court.
In 2008, APDL provided a bank guarantee
payable to the Judge of the Matosinhos District
Law Court as a bond of a compulsory fund for
the payment of compensation for expropriated
land in the context of the “Road Link of the
Main Platform for the Port of Leixões to the Logistic Platform of Leixões – Site I/Gonçalves”.
On December 31st 2008, this guarantee stood
at 265,983 euros.
In 2009, APDL provided a bank guarantee
payable to the Judge of the Matosinhos District
Law Court as a bond of a compulsory fund for
the payment of compensation for expropriated
land in the context of the “Site I - Gonçalves
and Site II - Guifões of the Logistic Platform
of Leixões”. On December 31st 2009, these
guarantees stood at 20,012,570.70 euros and
24,744,674.80 euros, respectively.

570,70 Euros € e a 24.744.674,80 Euros, respectivamente.

NOTA 34 – Provisões

NOTE 34 - Provisions

Durante o exercício findo, em 31 de Dezembro de 2009, ocorreram os seguintes

During the financial year ending on 31 December 2009, the following movements took place
in the provision items:

movimentos nas rubricas de provisões:
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CONTAS
ACCOUNTS

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

AUMENTO
INCREASE

REDUÇÃO
REDUCTION

UTILIZAÇÃO
USE

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

PROCESSOS JUDICIAIS EM CURSO
LEGAL PROCEEDINGS IN PROGRESS

519 425

29 252

(15 866)

-

532 811

REGIME ASSISTÊNCIA PRIVATIVA (i)
PRIVATE healthcare SYSTEM (i)

38 796 665

1 967 101

(16 566 680)

(2 256 409)

21 940 677

15 704

-

-

(10 068)

5 636

4 774 721

232 203

-

(462 664)

4 544 260

80 209

4 237

-

(13 855)

70 591

44 186 724

2 232 793

(16 582 546)

(2 742 996)

27 093 975

PROVISÕES:
PROVISIONS:

APOSENTAÇÕES ANTECIPADAS – D.L. 467/99 (i)
ANTICIPATED RETIREMENTS – D L 467/99 (i)
FUNDO DE PENSÕES DO EX-INPP
PENSION FUND OF THE FORMER INPP
OUTRAS PROVISÕES – OBRAS SOCIAIS (i)
OTHER PROVISIONS – SOCIAL WORKS (i)
TOTAIS
TOTALS

The increase verified in these provisions was
registered under personnel costs.

O aumento verificado nestas provisões foi registado na rubrica de custos com o
pessoal.

Private Care System
The negative variation occurred in the financial
year, in the amount of 16,855,988 euros, is
analysed as follows [See Note 31 a) (i)]:

Regime de Assistência privativa
A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 16.855.988 euros, analisa-se como segue [Ver Nota 31 a) (i)]:

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

38 796 665

Custo com juros (Ver Nota 31 a) (i))
Interest costs (See Note 31 a) (i))

1 905 619

Custo com os serviços correntes (Ver Nota 31 a) (i))
Costs with current services (See Note 31 a) (i))

61 482

Perdas actuariais imputadas a resultados
Actuarial losses imputed to results

-

Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 31 a) (i))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (i))
Proveitos do exercício (Ver Nota 31 a) (i))
Profits of the financial year (See Note 31 a) (i))

(2 256 409)
(16 566 680)

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

Provision for Early Retirements charges in
accordance with Decree-Law no. 467/99
The fall of 10,068 euros during the financial
year corresponds to expenses actually incurred
during the year [See Note 31 a) (iii)].

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 31 a) (iii)].
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Provisão para o Fundo de Pensões do ex-INPP

Provision for the Former INPP Pension Fund

A variação negativa ocorrida no exercício, no montante de 230.461 euros, analisa-

The negative change which occurred during the
year, 230,461 euros, is broken down below:

se como segue:

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

4 774 721

CUSTO COM JUROS (VER NOTA 31 A) (II))
Interest costs (See Note 31 a) (ii))

232 203

PERDAS ACTUARIAIS IMPUTADAS A RESULTADOS (VER NOTA 31 A) (II))
Actuarial losses imputed to results (See Note 31 a) (ii))

-

PAGAMENTOS EFECTUADOS NO EXERCÍCIO (VER NOTA 31 A) (II))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (ii))

(462 664)

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

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

Other provisions – Liability with regard to
the payment of kindergarten, study and
school subsidies for workers’ children.
The negative change which occurred during the
year, 9,618 euros, is broken down below:

como segue:

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

80 209

Custo com juros (Ver Nota 31 a) (iv))
Interest costs (See Note 31 a) (iv))

4 237

Ganhos actuariais imputados a resultados
Actuarial gains imputed to results

-

Pagamentos efectuados no exercício (Ver Nota 31 a) (iv))
Payments made during the financial year (See Note 31 a) (iv))

(13 855)

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

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

70 591

Legal proceedings in progress
On December 31st 2008 the legal proceedings in progress in which the Company was
the defendant, stood at 1,097,354 euros, and
a provision was made amounting to 532,811
euros.
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NOTE 36 – Composition of joint
share capital

NOTA 36 – Composição do capital social

As outlined in article 10 of Decree-Law
335/98 of 3 November, which transformed
APDL into a Public Limited Company, the share
capital was established through adjustment by
48,000,000 euros, following the asset assessment study undertaken in 1999.

Conforme previsto no artigo 10º do Decreto-Lei 335/98, de 3 de Novembro, que

As such, the initial capital of PTE 4,181,000,000,
established on the date on which the Company
was instituted, was altered through incorporation of part of the Assessment Reserve and
re-denominated in euros, through Unanimous
Shareholder Resolution on 21 March 2001.
The share capital was then of 9,600,000
shares, each with a nominal value of 5 euros.

transformou a APDL em Sociedade Anónima de capitais exclusivamente públicos,
o capital social foi fixado, por ajustamento, em 48.000.000 euros, no seguimento
da avaliação patrimonial realizada em 1999.
Assim, o capital inicial de 4.181.000 contos fixado na data de constituição da
Sociedade foi alterado por incorporação de parte da Reserva de Avaliação e redenominado em euros, por Deliberação Unânime do Accionista em 21 de Março
de 2001.
O capital social era então constituído por 9 600 000 acções, de valor nominal de

On 28 March 2008, by Unanimous Resolution of the Shareholder, the social capital was
increased on the amount of 3.035.000 euros,
realized in cash and totally subscribed by the
only shareholder (DGT - Directorate General of
Treasury and Finance, representing the Portuguese State).

5 euros cada.

After this increase, the share capital was fixed
at 51,035,000 euros and was made up of
10,270,000 shares, with the nominal value of
5 euros each (see Note ).

representante do Estado Português).

NOTE 37 – Identification of
companies with more than 20% of
the share capital subscribed

NOTA 37 – Identificação das pessoas colectivas com
mais de 20% do capital social subscrito

On 31 December 2009 and 31 December
2008 the capital was held in its totality by the
Directorate-General of Treasury.

Em 31 de Dezembro de 2009 e 2008, o capital é detido na sua totalidade pela

NOTE 40 – Movement under the
headings of owners equity occurring
during the financial year

NOTA 40 – Movimento das rubricas de capitais próprios
ocorridos no exercício

Movements occurring under other equity capital headings during the financial year ending on
31 December 2009 were as follows:

O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio, durante o exercício
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Em 28 de Março de 2008, por Deliberação unânime do Accionista, o capital social
foi aumentado no montante de 3.035.000 euros, realizado em dinheiro e totalmente subscrito pelo accionista único (DGT-Direcção Geral do Tesouro e Finanças,

Após o referido aumento, o capital social foi fixado em 51.035.000 euros e passou
a ser constituído por 10 207 000 acções, de valor nominal de 5 euros cada.

Direcção Geral do Tesouro.

findo em 31 de Dezembro de 2009, foi como segue:
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CONTAS
ACCOUNTS

2009

SALDO INICIAL
INITIAL BALANCE

TRANSFERÊNCIAS
TRANSFERENCES

AUMENTOS
REDUÇÕES
INCREASES
REDUCTIONS

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

51 035 000

-

-

51 035 000

-

-

1 615 392

1 615 392

121 025 385

-

-

121 025 385

4 457 372

604 697

-

5 062 069

-

-

-

0

2 795 866

-

-

2 795 866

18 627 170

2 418 786

14 120 741

35 166 697

6 046 966

-3 023 483
-

-3 023 483
21 801 476

0
21 801 476

203 987 759

0

34 514 126

238 501 885

CAPITAL SUBSCRITO E REALIZADO
SUBSCRIBED AND REALISED CAPITAL
AJUST. PARTES CAPITAL FILIAIS
ADJUSTM. SHARES IN CAPITAL BRANCHES
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO / Avaliação
REEVALUATION/EVALUATION RESERVES
RESERVAS LEGAIS
LEGAL RESERVES
RESERVAS LIVRES /ESPECIAIS
SPECIAL / VOLUNTARY RESERVES
SILOS DE LEIXÕES
SILOS DE LEIXÕES
RESULTADOS TRANSITADOS
PROFITS AND LOSS FORWARDED
RESULTADO LÍQUIDO
NET INCOME
Exercício 2008 FINANCIAL YEAR OF 2008
Exercício 2009 FINANCIAL YEAR OF 2009

De acordo com a legislação vigente e 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.
As reservas de reavaliação resultam da avaliação patrimonial referida na Nota 3
a). Esta reserva não é distribuível, podendo ser utilizada para aumentos de capital
social ou para absorver resultados transitados negativos.
Conforme referido na Nota 6, 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
16), foi também, registada em capitais próprios.
A Assembleia-Geral de Accionistas realizada em 29 de Abril de 2009 aprovou a
seguinte distribuição do resultado de 2008:

AN N UAL R E PORT

In accordance with the legislation in force and
in line with the Company statues, every year
a minimum of 10% of the net profit calculated shall be transferred to the legal reserve
heading, until this reaches 20% of the equity
capital. The legal reserve cannot be distributed
to shareholders, but it may, in certain circumstances, be used to increase capital and offset
losses after all other reserves are exhausted.
The revaluation reserve results from evaluation
of the assets referred to in Note 3 a). This reserve cannot be distributed, but may be used to
increase the share capital or to offset negative
profits.
As referenced in Note 6, in the 2009 financial
year there was an asset registered by deferred
tax in the amount of 14,120,741 euros, as opposed to owner’s equity capital (Profits and
Loss Forwarded,) considering that a loss by
recognized imparity on the fixed tangible assets of the subsidiary APVC (see note 16) was
also registered as owner’s capital equity.
The shareholders’ General Assembly held on
19 April 2009, approved the following distribution of the 2008 income:
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Reservas Legais
Legal reserves

604 697

Resultados transitados
Profits or Loss Forwarded

2 418 786

Dividendos
Dividends

3 023 483
6 046 966

NOTE 41 - Statement of the cost of
goods sold and materials consumed

NOTA 41 – Demonstração do custo das mercadorias
vendidas e das matérias consumidas

The cost of consumables during the financial
years ending on 31 December 2009 and 31
December 2008 were as follows:

O custo das matérias consumidas durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008 foi determinado como segue:

MATÉRIAS PRIMAS SUBSIDIÁRIAS E DE CONSUMO
SUBSIDIARY RAW MATERIALS AND CONSUMABLES
MOVIMENTOS
MOVEMENTS

2009

2008

EXISTÊNCIAS INICIAIS
INITIAL STOCK

260 975

256 283

COMPRAS
PURCHASES

449 141

713 065

26 528

(4 802)

EXISTÊNCIAS FINAIS
FINAL STOCK

318 791

260 975

CUSTO NO EXERCÍCIO
COSTS IN THE FINANCIAL YEAR

417 853

703 571

REGULARIZAÇÕES DE EXISTÊNCIAS
STOCK ADJUSTMENTS
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NOTA 43 – Remuneração dos órgãos sociais

NOTE 43 – Remuneration of the
social bodies

As remunerações base fixa atribuídas aos membros dos órgãos sociais, nos exercí-

The fixed basis remunerations attributed to
members of the social bodies in the financial
years ended 31 December 209 and 2008
were as follows:

cios findos em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008, foram as seguintes:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
BOARD OF DIRECTORS
ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO
AUDIT COMMITTEE

2009

2008

252 720

244 552

64 084

45 314

NOTA 44 – Repartição do valor líquido da prestação de
serviços por actividades

NOTE 44 – Apportionment of the net
value of the provision of services by
activity

A repartição do valor líquido das prestações de serviço, na sua totalidade para o

The distribution of the net value of the overall
provision of services in the national market is
presented as follows:

mercado interno, apresenta-se como segue:

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

2008

10 614 469

10 656 776

TUP CARGA
TUP – CARGO

5 066 650

4 673 149

CONCESSÃO DO TERMINAL PETROLEIRO
OIL TERMINAL CONCESSION

7 129 576

7 557 689

12 560 130

12 421 059

CONCESSÃO DO TERMINAL CARGA GERAL E GRANÉIS
GENERAL CARGO AND BULK TERMINAL CONCESSION

2 684 837

3 017 803

OUTRAS CONCESSÕES
OTHER CONCESSIONS

2 095 646

2 111 227

735 001

1 649 371

40 886 309

42 087 074

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO NAVIO
PROVISION OF SERVICES TO VESSELS

CONCESSÃO DO TERMINAL DE CONTENTORES
CONTAINER TERMINAL CONCESSION

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS
OTHER SUPPLIES AND SERVICES
TOTAL
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NOTE 45 - Statement of financial
income

NOTA 45 – Demonstração dos resultados financeiros

The financial results for the years ending on 31
December 2009 and 31 December 2008 are
as follows:

Os resultados financeiros, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2009

CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES
DESCRIÇÃO
DESCRIPTION
Juros suportados
Interest incurred
Amortização Investimentos em imóveis
depreciations of real estate investments
Diferenças de câmbio desfavoráveis
Unfavourable exchange rate differences
Outros custos e perdas financeiros
Other costs and financial losses

Resultados financeiros
Financial Profits/Losses

e de 2008, têm a seguinte composição:

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS
2009

2008

4 028

3 618

47 277

47 277

280

271

23 858

39 405

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

Juros obtidos
Interest obtained
Ganhos em empresas do grupo
Profit in subsidiaries

2008

1 606 901 2 248 020
106 769

0

2 387

2 332

Diferenças de câmbio favoráveis
Favourable exchange rate differences

95

120

Descontos pronto pagamento obtidos
Cash discounts obtained

17 262

2 264

Outros proveitos e ganhos financeiros
Other profits and financial gains

9 185

7 300

Rendimentos em imóveis
Real estate income

1 667 156 2 169 465
1 742 559 2 260 036

1 742 599 2 260 036

(i) See Note 10

(i) Ver Nota 10

(ii) See Note 16

(ii) Ver Nota 16

NOTE 46 - Statement of surplus
income

NOTA 46 – Demonstração dos resultados extraordinários

The extraordinary results for the years ending on 31 December 2009 and 31 December
2008 are as follows:

Os resultados extraordinários, para os exercícios findos em 31 de Dezembro de
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CUSTOS E PERDAS
COSTS AND LOSSES

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

EXERCÍCIOS
FINANCIAL YEARS

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

2008

Ganhos em existências
Gains on stocks

197 504

0

Ganhos em imobilizações
Gains on fixed assets

283 329

105 372

3 508

10 129

15 866

0

9 360

791

2008

121 908

156 220

0

21 811

75 825

4 801

Perdas em imobilizações
Losses on fixed assets

139

221

Reduções de provisões
Reduction in provisions

Multas e penalidades
Fines and legal penalties

750

420

Correcções relativas a exercícios
anteriores
Prior year adjustments

18 997

52 033

0

0

326 190

674 911

Dívidas incobráveis
Bad debts
Perdas em existências
Losses on stocks

Correcções relativas a exercícios anteriores
Prior year adjustments
Aumentos de amortizações
Increases in depreciations
Outros custos e perdas extraordinárias
Other surplus costs and expenses
Resultado extraordinário
Surplus income

2009

PROVEITOS E GANHOS
PROFITS AND GAINS

2009

Donativos
Donations

AN N UAL R E PORT

Benefícios de penalidades contratuais
Benefits from contracted penalties

Outros proveitos e ganhos
extraordinários
Other extraordinary costs and losses

23 367 360 3 841 272

23 333 119 3 047 148
23 876 928 3 957 564

A rubrica de “Outros custos e perdas extraordinárias” inclui um montante de
232.203 euros (2008: 240.216 euros) 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 31 (ii) e 34). No exercício findo em 31 de
Dezembro de 2008 esta rubrica incluía, também, um montante de 391 865 euros
relativo a incentivos à aposentação decorrentes da aplicação da Lei nº 11/2008
de 20 de Fevereiro.

23 876 928 3 957 564

The heading “Other Surplus Costs and Expenses” includes the sum of 232,203 euros
(2008: 240,216 euros) relating to an adjustment in the increase of the liability vis-à-vis the
former INPP Pension Fund as at December
31st 2008 (See Notes 31 (ii) and 34). In the
financial year ended 31 December 2008 this
heading included the sum of 391,865 euros
as regards early retirement incentives deriving
from the application of Law no.11 enacted on
February 20th 2008.

O valor dos “Outros proveitos e ganhos extraordinários” inclui os seguintes montantes:

The value of “Other surplus profits and gains”
includes the following:

• Um montante de 16.566.680 euros, correspondente à redução de benefícios na

• The sum of 16,566,560 euros corresponding
to the reduction of benefits to medical assistance (Social Works) ([See Notes 31 (i) and
34];

assistência médica (Obras Sociais) ([Ver Notas 31 (i) e 34]);
• Um valor de 4.768.584 euros, correspondente à componente de subsídios recebidos transferidos no exercício para resultados (ver Nota 48 (iii)), de acordo com
a política contabilística referida na Nota 3 h);
• Um montante de 1.964.755 euros relativo ao crédito fiscal do SIFIDE referente
aos exercícios de 2006, 2007 e 2008 (ver Nota 6).

• The sum of 4,768,584, corresponding to subsidies received and transferred to the financial year to results (see Note 48 (iii)), in accordance with the accounting policy referred
to in Note 3 h);
• The sum of 1,96,755 euros corresponding to
SIFIDE tax credit referring to financial years
2006, 2007 and 2008 (See Note 6).
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NOTE 48 - Other relevant
information:

NOTA 48 – Outras informações consideradas relevantes:

In addition to the other information referred to
in previous notes, the following information is
considered relevant:

São as seguintes as informações consideradas como relevantes para além das já
mencionadas nas notas anteriores:

(i) Third party guarantees

(i) Garantias Prestadas por Terceiros

FORNECEDORES
SUPPLIERS

DEPÓSITOS DE GARANTIA
Guarantee deposits
APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO
Bonded insurance policies
GARANTIAS BANCÁRIAS
Bank guarantees
NUMERÁRIO
Cash
TOTAL

The deposits provided by suppliers are demanded as a guarantee of good execution of
the public work contracts, and remain valid until
final acceptance of the work.
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2009

2008

83 812

199 925

1 150 466

2 415 192

10 917 352

8 719 620

0

9 863

12 151 630

11 344 600

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.
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(i) Clientes e Outros Devedores

2009

(i) Clients and other debtors

2009

2008

7 981

8 480

99 940

124 820

4 988

6 235

1 591 577

4 861 900

124 699

124 699

5 487

5 487

-

110 000

25 000

0

ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA E PERITAGENS
SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY

3 741

3 741

SHIPCHANDLLER’S
SHIPCHANDLLER’S

6 410

6 011

33 788

389

1 903 610

5 251 762

GARANTIAS BANCÁRIAS
profits acc
SHIPCHANDLLER’S
SHIPCHANDLER’S
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
SHIPPING AGENTS
ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA.E PERITAGENS
SUPERVISING AND INSPECTION ACTIVITY
LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO
LICENSING FOR PRIVATE USE
APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO
BONDED INSURANCE POLICIES
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
SHIPPING AGENTS
SHIPCHANDLLER’S
SHIPCHANDLLER’S
LICENCENCIAMENTOS USO PRIVATIVO
LICENSING FOR PRIVATE USE
GARANTIAS EM NUMERÁRIO
CASH GUARANTEES
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
SHIPPING AGENTS

LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO
LICENSING FOR PRIVATE USE
TOTAL

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.

(ii) Acréscimos e diferimentos
Em 31 de Dezembro de 2009 e de 2008, os saldos destas rubricas apresentavam

The deposits provided by clients and other
debtors guarantee compliance with their obligations to the Port Authority, which issued the
respective licences for carrying out their activity
at the Ports of Douro and Leixões.
(ii) Accruals & deferments
On 31 December 2009 and 31 December
2008, the balances of these categories had
the following breakdown:

a seguinte composição:
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2009

2008

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Financial applications interests

196 650

551 592

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Rendering of services

503 764

604 261

1 996

12 702

702 410

1 168 555

179 135

781 209

72 019

147 825

251 154

929 034

1 339 676

1 370 313

765 531

116 077

2 105 207

1 486 390

63 574 066

62 976 130

63 574 066

62 976 130

Acréscimos de proveitos:
profits accruals:

Outros
Others

Custos diferidos:
Deferred costs:
Conservação e reparação
Maintenance and repair
Outros
Others

Acréscimos de custos:
costs accruals:
Encargos com férias e subsídio de férias e encargos
Holidays and holiday subsidy charges
Outros
Others

Proveitos diferidos:
Deferred Profits:
Subsídios para investimentos em imobilizado
Subsidies for investments in fixed assets

The sum of 179,135 euros registered under
the heading of Conservation and repair costs
refers to the multi-annual conservation expenses in fixed assets and are amortised in accordance with the policy defined in Note 3 i).

O montante de 179.135 euros registado na rubrica custos de conservação e re-

The accounting of subsidies for investments
in fixed assets is registered in account 274 –
Deferred Profits. This is triggered by the formal
requests for payment to the managing Entity of
Each European Union or National Programme.
The balance of this heading corresponds to
the value of the subsidies received and not yet
“transferred” to profits, as extraordinary income,
in accordance with the accounting policy mentioned in Note 3 h).

O registo contabilístico dos subsídios para investimentos em imobilizado é efec-
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paração refere-se a despesas de conservação plurianual em imobilizado e são
amortizados de acordo com a política definida na Nota 3 i).

tuado 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 3 h).
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(ii) Movimentos nas contas de subsídios ao investimento
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(ii) Movements in the investment subsidiaries accounts

SALDO
INICIAL
INITIAL
BALANCE

RECEBIMENTOS
EXERCÍCIO
REVENUE
FINANCIAL
YEAR

RECONHECIDO
EM ANOS
ANTERIORES
RECOGNISED
IN PREVIOUS
YEARS

AFECT. BENS
IMOB. EXERC
ASSETS ASSIGN.
TO FIXED
ASSETS OF
FIN. YEAR.

REGULARIZAÇÕES
SETTLEMENTS

AMORTIZAÇÃO
ANUAL
ANNUAL
depreciation

SALDO
FINAL
FINAL
BALANCE

Feder Envireg
ERDF Envireg

20 390

0

0

0

0

10 195

10 195

274504

B2 700 Estudos
B2 700 Studies

31 889

0

0

0

0

2 497

29 392

274505

PO Telematique
PO Telematique

5 242

0

0

0

0

1 048

4 194

274506

PIDDAC cap. 50 OGE
PIDDAC Chap. 50 OGE

489 469

0

0

0

0

32 631

456 838

274507

FC 1ª fase 018
Cohesion fund - 1st phase- 018

2 312 243

0

0

0

0

160 034

2 152 209

274508

Fundo de Coesão - 1ª Fase - 015 a 017
Cohesion fund - 1st phase- 015
to 017

69 338

0

0

0

0

3 467

65 871

274509

Reformulação acesso ao TPL
Reformulation of the accesses to
the oil terminal of Leixões

40 308

0

0

0

0

3 505

36 803

274511

Feder: P. Pesca Afurada
ERDF: fishing harbour of Afurada

194 531

0

0

0

0

38 906

155 625

274512

FC 2ª fase
Cohesion fund - 2nd phase

1 143 954

0

0

0

0

98 903

1 045 051

274515

Reab.Reord.Marg. Douro - OGE
Reorganisation and rehabilitation
of thE Douro bank – OGE

944 999

0

0

0

0

88 313

856 686

274518

Linha B5-700 - Plataforma
Multimodal
Line b5-700 – Multimodal platform

58 000

0

0

0

0

0

58 000

274516

FC004 - Acessib. Terrestres - Invest.
em curso
FC004 - Land accessibilities Investment in progress

132 529

0

0

-132 529

0

0

0

274520

FC 004 - Bens imobilizados
FC004 - NB -Tangible assets

10 957 297

0

0

132 529

0

959 099

10 130 727

274521

PIDDAC - Cap. 50º - III QCA - Invest. em
curso
Piddac - Chap. 50 - III CSF - Investment
in progress

4 201 967

3 700 000

0

-4 457 448

0

0

3 444 519

274523

PIDDAC Cap 50 OGE. III QCA
PIDDAC Chap. 50 OGE, III CSF

6 994 055

0

0

4 457 448

0

668 461

10 783 042

274522

Feder/Poat - III QCA - Investimento
em curso
ERDF/Poat - III QCA – Investment in
progress

6 097 182

1 916 751

0

-7 478 388

0

0

535 545

274525

Feder/Poat - III QCA
ERDF/Poat - III QCA

29 247 415

0

0

7 478 388

-250 227

2 666 207

33 809 370

274524

Proj. Investigação OceanográficaPISCIS
Oceanographic Investigation Project
- PISCIS

32 346

0

0

0

0

32 346

0

274526

Projecto KOS
KOS Project

2 264

0

0

0

0

2 264

0

274527

SCOPe
SCOPe

708

0

0

0

0

708

0

62 976 126

5 616 751

0

0

-250 227

4 768 584

63 574 067

CONTA
POC
NPA
ACCOUNT

DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

274502

TOTAL
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(iv) Real property registry

(iv) Inscrição registral de propriedade

During the financial year of 2009, the company
continued the process of registering its property in the Property Registry. The process has
not been concluded yet due to various administrative difficulties.

Durante o exercício de 2009, a Empresa deu continuidade ao processo de inscri-

(v) Reconciliation of the heading of extraordinary items shown in the Statement of
Income by type and by functions
The statement of income by functions was
prepared in accordance with that established
in the Official Chart of Accounts and in accordance with Accounting Directive no. 20, which
presents a concept of extraordinary items different from that defined in the Official chart of
Accounts (POC) for preparation of the statement of income by type. Thus, on 31 December
2009, the surplus costs and losses presented
in the demonstrations of results by type, in the
amount of 543,809 euros, were reclassified for
the categories of other operational costs and
losses. The surplus costs and losses presented
in the demonstrations of results by type, in the
amount of 23,876,928 euros, were reclassified
for the categories of other operational results
and unusual or infrequent results.
Additionally:
(i) The profits and losses in other investments
basically include the interest obtained by the
company resulting from financial applications;
(ii) The unusual or infrequent Results include
the reduction of liability of the company for
the Private Regime of medical and medicinal assistance, in the amount of 16,566,680
(See Note 31);
(iii) The other profits and operational gains include basically, the amount of 1,964,755
euros, regarding the SIFIDE tax credit for
the financial years 2006, 2007, and 2008
(See Notes 6 and 46), and the value registered in the demonstration of results by
type in the heading Supplementary profits,
in the amount of 2,022,802 euros.
These reclassifications led to the following differences for the different types:

ção dos seus bens imóveis na Conservatória do Registo Predial, processo esse
ainda não concluído por dificuldades burocráticas diversas.

(v) Reconciliação da rubrica de resultados extraordinários evidenciada
na demonstração dos resultados por naturezas e na demonstração
dos resultados por funções
A demonstração dos resultados por funções foi preparada em conformidade com
o estabelecido no Plano Oficial de Contabilidade e de acordo com a 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 por naturezas. Assim, em 31 de Dezembro de
2009, os custos e perdas extraordinários apresentados na demonstração dos
resultados por naturezas, no montante de 543.809 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 23.876.928 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 16.566.680 euros (Ver Nota 31);
(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 6 e 46) 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
STATEMENT OF INCOME
POR NATUREZAS
BY TYPE

RECLASSIFICAÇÕES
RECLASSIFICATIONS

POR FUNÇÕES
BY FUNCTION

Resultados operacionais
Operating income

3 127 166

6 713 423

9 840 589

Resultados financeiros
Financial Profits/Losses

1 667 156

-1 667 156

0

Ganhos (perdas) em empresas do grupo
Profit (losses) in subsidiaries

0

106 769

106 769

Ganhos (perdas) em outros investimentos
Earnings (losses) in other investments

0

1 613 403

1 613 403

Resultados não usuais ou não frequentes
Unusual or infrequent results

0

16 566 680

16 566 680

4 794 322

23 333 119

28 127 441

Resultados extraordinários
surplus income

23 333 119

-23 333 119

0

Resultado líquido do exercício
Net income of financial year

21 801 476

0

21 801 476

Resultados correntes
Current Income

NOTA 49 – Informações sobre matérias ambientais
Encargos de carácter ambiental
A Empresa, 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 pela Empresa, são capitalizados. Os dispêndios capitalizados durante o
exercício de 2009 foram os seguintes:

NOTE 49 – Information on
Environmental Issues
Environmental expenses
In undertaking its activity the Company incurs
various environmental expenses, which, depending on their nature, are either capitalised
or recognised as a cost in the operating results
of the financial year.
The environmental expenses incurred to preserve resources or to prevent or reduce future
damages, and which are considered to prolong life, increase capacity, improve safety or
enhance efficiency of other assets owned by
the Company, are capitalised. The following expenses were capitalised during 2009:
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DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

Ligação de efluentes ao Saneamento Básico
connection of effluents to Basic Sanitation

517 337

Actualização do Sistema de abastecimento de águas
Updating of the water supply system

132 127

MONITORIZAÇÃO AMBIENTAL DA EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO NOVO TERMINAL MULTIUSOS
Environmental monitoring of contract for construction of new Multipurpose Terminal

14 500

ESTUDOS DE IMPACTO AMBIENTAL DA PLATAFORMA LOGÍSTICA DE LEIXÕES
Environmental impact studies of logistic platform of Leixões

26 250

Monitorização ambiental da empreitada de construção das obras marítimas do Terminal de cruzeiros de Leixões
Environmental monitoring of contract for construction of maritime works for cruise terminal of Leixões

32 218

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

The following environmental expenses were
recognised as a cost in the results of the financial year of 2009:

722 432

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

MONTANTE
SUM
DESCRIÇÃO
DESCRIPTION

2009

2008

QUALIDADE DE AR NOS CAIS
AIR QUALITY AT QUAYS

-

-

MATERIAL DE COMBATE À POLUIÇÃO DO MEIO AQUÁTICO
equipment to combat water pollution

-

21 500

AUDITORIA AMBIENTAL
Environmental auditing

-

-

MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Maintenance of equipment

36 644

7 718

AMORTIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
EQUIPMENT DEPRECIATION

50 535

49 463

-

-4 242

Manutenção geral
General maintenance

4 157

16 232

outros
others

8 454

1 420

99 790

92 091

Tratamento de Águas residuais
Waste water treatment

SALDO FINAL
FINAL BALANCE

164

R E LATÓR IO E CONTAS

Em 31 de Dezembro de 2009 não se encontra registado nas demonstrações financeiras 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 a Empresa.

NOTA 50 - 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, a Empresa irá aplicar o SNC para o exercício de 2010, pelo que terá de
proceder à re-expressão das demonstrações financeiras 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.
A Empresa 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.
Assim, tendo por base a análise efectuada até à data, é expectativa da Administração que, em termos qualitativos, os efeitos nas Demonstrações financeiras da
Empresa sejam essencialmente nas seguintes rubricas:
• Desreconhecimento de imobilizações incorpóreas que não cumpram com os critérios de reconhecimento previstos no SNC;
• Anulação de custos diferidos que, segundo o SNC, não cumprem com os requisitos para serem capitalizados;
• Reclassificação de subsídios do Estado de proveitos diferidos para Capital próprio.
O efeito dos impactos acima estimados serão registados em resultados transitados, que, consoante a sua magnitude, podem afectar significativamente os rácios
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On 31 December 2009 the financial statements did not register any liabilities of an
environmental nature and no environmental
contingency was disclosed. It is therefore the
Company’s belief that on this date there were
no obligations or contingencies deriving from
past events that that resulted in materially relevant expenses for the Company.

NOTE 50 – Subsequent events
Decree-Law No. 158/2009, of 13 July approved the creation of a new Accounting Normalisation System (SNC), revoking the POC,
the accounting system currently in effect. The
application of the SNC is mandatory for financial years beginning on or after 1 January 2010
and requires the presentation of comparative
information regarding the financial year 2009.
Thus, the Company will apply the SNC to the
financial year 2010, and will need to re-express
the demonstrations for the financial year 2009,
according to the version of the Accounting
Standards of Financial Reporting (NCRF) in effect on 31 December 2010.
The Company is evaluating the impact of the
SNC at the level of results for the fiscal year
and equity capital, as well as the impact on its
management policies for capital and distribution of dividends.
Thus, based on the analyses made to date, the
Administration expects that, in qualitative terms,
the effects of the financial demonstrations of
the company will essentially be in the following
categories:
• Derecognition of intangible assets that do
not meet the criteria of recognition outlined
in SNC;
• Annulment of deferred costs that, according
to SNC, do not meet the requirements to be
capitalised;
• Reclassification of State subsidies of profits
deferred to equity capital.
The effect of the impacts estimated above are
registered in profit and loss fowarded that, according to their magnitude, may significantly affect the ratios and future policies of financing
and taxation of the results of the Company.

e as políticas futuras de financiamento e de distribuição de resultados da Empresa.
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GOVERNO DA SOCIEDADE
COmpany GOVERNANCE

1. Missão, Objectivos e Políticas da Empresa

1. Mission, Objectives and
Company Policies

A Missão da Empresa traduz a razão de ser da APDL, as suas motivações e des-

The Mission of the Company is the reason for
the existence of APDL, its motivations and internal and external addressees. Our mission is:

tinatários internos e externos. A nossa missão é:
“Prestar serviços de reconhecido valor para os utilizadores do Porto de Leixões, através de uma adequada oferta de infra-estruturas, de uma elevada eficiência operacional, de recursos humanos qualificados e motivados, de uma prática de sustentabilidade e de segurança, ordenando e desenvolvendo o espaço portuária, assegurando
a adequada integração urbana e envolvendo a comunidade portuária de Leixões”.
A Visão é traduzida numa ambição que extravasa a própria empresa e envolve
todos os actores envolvidos na prestação de serviços associados ao movimento
de navios e cargas no porto, pretendendo funcionar como factor de motivação,
coesão e articulação de todos os interessados e implicados no negócio portuário:
“Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica”.
Os Valores que norteiam as actividades desenvolvidas pela empresa no exercício
e cumprimento da sua Missão são os seguintes:
• Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente as suas expectativas;
• Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;
• Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores da APDL;
• Inovação, procura sistemática da excelência, ambição colectiva em atingir
melhores resultados;
• Participação activa na comunidade portuária de Leixões;

“To provide services of recognized value to the
users of the Port of Leixões, through an adequate offering of infrastructures, which are
highly efficient operationally, of qualified and
motivated human resources, a practice of sustainability and safety, ordering and developing
the port area, ensuring proper urban integration
and involving the port community of Leixões”.
The Vision is translated into an ambition greater than the company itself and involves all of
the actors who are part of rendering services
associated with the vessels traffic and cargo
handling in the port, acting as a factor of motivation, cohesion and linkage of all parties interested and implicated in the port business:

“To bring the Port of Leixões to a benchmark
position for the logistics systems which use the
Iberian Peninsula costal area”.
The Values that guide the activities developed
by the company in the operations and carrying
out of the Mission are as follows:
• Focusing on the client, in a effort to fully
satisfy his expectations;
• Transparency, ethics, loyalty and pride in belonging to APDL;
• Valuing and recognizing the merit of the employees of APDL;
• Innovation, a systematic search for excellence, collective ambition in achieving the
best results;
• Active participation in the port community
of Leixões;
• Giving value to the location through responsible integration; and
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• Full exercise of port authority directed towards the public interest.
The Strategic Objectives resulting from the
mapping out of the global strategy of the Company in four great themes: orientation towards
the client and the market, global port efficiency,
creation of value and financial balance, and
sustainability surroundings, are as follows:
•T
 o create value, growth and maintain a balanced financial structure;
•T
 o ensure a growing use of the infrastructures available at the Port of Leixões;
•T
 o increase the levels of productivity and reduce unit costs;
• To satisfy the infrastructure users;
• To satisfy the service users;
•T
 o promote new services: logistics, motorways and cruise ships;
•T
 o publicise and improve the image of the
port;

• Valorização da localização através de uma integração responsável; e
• Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público.
Os Objectivos Estratégicos que resultam do mapeamento da estratégia global
da Empresa em quatro grandes temas: orientação para o cliente e para o mercado,
eficiência portuária global, criação de valor e equilíbrio financeiro, e sustentabilidade e envolvente, são os seguintes:
• Criar valor, crescer e manter uma estrutura financeira equilibrada;
• Assegurar uma crescente utilização das infra-estruturas disponíveis no Porto
de Leixões;
• Aumentar os níveis de produtividade e reduzir os custos unitários;
• Satisfazer os utilizadores das infra-estruturas;
• Satisfazer os utilizadores dos serviços;
• Promover novos serviços: logística, auto - estradas do mar e cruzeiros;

•T
 o ensure the adequate integration in the
Community and the Region;

• Aumentar a notoriedade e melhorar a imagem do porto;

•T
 o develop commercial actions with partners
of the Port Community;

• Assegurar a adequada integração na Comunidade e na Região;

•T
 o improve the quality of the services rendered;

• Desenvolver acções comerciais com parceiros da Comunidade Portuária;
• Melhorar a qualidade dos serviços prestados;

•T
 o ensure the greater efficiency of the critical internal processes;

• Assegurar maior eficiência nos processos críticos internos;

•T
 o develop, modernise and increase the efficiency of the Information Systems;

• Desenvolver, modernizar e aumentar a eficiência dos Sistema de Informação;

•T
 o excel in the offering, management, development and maintenance of infrastructures
and facilities;

• Ser excelente na oferta, na gestão, no desenvolvimento e na manutenção de

• To improve the levels of environmental quality;

• Melhorar os níveis de qualidade ambiental;

• To increase the levels of safety;

• Aumentar os níveis de segurança;

• To plan and develop the port area;
•T
 o develop a culture and sustainability practices;
•T
 o develop the levels of functional competencies, leadership and strategies;
• To increase the levels of motivation; and
•T
 o increase the levels of organisational
alignment.
For these 20 Strategic Objectives, indicators,
goals and responsible parties were set up to
facilitate its monitoring and accompaniment,
which will be done through monthly meetings
of the Board of Directors with the Service Departments (AGM – Monthly Management Evaluation) with recourse to the BSC – Balanced
Scorecard – methodology.
At the operational level the achievement of
these objectives rests on 25 actions distributed in 65 projects, which cover the different
aspects of management of the port activities,
namely the improvement of maritime and land
accesses, construction of infrastructures for
new markets, making procedures flexible and
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infra-estruturas e instalações;

• Planear e desenvolver o espaço portuário;
• Desenvolver uma cultura e práticas de sustentabilidade;
• Desenvolver os níveis de competências funcionais, de liderança e estratégicas;
• Aumentar os níveis de motivação; e
• Alargar os níveis de alinhamento organizacional.
Para estes 20 Objectivos Estratégicos foram definidos indicadores, metas e responsáveis, por forma a facilitar a sua monitorização e acompanhamento, a qual
vem sendo feita através de reuniões mensais do Conselho da Administração com
as Direcções de Serviço (AGM - Avaliação de Gestão Mensal) com recurso à
metodologia do BSC – Balanced Scorecard
No plano operacional, a concretização destes objectivos alicerça-se num plano de
25 acções desdobradas em 65 projectos, que abarcam os diferentes aspectos de
gestão das actividades do porto, designadamente a melhoria das acessibilidades
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marítimas e terrestres, a construção de infra-estruturas para novos mercados, a
agilização e simplificação de procedimentos, a segurança das operações, a integração do porto no ambiente urbano, o sistema de gestão da qualidade, a oferta
de serviços de valor acrescentado, a formação e cooperação, a qualidade ambiental e o marketing portuário. Das principais acções e projectos é feita referência no
capítulo Investimento deste relatório.
Do Programa PAEX – Parcerias para a Excelência, gerido pela aliança entre a
Fundação Dom Cabral (Brasil) e a Escola de Gestão do Porto, do qual a APDL faz
parte desde Outubro de 2008, tem resultado o apoio necessário ao planeamento
e gestão estratégica da empresa com o objectivo de envolver os primeiros responsáveis e os demais trabalhadores nos seus objectivos estratégicos. Foi precisamente durante o ano 2009 que o processo de reflexão estratégica se desenvolveu
e conduziu à reformulação da Visão, Missão, Valores e Objectivos Estratégicos
acima enunciados.
Anota-se que toda a informação abordada neste ponto consta do site da empresa
(www.apdl.pt).
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simplifying them, the safety of operations, the
integration of the port into the urban environment, the quality management system, the
range of value-added services, training and
cooperation, environmental quality and port
marketing. The main actions and projects are
referenced in the chapter “Investment” of this
report.
From the PAEX Programme (Partnerships for
Excellence) created from an alliance between
the Dom Cabral Foundation (Brazil) and the
Porto Management School, of which APDL has
been a member since October 2008, has resulted the support necessary for the planning
and strategic management of the company
with the objective of involving those with primary responsibility and the other workers in their
strategic objectives. It was precisely during the
year 2009 that the process of strategic reflection was developed and led to the reformulation of the Vision, Mission, Values and Strategic
Objectives listed above.
It should be added that all of the information
mentioned in this point is on the company’s
website (www.portofleixoes.com).

2. Regulamentos internos e externos

2. Internal and external
regulations

Antes de enunciar os principais regulamentos internos e externos a que a empresa

Before listing the main internal and external
regulations which govern the company, here
is a brief legal and economic background of
the company, referencing the laws that govern
its activity, to wit:

está sujeita, apresenta-se um breve enquadramento legal e económico da empresa, fazendo referência aos diplomas legais que regem a sua actividade, mormente:
- Estatuto jurídico da empresa: a APDL é uma sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos criada pelo Decreto-Lei nº 335/98, de 2 de Novembro;
que aprovou os seus Estatutos. A sociedade tem por objecto a administração dos
portos do Douro e Leixões, visando a sua exploração económica, conservação
e desenvolvimento abrangendo o exercício das competências e prerrogativas de
autoridade portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas.
A APDL está sujeita à legislação aplicável às sociedades comerciais em geral e,
pela sua natureza de empresa de capitais públicos, está igualmente sujeita ao
regime jurídico aplicável ao Sector Empresarial do Estado aprovado pelo DecretoLei nº 558/99, de 17 de Dezembro, e alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº
300/2007, de 23 de Agosto.
- Regime económico de exploração: a exploração comercial da movimentação
de cargas nos terminais e cais de Leixões faz-se sob o regime de concessão de
serviço público, ao abrigo dos diplomas legais que regem a actividade de movimentação de cargas nos portos: o Decreto-Lei nº 298/93, de 20 de Agosto que
aprovou o regime jurídico da operação portuária e o Decreto-Lei nº 324/94, de 31

- Legal status of the company: APDL is a
public limited company of exclusively public
capital, created by Decree-Law No. 335/98
of 2 November, which approved its statutes.
The objective of the company is to administer
the ports of Douro and Leixões, overseeing its
economic operation, upkeep and development
covering the exercise of the competencies and
prerogatives of the port authority which are or
may be granted to it.
APDL is subject to legislation applicable to
commercial companies in general and by its
nature as a company with public capital, is
also subject to the regime of the State Business Sector, approved by Decree-Law No.
558/99, of 17 December, and altered and
republished by Decree-Law No. 300/2007 of
23 August.
- Economic Operating Regime: The commercial operation of the cargos handling in the
terminals and quays of Leixões is done under
the regime of concession of public service,
under laws which govern the activity of cargo
handling in ports: Decree-Law No. 298/93, of
20 August which approved the legal regime of
port operation and Decree-Law No. 324/94, of

171

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

31 December that approved the general bases
of concessions for the handling of cargo in the
port quays.
There are three public service concessionaires
operating in Leixões, to wit:
• TCL – Terminal de Contentores de Leixões,
SA: concession with right to commercial operation in regime of public service, whose
activity is the handling of containerised
cargo in the Port of Leixões;
• TCL – Terminal de Contentores de Leixões,
SA: concession with right to commercial operation in regime of public service, whose
activity is the handling of break-bulk and
bulk cargo in the Port of Leixões;
• SdL - Silos de Leixões, Unipessoal Lda.:
concession, in regime of public service,
whose activity is reception, handling, storage, shipping and transport of alimentary
raw materials and products connected with
port silos of Leixões.
Besides these public service concessionaires,
there is a group of concessionaires who operate commercial activities in the regime of private use of the public domain, to wit:
• Petróleos de Portugal - Petrogal, SA: operation of oil and ocean terminals in Leixões,
destined to the handling of oil, refined and
aromatics products;
• SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento,
SA: concessionaires of private use of a parcel of land on the Dock 1 South for operation with reception of bulk cement by sea. its
covered storage and shipment by land or sea.
• CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A: legal
license for private use of a parcel of embankment on Dock 1 South for reception, storage
and shipment of cement;
• E D&FMAN Portugal, Lda.: concession for
right to use a piece of land on the South Mole
exclusively for construction and operation of a
specialised terminal for storage of liquid bulk
products for alimentary use, namely treacle
and its by-products;
• CEPSA- Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.: concession for private use for reception of asphalt fuel oil products through two
pipelines located on Dock 2 South, and fuels
of Pier B of the Oil Terminal;
• R EPSOL Portuguesa, S.A: license for private
use for operation of facilities designed for
reception, storage and shipping of petroleum
and/or chemical products in bulk, through
pipelines located in the South Mole;

de Dezembro que aprovou as bases gerais das concessões para a movimentação
de cargas nos cais portos.
Os concessionários de serviço público que operam em Leixões são três, a saber:
•T
 CL – Terminal de Contentores de Leixões, SA: concessão do direito de
exploração comercial, em regime de serviço público, da actividade de movimentação de carga contentorizada no Porto de Leixões;
• TCGL – Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, SA: concessão do
direito de exploração comercial, em regime de serviço público, da actividade de movimentação de carga geral fraccionada e granéis no Porto de
Leixões;
• SdL – Silos de Leixões, Unipessoal Lda.: concessão, em regime de serviço público, da actividade de recepção, movimentação, armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas alimentares e produtos conexos nos silos portuários
de Leixões.
Para além destes concessionários de serviço público, existe um conjunto de concessionários que exploram actividades comerciais em regime de uso privativo do
domínio público, a saber:
• Petróleos de Portugal - Petrogal, SA: exploração dos terminais petroleiro e oceâ
nico de Leixões, destinados à movimentação de petróleo, produtos refinados e
aromáticos;
• SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA: concessão do direito de uso
privativo de uma parcela de terreno na Doca 1 Sul para a exploração com recepção de cimento a granel por via marítima, sua armazenagem coberta e expedição
por via terrestre ou marítima;
• CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A: licença do direito ao uso privativo de uma
parcela do terrapleno da Doca 1 Sul para recepção, armazenagem e expedição
de cimento;
• E D&FMAN Portugal, Lda.: concessão do direito de uso de um terreno no Molhe
Sul com o fim exclusivo do seu aproveitamento para a construção e exploração
de um terminal especializado para o armazenamento de produtos líquidos a granel para fins alimentares, nomeadamente melaços e seus derivados;
• CEPSA- Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.: concessão de uso privativo para a recepção de produtos asfálticos e fuelóleos, através de dois
pipelines localizados na Doca 2 Sul, e de combustíveis no Posto B do Terminal
Petroleiro;
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• R EPSOL Portuguesa, S.A: licença de uso privativo para exploração de instalação destinada a recepção, armazenagem e expedição de produtos petrolíferos e/
ou químicos a granel, através de pipelines localizados no Molhe Sul;
• DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A: concessão de uso privativo para a utilização
das instalações do porto de pesca de Matosinhos;
• Marina de Leixões - Associação de Clubes: concessão do uso da área do domínio público marítimo, com o fim exclusivo do seu aproveitamento na construção e
exploração de instalações de apoio a embarcações de recreio.
A APDL explora directamente os cais portuários não concessionados, destinados
ao tráfego roll-on / roll-off e ao tráfego de passageiros – Doca 1 Norte, Estação
de Passageiros e Molhe Sul -, para além de um conjunto de serviços relacionados
com a gestão do tráfego marítimo, gestão de infra-estruturas, acessibilidades, segurança, ambiente e limpeza.
- Área de jurisdição: o artigo 2º do Decreto-Lei nº 335/98 define a área de jurisdição da APDL que 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.
- Áreas de actuação: o decreto-lei que criou a empresa, acima referenciado, dá
cobertura legal para a APDL actuar nas áreas seguintes:
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• DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A: concession for private use of fishing facilities of the
port of Matosinhos;
• Marina de Leixões - Associação de Clubes:
concession for use of an area of maritime
public domain, for exclusive use in construction and operation of support facilities for recreational vessels.
APDL directly operates the non-concessioned
port quays, destined for roll-on / roll-off traffic
and passenger traffic – Dock 1 North, Passenger Station and South Mole -, besides a group
of services related to maritime traffic management, infrastructure management, accesses,
safety, environment and cleanliness.
- Area of Jurisdiction: Article 2 of Decree-Law
No. 335/98 defines the area of jurisdiction of
APDL that covers the marginal strip of the
public maritime domain, from the line of Rua da
Bélgica, at Praia de Lavadores, to the parallel
of the Boa Nova lighthouse, to the North of the
Port of Leixões, and also includes the following
two areas:
a) The area of the Port of Douro, which includes
the whole River Douro estuary, from 200 metres upstream of the Luís I Bridge, to Foz, including all banks, anchorages, quays, docks
and all current or future embankments;
b) T
 he area of the Port of Leixões, which includes the breakwaters, the wharf area
and the docks that exist or are to be built;
the course of the River Leça up to the old
Guifões mills bridge and the land demarcated by the respective public domain.
- Areas of activity: the Decree-Law that created the company authorised APDL to operate
in the following areas:
• To promote and encourage the port activity
in the Ports of Douro and Leixões;
• To ensure the correct functioning of the
Ports of Douro and Leixões with regard to
the economic, financial and asset management, and management of the staff and of
the port operation;
• To grant licences or concessions in the areas under its jurisdiction;

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

• To license the port activity and yield public
the concession of port services;

• Assegurar o regular funcionamento dos portos do Douro e Leixões nas suas

• To establish and collect fees for the use of
the ports and respective services;

vertentes de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de efectivos e de exploração portuária;
• Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;
• Licenciar exercício da actividade portuária e concessão de serviços públicos
portuários;

• To supervise and inspect the public use of
the services inherent to the port activity; and,
• To expropriate, for public use, land occupation, installation of plans and administrative
services needed for the expansion and development of the ports.

• Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos serviços;
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- Services rendered: the exercise of its activity
includes the rendering of a group of services
to vessels, cargo and passengers that use the
port of Leixões, to wit:
• Aids to navigation;
• Management of mooring posts;
• Control of maritime traffic;
• Provision of mooring, hoisting, storage, water supply, waste collection, electricity supply, towage and pilotage services;
• Maintenance of access channels;
• Prevention and pollution combating at sea;

• 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.
- Serviços prestados: o exercício da sua actividade engloba a prestação de um
conjunto de serviços aos navios, à carga e aos passageiros que utilizam o Porto
de Leixões, a saber:

• Safety systems;

• Ajudas à Navegação;

• Construction and maintenance of terrestrial
accesses to the port;

• Gestão de postos de acostagem;

• Maintenance of equipment, quays and embankments; and
• Cleaning of the port area.
Having given the legal and economic background of the company, we now proceed with
the main internal and external regulations to
which the company is subject.

• 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;

The internal regulations most directly related
with company activity and which the latter is
obliged to enforce are as follows:

• Sistemas de Segurança;

• Ports of Douro and Leixões Operating
Regulations: set of rules and regulations relating to operating activities connected with
the rotation of the ship, the cargo and the
passengers at port. It is a regulation for general application to all the entities authorised
to operate within the port, whose structure by
chapters is as follows: General Stipulations,
Vessels, Commodities, Passengers, Facilities,
Monitoring, Licensing of Operations, other
Stipulations Transgressions and Fines. The
regulation was published in Statute Book,
2nd series, no. 170 issued on September 9th
2006.

• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos; e

• Operation Regulations of Public Service
Concessionaires: set of rules and regulations applied at the quays and terminals
under concession. These Regulations are
put forward by the concession-holders and
approved by the Port Administration. When
drawing them up, due consideration shall be
given to the regulation generally applied in the
port, i.e. the Ports of Douro and Leixões Operation Regulations. There are three types of
these Regulations in Leixões: that of the Container Terminal of Leixões, that of the General
and Bulk Cargo Terminal of Leixões and that
of the Silos of Leixões.
• Maritime and Port Safety Regulations: set
of rules, instructions and procedures relating
to the access, entry, permanence and departure of vessels from the Port of Leixões.

• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;

• Limpeza da área portuária.
Feito o enquadramento legal e económico da empresa passemos aos principais
regulamentos internos e externos a que a Empresa está sujeita.
Os regulamentos internos mais directamente relacionados com a actividade da
Empresa e que esta tem por obrigação fazer cumprir são os seguintes:
•R
 egulamento de Exploração dos Portos do Douro e Leixões: conjunto de
normas e regras relativas às actividades operacionais relacionadas com o ciclo
do navio, da carga e dos passageiros em porto. Trata-se de um regulamento de
aplicação geral a todas as entidades que estão autorizadas a exercer uma actividade dentro do porto, cuja estrutura por capítulos é a seguinte: Disposições
Gerais, Embarcações, Mercadorias, Passageiros, Equipamento, Vigilância, Licenciamento de Operações, Disposições Diversas e Contra-Ordenações e Coimas.
O regulamento foi publicado no Diário da República, II Série, nº 170 de 9 de
Setembro de 2006.
• Regulamentos de Exploração dos Concessionários de Serviço Público: conjunto de normas e regras aplicadas nos cais e terminais concessionados. Estes Regulamentos são propostos pelos concessionários e aprovados pela Administração Portuária
e na sua elaboração deve ser tida em consideração o regulamento de aplicação geral
no porto, ie o Regulamento de Exploração dos Portos do Douro e Leixões. Existem três
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deste tipo de Regulamentos em Leixões: o do Terminal de Contentores de Leixões, o do
Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões e o dos Silos de Leixões.
• Normas de Segurança Marítima e Portuária: conjunto de normas, instruções
e procedimentos relativos ao acesso, entrada, permanência e saída de embarcações do Porto de Leixões.
• Regulamento das Actividades de Superintendência e Peritagens de
Cargas nos Portos do Douro e Leixões: conjunto de normas que regulam o
exercício das actividades de Superintendência e Peritagens de Cargas na área
de jurisdição da APDL.
• Regulamento de Recolha de Resíduos: conjunto de normas que visam
regular o exercício da actividade de recolha de resíduos, quer esta seja exercida directamente pela Administração Portuária ou por entidade terceira licenciada.
• Regulamento de Acesso e Circulação e Estacionamento nos Portos do
Douro e Leixões: conjunto de normas e regras relativas ao acesso de pessoas
e veículos ao porto, circulação e estacionamento de veículos e horário de funcionamento das portarias de acesso ao porto.
• Regulamento do Exercício da Actividade Marítimo-Turística no Porto do
Douro, na Área de Jurisdição da APDL: conjunto de normas que regulamento
o exercício da actividade marítimo-turística que compreende os capítulos seguintes: Disposições Gerais, Licenciamento, Obrigações e Proibições, Sanções e
Disposições Finais e Transitórias.
• Regulamento de Tarifas da Administração dos Portos do Douro e Leixões: conjunto de normas e regras que regulam a aplicação de tarifas de serviços prestados. Este Regulamento é elaborado à luz do Regulamento do Sistema
Tarifário dos Portos do Continente, aprovado pelo Decreto-Lei nº 273/2000, de
9 de Novembro, e a sua estrutura por capítulos é a seguinte: Disposições Gerais,
Uso do Porto, Pilotagem, Reboque, Amarração e Desamarração, Armazenagem,
Uso de Equipamento e Fornecimentos.
• Guia do Procedimento de Compras – Aquisição de Bens Móveis e Serviços e Empreitadas de Obras Públicas: conjunto de normas e regras que
visam regulamentar o procedimento de compras e aquisições de bens móveis,
serviços e empreitadas de obras públicas, com a descrição dos fluxos e as formas de controlo internas aplicáveis, aprovado na sequência da entrada em vigor
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de
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• Regulation for the Cargo Superintendence
and Inspections at the Ports of Douro and
Leixões: set of rules regulating the exercising
of Cargo Superintendence and Inspections
activities in the jurisdiction area of APDL.
• Waste Collection Regulation: set of rules
which seek to regulate waste collection activity, whether this is directly exercised by the
Port Administration or by a licensed thirdparty entity.
• Access, Circulation and Parking Regulations at the Ports of Douro and Leixões:
set of rules and regulations relating to the access of people and vehicles to the port, the
circulation and parking of vehicles and the
opening hours of the access Gateways to the
port.
• Maritime-Tourist Activity Regulation at the
Port of Douro in the Jurisdiction Area of
APDL: set of rules which regulate the exercising of the maritime-tourist activity and
including the following chapters: General
Stipulations, Licensing, Obligations and Prohibitions, Sanctions and Final and Transitory
Stipulations.
• Ports of Douro and Leixões Tariffs Regulation: set of rules and regulations regulating the application of tariffs for the services
provided. This Regulation is drawn up in the
light of the Tariff System Regulation for Mainland ports, approved by Decree-Law No.
273/2000, enacted on November 9th, and its
structure by chapters is as follows: General
Provisions, Use of the Port, Pilotage, Towage,
Mooring and Unmooring, Storage, Use of
Equipment and Supplies.
• Purchasing Procedure Guide – Acquisition
of Tangible Goods and Services and Public Works Contracts: set of rules and regulations which seek to regulate the procedure to
purchase and acquire tangible goods, services and public works contracts, with a description of the applicable internal control forms
and flows, approved further to the coming
into force of the Public Contracts Code approved by Decree-Law no. 18/2008, enacted
on January 29th, and seeking to contribute to
the ongoing improvement of the effectiveness
and efficiency of all APDL services.
All the aforementioned internal regulations can
be found at the ADPL site (www.portofleixoes.
com), with the exception of the purchasing procedure guide.
The external regulations directly related with
company activity and which the latter is required to observe are the following, to wit:

29 de Janeiro, e objectivando contribuir para a melhoria contínua da eficiência e
eficácia de todos os serviços da APDL.
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• Regulation on the Tariff System for the
Mainland ports: Regulation approved by
Decree-Law no. 273/2000, enacted on November 9th, which sets out a set of rules and
procedures for drawing up tariff regulations
for each port.
• General Regulation for the Pilotage Service: Regulation approved by Decree-Law No.
48/2002, enacted on March 2nd, which lays
down a set of rules regulating the rendering
of pilotage services at Portuguese ports.
• Regulation on Recreational Nautical Activity: Regulation approved by Decree-Law No.
124/2004, enacted on May 25th, which lays
down a set of rules regulating recreational
nautical activity.
• Regulation no. 725/2004 of the European
Parliament and of the Council of 31 March
2004: Community Regulation approving the
International Code for the Protection of Ships
and Port Premises (ISPS Code) which lays
down a set of rules within the remit of maritime transport, to wit as regards protection
from terrorist threats in maritime traffic.
• Edict no. 1/09 of the Captaincy’s of the
Port of Leixões: publication and dissemination of instructions, rules and procedures
which maritime navigation should adopt when
calling at the port. This Edict can be found at
the APDL site.

Todos os regulamentos internos supracitados constam do site da APDL (www.apdl.pt),
com a excepção do guia de procedimentos de compras.
Os regulamentos externos directamente relacionados com a actividade da empresa e que esta está obrigada a observar são, designadamente, os seguintes:
• Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos do Continente: Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei nº 273/2000, de 09 de Novembro, que estabelece
um conjunto de normas e procedimentos para a elaboração dos regulamentos
de tarifas de cada porto.
•R
 egulamento Geral do Serviço de Pilotagem: Regulamento aprovado pelo
Decreto-Lei nº 48/2002, de 2 de Março, que estabelece um conjunto de normas
reguladoras da prestação dos serviços de pilotagem nos portos portugueses.
•R
 egulamento da Náutica de Recreio: Regulamento aprovado pelo DecretoLei nº 124/2004, de 25 de Maio, que estabelece um conjunto de normas reguladoras da actividade da náutica de recreio.
•R
 egulamento nº 725/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho de 31
de Março: Regulamento Comunitário que aprova o Código Internacional para a
Protecção dos Navios e das Instalações Portuárias (Código ISPS), o qual consagra um conjunto de normas no âmbito do transporte marítimo, designadamente
no que respeita à protecção contra ameaças terroristas no tráfego marítimo.
•E
 dital nº 1/09 da Capitania do Porto de Leixões: publicitação e divulgação
de instruções, normas e procedimentos, que a navegação marítima deve adoptar
na escala ao porto. Este Edital consta do site da APDL.

3. Information about
relevant transactions with
related entities

3. Informação sobre as transacções
relevantes com entidades relacionadas

A “relevant transaction” is the transfer of 4.5%
of the income entered under 72 – “Rendering
of Services”, excluding revenue from the pilotage service, to the IPTM-Port and Maritime
Transport Institute in compliance with the provisions of subparagraph d), no.1, article 28 of
the IPTM articles of association published in an
annex to Decree-Law no. 257/2002, enacted
on November 22nd.

Regista-se como “transacção relevante” a transferência de 4.5% dos proveitos

During 2009 there were no important transactions with APCV - Administração do Porto de
Viana, SA, of which APDL holds 100% of the
share capital.
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registados na 72 – “Prestação de Serviços”, excluindo a receita do serviço de pilotagem, para o IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, em conformidade com o disposto na alínea d) do nº 1 do artigo 28º dos estatutos do IPTM,
publicados em anexo ao Decreto-Lei nº 257/2002, de 22 de Novembro.
Durante 2009 não houve nenhuma transacção de relevo com a APCV – Administração do Porto de Viana, SA, na qual a APDL é detentora de 100% do capital
social.
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4. Informação sobre outras transacções
4.1 Procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e serviços
A APDL está sujeita ao regime do código da contratação pública (CCP), aprovado
pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro enquanto entidade adjudicante ora na veste de
organismo de direito público, ora na veste de uma entidade pertencente ao sector
especial dos transportes.
Desde a entrada em vigor daquele código (30 de Julho de 2008), a APDL, enquanto organismo de direito público, lança mão, dentro dos limites consagrados,
de qualquer dos procedimentos pré-contratuais: o concurso público, o concurso
limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação (com publicação
prévia de anúncio), o ajuste directo (com consulta não obrigatória a um ou vários interessados) no seu regime simplificado ou regime normal, e ainda o diálogo
concorrencial que foi introduzido pelas directivas comunitárias sobre contratação
pública e que se destina apenas à celebração de contratos particularmente complexos, reunidas que estejam determinadas circunstâncias especiais.
Por outro lado, caso esteja perante uma actividade em que age sob a veste de entidade do sector especial, a APDL só está obrigada a cumprir as regras relativas à
formação dos contratos do CCP, a partir de determinados limiares, ou seja: só terá
que lançar um qualquer dos procedimentos consagrados no código caso esteja
perante uma aquisição de bens e serviços de montante superior a € 387 000,00
ou perante uma empreitada superior a € 4 845 000,00. Abaixo daqueles limiares,
a APDL deverá lançar procedimentos pré-contratuais ad-hoc subtraídos ao regime
consagrado no CCP.
Procurando responder a outra ordem de exigências do CCP, a APDL tem à sua
disposição os serviços de uma plataforma electrónica (que obedece a requisitos e
condições a definidos na Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho) para publicação
dos procedimentos, consulta das peças do procedimento, esclarecimentos e rectificação daquelas peças, apresentação de propostas ou candidaturas, negociação
quando aplicável, adjudicação e publicação dos contratos adjudicados.

4.2 Lista de fornecedores que representam mais de 5% dos fornecimentos
e serviços externos (no caso de esta percentagem ultrapassar 1 milhão
de euros)
A aplicação da referida percentagem, ao montante dos Fornecimentos e Serviços
Externos da APDL, não ultrapassa 1 milhão de euros, pelo que não existe situação
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4. Information about other
transactions
4.1 Procedures adopted as regards the acquisition of goods and services
APDL is subject to the public contracting
code regime (CCP) approved by Decree-Law
18/2008, enacted on January 29th, as an
awarder whether in the form of a body governed by public law or as an entity belonging to
the special sector of transport
Since the coming into force of said code (July
30th 2008), APDL, as a body governed by
public law, may make use, within the stipulated
limits, of any of the precontractual procedures:
the public tender, the tender limited by prior
qualification, the negotiating procedure (with
prior publication of an announcement), direct
award (with non-mandatory consultation of one
of several interested parties) in their simplified
or normal regime and also competitive dialogue
which was introduced by the Community directives on public contracting and which is solely
intended for the signing of particularly complex
contracts, there being certain specific circumstances
On the other hand, in the event of an activity
in which it acts in the form of an entity from a
special sector, APDL is only obliged to meet
the rules on the formation of CCP contracts
in line with given thresholds, in other words: It
will only have to use any of the procedures set
out in the code in the event of an acquisition
of goods and services for an amount of over
€ 387,000.00 or a works contract greater than
€ 4,845,000.00. Under said thresholds APDL
it shall use ad-hoc precontractual procedures
covered by the regime set out in the CCP
With a view to meeting other requirements of
the CCP, APDL will have at its disposal the
services of an electronic platform (which meets
the requirements and conditions defined in Ruling 701-G, enacted on 29 July 2008) for the
publication of procedures, consultation of the
procedural documents, clarifications and rectification of said parts, the submission of bids
or applications, negotiation where applicable,
the award and publication of the contracts
awarded.
4.2 List of suppliers representing more
than 5% of External Services and Supplies
(should this percentage exceed 1 million
Euros)
The application of said percentage to the
amount of the ESS of APDL does not exceed
1 million Euros meaning that there is no situation to report.

alguma a reportar.
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5. Governance model

5. Modelo de governo

The governing bodies for 2008-12010 are as
follows:

Os órgãos sociais para o período 2008-2010 são os seguintes.

1st Mandate

CARGO
POSITION

Mandato I

ÓRGÃOS SOCIAIS
social BODIES

ELEIÇÃO
ELECTION

MANDATO
MANDATE

04/04/2008

TRIÉNIO
Three-year period
2008/2010

04/04/2008

TRIÉNIO
Three-year period
2008/2010

04/04/2008

TRIÉNIO
Three-year period
2008/2010

04/04/2008

TRIÉNIO
Three-year period
2008/2010

Mesa da Assembleia Geral
General Meeting BOARD
Presidente president

Associação Empresarial de Portugal

Secretário Secretary

Dr. Sebastião Simões Marques
Conselho de Administração
Board of Directors

Presidente Chairman
Vogal (1) Board Member (1)
Vogal (2) Board Member (2)

Eng.º João Pedro Soeiro de Matos Fernandes
Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias
Dr.ª Maria Gabriela de Castro Chouzal
Conselho Fiscal
Statutory audit Board

Presidente Chairman

Dr.ª Luísa Maria Rosário Roque

Vogal (1) Board Member (1)
Vogal (1) Board Member (1)
Suplente Alternate

Dr.ª Luísa Maria Teixeira Pisco
Eng.ª Maria Glória Beja Cunha
Dr.ª Clara Susana Pereira da Silva Santos
Revisor Oficial de Contas
Chartered Accountant

Efectivo Permanent

PricewaterhouseCoopers & Associados –
Sociedade de Revisores de Contas, Lda.,
representada pelo Dr. José Pereira Alves Fiscal

Suplente Substitute

Dr. José Manuel Henriques Bernardes

The competence of the members of the Board
in the direct coordination of the management
areas is distributed as follows:

A competência dos membros do Conselho para coordenação directa das áreas de

- Chairman João Pedro Soeiro de Matos
Fernandes: Commercial, Vocational Training
and Cooperation Department, Human Resources Department, Office of Studies and Planning
and Legal Affairs Office.

- Presidente Engº. João Pedro Soeiro de Matos Fernandes: Direcção Comercial, Formação e Cooperação, Direcção de Recursos Humanos, Gabinete de

- Board Member - Emílio Brògueira Dias:
Works and Equipment Department and Port
Operations and Safety;

- Vogal Engº. Emílio Fernando Brògueira Dias: Direcção de Obras e Equipamentos e Direcção de Operações Portuárias e Segurança;

- Board Member Maria Gabriela de Castro
Chouzal: Financial Department, Supplies and
Contracts Department, Computing Department
and Internal Auditing.

- Vogal Drª. Maria Gabriela de Castro Chouzal: Direcção Financeira, Direcção
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gestão foram distribuídas do modo seguinte:

Estudos e  Planeamento e Gabinete Jurídico;

de Aprovisionamentos e Contratos, Direcção de Informática e Auditoria Interna.
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Durante o exercício de 2009, o Conselho de Administração nas 46 reuniões havidas tomou 331 Deliberações, sendo de destacar as seguintes:
• Adjudicação do Fornecimento e Montagem de 26 Defensas Fixas na Doca 4/
Norte (€ 424.827,51)
• Subscrição de Carta de Conforto à operação de financiamento
(€ 500.000,00) na modalidade de conta corrente da APVC, S.A.
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During the financial year 2009, the Board of
Directors, in 46 meetings, passed 331 decisions, most notably:
• Approval of the Provision and Setting up
of 26 Fixed Defences on Dock 4/North
(€ 424,827.51)
• Submission of a Comfort Letter for the financing operation (€ 500,000.00) in a modality of the current account of APVC, S.A.

• Aprovação do Plano de Actividades e Orçamento para 2009

• Approval of a the Activities Plan and Budget
for 2009

• Aprovação do Código de Ética da APDL

• Approval of the Code of Ethics for APDL

• Aprovação do Relatório de Gestão e Contas do Exercício de 2008

• Approval of the Report of Management and
Annual Report for 2008

• Desencadear processo expropriativo de aquisição dos terrenos necessá-

• Beginning of the expropriation process for
acquisition of land needed for the Logistic
Platform of Leixões, Site 1 – Gonçalves

rios à concretização da obra da Plataforma Logística de Leixões, Pólo 1 –
Gonçalves
• Pedido de Declaração de Utilidade Pública dos terrenos que integram o Pólo
1 da Plataforma Logística de Leixões, em Gonçalves
• Adjudicação do Projecto de Execução do Terminal de Cruzeiros de Leixões/
Pólo do Mar da Universidade do Porto, sua envolvente e ligação à cidade
• Constituição de garantia bancária de 20 milhões de euros para caucionar
a expropriação dos terrenos do Pólo 1 da Plataforma Logística de Leixões
(Deliberação nº 135 de 14/05/2009)
• Aprovação de Guia de Procedimento de Conferência de Facturas
• Adjudicação da aquisição da Lancha de Pilotos (€ 599.000,00)
• Aprovação do Plano de Recepção e Gestão de Resíduos no Porto de Leixões
2009
• Adjudicação da Aquisição e Implementação do sistema ERP (€ 749.768,00)
• Pedido de Declaração de Utilidade Pública dos terrenos que integram o Pólo
2 da Plataforma Logística de Leixões, em Gueifões
• Constituição de garantia bancária (€ 24.744.674,80) para caucionar a expropriação dos terrenos do Pólo 2 da Plataforma Logística de Leixões
• Adjudicação da Empreitada de Construção das Obras Marítimas do Terminal
de Cruzeiros de Leixões (€ 20.670.888,00)
• Adjudicação da Empreitada de Pavimentação do Terrapleno do Terminal Multiusos do Porto de Leixões (€ 2.065.994,97)
• Adjudicação da Prestação Serviços de Elaboração de Projecto de Especialidades da Obra de Recuperação dos Edifícios de Sanidade (€ 168.003,60)
• Aprovação do Processo de Concurso para a “Concessão do Direito de Constituição, Gestão e Exploração Comercial, em regime de serviço público, da
Plataforma Logística de Leixões”

• Request of the Declaration of Public Utility
for the lands that are part of the Site 1 of the
Logistic Platform of Leixões, in Gonçalves
• Approval of the Execution Project for Cruise
Terminal of Leixões/Sea Site of the University of Porto its surroundings and connection to the city
• Constitution of a bank guarantee of 20 million euros as a bond for expropriation of
lands for Site 1 of the Logistic Platform of
Leixões (Decision No. 135 of 14/05/2009)
• Approval of the Procedural Guide of the Invoice Conference
• Approval of the acquisition of the Pilot barge
(€ 599,000.00)
• Approval of the Reception and Waste Management Plan in the Port of Leixões 2009
• Approval of the Acquisition and Implementation of the ERP system (€ 749,768.00)
• Request for Declaration of Public Use of
lands that make up Site 2 of the Logistic
Platform of Leixões, in Gueifões
• Constitution of a bank guarantee of
24,744,674.80 euros as a bond for the expropriation of Site 2 of the Logistic Platform
of Leixões
• Approval of the Contract for Construction of
the Maritime Works of the Cruise Terminal
of (€ 20,670,888.00)
• Approval of the Contract for the Embankment Paving of the Multipurpose Terminal of
the Port of Leixões (€ 2,065,994.97)
• Approval of Rendering of Services of
Elaboration for Specialty Projects on the
Rehabilitation of the Hygiene Buildings
(€ 168,003.60)
• Approval of the Tender Process for “Concession of the Right of Constitution, Management, and Commercial Management,
under the regime of public service, of the
Logistic Platform of Leixões”

179

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

• Approval of the Principles of Sustainability
Policy of the Port of Leixões, which include
the Letter of Principles for Concessionaires
and the Code of Conduct for Suppliers, as
well as the respective communication plan
• Approval of the Rendering of Services of
Supervision and Coordination of Safety, in
the Work Contract for Construction of Maritime Works (€ 179,980.00)

• Aprovação dos Princípios de Política de Sustentabilidade do Porto de Leixões, que incluem a Carta de Princípios para Concessionários e o Código de
Conduta para Fornecedores, bem como o respectivo plano de comunicação
•A
 djudicação da Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de
Segurança em Obra da Empreitada de Construção das Obras Marítimas
(€ 79.980,00)

• Contract and financing agreement with
the University of Porto for the Science and
Technology Sea Park

• Contrato e acordo de financiamento com a Universidade do Porto para o

• Opening of the Procedure of Public Tender
with International Publicity for rendering of
mooring services to vessels ( base price:
€ 940,000.00)

• Abertura de Procedimento de Concurso Público com Publicidade Inter-

Parque de Ciência e Tecnologia do Mar

nacional para Prestação Serviços de Amarração de Navios (preço base:
€ 940.000,00)

• Renovation of Dredging Contract for Maintenance of the Depths of the Port of Leixões
(maximum amount € 1,498,460.00)

• Renovação de Contrato de Dragagens de Manutenção de Fundos do Porto

• Approval of the 1st version of the Activities
Plan and Budget for 2010

• Aprovação da 1ª versão do Plano de Actividades e Orçamento para 2010

• Approval of the Risk Management Plan for
APDL.

• Aprovação do Plano de Gestão de Riscos da APDL.

6. Remuneration of the
members of the governing
bodies

de Leixões (montante máximo € 1.498.460,00)

6. Remuneração dos membros dos órgãos
sociais

Remuneration statute established
1. General Meeting Board
President Attendance voucher for the sum of
672.94 Euros;
Secretary Attendance voucher for the sum of
448.80 Euros

Estatuto remuneratório fixado:
1. Mesa Assembleia Geral
Presidente Senha de presença no valor de 672,94 euros;
Secretário Senha de presença no valor de 448,80 euros.

2. Board of Directors
Executive Directors
Chairman – R
 emuneration of 6,357,48 euros,
14 times a year;
Annual variable remuneration: depending on
the achievement of defined annual objectives,
establishing a maximum of 35% of the respective established remuneration component.
Members – R
 emuneration of 5,438,52 euros,
14 times a year;
Annual variable remuneration: depending on
the achievement of defined annual objectives,
establishing a maximum of 35% of the respective established remuneration component.

2. Conselho Administração
Administradores Executivos
Presidente - R
 emuneração de 6.357,48 euros, 14 vezes por ano;
Remuneração variável anual: em função do cumprimento dos objectivos anuais
definidos, fixando-se um máximo de 35% da respectiva componente fixa da remuneração.
Vogais - R
 emuneração de 5.438,52 euros, 14 vezes por ano.
Remuneração variável Anual: em função do cumprimento dos objectivos anuais
definidos, fixando-se um máximo de 35% da respectiva componente fixa da remuneração.

180

R E LATÓR IO E CONTAS

3. Órgãos de Fiscalização
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3. Audit Committee
Statutory Audit Board

Conselho Fiscal
Presidente - Remuneração mensal ilíquida correspondente a 20% da remuneração
mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14
vezes por ano.
Vogais efectivos - Remuneração mensal ilíquida correspondente a 15% da remuneração mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração,
paga 14 vezes por ano.
A base de incidência a considerar para cálculo das remunerações mensais ilíquidas, a partir de 1 de Janeiro de 2009, será de 6. 357,48 Euros.

Chairman: Monthly gross remuneration corresponding to 20% of the gross monthly remuneration attributed to the Chairman of the
Board of Directors, payable 14 times per year.
Permanent Members: Monthly gross remuneration corresponding to 15% of the gross monthly remuneration attributed to the Chairman of
the Board of Directors, payable 14 times per
year.
The taxable base to be considered for calculation of the gross monthly remunerations, after 1
January 2009, shall be 6,357.48 euros.
Chartered Accountant
The rendering of services by the Chartered Accountant, as well as their respective formalisation, is governed by the administration body.

Revisor Oficial de Contas
A prestação de serviços por parte do ROC, bem como a respectiva formalização,
correm os seus termos pelo órgão de administração.

On 28/10/2008 a service contract was signed
with the Chartered Accountant, setting out the
fees for the financial year 2009 of 19,485.00
euros, to be paid in monthly instalments

Em 28/10/2008 foi celebrado contrato de prestação de serviços com o ROC,
tendo sido actualizado o valor para o exercício de 2009 para € 19.485,00, a pagar
em prestações mensais.

Remunerations and other benefits (annual
values)
1. General Meeting Board

Remunerações e outras regalias (valores anuais)
1. Mesa Assembleia-geral

Remunerações 2009
Remunerations 2009

Presidente
President

Secretário
Secretary

-

UNID. UNIT EUROS

181

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

2. Board of Directors

2. Conselho Administração

Remunerações 2009
Remunerations 2009

Mandato I
1st Mandate

Presidente
Chairman

Vogal (1)
Board Member (1)

Vogal (2)
Board Member (2)

92 819 56

80 832 13

79 068 24

1.2. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DE GESTÃO
1.2. ACCUMULATION OF MANAGEMENT FUNCTIONS

N.A.

N.A.

N.A.

1.3. PRÉMIOS DE GESTÃO
1.3. MANAGEMENT BONUSES

SIM
YES

SIM
YES

SIM
YES

1.4. OUTRAS (IDENTIFICAR DETALHADAMENTE)
1.4. OTHER (IDENTIFY IN DETAIL)

N.A.

N.A

N.A

895

707

831

58 757

52 279

50 840

--

--

2 556

2 624

4 293

1 874

N.A.

N.A.

N.A.

1 365

1 528

1 679

N.A.

N.A.

N.A

14 996 14

10 675 81

14 996 16

467 85

--

467 85

N.A.

N.A.

N.A

NÃO
NO

SIM
YES

NÃO
NO

SS

CGA

SS

4.3. ANO DE AQUISIÇÃO DE VIATURA PELA EMPRESA
4.3. YEAR OF ACQUISITION OF COMPANY CAR

2006

2006

2009

4.4. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES REMUNERADAS FORA GRUPO
4.4. EXERCISE OF FUNCTIONS OUTSIDE OF GROUP

NÃO
NO

NÃO
NO

NÃO
NO

1. REMUNERAÇÃO
1. REMUNERATION
1.1. REMUNERAÇÃO BASE/FIXA
1.1. REMUNERATION FIXED BASE

2. OUTRAS REGALIAS E COMPENSAÇÕES
2. OTHER BENEFITS AND COMPENSATIONS
2.1. GASTOS DE UTILIZAÇÃO DE TELEFONES
2.1. COSTS OF USE OF TELEPHONES
2.2. VALOR DE AQUISIÇÃO DA VIATURA DE SERVIÇO
2.2. VALUE OF ACQUISITION OF COMPANY CAR
VALOR RENDA A PARTIR DE SET-2009
VALUE OF RENT AFTER SEPT. 2009
2.3. VALOR DO COMBUSTÍVEL GASTO COM A VIATURA DE SERVIÇO
2.3. VALUE OF FUEL USED WITH COMPANY CAR
2.4. SUBSÍDIO DE DESLOCAÇÃO
2.4. TRAVEL SUBSIDY
2.5. SUBSÍDIO DE REFEIÇÃO
2.5. MEAL SUBSIDY
2.6. OUTROS (IDENTIFICAR DETALHADAMENTE)
2.6. OTHER (IDENTIFY IN DETAIL)
3. ENCARGOS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS
3. EXPENSES WITH SOCIAL BENEFITS
3.1. SEGURANÇA SOCIAL OBRIGATÓRIO
3.1. MANDATORY SOCIAL SECURITY
3.2. SEGUROS DE SAÚDE
3.2. HEALTH INSURANCES
3.3. SEGUROS DE VIDA
3.3. LIFE INSURANCES
3.4. OUTROS (IDENTIFICAR DETALHADAMENTE)
3.4. OTHER (IDENTIFY IN DETAIL)
4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
4. ADDITIONAL INFORMATION
4.1.OPÇÃO PELO VENCIMENTO DE ORIGEM (S/N)
4.1.OPTION FOR SALARY FROM ORIGINATING BODY (Y/N)
4.2. REGIME SEGURANÇA SOCIAL
4.2. SOCIAL SECURITY REGIME

4.5. OUTRAS (IDENTIFICAR DETALHADAMENTE)
4.5. OTHER (IDENTIFY IN DETAIL)
UNID. UNIT EUROS
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3. Órgãos de Fiscalização
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3. Audit Committee
Statutory Audit Board

Conselho Fiscal

Remunerações 2009
Remunerations 2009

Mandato I
1st Mandate
Presidente
CHAIRMAN

17 800 95

Vogal
BOARD MEMBER

13 350 70

Vogal
BOARD MEMBER

13 350 70
UNID. UNIT EUROS

Revisor Oficial de Contas

Chartered Accountant

Honorários 2009 (ROC)
FEES 2009 (roc)

19 585
UNID. UNIT EUROS

7. Análise da sustentabilidade da empresa
1. Enquadramento
Sem prescindir da elaboração do Relatório de Sustentabilidade onde, de forma
mais circunstanciada, se fará referência à actividade desenvolvida e aos resultados obtidos, para além de se identificar os compromissos assumidos para o ano
de 2010, considera-se oportuno incluir, desde já, um capítulo com os impactes
mais relevantes em 2009, designadamente no âmbito da Responsabilidade Social.

7. Analysis of company
sustainability
1. Background
Without dispensing with the preparation of the
Sustainability Report where, very circumstantially, reference will be made to the activity developed and the results obtained, besides identifying the commitments assumed for the year
2010, it is considered opportune to include a
chapter on the most relevant impacts of 2009,
especially in the areas of Social Responsibility.
2. Policy and Operational Sustainability Plan

2. Política e Plano Operacional de Sustentabilidade
2.1 Politica de Sustentabilidade
A política de sustentabilidade da empresa, aprovada por deliberação do Conselho
de Administração de 19 de Setembro de 2009, assume como pilar fundamental
o incorporar na gestão da empresa e no processo de decisão económico e financeiro, princípios de ética, de responsabilidade social e boas práticas ambien-

2.1 Sustainability Policy
The company’s sustainability policy, approved
by Board of Directors’ resolution on 19 September 2009, assumes as a fundamental pillar the incorporation in the management of the
company and in the economic and financial
decision-making process, principles of ethics,
social responsibility and sound environmental
practices, actively promoting the involvement of
direct stakeholders (concessionaires, suppliers
and employees) in order to make the values set
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forth factors of positive differentiation in the
promotion of competition in the Port of Leixões.
Its fundamental strategic directives are as follows:

tais, fomentando activamente o envolvimento dos nossos stakeholders directos
(concessionários, fornecedores e colaboradores), por forma a fazer dos valores
enunciados factores de diferenciação positiva na promoção da competitividade

• To select Sustainability as a factor of competitiveness and business opportunity;

do Porto de Leixões.

• To motivate concessionaires and suppliers
to adopt principles of sustainable management in order to positively influence port
sustainability;

As suas directrizes estratégicas fundamentais são as seguintes:
•E
 leger a Sustentabilidade como factor de competitividade e oportunidade
de negócio;

• To promote principles of cooperation, transparency and confidence in the relationship
with interested parties;

• Incentivar concessionários e fornecedores a adoptarem princípios de gestão

• To contribute and promote the minimization
of environmental impacts resulting from port
activity;

•P
 romover princípios de cooperação, transparência e confiança no relaciona-

• To promote the safety of activities developed
at the Port;

sustentável de forma a influenciar positivamente a sustentabilidade portuária;

mento com as partes interessadas;
• Contribuir e incentivar a minimização dos impactes ambientais resultantes da

• To promote conditions for a better urban integration of the Port and for the recognition
of APDL as a “Company - citizen”; and

•P
 romover a segurança das actividades desenvolvidas no Porto;

• To encourage the professional development
and realization of employees.

•P
 romover as condições para uma melhor integração urbana do Porto e para

2.2 Corporate dimension and advancement
of the value chain

actividade portuária;

o reconhecimento da APDL como “Empresa - cidadã”; e
• Incentivar o desenvolvimento profissional e a realização pessoal dos colaboradores.

Besides the definition of the very policy of sustainability, the Code of Ethics for APDL was approved and two documents were prepared that
are considered essential to formalise the sustainability policy of the company and involved
two of the interested parties (concessionaires
and suppliers) in the application of the policy
adopted.

2.2 Dimensão corporativa e de valorização de cadeia de valor

2.2.1 Code of ethics

malizar a politica de sustentabilidade da empresa e envolver duas das principais partes

The Sustainability Policy promotes the adoption
of ethical principles. In this context the Code of
Ethics of APDL was approved by the Board of
Directors on 3 April 2009.

interessadas (concessionários e fornecedores) na aplicação da política adoptada.

The Code of Ethics is an essential management document that implies, for all company
employees, behavioural practices according
to the principles expressed therein and which
have for a long time been at the heart of the
“Company Culture”, and which are therefore a
source of confidence for all of our participants,
be they suppliers, clients, workers, public entities and public opinion in general. This Code
was distributed to all of our workers and is
available at the internal portal of the company
and at the APDL website.

Além da definição da própria política de sustentabilidade, foi aprovado o Código de
ética da APDL e elaborados dois documentos que se consideram essenciais para for-

2.2.1 Código de Ética
A Política de Sustentabilidade promove a adopção de princípios de ética, neste
âmbito foi aprovado por deliberação do Conselho de Administração de 3 de Abril
de 2009, o Código de Ética da APDL.
O Código de Ética é um documento de gestão essencial que implica, para todos
os trabalhadores e trabalhadoras, uma prática comportamental de acordo com os
princípios nele expressos e que há muito são o cerne da “Cultura da Empresa”
sendo, por isso, um capital de confiança perante todos os nossos interlocutores,
sejam eles fornecedores, clientes, trabalhadores, entidades públicas e opinião pública em geral. Este código foi distribuído a todos os trabalhadores e trabalhadoras
e está disponível no portal interno da empresa e no site da APDL.
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2.2.2 Carta de Princípios com Concessionários

2.2.2 Letter of Principles with Concessionaires

Esta carta de princípios, assinada com todos os Concessionários que actuam no

This letter of principles, signed with all concessionaries operating within the scope of the Port
of Leixões aims the assumption of a series of
commitments by all parties involved, namely in
the adoption of management policies for each
company, of ethical principles, protection of the
environment, promotion of work conditions,
compliance with all legal requirements and increasing the competitiveness of the port.

âmbito do Porto de Leixões, visa a assunção de um conjunto de compromissos por
todas as partes envolvidas, nomeadamente na adopção, nas políticas de gestão
de cada empresa, de princípios de ética, protecção do ambiente, promoção das
condições de trabalho, cumprimento dos requisitos legais aplicáveis e incremento
da competitividade do porto.
Este documento foi formalizado com todos os Concessionários em cerimónia pública realizada no dia 16 de Outubro de 2009.

This document was formalised with all of the
Concessionaires in a public ceremony held on
16 October 2009.
2.2.3 Code for Suppliers

2.2.3 Código de Fornecedores
A Politica de Sustentabilidade da empresa pretende também ser um veículo motivador e influenciador de todos os stakeholders estratégicos, fundamentalmente,
os nossos fornecedores mais relevantes.
Com este objectivo, foi aprovada por deliberação do Conselho de Administração
de 19 de Setembro de 2009 a Carta de Princípios aplicável a todos os fornecedores da APDL.
Neste documento incluem-se princípios orientadores fundamentais para garantir,
numa perspectiva alargada de desenvolvimento sustentável das empresas e até da
comunidade envolvente, um reforço de uma conduta ética relevante em matéria de
Responsabilidade Social das Empresas.
Pretende-se, fundamentalmente, promover no relacionamento entre a APDL e os
seus fornecedores, uma boa informação e comunicação entre as partes, a qualidade dos produtos e serviços a prestar, as boas práticas e o cumprimento da lei e
regulamentação aplicável à actividade, no âmbito da segurança e ambiente.

2.3 Plano Operacional de Sustentabilidade 2009
Para Operacionalizar a política definida elaborou-se um Plano Operacional de Sustentabilidade, de elaboração e execução anual, que em 2009 integrou 34 acções
cobrindo os três domínios da sustentabilidade – económico, ambiental, e social.

The Sustainability Policy of the company also
intends for it to be a motivating and influencing vehicle for all of the strategic stakeholders
- basically, all of our most important suppliers.
With this objective, a Letter of Principles was
approved by resolution of the Board of Directors on 19 September 2009, applicable to all
of APDL’s suppliers.
This document includes founding principles
aimed at guaranteeing, in an extended perspective of sustainable development of the
companies, as well as the surrounding community, a strengthened ethical conduct relevant in
matters of Social Responsibility of Companies.
Basically, the intention is to promote in relationships between APDL and its suppliers, good
information and communication between parties, quality of products and services to be rendered, best practices and compliance with law
and legislation applicable to the activity, in the
context of safety and environment.
2.3 Sustainable Operational Plan
To carry out the defined policy, a Sustainable
Operational Plan was drawn up, to be prepared
and carried out annually, which in 2009 contained 34 activities covering the three areas
of sustainability: economic, environmental and
social.
The group of activities that make up this plan
was defined with the active participation of the
different work groups representing various sectors of the company, most notably the following
initiatives:

O conjunto de acções que constitui este plano foi definido com a participação
activa de diferentes grupos de trabalho, representativos dos vários sectores da
empresa destacando-se, pela sua relevância, as seguintes iniciativas:
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2.3.1 Economic-environmental dimension
• Water Consumption Rationalisation
Drilling was done to capture water for irrigation of the gardened areas throughout the
port, thus lessening the use of potable water for this purpose. The water network was
physically altered and a telemetry system was
installed, with the objective of avoiding losses
and improper use of the network water.
• Energy Consumption Rationalisation
In partnership with the Energy Agency of
Porto, audits were made of the central edifice
with the objective of creating conditions for
the rationalization of energy consumption and
improvement of comfort conditions. Simplified
measures were implemented to save energy
through the placement of motion and light
sensors in some facilities;
• Monitoring of air quality, noise and safety
during operations
Recognizing the impact that port operations
cause on their surroundings at the level of
noise and air quality, one of the main concerns is its monitoring during port operations.
Thus, campaigns have been held to measure
and monitor noise, continuously, of suspended
particles, performed by outside entities.
In 2010, an investment will be made in acquiring equipment that will allow this monitoring
to be made continuously.
• Management of dangerous substances
A study was done and a registry created of
the substances and chemical mixtures authorized for use at the company and associated with the respective technical safety information. Any substance not listed on this list
may not be acquired or used.
2.3.2 Socio-economic dimension
2.3.2.1 Internal Perspective
• Social Works - By Decree of the Minister of
Communications of 28 October 1965, the
“Centre for Medical-Surgical Assistance”
of APDL was created, which, assuming
the responsibilities of a health subsystem,
ensured during 45 years the medical-medicinal and hospital assistance for all of its
workers,that, on 31 December of 2009, had
2,548 beneficiaries.
Since its creation, this health subsystem has
evolved over the years in the number of beneficiaries and in the assistance regime, and
in 2008 with an average number of 2,650
beneficiaries represented a burden of 2.47
million euros.
Faced with this reality it was important to
act in the sense of making the regime sustainable, i.e., guaranteeing the maintenance
of the right of workers and pensioners to
a regime of assistance in time of illness,
in equality of circumstances with all other
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2.3.1 Dimensão económico - ambiental
• Racionalização dos consumos de água
Foram executados furos de captação de água para rega das áreas ajardinadas em
vários pontos do porto, diminuindo assim a utilização de água potável para este
fim. Procedeu-se ainda à alteração física da rede de água e instalado um sistema
de telemetria, com o objectivo de evitar perdas e usos indevidos da água da rede.
• Racionalização dos consumos de energia
Em parceria com a Agência de Energia do Porto, foram feitas auditorias ao edifício central com o objectivo de criar condições para a racionalização dos consumos energéticos e melhoria das condições de conforto. Foram ainda implementadas medidas mais simples de poupança de energia através da colocação de
sensores de movimento e luminosidade em algumas instalações.
• Monitorização da qualidade do ar, ruído e segurança nas operações
Reconhecido o impacto que as operações portuárias causam na sua envolvente
a nível de ruído e qualidade do ar, uma das preocupações principais é a sua monitorização durante as operações portuárias, tendo sido realizadas campanhas
de medição do ruído e monitorização, em continuo, de partículas em suspensão,
realizadas por entidades externas.
Em 2010 será feito um investimento na aquisição de equipamento que permita
efectuar estas monitorizações em contínuo.
• Gestão de substâncias perigosas
Foi realizado um estudo e criado um registo das substâncias e misturas químicas
autorizadas utilizadas na empresa e associadas as respectivas informações técnicas de segurança, não podendo efectuar-se a aquisição ao manuseamento de
qualquer substancia não constante da listagem aprovada.

2.3.2 Dimensão económico - social
2.3.2.1 Perspectiva interna
•O
 bras Sociais – Por Despacho do Ministro das Comunicações de 28 de
Outubro de 1965, foi criado o “Centro de Assistência Médico-cirúrgico” da
APDL, o qual, assumindo as responsabilidades de um subsistema de saúde,
assegurou ao longo de 45 anos a assistência médico-medicamentosa e hospitalar a todos os seus trabalhadores tendo, em 31 de Dezembro de 2009,
2 548 beneficiários.
Desde a sua criação, este subsistema de saúde evoluiu ao longo dos anos
em número de beneficiários e no regime assistencial e, em 2008, com um
número médio de 2650 beneficiário representou um encargo de 2,47 milhões
de euros.
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Face a esta realidade, importava actuar no sentido de tornar o regime sustentável, isto é, de garantir a manutenção do direito dos trabalhadores e aposentados a um regime de assistência na doença, em igualdade de circunstâncias
com todos os demais trabalhadores com vinculo laboral à administração publica, sem por em causa a saúde financeira da empresa e o seu futuro.
Nesta medida, e no âmbito da alteração legislativa ao regime de inscrição
na ADSE prevista no artº 16º da Lei nº 64-A/2008, de 31 de Dezembro,
(Orçamento de Estado para 2009), por deliberação do Conselho de 18 de
Junho de 2009, as Obras Sociais da APDL foram transformadas num regime
complementar de saúde, devendo todos os beneficiários que reunissem as
condições legais exigíveis serem inscritos, até 31 de Dezembro, na ADSE.
Concluído com êxito este processo, isto é, apenas os beneficiários que não reuniam as condições legais é que não puderam inscrever-se na ADSE, está garantida a manutenção do direito de assistência na doença e a sustentabilidade
de um regime de apoio social, com exclusivo carácter de complementaridade.
Os resultados financeiros desta medida só se repercutirão no exercício de
2010, mas por certo reflectirão o bem fundado da decisão assumida.
• Iniciativa Novas oportunidades – no sentido de promover a valorização
profissional e o desenvolvimento pessoal dos seus trabalhadores e tendo
como objectivo que, numa 1ª fase, todos os trabalhadores tenham como mínimo habilitacional o 9º ano, foi promovida a realização no seio da empresa
de um processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências do que resultou a atribuição do 9º ano escolaridade a 7 trabalhadores e
do 12ª a outros 3 trabalhadores.
• Promoção da Igualdade de género – no sentido de suscitar uma maior
consciencialização para os problemas associados à necessidade de implementar modelos de vida familiar e profissional que promovam, em todas as
suas vertentes, uma verdadeira igualdade de tratamento e oportunidade independentemente do género, com a colaboração de assessorias técnicas
especializadas, foi realizado um diagnóstico e elaborado um Manual de Boas
Práticas da empresa no âmbito da igualdade de género e da conciliação da
vida profissional, pessoal e familiar.
• Estudo do clima social – Inserida numa política de permanente envolvimento e motivação dos trabalhadores e sua identificação com os objectivos
estratégicos da empresa, foi realizado o estudo do clima Social através da
aplicação do questionário “Barómetro Social” a todos os trabalhadores da
empresa. Neste questionário participaram 84% dos 225 trabalhadores, tendo-
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workers with work ties to public administration, without endangering the financial
health of the company and its future.
In this measure, and under the scope of the
legislative alteration of the regime of registration under ADSE outlined in Article 16 of
Law No. 64-A/2008 of 31 December (Portuguese Budget for 2009), by resolution
of the Board on 18 June 2009, the Social
Works of APDL were transformed in a complementary health regime, with all beneficiaries who met the legal requirements being
registered up to 31 December of in ADSE.
This process was successfully concluded,
i.e., only those beneficiaries who did not
meet the legal requirements were unable
to register under ADSE, thus guaranteeing
the maintenance of the right of assistance in
illness and the sustainability of a regime of
social support, with the exclusive character
of complementarity.
The financial results of this measure will only
appear in the financial statement for 2010,
but will certainly reflect the groundwork of
the decision taken.
• New Opportunities Initiative - With a view
to promoting professional valorisation and
personal development of its workers, and
with the objective that, in its first phase, all
workers have at least a 9th grade education, it was decided that within the company
there should be a process of Recognition,
Validation and Certification of Competencies, which resulted in the attribution of 9th
grade equivalency to seven workers and
12th grade to another three workers.
• Promotion of Equality of Gender - With
the aim of encouraging greater awareness
of the problems associated with the need
for implementing models of family and professional life that promote, in all areas, real
equality of treatment and opportunity regardless of gender, with the collaboration
of specialized technical accessories, a diagnostic was performed and a Manual of Best
Practices was prepared for the company in
the field of gender equality and reconciling
of professional, personal and family life.
• Study of social climate - Inserted within a
policy of permanent involvement and motivation of the workers and their identification
with the strategic objectives of the company, a Social Climate study was performed,
through application of the “Social Barometer” questionnaire to all of the workers in the
company. This questionnaire was taken by
84% of the 225 workers, with the obtaining
of a degree of satisfaction in all matters being studied, with average levels over 80%.

se obtido um grau de satisfação em todos as rúbricas em análise com níveis
médios superiores a 80%.

187

2009

AN N UAL R E PORT

R E LATÓR IO E CONTAS

2.3.2.2 External Perspective
• “Open Day at the Port of Leixões” - For
the first time the Day of Port of Leixões was
created, this year held on 17 October, aimed
at promoting greater interaction between
the port and the local community by opening the doors of the entire port area for tour
bus visits to all of the main facilities.
Part of the visit included animated events
and a special area for all of the workers and
their families.
• School-Company - In collaboration with
the Boa Nova Secondary School, a course
for Geographical Information Systems Technician was offered, with the company subsidizing the acquisition of necessary software
and making available facilities for holding
this course in a work setting.
• Best 12th grade student of the year in
the Municipality of Matosinhos - Two
students who finished secondary school
with the best averages, through teaching
and professionally, were awarded the prize
“Learning for Later Leadership”, of the secondary schools in the Municipality of Matosinhos.

2.3.2.2 Perspectiva externa
• “ Dia aberto do Porto de Leixões”- Foi pela primeira vez criado o Dia
do Porto de Leixões, este ano celebrado a 17 de Outubro, através do qual
se pretende promover uma maior inter-acção entre o porto e a comunidade
local, abrindo as portas de toda a área portuária para visitas em autocarro
turístico a todos os locais mais relevantes.
Inserida na visita foram promovidos pontos de animação popular e um espaço
especial para todos os trabalhadores e seus familiares.
•E
 scola-Empresa – Em colaboração com a Escola Secundária da Boa Nova,
foi assegurada a realização do curso de Técnico de Sistema de Informação
Geográfica, tendo a empresa subsidiado a aquisição do software imprescindível e disponibilizado instalações para a realização deste curso, em contexto
de trabalho;
•P
 rémio melhor aluno do 12º ano no concelho de Matosinhos - foram
distinguidos com o prémio “Aprender Para Depois Liderar”, os dois alunos
que terminaram o secundário com melhor médio, da via de ensino e da via
profissional, das escolas secundárias do Conselho de Matosinhos.
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3. Principais encargos do compromisso social
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3. Principal expenses of the social
commitment

2009

2008

VAR. %

2 385 651

2 560 192

-7%

SEGURO DE DOENÇA GRUPO
GROUP HEALTH INSURANCE

98 157

90 914

8%

APOIO NA INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
CHILD AND EDUCATION ASSISTENCE

73 539

67 344

9%

AUXÍLIO CRECHES E INFANTÁRIOS
SUPPORT FOR KINDERGARtENS and nurseries

35 082

31 537

11%

PRÉMIOS E AUXÍLIOS ESCOLARES
PRIZES AND SCHOOL ASSISTENCE

38 457

35 807

7%

167 584

226 127

-26%

5 951

7 681

-23%

CANTINA
CANTEEN

45 505

44 332

3%

CENTRO CULTURA E DESPORTO
CULTURAL AND SPORTS CENTRE

48 730

43 600

12%

2 825 117

3 040 190

-7%

SUBSISTEMA DE SAÚDE
HEALTH SUBSYSTEM

VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E MELHORIA CONTÍNUA
PROFESSIONAL ENHACEMENT & CONTINUING IMPROVEMENT

SEGURANÇA E PREVENÇÃO RISCOS PROFISSIONAIS
SEFETY AND PROFESSIONAL RISK PREVENTIONS

TOTAL
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4. Some indicators of sustainability

4. Alguns indicadores de sustentabilidade

INDICADORES ECONÓMICO-SOCIAIS
SOCIO-ECONOMIC INDICATORS

2009

2008

VAR. 08/09

12 904

12 840

0,5%

RÁCIO SALÁRIO MAIS BAIXO/SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL
Ratio lowest salary/national minimum wage

1,91

1,96

-2,6%

RÁCIO SALÁRIO MAIS ELEVADO/SALÁRIO MAIS BAIXO
Ratio highest salary/lowest salary

8,34

7,67

8,7%

BENEFICIÁRIOS DO SUB-SISTEMA DE SAÚDE (TITULARES+FAMILIARES)
Beneficiaries of health subsystem (holders +families)

2 853

2 919

-2,3%

SAÚDE E PROTECÇÃO NA DOENÇA (103 EUROS) - INCLUI SISTEMA COMPLEMENTAR
DE SAÚDE, SEGURO DE DOENÇA DE GRUPO E MEDICINA DO TRABALHO
Health and protection in illness (103 euros) - includes complementary
health system, group insurance and work medicine

2 267

2 315

-2,1%

69,3

62,9

10,2%

167,5

226,1

-25,9%

5,9

7,7

-23,4%

2009

2008

VAR. 08/09

11 225 003

12 566 739

-12%

3 957 943

4 090 052

-3%

CONSUMO DE ÁGUA TOTAL (M3)
Total water consumption (m3)

63 069

84 343

-34%

CONSUMO DE ÁGUA PELA APDL - REGA E SERVIÇOS (M3) - EXCLUI A ÁGUA
FORNECIDA A NAVIOS E AOS PARTICULARES A OPERAREM NO PORTO
Use of water by APDL – irrigation and services (m3) Excludes water rovided
vessels and private parties operating in the port

18 921

25 303

-26%

PRODUÇÃO DE RESÍDUOS TOTAL (TON)
Production of waste, total (ton)

4 427

4 198

5%

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS (TON)
Non-toxic waste (ton)

1 591

2 070

-30%

RESÍDUOS PERIGOSOS (TON)
Toxic waste (ton)

2 836

2 128

25%

197

437

-122%

4 230

3 761

11%

1 878 46

159 129

15%

2

5

-150%

CUSTOS COM PESSOAL (103 EUROS)
Personnel expenses (103 euros)

APOIO NA INFÂNCIA E NA EDUCAÇÃO (103 EUROS)
Support in infancy and education (103 euros)
VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL (103 EUROS)
Professional Enhancement (103 euros)
SEGURANÇA E PREVENÇÃO DE RISCOS PROFISSIONAIS (103 EUROS)
Safety and prevention of professional risks (103 euros)

INDICADORES ECONÓMICO - AMBIENTAIS
ECONOMIC-ENVIRONMENTAL INDICATORS
CONSUMO TOTAL DE ENERGIA (KW/H)
Total energy consumption (KW/h)
CONSUMO TOTAL DE ENERGIA PELA APDL (KW/H)
Total use of energy by APDL (KW/h)

RESÍDUOS VALORIZÁVEIS (TON)
Recyclable waste (ton)
RESÍDUOS NÃO VALORIZÁVEIS (TON)
Non-recyclable waste (ton)
SEDIMENTOS RESULTANTES DE DRAGAGENS (M3)
Sediments from dredging (m3)
NÚMERO DE DERRAMES
Number of spills
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5. Objectivos 2010
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5. Objectives 2010

actividade da empresa e que assumem uma importância fundamental para que a

Having achieved the goal of incorporating the
strategy of sustainability in the company, the
next step is to increase the capacity for involvement of the agents, internal and external, who
have influence in the activity of the company
and who assume a fundamental importance, in
order to increase the value.

criação de valor possa ser potenciada.

Thus, the main objectives for 2010 are:

Alcançada a meta da incorporação na estratégia de negócio da empresa de preocupações de sustentabilidade, o próximo passo passará por aumentar a capacidade de envolvimento dos agentes, internos e externos, que têm influência na

Neste sentido são objectivos primordiais para 2010:
• Definir um plano de sensibilização e comunicação interna que fomente o
reconhecimento e a participação pró-activa de todos os trabalhadores e trabalhadoras nas acções promovidas no âmbito da sustentabilidade.
• Promover o envolvimento dos concessionários nas acções do plano operacional que visem as actividades desenvolvidas nas áreas concessionadas,
efectivando assim as intenções inscritas na carta de princípios assinada.
• Desenvolver e aprofundar a comunicação com os fornecedores estratégicos
no sentido de se irem adoptando os valores enunciados no Código de Fornecedores.
• Realização do Plano Operacional para 2010 que integra 45 acções, no âmbi-

• To define a plan of sensitivity and internal
communication to promote knowledge and
pro-active participation to all workers in the
company for the actions promoted in the
context of sustainability.
• To promote the involvement of the concessionaires in the actions of the operational
plan regarding the activities developed in
the concessioned areas, thus bringing about
the intentions in the signed charter of principles.
• To develop and deepen communication
with the strategic suppliers in the sense of
adopting the values set forth in the Suppliers Code.
• Realization of the Operational Plan for 2010
that includes 45 actions, in the context of
three areas of sustainable development for
the company.

to dos três domínios do desenvolvimento sustentável da empresa.

8. Avaliação sobre o grau de cumprimento dos Princípios de Bom Governo

8. Assessment of the degree of compliance
with the Principles of Good Governance

A APDL assume o desenvolvimento das suas actividades segundo princípios da

APDL carries out its activities in accordance
with the principles of transparency, respect
for the environment and compliance with the
safety rules for port operations, of quality management systems social responsibility and professional ethics. These principles have been
widely disseminated amongst port users and
the general public at the company portal (www.
portofleixoes.com), including aspects which relate to both the good governance of the company and the economy of the port as a whole,
particularly:

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. Estes princípios têm sido amplamente
divulgados pelos trabalhadores da empresa, utilizadores do porto e público em
geral através da comunicação interna e do portal da empresa (www.apdl.pt) que
integra aspectos que interessam quer ao bom governo da empresa quer à economia do porto no seu todo, mormente:
• a estrutura da administração da empresa com a divulgação dos seus estatutos sociais e organigrama;
• a apresentação da visão, missão, valores e objectivos da empresa;
• a apresentação das acções e projectos que integram a estratégia de desenvolvimento da empresa;
• o acompanhamento dos investimentos em curso;
• o Relatório e Contas anual;
• o Relatório de Sustentabilidade anual;
• o Código de Ética da empresa;

• the company administration structure with
the disclosure of its articles of association
and organisation chart;
• the presentation of the mission, values and
objectives of the company;
• the presentation of the actions and projects
which form part of the company’s development strategy;
• the monitoring of the investments in
progress;
• the Annual Report and Accounts;
• the Annual Sustainability Report;
• The Code of Ethics of the company;
• the monthly and annual port statistics;
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• as estatísticas portuárias mensais e anuais;

• the operating regulations and tariffs of the
APDL and of the concession-holders operating at the port;

• os regulamentos de exploração e de tarifas da APDL e dos concessionários

• maritime and port safety rules and procedures;

que operam no porto;
• as normas e procedimentos de segurança marítima e portuária;

• access to business tools by users accredited to this end, to wit: PCOM/Port Commercial Management and Customs – Containers’ Dispatching;

• o acesso a ferramentas do negócio aos utilizadores credenciados para o
efeito, designadamente: a PCOM/Gestão Comercial Portuária e Alfândega

• the objectives and entities forming part of
the Port Community of Leixões;

– Saída de Contentores;
• os objectivos e entidades que integram a Comunidade Portuária de Leixões;

• the statutes of the Ombudsman for Maritime
Transport at Port of Leixões.
It should be noted in this context that, in compliance with the determination of the Inspector-General of Public Works, Transports and
Communications (IGOPTC), directed at all of
the entities managing money, valuables or public assets, the Board of Directors approved, in
a session at the end of 2009, the document
containing the measures to be followed in the
matter of Corporate Governance and the Risk
Management Plan.
Specifically, with regard to the principles of
Good Governance, in accordance with RCM
No. 49/2007, of 28 March, directed at Stateheld companies according to points II and II of
the Annex to that law, the following chart summarizes the evaluation of its compliance:

• os estatutos do provedor do Cliente do Transporte Marítimo do Porto de Leixões.
Regista-se neste âmbito que, dando cumprimento à determinação da InspecçãoGeral das Obras Públicas Transportes e Comunicações (IGOPTC) dirigida a todas
as entidades gestoras de dinheiros, valores ou património público, foi aprovado no
final do ano de 2009 em Sessão do Conselho de Administração o documento
que contém as Medidas prosseguidas em matéria de “Corporate Governance” e o
Plano de Gestão de Riscos.
Em concreto, no que concere aos Princípios de Bom Governo constantes da RCM
nº 49/2007, de 28 de Março, dirigidos às empresas detidas pelo Estado constantes dos pontos II e II do Anexo àquele diploma, apresenta-se o quadro resumo da
avaliação do seu cumprimento:

PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO
PRINCIPLES OF GOOD GOVERNANCE

REALIZAÇÃO/JUSTIFICAÇÃO
REALIZATION/JUSTIFICATION

GRAU
CUMPRIMENTO
DEGREE OF
COMPLIANCE

1. MISSÃO, OBJECTIVOS E PRINCÍPIOS GERAIS DE ACTUAÇÃO DA EMPRESA
1. MISSION, OBJECTIVES AND GENERAL OPERATING PRINCIPLES OF THE COMPANY

VER PONTOS 1 E 9 DO PRESENTE RELATÓRIO
SEE POINTS 1 AND 9 OF THIS REPORT

TOTAL

2. ESTRUTURAS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2. STRUCTURES OF ADMINISTRATION AND SUPERVISING

VER PONTOS 5 DO PRESENTE RELATÓRIO
SEE POINT 5 OF THIS REPORT

TOTAL

3. REMUNERAÇÃO E OUTROS DIREITOS
3. REMUNERATION AND OTHER RIGHTS

VER PONTO 6 DO PRESENTE RELATÓRIO
SEE POINT 6 OF THIS REPORT

TOTAL

4. PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE
4. PREVENTION OF CONFLICTS OF INTEREST

VER PONTO 11 DO PRESENTE RELATÓRIO
SEE POINT 11 OF THIS REPORT

TOTAL

5. DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÃO RELEVANTE
5. PUBLICATION OF RELEVANT INFORMATION

VER PONTOS 1, 2, 8 E 9 DO PRESENTE RELATÓRIO
VER SITE DA APDL (www.apdl.pt)
VER SITE DO SEE
(http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estadosee/informacao-sobre-as-empresas/entidade/apdladministracao-dos-portos-do-douro-e-leixoessa)
SEE POINTS 1, 2, 8 AND 9 OF THIS REPORT
SEE APDL SITE (www.potofleixoes.com)
SEE SEE SITE
(http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estadosee/informacao-sobre-as-empresas/entidade/apdladministracao-dos-portos-do-douro-e-leixoessa)

TOTAL

6. INCLUSÃO NO RELATÓRIO DE GESTÃO DE UM PONTO RELATIVO AO
GOVERNO DA SOCIEDADE
6. INCLUSION IN MANAGEMENT REPORT OF A POINT REGARDING
CORPORATE GOVERNANCE

VER ANEXO AO PRESENTE RELATÓRIO.
SEE ANNEX TO THIS REPORT.

TOTAL
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9. Apresentação do Código de Ética
O Código de Ética da APDL foi amplamente divulgado pelos trabalhadores e colaboradores da empresa e encontra-se publicado no site da empresa (www.apdl.
pt). O âmbito da sua aplicação é largo, abrangendo todos os trabalhadores, colaboradores e ainda todos aqueles que, a título permanente ou ocasional, actuem
em nome da empresa.
Os pilares que alicerçam o modelo de gestão comportamental de suporte às actividades que empresa desenvolve, são os princípios éticos seguintes: do respeito
pelos direitos humanos, do respeito pela lei, da integridade, do profissionalismo,
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9 – Presentation of the Code of Ethics
The Code of Ethics of APDL was widely distributed among the employees and collaborators
of the company and is published on the company website: (www.portofleixoes.com) The scope
of its application is broad, covering all workers,
collaborators and even those who, permanently
or occasionally, act in name of the company.
The pillars that support the management model
of support for the activities developed by the
company are the following ethical principles:
respect for human rights, respect for the law, integrity, professionalism, guaranteed conditions
of work, the environment and sustainability.

da garantia das condições de trabalho, e do ambiente e sustentabilidade.

10. Informação sobre a existência de um sistema de controlo compatível
com a dimensão e complexidade da empresa, de modo a proteger os
investimentos e os seus activos, o qual deve abarcar todos os riscos
relevantes da empresa
A APDL está consciente da importância da gestão e controlo do risco tem no
seu objectivo central de criar valor, mediante processos de gestão e controlo das
incertezas e ameaças que podem atingir as actividades que desenvolve sempre
numa perspectiva de continuidades das operações a longo prazo.
Assim, no actual contexto de grande concorrência, em que uma organização está
exposta a diversos riscos e vulnerabilidades, externos e internos, despoletou-se
a consciência de se implementar uma estratégia de gestão do risco, a fim de se
conhecerem e tratarem os riscos que ameaçam os objectivos estratégicos e do
negócio da APDL, e consequentemente minimizar os impactos negativos na geração de valor ao Accionista e aos demais Stakeholders.
O projecto designado por Modelo de Avaliação de Riscos (MAR) consiste na implementação do Framework para a avaliação dos riscos da empresa, baseado nas
etapas de um modelo de Enterprise Risk Management (ERM), que abranja toda a
organização e relativamente a todos os tipos de risco (financeiros, tecnológicos,
corrupção/fraude, ambientais e demais riscos operacionais).
As etapas do Modelo de Avaliação de Riscos (MAR) se consubstanciam em:

10. Information on the existence of a control system compatible with the dimension
and complexity of the company, in order
to protect the investments and its assets,
which should cover all of the risks relevant
to the company
APDL is aware of the importance of management and control of risk in its central objective
of creating value, through management processes and control of the uncertainties and
threats that may harm the activities it is developing, always with a perspective of continuity of
operations in the long term.
Thus, in the current context of great competition, in which an organisation is exposed to
various risks and vulnerabilities, external and
internal, they sought to implement a risk management strategy, in order to recognise and
treat the risks which threaten the strategic
objectives and business of APDL, and consequently minimise the negative impacts on the
creation of value for the Shareholder and the
other Stakeholders.
The project known as Model of Risk Assessment (MAR) consists of the implementation of
a framework for the assessment of the risks for
the company, based on the stages of a model
of Enterprise Risk Management (ERM), that
covers the entire organisation and all types of
risk (financial, technological, corruption/fraud,
environmental and other operational risks).
The stages of the Model of Risk Assessment
(MAR) are:

• Planeamento do trabalho

• Work planning

• Diagnóstico dos Riscos

• Diagnosing risk

• Dicionário dos Riscos
• Mapa de Riscos
• Plano de Mitigação dos Riscos

• Dictionary of risks
• Map of risks
• Plan for mitigating risk
• Process for monitoring and revision
• Plan of Internal Audits
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And the project has three main objectives:
• To conceive, develop and implement a dynamic model of assessing the risks of the
organisation, in all its components;
• To obtain immediate results of the actual
state, as far as understanding the risks that
could threaten the organisation and that
may interfere negatively with the attainment
of its objectives;
• Development of a proposed Internal Auditing Plan based on risk.
The project is expected to be concluded at the
end of the first half of this year, after which the
model will continue through:
• Dynamic Management of the Model of Assessment of Risk (MAR)

• Processo de Monitorização e Revisão
• Plano de Auditorias Internas
E o projecto visa três principais objectivos:
• Conceber, desenvolver e implementar um modelo dinâmico de avaliação dos
riscos da organização, em todas as suas componentes;
• Obter resultados imediatos do estado actual, quanto ao entendimento dos
riscos que poderão ameaçar a organização e que possam interferir negativamente na prossecução dos seus objectivos;
• Desenvolvimento de uma proposta de Plano de Auditorias Internas baseado
no risco.

• Putting into effect the Internal Audit Plan.

Prevê-se a conclusão do projecto até ao final do 1º semestre do corrente ano,

However, company management has a policy
of risk management that is characterised by a
posture of prudence, and is controlled by the
organisational structures in different areas of
the company:

após o qual o modelo terá continuidade mediante a:

• Strategic risks: The plan of 25 actions divided
into 65 projects is accompanied by a project
file, and includes preparation of a quarterly report (Office of Studies and Planning and other
Services Departments);
• Environmental risks: The environmental impacts of the activities are evaluated periodically, with the objective of minimizing them,
with the group of existing control processes:
Systems of dredging control, collection of
solid wastes, cleaning of the port area, of
consumption of water and electrical energy,
of monitoring the emission of greenhouse
gases (DOE - Works and Equipment Department and DOPS – Port Operations and Safety
Department);
• Safety risks: There is a Global Safety Plan
for the Port of Leixões and an Internal Emergency Plan that involves all entities with direct
intervention in the port, with plans for the integration of the SIG – System of Geographic
Information Security Plan;
• Business Risks: There is a financial policy
sustained on the predictability of future revenues based on the forecast of traffic by
concessionaires who operate in the port and
the control and monthly assessment made
through meetings each month of the Board of
Directors with the Service Departments (AGM
- Assessment of Monthly Management);
• Regulatory risks: APDL is subject to sector
regulation exercised by the IPTM - Institute
for Ports and Maritime Transport, as well as
ensuring the compliance with the nominative
requirements of law (Legal Affairs Office and
other Service Departments).
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• Gestão Dinâmica do Modelo de Avaliação de Riscos (MAR)
• Operacionalização do Plano de Auditorias Internas
Entretanto, a gestão da empresa integra uma política de gestão de risco que se
caracteriza por uma postura de prudência, e que é controlada pelas estruturas de
organização das diferentes áreas da empresa:
• riscos estratégicos: o plano de 25 Acções desdobradas em 65 projectos são
acompanhados por uma ficha de projecto, sendo elaborado um relatório trimestral de acompanhamento do plano (Gabinete de Estudos e Planeamento e restantes Direcções de Serviço);
• riscos ambientais: os impactes ambientais das actividades são avaliados periodicamente, objectivando a sua minimização, existindo um conjunto de processos
de controlo: sistemas de controlo de dragagens, de recolha de resíduos sólidos,
de limpeza da área portuária, de consumos de água e energia eléctrica, de monitorização de emissão de gases de efeito estufa (DOE - Direcção de Obras e
Equipamentos e DOPS - Direcção de Operações Portuárias e Segurança);
• riscos de segurança: existe um Plano Global de Segurança do Porto Leixões e
um Plano de Emergência Interno que envolve todas as entidades com intervenção directa no porto, estando planeada a integração do Plano de Segurança no
SIG – Sistema de Informação Geográfica;
• riscos de negócio: existe uma política financeira sustentada na previsibilidade
das receitas futuras com base na previsão do tráfego dos concessionários que
operam no porto e um controlo e avaliação mensal efectuado através reuniões
mensais do Conselho de Administração com as Direcções de Serviço (AGM Avaliação de Gestão Mensal);
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• riscos regulatórios: a APDL encontra-se sujeita à regulação sectorial exercida
pelo IPTM – Instituto Portuários e dos Transportes Marítimos, bem como assegura o cumprimento das exigências normativas a que está obrigada por lei
(Gabinete Jurídico e restantes Direcções de Serviço).

11. Identificação de mecanismos adoptados com vista à prevenção de
conflitos de interesses
Os membros dos órgãos Sociais da APDL abstém-se de intervir nas decisões que
envolvam os seus próprios interesses. Considerando, além disso, que não existem
participações patrimoniais daqueles na empresa, nem qualquer relação relevante
com fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros
de negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse.

11. Identification of mechanisms adopted
with a view to preventing conflicts of interests
The members of the social bodies of APDL
abstain from interfering in the decisions that
involve their own interests. Besides, that there
are no such asset participations in the company, or any relevant relationship with suppliers, clients, financial institutions, or any other
business partners, capable of creating conflicts
of interest.
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RELATÓRIO E PARECER DO
CONSELHO FISCAL
Report and statement of the Statutory
Audit Board

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.º335/98, 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 558/998, 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 individuais de 2009, bem
como sobre a Proposta de Aplicação de Resultados apresentado pelo Conselho
de Administração da APDL, S.A.
No decurso do 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 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.

1. Introduction
Under the terms of the mandate granted to us
and in compliance with the terms set forth in
No. 2 of Article 13 of Decree-Law No. 335/98
of 3 November, which governs APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões,
S.A. (hereinafter referred to as the “Company”
or “APDL”) along with Article 420 of the Trading Enterprise Code, as well as the terms set
forth in paragraph e) of No. 1 of Article 13. of
Decree-Law No. 558/998 of 17 December,
with the changes introduced by Decree-Law
No. 300/2007 of 23 August and in Decree
No. 14277/2008, from the Minister of State
and Finances of 23 May, we are required to
prepare an Annual Report and issue our Opinion regarding the individual Annual Report for
2009, as well as the Proposed Distribution of
Earnings presented by the Board of Directors
of APDL, S.A.
During the course of the financial year, the
Statutory Audit Board met with the Board of Directors of APDL whenever this was so justified,
and it kept in touch with the person responsible for Financial Department for clarifications
emerging from the analyses carried out.
In the context of its analysis and investigations, the Statutory Audit Board requested, and
duly obtained, information, documentation and
clarifications as regards the various questions
raised.
In accordance with the provisions of No. 2, Article 420 of the Trading Enterprise Code, the
Statutory Audit Board also held working meetings with the Firm of Chartered Accountants
responsible for supervising accounts, having
monitored the auditing work undertaken by the
latter and analysed the respective reports submitted. The Statutory Audit Board requested
and obtained the clarifications required for the
various questions raised.
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During the course of its activity in 2009, it saw
to the drawing up of three quarterly reports
for the monitoring of the Company, based on
the works undertaken by the Board and by the
Chartered Accountant, having informed the
Board of Directors and the Company Chartered
Accountant thereof. To all intents and purposes the Board of Directors sent the shareholder
the respective reports.
In the context of the process of closing the accounts for the financial year, the Statutory Audit Board analysed the Management Report, as
well as the other documents of rendering of accounts, individual and consolidated, presented
by the Board of Directors, having proceeded
with the verifications and obtained the clarifications it deemed appropriate.
Under the terms of the provisions of no. 17 of
the Principles of Good Governance (PGG) for
companies in the State Business Sector (SBS)
approved by RCM no. 49 enacted on March
28th 2007, the Statutory Audit Board will include in the present report on the consolidated
accounts, a performance appraisal of the executive managers as the objectives are, as well,
consolidated.

Durante o ano de 2009 no decurso da sua actividade, procedeu à elaboração de
três relatórios trimestrais para o acompanhamento da Sociedade, suportados nos
trabalhos desenvolvidos pela Administração e pelo ROC, tendo sido dado conhecimento do mesmo ao Conselho de Administração e ao Revisor da Sociedade.
Para os devidos efeitos o Conselho de Administração enviou ao accionista os
respectivos relatórios.
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, individuais e 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 Parecer sobre as contas consolidadas uma avaliação do desempenho dos gestores
executivos, dado que os objectivos são igualmente consolidados.

The present report will also include a general assessment of the corporate governance
adopted in the company.

Para além do mais efectua no presente relatório uma apreciação global do governo

2. Appreciation of the
Management Report and
Financial Statements

2. Apreciação do Relatório de Gestão e das
Demonstrações Financeiras

The Management Report includes a point
about Corporate Governance which takes a detailed look at the way in which APDL complies
with the majority of the principles of good governance required by companies held by public
capital in accordance with RCM no. 49/2007
and 70/2008.

O Relatório de Gestão integra um ponto sobre o Governo Societário que aborda

societário adoptado na empresa.

detalhadamente a forma como a APDL dá cumprimento à generalidade dos princípios de bom governo exigidos às empresas de capitais públicos, de acordo com
a RCM n.º 49/2007 e 70/2008. Considerando-se que cumpre integralmente aos
princípios aí contidos com a aprovação do Código de Ética em 3 de Abril de 2009,

It is considered to be fully compliant with the
principles contained therein with the approval
of the Code of Ethics of 3 April 2009, which
was distributed to all of the workers. Furthermore, in 2009 the company also approved a
Charter of Principles signed by all Concessionaires and the Charter of Principles applicable to all suppliers, designed to ensure
compliance with ethical conduct, legislation
and regulations applicable to the activities,
and the adoption of environmental and safety
policies, thus contributing to the competitiveness of the port.

tendo o mesmo sido distribuído a todos os trabalhadores. Para além do mais, a

It is also within the context of Corporate Governance, with particular emphasis on the
project designed by the Risk Assessment Model (MAR) which consists in the implementation
of the Framework for the assessment of various types of risk to the company.

tação do Framework para a avaliação dos vários tipos de risco da empresa.
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empresa aprovou ainda, em 2009, uma Carta de Princípios assinada com todos
os Concessionários e, uma Carta de Princípios aplicável a todos os fornecedores,
que visam o cumprimento das condutas éticas, da legislação e regulamentação
aplicável às suas actividades, e da adopção de políticas ambientais e de segurança, contribuindo dessa forma para a competitividade do porto.
Ainda no âmbito do Governo Societário é dado particular destaque ao projecto
designado por Modelo de Avaliação de Riscos (MAR) que consiste na implemen-

Ao nível da actividade desenvolvida, e tendo em conta os efeitos da crise mundial desde a segunda metade do semestre de 2008, escalaram os portos do
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Douro e Leixões 2.610 navios, representando em decréscimo de 3% face ao
ano de 2008, registaram, igualmente, uma quebra de 9,54%a movimentação de
mercadorias.
O investimento realizado em 2009 atingiu o montante de 17M€, ou seja, o correspondente a 26,5% do inicialmente orçamentado, financiado em 67% com recursos próprios e 33% através de financiamento externo.
Ainda sobre a realização de investimentos, destacam-se: a obra de ampliação do
Terrapleno do Terminal Multiusos do Porto de Leixões; o lançamento do concurso
para a criação da Plataforma Logística Portuária de Leixões, constituindo este projecto um importante factor de integração do Porto de Leixões nas Auto-estradas
do Mar; e o novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, tendo arrancado em
2009 as obras marítimas.
Do ponto de vista económico-financeiro, apesar do clima económico recessivo
vivido em 2009, o Porto de Leixões teve uma evolução económico-financeira bastante positiva, a qual levou que a APDL tivesse obtido um resultado líquido nunca antes atingido (21,8M€). Este resultado 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€.
Os resultados operacionais apresentaram uma redução de 2% face a 2008. Este
resultado ficou a dever-se à forte contenção de custos, já que a actividade operacional do porto sofreu um decréscimo de 6,4%, a ver pelo comportamento do
EBITDA que terminou o ano de 2009 com um crescimento de 1,3% face a 2008.
Os resultados financeiros tiveram uma diminuição de 23% relativamente ao ano
anterior, em consequência da descida das taxas de juro.
A situação patrimonial e financeira da APDL ficou marcada por dois factos relevantes:
•P
 ela 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 re-
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At the level of activity developed and considering the effects of the worldwide crisis starting
with the second half of the 2008, the Ports of
Douro and Leixões received 2,610 vessels,
which represents a decrease of 3% compared
with the year 2008, and registered a fall of
9.54% in the traffic of commodities.
The investment achieved in 2009 reached the
amount of 17M€, i.e. corresponding to 26.5%
of that initially budgeted, 67% of which was financed by its own resources and 33% through
external financing.
As for the realisation of investments, the most
notable were the work of expanding the Embankment of the Multipurpose Terminal of the Port of
Leixões, the launching of a tender for the creation
of the Logistic Platform for the Port of Leixões,
which constitutes an important factor of integration of the Port of Leixões in the Motorways of
the Sea, and the Cruise Terminal of the Port of
Leixões whose maritime works begun in 2009.
From an economic-financial viewpoint, despite
the recessive economic climate in 2009, the
Port of Leixões had a very positive economicfinancial evolution, which led APDL to achieve
a net profit never before attained (21.8M€).
This result is explained by the heading of extraordinary results, resulting from the opportunity created by the Portuguese State Budget
in transferring the Social Works of the APDL
into a complementary health system for all
beneficiaries who met the legal conditions for
registration in ADSE up to the end of 2009,
which resulted in the reduction of the existing
provision by 16.5M€.
The net operating results presented a reduction of 2% compared with the 2008. This result was due to strong cost containment, since
the operational activity of the port suffered a
decrease of 6.4%, as seen by the behaviour of
the EBITDA which finished the year 2009 with
an increase of 1.3% compared with 2008.
The financial results had a decrease of 23%
compared with the previous year, as a result of
the decrease in interest rates.
APDL’s asset and financial situation was
marked by two important factors:
• By the participation of 100% of the social
capital of the Port of Viana do Castelo,
transformed in December 2008 into a limited company (APVC, SA) and, in January 2009, took over its management. This
change caused active deferred taxes in
APDL’s accounts in the amount of 14M€,
caused by the imparity registered in APVC,
considering profits and losses brought forward which reinforced the capital equity of
APDL by an equal amount.
• Through the change in the health subsystem of workers registered in the Portuguese
health system, pensioners and their families,
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transformed into a complementary pension regime for all those meeting the legal
requirements for registration in the ADSE
up to the end of 2009. This fact had a significant impact on the calculation of future
expenditures with the social works system
of APDL, estimated at 16.5M€, thus lessening the provision set up and consequently
reinforcing the owner’s equity.
The evolution of this port structure is characterised by continued financial strength, with the
reinforcement of financial autonomy by 11%
and solvency by 39%, registering 71% and
246%, respectively.
In the context of the “Timely Payment” Programme, approved by RCM No. 34/2008,
The average payment period for APDL on 31
December 2009 was 56 days, less than that
shown at the end of the previous year by 5
days, i.e., a reduction of 8%, a percentage less
than the minimum reduction established in this
RCM (-15%).
Finally, the Statutory Audit Board expresses its
appreciation to the Board of Directors the responsible party of the Finance Department and
other APDL employees, as well as the Firm of
Chartered Accountants for the assistance provided that for their support in this realisation of
this work.

3. Opinion
The documents rendering accounts were audited by the Firm of Chartered Accountants appointed by the General Meeting which issued
the respective Legal Certification of Accounts
whose content this present Internal Audit
Board is in agreement with in accordance with
the provisions of no. 2, article 452 of the Trading Enterprise Code.
The SAB analysed the financial statements
drawn up in accordance with those principles
generally accepted in Portugal, having concluded that said elements show the true net worth
of APDL as at December 31st 2008 and the
way in which the results for the financial year
are calculated.
The Annual Report and Accounts for the financial year of 2009 provide a clear picture
of company activity over the year and its economic and financial evolution on a year-on-year
basis, setting out the most relevant facts.
Given that expounded above, we are of the
opinion that:
a) The Management Report and the other documents rendering accounts for the financial
year of 2009 submitted by the Board of Directors should be duly approved;
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forma 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 o reforço da autonomia financeira em 11% e da solvabilidade em 39%,
registando respectivamente, 71% e 246%.
No âmbito do Programa “Pagar a Tempo e Horas”, aprovado pela RCM n.º
34/2008, o prazo médio de pagamentos da APDL em 31 de Dezembro de 2009
era de 56 dias, inferior ao verificado no final do ano anterior em 5 dias, ou seja o
correspondente a uma redução de 8%, percentagem inferior à redução mínima
estabelecida na referida RCM (-15%).
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 do seu trabalho.

3. Parecer
Os documentos de prestação de contas 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:
a) Seja aprovado o Relatório de Gestão, bem como os demais documentos de
Prestação de Contas, individuais, referentes ao exercício de 2009, apresentado
pelo Conselho de Administração;
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b) Seja aprovada a proposta de aplicação de resultados apresentada pelo Conselho de Administração, dado que ela se encontra em conformidade com as
disposições legais e estatutárias aplicáveis, sendo proposto ao accionista:
• 12% do lucro obtido para distribuição de dividendos (2.616.177,12 €);
• 10% para reserva legal (2.180.147,60 €);
• 78% para resultados transitados (17.005.151,28 €).
Embora o montante da distribuição de dividendos seja o correspondente a
12% do resultado líquido obtido, se for considerada a correcção da anulação
da parte da provisão relativa ao plano de benefícios definidos de assistência
medicamentosa das Obras Sociais (16.566.680 €), a distribuição de dividendos respeita a 50% dos resultados líquidos que traduzem a actividade real da
empresa.
c) Se proceda à apreciação geral da administração e da fiscalização, nos termos
previstos no artigo 455.º do Código das Sociedades Comerciais.
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b) T
 he proposed distribution of results submitted by the Board of Directors shall be approved as it conforms to the applicable legal
and statutory provisions. It is proposed to the
shareholders that:
• 12% of the profit obtained from distribution of
dividends (2,616,177.12 €);
• 10% for the legal reserve (2,180,147.60 €);
• 78% for retained earnings (17,005,151.28 €).
Although the amount of the distribution of dividends corresponds to 12% of the net profits
obtained, if we consider the correction of the
annulment of the part of the provision relative
to the defined medication assistance benefits
plan of the Social Works (16,566,680 €), the
distribution of dividends represents 50% of
the net results which represents the real activity of the company.
c) T
 here should be a general appreciation of
the administration and the auditors under the
terms foreseen in article no. 455 of the Trading Enterprise Code.

On 5th May 2010.

Em, 5 de Maio de 2010.

The Chairman of the Statutory Audit Board,
(Luísa Maria do Rosário Roque)

A Presidente do Conselho Fiscal,

The Members of the Statutory Audit Board,

(Luísa Maria do Rosário Roque)

(Luísa Maria Teixeira Pisco)
(Maria Glória Beja Cunha)

As Vogais do Conselho Fiscal,
(Luísa Maria Teixeira Pisco)
(Maria Glória Beja Cunha)
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Introduction
a. We examined the attached financial statements of “APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.”, which comprise the Balance on 31st December 2009,
(that clearly shows a total balance of EUR
335,618,618 and a total equity capital of
EUR 238,501,885, including a net income
of EUR 21,801,476), the Income Statement
and the Statement of Cash Flow of the financial year ended on that date and the corresponding notes.

Responsibilities
b. The Board of Directors is responsible for preparing the consolidated financial statements
that present in a true and appropriate manner the financial position of the company, the
result of its operations and the cash flow, as
well as for adopting policies and adequate
accounting criteria and for the maintenance
of appropriate control system.
c. Our responsibility consists in expressing a
professional and independent opinion, based
on our examination of those financial statements.

Scope
d. The examination we conducted was carried
out in accordance with the Technical Standards and Revision/Auditing Directives of the
Chamber of Chartered Accountants. These
require that the examination be planned and
performed with the objective of obtaining
an acceptable degree of assurance about
whether the financial statements do not include relevant material misstatements. For
this purpose, the referred examination includes: (i) verifying, on a sampling basis, the
evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements and assessing the estimates, based on judgements
and criteria defined by the Board of Directors, used in their preparation; (ii) assessing
whether the adopted accounting principles
and their disclosure, considering the circumstances, are adequate; (iii) verifying the applicability of the principle of continuity; and
(iv) assessing whether, in global terms, the
presentation of the financial statements is
adequate.
e. Our examination included also the comparison and verification of the Management Report against the financial statements.
f. We believe that this audit provides an acceptable basis for our opinion.
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Introdução
a. Examinámos as demonstrações financeiras 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 335.618.618 Euros, um total
de capital próprio de 238.501.885 Euros, incluindo um resultado líquido de
21.801.476 Euros), as Demonstrações dos resultados, por naturezas e por funções, e a Demonstração 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 que apresentem de forma verdadeira e apropriada a
posição financeira da Empresa, o resultado das suas operações e os fluxos de
caixa, bem como a adopção de políticas e critérios contabilísticos adequados e
a manutenção de um sistema de controlo interno apropriado.
c. A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião profissional e
independente, baseada no nosso exame daquelas demonstrações financeiras.

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 não contêm distorções materialmente relevantes. Para tanto o referido exame incluiu: (i) a verificação, numa base de amostragem, do suporte
das quantias e divulgações constantes das demonstrações financeiras e a avaliação das estimativas, baseadas em juízos e critérios definidos pelo Conselho
de Administração, utilizadas na sua preparação; (ii) a apreciação sobre se são
adequadas as políticas contabilísticas adoptadas e a sua divulgação, tendo
em conta as circunstâncias; (iii) a verificação da aplicabilidade do princípio da
continuidade; e (iv) a apreciação sobre se é adequada, em termos globais, a
apresentação das demonstrações financeiras.
e. O nosso exame abrangeu também a verificação da concordância do relatório
de gestão com as demonstrações financeiras.
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 apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspectos materialmente relevantes, a
posição financeira da APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões,
SA em 31 de Dezembro de 2009 o resultado das suas operações e os fluxos
de caixa no exercício findo naquela data, em conformidade com os princípios
contabilísticos geralmente aceites em Portugal, adaptados às Normas Internacionais de Relato Financeiro quanto à adopção da IAS 19, no que se refere ao
registo dos custos de benefícios de reforma.
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Opinion
g. In our opinion, the financial statements
present in a true and appropriate manner, in
all materially relevant aspects, the financial
position of APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. as of December
31st December 2009, and the result of its
operations and the cash flow in the financial
year ended on that date, in conformity with
the accounting principles generally accepted
in Portugal, adapted to the International Financial Reporting Standards regarding the
adoption of the IAS 19, with regard to the
costs deriving from retirement benefits.

Ênfase

Emphasis

h. Sem afectarmos a opinião expressa no parágrafo n.º 7 acima, chamamos a

h. Without prejudice to the opinion expressed in
the paragraph no. 7, we point out the following situations:

atenção para a seguinte situação:
• Tal como mencionado na Nota 3 a) do Anexo, a Empresa 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.

• As mentioned in Note 3 a) of the Appendix, the Company uses criteria and practices
for registering amortisation and deductions that, although accepted for taxation
purposes and consistent with the previous
year, owing to the lack of studies tending
towards homogenisation of these matters
for the sector, are not backed up by conclusive analyses about their suitability for the
circumstances of the business.

Porto, 3rd May 2010

Porto, 03 de Maio de 2010

PricewaterhouseCoopers & Associados,
S.R.O.C., Lda.
Represented by

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

José Pereira Alves, R.O.C.

representada por
José Pereira Alves, R.O.C.
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