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CAPÍTULO I - RELATÓRIO DE GESTÃO
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0. Indicadores

SECTORES

Unidade

LEIXÕES

VIANA

Tráfego Portuário
Escalas de Navios ao Porto
Total de Carga Movimentada

nº

2 589

199

1000 ton

14 570

524

Quota de Mercadorias no Mercado Nacional
(Continente)
Carga Total

%

22,4

0,8

Carga Contentorizada

%

32,7

0,0

Outras Cargas

%

19,3

0,8

Trabalhadores

nº

216

46

Taxa de Absentismo

%

3,09

3,39

Pessoal

Investimento
Capital Investido

1000 euros

60 015

427

Fundos Próprios

1000 euros

50 014

111

Outros Fundos

1000 euros

10 001

316

Volume de Negócios (Prestação de Serviços)

1000 euros

42 968

3 176

EBITDA

1000 euros

23 945

718

Resultados Operacionais

1000 euros

7 654

226

Resultados Líquidos

1000 euros

6 461

301

Cash-Flow

1000 euros

22 752

2 317

Finanças

1)
2)

Autonomia Financeira (1)

-

0,84

0,73

Rentabilidade dos Capitais Próprios (2)

%

2,2

6,1

Cap. Próprio / Activo Total Liquido
Resultados Líquidos/ Capitais Próprios
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1. Introdução
2010 é o segundo ano que a Administração dos Portos do Douro e Leixões, SA
(APDL), elabora um relatório e contas consolidadas com a sua participada
Administração do Porto de Viana do Castelo, SA (APVC)., ambas empresas com o
estatuto de sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, sendo que a
primeira é o accionista único da segunda.
As empresas têm por objecto a exploração económica, conservação e
desenvolvimento de portos marítimos e a gestão do domínio público que lhe estão
afectos por lei. No que a portos comerciais diz respeito, a APDL está encarregue da
gestão do porto Leixões e a APVC o porto de Viana do Castelo. Os portos possuem
características que lhe são muito próprias e são de grandeza bem diversa, o que se
espelha bem no nível do indicador de performance mais global, o movimento
portuário, quer em toneladas de mercadorias quer em número de navios , que em
Leixões se cifram em 14,57 milhões de toneladas e 2.589 navios enquanto que Viana do
Castelo são de 0,52 milhões de toneladas e 199 navios.
No quadro do sector e do negócio portuários, cada um desempenha um papel
distinto: Leixões identifica-se como um dos cinco portos principais do país com uma
vocação multipurpose onde predominam a carga contentorizada e os granéis; Viana do
Castelo como um porto regional ou secundário onde a carga geral fraccionada e os
granéis sólidos se assumem como cargas representativas do movimento do porto.

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

A complementaridade tem sido adoptada como estratégia de desenvolvimento dos
dois portos, ainda que sem prejuízo da autonomia de gestão comercial enraizada e
desenvolvida em cada porto e das potenciais situações de concorrência que são sempre
bem vindas e em nada prejudicam o todo. O Conselho de Administração é o mesmo
nas duas empresas, facto que tem potenciado optar pelas soluções que melhor resposta
dão ao principal desafio que ambas enfrentam: assegurar ao tecido económico do
Norte do País um serviço portuário eficiente através dos portos de Leixões e de Viana,
sem contudo esquecer as potencialidades que se desenham no Noroeste Peninsular.
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O presente relatório tem como objectivo dar a conhecer, não só, as contas
consolidadas das duas empresas, mas também a actividade desenvolvida ao longo de
2010, quer na vertente do movimento portuário quer na vertente económica e
financeira e está estruturado em três grandes capítulos, como segue:
- Capitulo I – Relatório de Gestão que integra a actividade portuária, os recursos
humanos, investimento, análise económica, objectivos de gestão e financeira e
perspectivas financeiras;
- Capitulo II – Informação Financeira Consolidada;
- Capitulo III – Relatório e Parecer do Conselho Fiscal;
- Capitulo IV – Certificação Legal de Contas
De registar os principais desafios que as duas empresas têm pela frente no futuro
mais próximo:
- em Leixões temos dois grandes projectos, o Terminal de Cruzeiros e a Plataforma
Logística de Leixões ambos com um contributo positivo para cumprir com a estratégia
de desenvolvimento do porto, valorizando a oferta e procurando satisfazer as
necessidades do mercado;
- em Viana, destacam-se o novo acesso rodoviário, o reordenamento do porto de
pesca e a reabilitação geral dos guindastes usados na movimentação de carga que
contribuem para melhorar as condições de operacionalidade do porto e sua integração
no ambiente urbano da região.
Por fim registar que ambas as empresas possuem um relatório de gestão individual
onde são abordadas com maior detalhe a estratégia e actividade desenvolvida por cada
empresa.
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2. Órgãos de Governo
As duas empresas, APDL e APVC, comungam do Conselho de Administração e do
Revisor Oficial de Contas, sendo diferentes os restantes órgãos de governo.
Conselho de Administração
Presidente – João Pedro Matos Fernandes
Vogal – Emílio Brògueira Dias
Vogal – Amadeu Ferreira da Rocha
Revisor Oficial de Contas da APDL e Fiscal Único da APVC
PricewaterhouseCoopers & Associados
Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda., representada por José Pereira
Alves
Suplente –José Manuel Henriques Bernardes
Mesa da Assembleia-geral
APDL
Presidente - Associação Empresarial de Portugal
Secretário – Cristina Maria Torres Matela Tavares
APVC
Presidente - Município de Viana do Castelo representado pelo Presidente da
Câmara Municipal
Secretário – Maria da Graça Lima Campos Gouveia Neves Miranda Lopes
Conselho Fiscal
APDL
Presidente - Luísa Maria Rosário Roque
Vogal - Luísa Maria Teixeira Pisco
Vogal - Maria Glória Beja Cunha
Suplente - Clara Susana Pereira da Silva Santos
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3. Actividade Portuária
3.1. Enquadramento
A crise económica e financeira mundial que vivemos desde o final de 2008
continuou a surtir os seus efeitos no decurso de 2010, muito embora o 4º trimestre
tivesse apresentado alguma retoma a nível global.
Alguma incerteza, porém, persiste nos mercados financeiros quanto a esta retoma,
devido, sobretudo, aos riscos associados à dívida soberana de alguns países da zona
euro, o que torna tímida a recuperação nas economias mais evoluídas.
De acordo com o Boletim Económico de Inverno do Banco de Portugal (BdP),
durante o ano de 2010 o PIB terá crescido 1,3% face ao ano anterior, enquanto que a
inflação se situou nos 1,4%, influenciada sobretudo pelos aumentos da tributação
indirecta a partir de meados do ano. As previsões para os dois anos subsequentes
apontam para uma contracção do PIB em 1,3% em 2011 e um reduzido crescimento, na
ordem dos 0,6%, para 2012.

O défice da balança comercial apresenta um agravamento superior a 2%, com as
exportações a crescerem 15,7% e as importações cerca de 10,5%. As projecções do BdP
para a actividade económica dos anos de 2011 e 2012 assentam na antecipação de uma
forte contracção da procura interna, resultado das medidas de consolidação orçamental
apresentadas e das cada vez mais difíceis condições de acesso ao financiamento.
Espera-se, no entanto, que as exportações mantenham alguma da dinâmica
demonstrada em 2010, ainda que em níveis um pouco inferiores aos apresentados neste
ano.

Não obstante este cenário assistiu-se, em 2010, a um aumento generalizado do
movimento nos portos nacionais, quer em número de navios, quer em carga
movimentada.

Assim, Viana do Castelo movimentou mais 118 mil toneladas que no ano anterior
correspondendo a um crescimento de 29%, enquanto que Leixões registou um
crescimento de 438 mil toneladas face a 2009 (mais 3,1%), ultrapassando os 14,5
milhões de toneladas.
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3.2. Movimento de Navios

Em 2010 o número de navios que escalaram os portos de Leixões e Viana do
Castelo foi de 2.589 e 199 respectivamente, representando um decréscimo, face a 2009,
de 0,8% no caso do primeiro e um aumento de 19,2% no segundo.
Em termos de arqueação bruta (GT) ambos os portos cresceram face ao ano
transacto, 3,52% em Leixões e 3,98% em Viana, sendo que este último conseguiu
inverteu a tendência de quebra registada no ano anterior

NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA
PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

PORTOS
LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2010

2009

VAR. %
10/09

NAVIOS
2 589

%
92,86%

NAVIOS
2 610

%
93,99%

199

7,14%

167

6,01%

19,16%

2 788

100,00%

2 777

100,00%

0,40%

2010
1000 GT

2009
%

1000 GT

-0,80%

VAR. %
10/09

%

24 006

96,43%

23 190

96,44%

3,52%

889

3,57%

855

3,56%

3,98%

24 895

100,00%

24 045

100,00%

3,54%

Apresenta-se de seguida a comparação dos resultados alcançados pelos dois portos
com os dos restantes portos do continente.

NAVIOS/ ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
2010

PO RTOS
NA VIOS
LEIXÕES

2009
%

NA V IOS

%

V AR. %
10/09

2 589

25,01%

2 610

26,03%

-0,80%

VIA NA DO CASTELO

199

1,92%

167

1,67%

19,16%

AVEIRO

973

9,40%

848

8,46%

14,74%

FIG UEIRA DA FO Z

476

4,60%

383

3,82%

24,28%

LISBOA

3 097

29,92%

3 219

32,11%

-3,79%

SETÚBAL

1 381

13,34%

1 323

13,20%

4,38%

SINES

1 636

15,81%

1 476

14,72%

10,84%

TOTAL

10 351

100,00%

10 026

100,00%

3,24%
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ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2010

PORTOS

1000 GT

LEIXÕES

2009
%

1000 GT

VAR. %
10/09

%

24 006

18,90%

23 190

18,66%

3,52%

889

0,70%

884

0,71%

0,57%

3 307
1 309

2,60%
1,03%

2 884
1 052

2,32%
0,85%

14,66%
24,43%

LISBOA
SETÚBAL

42 950
15 842

33,81%
12,47%

41 499
20 376

33,38%
16,39%

3,50%
-22,25%

SINES

38 714

30,48%

34 422

27,69%

12,47%

127 017

100,00%

124 308

100,00%

2,18%

VIANA DO CASTELO
AVEIRO
FIGUEIRA DA FOZ

TOTAL

O porto de Leixões reduziu a sua quota de mercado em número de navios mas
aumentou o seu peso em termos de arqueação bruta (GT). Já em Viana do Castelo a
quota de mercado cresceu no número de navios e manteve-se aproximadamente ao
mesmo nível do ano anterior em termos de GT.
No conjunto dos portos do continente verificou-se um aumento do movimento
tanto em número de navios (3,24%), como em GT (2,18%).

3.3. Movimento de Mercadorias
Em 2010 verificou-se uma recuperação do movimento global de mercadorias dos
portos do continente e os portos de Leixões e Viana dos Castelo não foram excepção.
Assim, em Leixões movimentaram-se um total de 14,6 milhões de toneladas, mais
3,1% que em 2009, enquanto que Viana totalizou 524 mil toneladas, crescendo 28,75%
em relação ao ano transacto.
PO RTOS

201 0

LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
TO TAL

VA R. %
10/09

2009

14 577

14 13 9

3,10%

52 4

40 7

28,75%

15 101

14 54 6

3,82%

Unid. 1000 TON

O quadro seguinte mostra-nos a evolução do tráfego nos dois portos por tipo de
carga.
TIPO DE CARGA
FRACCIONADA
CONTENTORIZADA
RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
TOTAL

2010
LEIXÕES

2009

VAR. % 10/09

596

VIANA
335

LEIXÕES
346

VIANA
196

LEIXÕES
72,4%

VIANA
70,9%

4 9 92
23
2 2 35

2
0
170

4 546
67
2 086

3
0
179

9,8%
-65,7%
7,2%

-33,3%
---5,0%

6 7 30

17

7 094

29

-5,1%

-41,4%

14 577

524

14 139

407

3,10%

28,75%

U NID. 1000 TON
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Em Leixões verificou-se um crescimento em todos os tipos de carga à excepção do
Ro-Ro, enquanto que em Viana o crescimento global foi suportado pela carga
fraccionada, uma vez que os restantes tipos de carga registaram quebras face ao ano
anterior.
A distribuição do tráfego por segmentos de carga diverge significativamente entre
os dois portos.
Se em Leixões o movimento apresenta uma maior dispersão pelos diferentes
segmentos, ainda que granéis líquidos e contentores representem 81% do total, já em
Viana a carga fraccionada representa, por si só, cerca de dois terços do tráfego total e se
àquela acrescentarmos os granéis sólidos abarcamos 97% do movimento do porto.

Movimento Global de Mercadorias 2010 - Leixões

4%
34%

47%

FRACCIONADA
CONTENTORIZADA
RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS

15%

0%

Movimento Global de Mercadorias 2010 - Viana do Castelo

65%

3%

FRACCIONADA
CONTENTORIZADA
RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS

32%
0% 0%
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De seguida apresenta-se uma breve análise do desempenho dos dois portos em
cada um dos segmentos de carga no conjunto dos portos do continente.

Carga Geral Fraccionada
Comparando com o ano transacto, Leixões e Viana do Castelo foram os dois portos
do continente que mais cresceram neste segmento.
Leixões liderou com um aumento de 72,3% do movimento logo seguido de Viana
que avançou 70,9% face a 2009.
C ARGA G ERAL F RACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2010

PORTOS

1000 TON

2009
%

1000 TON

VAR. %
10/09

%

LEIXÕES

596

12,0%

346

9,3%

72,3%

VIANA DO CASTELO

335

6,8%

196

5,3%

70,9%

AVEIRO

1 199

24,2%

908

24,3%

32,0%

FIGUEIRA DA FOZ

770

15,5%

509

13,6%

51,3%

LISBOA

287

5,8%

297

8,0%

-3,4%

1 696

34,2%

1 421

38,1%

19,4%

78

1,6%

55

1,5%

41,8%

4 961

100,0%

3 732

100,0%

32,9%

SETÚBAL
SINES
TOTAL

Em função destes resultado ambos os portos viram a sua quota de mercado
aumentar, no caso de Leixões em 2,7 p.p. para os 12% e no de Viana em 1,5 p.p.
representando agora 6,8% do total.

Carga Contentorizada
Este segmento de carga apresentou em 2010 um crescimento superior a 2 milhões
de toneladas no conjunto dos portos do continente.
C ARGA G ERAL C ONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2010

PORTOS

1000 TON

LEIXÕES
VIANA DO CASTELO
FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
TOTAL

2009
%

1000 TON

VAR. %
10/09

%

4 992

32,7%

4 546

35,0%

9,8%

2

0,0%

3

0,0%

-33,3%

177

1,2%

149

1,1%

18,8%

5 177

33,9%

5 007

38,6%

3,4%

498

3,3%

232

1,8%

114,7%

4 411

28,9%

3 050

23,5%

44,6%

15 257

100,0%

12 987

100,0%

17,5%
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Leixões registou um forte crescimento (9,8%) e aproximou-se da liderança do
segmento, pertencente a Lisboa.
O movimento de carga contentorizada em Viana do Castelo é inexpressivo, pelo
que não susceptível de uma análise estatística relevante.
O quadro seguinte ilustra a evolução do tráfego de contentores nos principais
portos do continente.
M OVIMENTO DE CONTENTORES NOS PORTOS DO C ONTINENTE
2010

PORTO S
1000 TEU
LEIX ÕES
FIG U EIRA DA FO Z
LISBOA
SETÚBAL
SINES
TOTAL

2009
%

1000 TEU

VA R. %
10/09

%

483

33,4%

455

36,5%

6,2%

16

1,1%

13

1,0%

23,1%

513

35,5%

501

40,2%

2,4%

51

3,5%

26

2,1%

96,2%

382

26,4%

252

20,2%

51,6%

1 445

100,0%

1 247

100,0%

15,9%

O porto de Leixões, com mais 28 mil TEU face a 2009, registou o segundo maior
crescimento em absoluto, ganhando terreno a Lisboa que lidera neste indicador.

Granéis Sólidos
GRANÉIS SÓLIDOS NOS P ORTOS DO C ONTINENTE
2010

PORT OS

1000 TO N
LEIX ÕES
VIA NA DO CASTELO
AVEIRO
FIG UEIRA DA FO Z

2009
%

1000 TON

2 235

13,8%

VAR. %
10/09

%

2 086

12,1%

7,2%

170

1,0%

179

1,0%

-5,0%

1 613

9,9%

1 444

8,4%

11,7%
28,9%

669

4,1%

519

3,0%

LISBOA

4 685

28,9%

4 410

25,6%

6,2%

SETÚBAL

3 856

23,8%

3 318

19,2%

16,2%

SINES

2 996

18,5%

5 296

30,7%

-43,4%

16 224

100,0%

17 252

100,0%

-6,0%

TOTAL

O movimento de granéis sólidos no conjunto dos principais portos do continente
caiu 6% influenciado pelo desempenho negativo do porto de Sines que registou uma
quebra de 2,3 milhões de toneladas.
Em contra-ciclo com esta tendência, o porto de Leixões registou mais 149 mil
toneladas que em 2009, correspondendo a um crescimento de 7,2%, impulsionado pela
estilha que mais do que duplicou o movimento do ano anterior.
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Já o porto de Viana apresentou um decréscimo de 5% em relação ao ano transacto,
registando menos 9 mil toneladas, especialmente motivado pela quebra no movimento
de cimento.
Desta forma, o porto de Leixões aumentou a sua quota de mercado para perto dos
14%, enquanto Viana manteve o seu peso relativo de 1% do total dos portos do
continente.

Granéis Líquidos
O segmento dos granéis líquidos assume principal relevância no porto de Leixões
onde representa cerca de 46% do movimento total, enquanto que em Viana do Castelo
este tipo de mercadorias tem um peso de pouco mais de 3% no tráfego daquele porto.
GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO C ONTINENTE
2010

PORTO S

1000 TO N

LEIXÕES
VIA NA D O CASTELO

2009
%

1000 TO N

6 730

23,8%

V AR. %
10/ 09

%

7 094

26,9%

-5,1%

17

0,1%

29

0,1%

-41,4%

AVEIRO

941

3,3%

663

2,5%

41,9%

LISBOA

1 838

6,5%

1 924

7,3%

-4,5%

SETÚBAL
SINES
T OT AL

701

2,5%

687

2,6%

2,0%

18 030

63,8%

15 976

60,6%

12,9%

28 257

100,0%

26 373

100,0%

7,1%

Em 2010, ambos os portos registaram quebras neste segmento de carga, sendo que
em Leixões o desvio negativo de 5,1% está relacionado, principalmente, com o
comportamento dos produtos Refinados Diversos, enquanto que em Viana a quebra de
41,4% se deve exclusivamente ao menor movimento de asfalto.
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4. Recursos Humanos
4.1. Principais indicadores
Quadro de Pessoal
O número de trabalhadores activos a 31 de Dezembro de 2010 era de 216 na APDL
e 46 na APVC.
O quadro seguinte ilustra a sua distribuição por género.
LEIXÕES

VIANA

2010

2010

216

46

H

138

36

M

78

10

ACTIVOS

Níveis de habilitações
Na APDL cerca de 46% dos trabalhadores activos possuem habilitações ao nível do
ensino superior ou equiparado, sendo o escalão de habilitações mais representativo na
empresa.
Na APVC prevalecem os colaboradores com habilitações ao nível do ensino
secundário, representando, aproximadamente, dois terços do total.

ENSINO BÁSICO
ENSINO SEC UNDÁRIO
ENSINO SUPERIOR /EQUIPARADO

TOTAL

LEIXÕES

VIANA

2010

2010

62
55
99
216

4
30
12
46
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Activos por áreas operacionais
LEI XÕES

VIA NA

2010

2010

OPERA ÇÕ ES PO RTU ÁR IAS, SEGU RA NÇA E AMBIENTE

89

26

OBRAS E INF RA -ESTRU TUR AS

29
15
13

3
1
1

LOGÍSTICA E INF ORMÁ TICA
COM ERCIAL E G ESTÃO DO MÍNIO PÚBLICO
GESTÃO E SERV IÇO S DE A PO IO

T OTAL

70

15

21 6

46

A área de Operações Portuárias é a que absorve mais recursos humanos em ambos
os portos – 41% em Leixões e 57% em Viana.
Logo de seguida vem a área de Gestão e Serviços de apoio que tem afectos cerca de
33% dos colaboradores em ambos as administrações portuárias.
Ao nível das Operações Portuárias existem, no entanto, algumas diferenças entre as
actividades a que os trabalhadores estão afectos.
Enquanto que o porto de Viana do Castelo funciona sob um modelo de “tool port”,
em que a autoridade portuária é responsável pelas operações de carga e descarga dos
navios, tendo, para tal, trabalhadores afectos a essas actividades, em Leixões tal não
acontece uma vez que vigora um modelo do tipo “landlord port”, em que a estiva e
desestiva estão concessionadas a privados.
Inversamente, no porto de Leixões a autoridade portuária presta o serviço de
reboque, alocando, por isso, colaboradores a essa área, enquanto que em Viana o
mesmo serviço é prestado por empresas privadas.
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4.2. Estrutura de custos
De seguida apresentam-se as estruturas de custos com o pessoal da APDL e da
APVC no ano 2010.
EST RUTU RA DE CUST OS COM PESSOA L - 2010

LEI XÕES

VIA NA

(1) REMUN ERAÇÕES E ENCARGO S
REMUNER AÇ ÃO D OS CO RPOS SO CIA IS
REMUNER AÇ ÕES CER TA S E PERM AN ENTES

321 552

11 190

5 711 030

1 269 510

TR ABA LH O EXTRA OR DINÁ RIO

110 718

57 944

SU BSÍDIO DE TU RNO

398 553

113 662

1 217 844

146 400

37 530

-

OU TR AS R EM UNER AÇ ÕES

553 602

142 186

OU TR OS CUSTO S COM PESSOAL

673 963

36 547

1 591 569

267 251

10 616 361

2 044 690

SU BSÍDIO IH T
PENSÕ ES

EN CA RG O S SOBRE REMUNERA ÇÕ ES

(2) SUBSI STEMA D E SAÚDE
DESPESA NO EXER CÍCIO (ACTIVO S)
RESPO NSABILIDAD ES FU TU RA S

(3) PREST AÇÕES SOC IAIS
TOTAL…

30 981

-

1 292 366

-

1 323 347

-

242 331

30 074

10 858 692

2 074 764

Valores em euros

17

Relatório e Contas Consolidadas 2010

5. Investimento
LEIXÕES
INVESTIMENTO GLOBAL

VIANA

60 015

TOTAL

427

60 442

UNID. 1000 EUROS

O valor total investido no ano de 2010 perfez 60 015 mil euros em Leixões e 427 mil
euros em Viana.
A APDL recorreu a fundos próprios para suportar 83% do seu Plano de
Investimentos, tendo assegurado para os remanescentes 17% com financiamento
externo através dos POAT – Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes
(FEDER), POPH – Programa Operacional do Potencial Humano (FEDER) e ON2 (13%)
e da comparticipação do Orçamento de Estado, através do Cap. 50º (4%).
Dos investimentos realizados pela APDL em 2010, no âmbito do Plano Estratégico
de Desenvolvimento do Porto de Leixões, destacam-se os seguintes:

Terminal Multiusos do Porto de Leixões – 1 636 mil euros
Este investimento comparticipado na primeira fase pelo POAT – Programa
Operacional de Acessibilidades e Transportes e numa segunda fase pelo Eixo VII –
Infra-estruturas para a Conectividade Territorial, do POVT – Programa Operacional de
Valorização do Território objectivou melhorar as condições de exploração dos
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.
Com este investimento pretende-se responder ao aumento da performance dos
serviços de transporte de mercadorias, com a reorientação dos fluxos entre modos de
transporte e a integração do país num espaço económico alargado, tendências que
colocam grandes desafios ao Porto de Leixões, que apresenta condições para captar
uma quota de mercado no crescimento previsto do tráfego rodoviário de mercadorias.

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões – 18 006 mil euros
O investimento do Terminal de Cruzeiros de Leixões no Molhe Sul do Porto de
Leixões visa a criação das condições para o desenvolvimento do Turismo de Cruzeiros,
segmento com elevado potencial de crescimento a nível global, nomeadamente na
Europa e em Portugal em particular, viabilizando o desenvolvimento regional e a
promoção turística da Região Norte de Portugal.
O novo Terminal contemplará novo cais de acostagem para navios até 300
metros de comprimento, um porto de recreio com 170 lugares e uma Estação de
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Passageiros, assumindo-se como um investimento relevante na perspectiva da
integração do Porto de Leixões na envolvente urbana.
Este investimento é constituído por duas obras principais:
As Obras Marítimas, que foram desenvolvidas maioritariamente em 2010 e
que 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 preparação para
adjudicação, que, para além da Estação de Passageiros, também acolherá o
Centro de Ciência e Tecnologias do Mar, da Universidade do Porto, no
âmbito da criação do Parque de Ciência e Tecnologias do Mar.
O Novo Terminal de Cruzeiros está a ser concretizado com a contribuição
comunitária de 25,5 milhões de euros do Programa Operacional Regional do Norte.

Estruturação da Plataforma Logística – 35 221 mil euros
A visão do Porto de Leixões é: “Fazer do Porto de Leixões uma referência para os
sistemas logísticos que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica”.
A Plataforma Logística de Leixões é um dos investimentos em destaque, localizarse-á junto ao Porto de Leixões, com acesso através da VILPL – Via Interna de Ligação
ao Porto de Leixões e contribuirá de uma forma decisiva para desenvolver o Porto de
Leixões e transformar a Área Metropolitana do Porto numa plataforma de valor
acrescentado de nível ibérico, com condições únicas para a atracção e fixação de pólos
logísticos e de distribuição, que permitam ancorar novo tráfego para o porto de Leixões
e para as comunidades e cadeias logísticas envolventes.
Esta Plataforma Logística Portuária obedece a um modelo polinucleado,
compreendendo:
o

Pólo 1, com uma área total de 31 hectares, uma área de construção de 9,1
hectares e serviços de apoio aos veículos, encontrando-se a uma distância de 2
km do porto de Leixões;

o

Pólo 2, com uma área total de 35 hectares, uma área de construção de 8,6
hectares e um terminal ferroviário de 9 hectares, encontrando-se uma distância
de 3 km do porto de Leixões.

Em 2010 procedeu-se à aquisição da quase totalidade dos terrenos do Pólo 1 e parte
dos terrenos do Pólo 2, desenvolveu-se a empreitada de Acesso Rodoviário ao Pólo 1,
com co-financiamento do POVT – Programa Operacional de Valorização do Território
e deu-se sequência aos estudos de modelo de negócio e projectos de execução
necessários.
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No que concerne o investimento realizado pela APVC é de destacar, pela sua
importância e magnitude, a finalização da construção da nova lancha de pilotagem
“Roncador”, com um investimento total de 599 mil euros, dos quais 50% realizados no
exercício de 2010. Desse valor, 554,5 mil euros tiveram contrapartida financeira através
de verbas do PIDDAC.
Ainda no âmbito do PIDDAC, foi dada continuidade ao processo de construção do
acesso rodoviário ao porto comercial de Viana do Castelo, ainda na fase de
expropriações, e também teve início a execução financeira do projecto relativo ao porto
de pesca. Neste último caso, após a realização do respectivo projecto, e no seguimento
de concurso público promovido pela APVC, foi adjudicada a empreitada de
“estacionamento da frota de pesca” pelo valor total de 1.989 milhares de euros, com
um prazo de execução de 243 dias. Este projecto tem comparticipação financeira
aprovada do PROMAR, a 75%, e do PIDDAC, pelos restantes 25%.

Fontes de financiamento:

LEIXÕES
FUNDOS COMUNITÁRIOS
O.E. – CAP. 50º
FUNDOS PRÓPRIOS
TOTAL

VIANA

7 601

TOTAL
7 601

2 400

316

2 716

50 014

111

50 125

60 015

427

60 442

UNID. 1000 EUROS
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6. Análise económica e financeira
Tendo em consideração que o exercício de 2010 decorreu num quadro
macroeconómico adverso, quer nacional, quer a nível internacional, a evolução
económico-financeira tanto da APDL, quanto da APVC, foi positiva, mas resultante
sobretudo de uma estratégia de gestão rigorosa e coerente no que concerne à contenção
de custos.
Os Resultados Líquidos Consolidados de aproximadamente 6,5 milhões de euros
atingiram o objectivo projectado no orçamento consolidado, tendo o EBITDA
ultrapassado os 24 milhões de euros em linha com o projectado.
Se o ligeiro crescimento do Volume de Negócios no Porto de Leixões apraz registar,
é de realçar sobretudo a evolução francamente favorável das Prestações de Serviços no
Porto de Viana (+8,3% no que no ano transacto), influenciando positivamente o
crescimento dos Resultados Líquidos para os 301 mil euros, quando se haviam
projectado 55 mil euros de prejuízos, e o valor do negocio para 2721 milhares de euros
(1625 mil euros em 2009), fazendo regredir as perdas por imparidade acumuladas.
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(valores em milhares de euros)

Demonstração de Resultados

APDL

APVC

Consolidado

Volume de Negócios

42.968

3.176

46.144

Outros Ganhos Operacionais

6.223

1.628

7.551

49.191

4.804

53.695

Custo das Vendas

(833)

(833)

Fornecimentos e Serviços Externos

(8.602)

(1.913)

(10.514)

Gastos com pessoal

(12.184)

(2.075)

(14.259)

Outros gastos e perdas

(3.628)

(133)

(3.761)

(25.246)

(4.121)

(29.367)

23.945

683

24.328

(16.291)

(1.982)

(18.273)

1.525

1.525

7.654

226

7.580

842

77

919

8.496

303

8.499

(2.035)

(3)

(2.038)

6.461

300

6.461

EBITDA
Depreciações
Reversões
Resultados Operacionais
Resultados Financeiros
Resultados Antes de Impostos
Imposto sobre o rendimento
RESULTADO LIQUIDO

No quadro resumo da Demonstração de Resultados Consolidados sobressaem
ainda Resultados Financeiros significativos na formação dos Resultados Líquidos:
atingem os 919 mil euros, excedendo substancialmente os valores que tinham sido
projectados no Orçamento.
A situação patrimonial e financeira do grupo continua assim a demonstrar uma
invejável solidez e boa capacidade de endividamento, características essenciais para
enfrentar com confiança a próxima necessidade de financiamento alheio para dar
cumprimento ao Plano Plurianual de Investimento da APDL.
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APDL

APVC

Consolidado

Situação Patrimonial
1.000 euros

%

1.000 euros

%

1.000 euros

%

327.667

93,7%

2.722

40,1%

325.466

92,6%

299.940

85,8%

2.722

40,1%

302.662

86,1%

Participações financeiras - MEP

4.931

1,4%

-

-

-

-

Activos por impostos diferidos

20.760

5,9%

-

-

20.760

5,9%

Outros activos não correntes

2.035

0,6%

-

-

2.044

0,6%

22.092

6,3%

4.070

59,9%

26.153

7,4%

Clientes

3.528

1,0%

347

5,1%

3.875

1,1%

Outra contas a receber

1.868

0,5%

503

7,4%

2.371

0,7%

Caixa e depósitos bancários

16.246

4,6%

3.079

45,3%

19.325

5,5%

450

0,1%

141

2,1%

582

0,1%

TOTAL DO ACTIVO

349.759

100,0%

6.792

100,0%

351.619

100,0%

CAPITAL PRÓPRIO

295.020

84,3%

4.931

72,6%

295.020

83,9%

PASSIVO NÃO CORRENTE

44.578

12,7%

633

9,3%

45.211

12,9%

PASSIVO CORRENTE

10.160

2,9%

1.228

18,1%

11.388

3,2%

Fornecedores

5.985

1,7%

295

4,4%

6.280

1,7%

Estado e outros entes públicos

2.307

0,7%

69

1,0%

2.376

0,7%

Outra contas a pagar

1.868

0,5%

864

12,7%

2.732

0,8%

349.759

100,0%

6.792

100,0%

351.619

100,0%

ACTIVO NÃO CORRENTE
Activos fixos tangíveis

ACTIVO CORRENTE

Outros activos correntes

TOTAL DO CAPITAL
PRÓPRIO E PASSIVO

No quadro resumo dos Balanços Individuais e Consolidados destacam-se os
aspectos mais significativos da evolução ocorrida no exercício de 2010:
O Activo não Corrente representa quase 93% do Activo Total e, dentro daquele,
os Activos Fixos Tangíveis têm um peso de 86%.
O elevado montante de investimento realizado em 2010 (ultrapassou
ligeiramente os 60 milhões de euros) explica que os Activos Fixos Tangíveis,
líquidos de depreciações, tenham crescido cerca de 18% relativamente a 2009.
Por sua vez o Activo Corrente regista uma queda acentuada, não só em valor
absoluto (- 31 milhões de euros) mas também em valor relativo (-54%): aqui são
as Disponibilidades da APDL que explicam totalmente esta evolução
relativamente a 2009 e que se reduzem em função do enorme esforço de
investimento já referido.
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O Capital Próprio sai naturalmente reforçado pelo Resultados Líquidos obtidos
e pela reversão das perdas por imparidade na APVC, dando cobertura a 84% do
Activo do Grupo
O Passivo Corrente aumenta 54% relativamente ao valor de 2009, residindo na
APDL os motivos para tal evolução: os Fornecedores de Imobilizado crescem
mais de 3 milhões de euros em consequência de valores relacionados com a
empreitada das obras marítimas do Terminal de Cruzeiros em fase próxima de
conclusão no final de 2010. Crescem também os Impostos sobre o Rendimento
processados em 2010, mas a pagar no ano seguinte.

No quadro seguinte apresenta-se um conjunto de indicadores financeiros da APDL
e da APVC, evidenciando a evolução comentada.
Uma referência especial ao Prazo Médio de Pagamento, cuja redução em 2010 na
APDL superou o objectivo fixado para dar cumprimento ao determinado pela RCM
nº34/2008.
No entanto, o clima económico não é favorável a um esforço continuado de maior
redução, porque não parece existirem condições de conseguir diminuir o Prazo Médio
de Recebimento. Assim, as boas práticas de gestão não aconselham que se promova um
desequilíbrio permanente entre os dois prazos médios e muito menos que o prazo
médio de pagamento seja inferior ao de recebimento.
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INDICADORES

APDL

APVC

CONSOLIDADO

CUSTOS OPERACIONAIS/ EBITDA

1,73

6,70

1,90

CUSTOS COM PESSOAL/ EBITDA

0,51

3,04

0,59

CUSTOS APROVISIONAMENTO/ EBITDA

0,39

2,80

0,47

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

INDICADORES DE COMPORTABILIDADE DE INVESTIMENTOS E CAPACIDADE DE ENDIVIDAMENTO
DIVIDA/CAPITAL PRÓPRIO

0,03

0,25

0,04

AUTONOMIA FINANCEIRA (CAPITAL PRÓPRIO/ ACTIVO TOTAL)

0,84

0,73

0,84

SOLVABILIDADE (CAPITAL PRÓPRIO/ PASSIVO TOTAL)

5,39

2,65

5,21

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRENTE/ PASSIVO CORRENTE)

2,17

3,31

2,30

PRAZO MEDIO PAGAMENTO

39

35

38

PRAZO MEDIO RECEBIMENTO

39

40

40

MARGEM EBITDA

0,56

0,22

0,53

MARGEM EBIT

0,18

0,07

0,16

RESULTADO LIQUIDO/ CAPITAL INVESTIDO

0,019

0,044

0,018

RESULTADO LIQUIDO/ CAPITAL PRÓPRIO

0,022

0,061

0,022

PRAZO MEDIOS

INDICADORES DE RENTABILIDADE E CRESCIMENTO

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO
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7. Objectivos de Gestão
O accionista Estado, representado pelas Secretarias de Estado do Tesouro e
Finanças e dos Transportes, fixou objectivos de gestão e respectivas metas
quantificadas a atingir pelo Conselho de Administração comum às duas empresas, a
APDL e a APVC.
No quadro abaixo explicita-se as metas fixadas e sua realização, de forma
individual por cada Administração Portuária e de forma consolidada no exercício de
2010:
Ano de 2010
Volu me de Negócios (m€)
1)

2)

Marge m EBITDA (%)

CONSOLIDA DO
(APDL e APVC)

OBJECTIVO

Realiz açã o

47.8 55 ,89

3.509,9 0

51.3 65,79

49.1 82,56

104,4%

42,72 %

122,0%

53,41%

34,4 4%

52,11 %

25.558,76

1.208,9 4

26.767,70

Vol ume de Negócios

47.855,89

3.509,9 0

51.365,79

Resulta do s Líqu idos (m€)

6.460 ,81

300,5 9

6.76 1,40

1.180,00

573,0%

1,70 %

204,5%

ROACE (%)

Capi tal Emp regue

Movimen to d e mercadorias (mT)

3,22 %

24,7 8%

3,47%

7.653,83

717,55

8.371,3 9

238.034,60

2.896,2 0

240. 930,8 0

14 57 7

524

15 1 01

15 15 8

99,6%

39

35

38

40

104,4%

74,11%

6,03%

68,64 %

90,00 %

76,3%

Investim ento R eali zado

60.015,00

427,00

60.442,00

Investim ento O rçame ntado

80.979,00

7.077,0 0

88.056,00

16 2,52%

338 ,03%

170,45%

228,58%

134,1%

Cu stos Op eracionai s

41.537,63

4.086,6 0

45.624,23

EBIT DA

25.558,76

1.208,9 4

26.767,70

PMP (dias)

4)

APVC

EBIT DA

EBIT

3)

APDL

Gra u de cumprime nto do Plan o d e Investime nt os (%)

Eficiência (%)

1) EBIT D A / Vo l. Negóci os
2) EBIT / C apit al emp regue
3) Investim ento R eali zado/ Investim ento Orçamen tado
4) Custos Op eracionais/ EB IT D A

Anota-se que o Volume de Negócios para efeitos de avaliação do cumprimento de
objectivos diverge do apresentado na página 22 deste relatório, correspondendo ao
total dos Ganhos Operacionais deduzidos das Vendas de Mercadorias, Subsídios à
Exploração e Trabalhos para a Própria Empresa.
Os objectivos de Resultado Liquido, Margem EBITDA e ROACE foram largamente
superados, tendo também sido ligeiramente ultrapassada a meta para o Volume de
Negócios.
O Movimento de Mercadorias, indicador estreitamente relacionado com o Volume
de Negócios, ficou um pouco abaixo do objectivo, quedando-se em 99,6%
O quadro macroeconómico no exercício de 2010 contribuiu para o fraco
desempenho do indicador associado ao grau de cumprimento do plano de
investimentos, tendo o mesmo ficado aquém da meta definida de 90%.
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8. Perspectivas futuras
8.1. Previsão de tráfego
O ano 2011 adivinha-se difícil ao nível da conjuntura económica.
Ainda assim, a perspectiva para o porto de Viana do Castelo é de aumento da
actividade.
Já para Leixões as estimativas são um pouco mais conservadoras, prevendo-se uma
ligeira redução do movimento.

MOVIMENTO

LEIXÕES
Real 2010
Previsão 2011

VIANA DO CASTELO
Real 2010 Previsão 2011

Mercadorias:
Carga Fraccionada
Granéis Sólidos
Granéis Líquidos
Ro-ro
Contentores
Total (toneladas)

596 217
2 235 375
6 729 718
22 989
4 992 332
14 576 63 1

470 000
2 275 000
6 595 000
20 000
4 990 000
14 350 000

335 346
169 505
16 917
0
2 372
524 140

386 000
195 000
19 000
0
3 000
603 000

8.2. Investimento
A APDL registou em 2010 um elevado volume de investimento de cerca de 60
milhões de euros. A perspectiva é de manutenção desta dinâmica nos dois próximos
anos, prevendo-se que o investimento acumulado no triénio 2010-2012 atinja os 170
milhões de euros.
As principais vertentes de investimento em desenvolvimento são as seguintes:

-

Plataforma Logística do Porto de Leixões

Pretendia-se que este investimento fosse desenvolvido através duma PPP
(Parceria Público Privada). No entanto, face à impossibilidade de obter uma nova
proposta do único concorrente, foi recentemente decidido proceder ao
encerramento do processo de negociação no âmbito do Concurso Público para a
Concessão do Direito de Construção, Gestão e Exploração Comercial, em regime de
Serviço Público, da Plataforma Logística de Leixões.
Como se comprovou com este processo de concurso, a actual conjuntura é
pouco favorável ao investimento privado, pelo que a APDL, face aos limites
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temporais impostos pelos processos expropriativo dos terrenos e de loteamento,
decidiu avançar com novas componentes de investimento na Plataforma Logística
de Leixões.
Assim, para além da obra de acesso rodoviário ao Pólo 1, da aquisição dos
terrenos de implantação da Plataforma e da obra dos acessos rodoviários do Pólo 2,
a APDL pretende arrancar com a infra-estruturação do Pólo 1 da Plataforma
Logística de Leixões e com a construção de naves logísticas a partir de 2012.

-

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Este investimento em execução pela APDL permite a promoção das
potencialidades turísticas da Região Norte de Portugal e a melhoria da articulação
do porto com a cidade.
Em concomitância com as obras marítimas, exemplarmente desenvolvidas
dentro dos prazos e valores previstos (20,8 milhões de euros), foi desenvolvido um
também exemplar esforço comercial no segmento de mercado alvo, estando já préanunciadas escalas de navios cruzeiros de maior dimensão no novo Terminal de
Cruzeiros de Leixões a partir de Maio de 2011.
A empreitada de construção do Edifício do Novo Terminal de Cruzeiros, o qual
para além da Estação de Passageiros, com capacidade para 2.000 passageiros em
“turnaround”, também acolherá o Centro de Ciência e Tecnologias do Mar, da
Universidade do Porto, está em fase de concurso, com um preço base de 28,9
milhões de euros.

-

Novo Terminal Multiusos do Portos de Leixões

Apesar das melhorias em curso neste Terminal, em termos de flexibilidade, este já
entrou em produção, estando a ser utilizado para armazenagem.
Em 2011 está em concretização o quebramento e dragagem de rocha entre as cotas 8,50 m (ZHL) e -10.0 m (ZHL), permitindo que navios de maiores dimensões
demandem este Terminal, respondendo aos requisitos do segmento da carga
contentorizada.
Em 2012 ir-se-á também concluir a pavimentação de cerca de 6 mil metros
quadrados.
Estas facilidades acrescidas, uma vez concluídas, permitirão a plena exploração
portuária deste novo Terminal.

-

Dois novos Rebocadores

No âmbito dos investimentos na área da segurança, essencialmente incidentes no
novo equipamento marítimo, no reforço das estruturas de protecção marítima e na
melhoria do VTS – Vessel Traffic System, destaca-se a aquisição de mais um rebocador
e a substituição de um existente por um novo de maior potência e manobrabilidade.
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Estes novos rebocadores, que representarão um investimento de cerca de 8,5
milhões de euros, permitirão aumentar a segurança operacional das manobras dos
navios, atendendo ao aumento da dimensão destes, serão certificados para “Fire
Fighting” (combate a incêndios com água e espumíferos) e terão, entre outros
elementos, portas anti-fogo e vidro térmico.
A entrada em serviço destes rebocadores recentemente adjudicados está prevista
em Janeiro e Setembro de 2013.
Para fazer face ao grande esforço de investimento, a desenvolver nestes anos, é
intenção da APDL recorrer a financiamento do BEI – Banco Europeu de Investimentos,
o qual nos proporciona condições de financiamento particularmente vantajosas.

Quanto aos principais investimentos a realizar pela APVC no decurso de 2011,
destaque para o início da construção do novo porto de pesca, cujo projecto foi
aprovado pelas entidades competentes e com forte envolvimento de representantes da
comunidade piscatória local. A obra terá financiamento Feder assegurado por
candidatura aprovado no âmbito do programa PROMAR.
Também no início de 2011 se celebrará o contrato de concessão para as marin as da
cidade de Viana.
A previsão para as dragagens de manutenção é de 0,6 milhões de euros, já
substancialmente abaixo do esforço financeiro feito nos dois primeiros anos e que
permitiu alcançar uma acessibilidade marítima segura e franca. No entanto, importa
assegurar e manter o apoio público (PIDDAC) para esta despesa nos próximos anos.
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Leça da Palmeira, 12 de Abril de 2011

O Conselho de Administração

________________________________
João Pedro Soeiro Matos Fernandes

________________________________
Emílio Fernando Brògueira Dias

________________________________
Amadeu Ferreira da Rocha
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CAPÍTULO II - INFORMAÇÃO FINANCEIRA
CONSOLIDADA
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BALANÇO EM 31/12/2010
RUBRICAS
ACTIVO
Activo não cor rente:
Activos fixos t angíveis
Propriedades de investimento
Goodwill
Activos intangíve is
Activos biológicos
Participaçõe s financeiras - MEP
Participaçõe s financeiras - Outros
Accionistas/sócios
Out ros activos financeiros
Activos por impostos diferido s
Activo corrente:
Inventários
Activos biológicos
Clientes
Adiantamentos a forn ecedores
Estados e outros entes públicos
Accionistas/sócios
Out ras contas a receber
Diferimentos
Activos financeiros det idos p/ negociação
Out ros activos financeiros
Activos não correntes detidos p/ venda
Caixa e depósit os bancários
Total do activo
CAP ITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado
Acções próprias
Out ros inst rumentos de capit al próprio
Prémios de emissão
Reservas legais
Out ras reservas
Resultad os transitados
Ajustamen tos em activos finan ceiros
Excedentes de revalorizaçã o
Out ras variações no capital próprio
Resultad o lí quido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não cor rente:
Provisões
Financiament os obtidos
Responsab. p/ benef ícios pós-emprego
Passivos por imposto s diferido s
Out ras contas a pagar
Passivo corrente:
Fornecedores
Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes público s
Accionistas/sócios
Financiament os obtidos
Out ras contas a pagar
Diferimentos
Passivos financ. detidos p/ negociação
Out ros passivos f inanceir os
Passivos não correntes d etidos p/ venda
Total do passivo
Total do capi tal pr ópri o e do passivo

unidade: Euro
NO
TAS

5

6

7

8
9
10
11
12

4

PERÍODOS
31-1 2-2010

31-12-2009

302.6 62.132
821.235
1.089.827
123.702
20.760.444
325.4 57.340

256.9 45.791
868.615
1.800.991
123.702
21.082.973
280.8 22.072

373.972
3.875.124
145.657
2.482.039
61.96 9
19.324.881
26.263.642
351.7 20.982

274.069
4.072.011
86.725
1.961.605
85.029
50.403.906
56.883.345
337.7 05.417

51.035.000
7.252.893
126.5 62.221
38.469.343
1.734.188
63.505.901
288.5 59.546
6.460.812
295.0 20.358

51.035.000
5.062.068
125.4 36.644
22.778.283
62.239.326
266.5 51.321
22.067.766
288.6 19.087

1.770.606
23.359.232
20.081.173
45.211.011

532.811
23.239.646
17.956.426
41.728.883

1.906.346
1.919.357
7.144.629
519.281
11.489.613
56.700.624
351.7 20.982

875.855
8
615.650
4.834.066
1.031.868
7.357.447
49.086.330
337.7 05.417

13

16
17
13

18
10

19
12

10
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DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

unidade: Euro

RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração
Ganhos/perdas imputados de subsidiária s, associadas e empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas
Fornecimentos e serviços externo s
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)
Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor
Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

20

Resultado por acção básico

8
21
22
8
9
17

23
24
5,6
5,6

14

Períodos
2010

20 09

46.144.424
1.595.886
61.578
(833.129)
(10.514.731)
(14.258.973)
(212)
(410.549)
(1.237.795)
5.893.142
(2.112.470)
24.327.171
(18.272.658)
1.525.150
7.579.663
975.691
(56.573)
8.498.781
(2.037.969)
6.460.812
0,63

45.590.788
643.906
65.696
(574.263)
(9.373.884)
1.254.282
(538.527)
(13. 386)
8.275.081
(2.178.220)
43.151.473
(18.386.749)
2.089.211
26.853.935
1.639.098
(205)
28.492.828
(6.425.062)
22.067.766
2,16
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DEMONSTRAÇÃO C ONSOLIDADA DE FLUXOS DE CAIXA
RUBRI CAS

unidade: Euro
Not as

P eríodo s
2010

2009

Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo
Rece bim entos de clie ntes

4 9.07 2.526

50.095. 710

Pagamentos a for necedor es

(9.5 91.4 53)

(14 .457 .361 )

(14.0 08.698)

(15 .473 .453 )

2 5.47 2.375

20.164. 896

Pagamentos ao pessoal
Caixa gerad a pe las operações
Pagamento/recebime nto do imposto sobre o rendimento

(1.5 38.4 53)

88.758

Outr os recebim entos/ pagamentos

(2.9 08.7 56)

(4 .045.820)

2 1.02 5.166

16.207. 833

(60.9 33.541)

(15 .166 .684 )

(6 16.625)

(928 .145 )

Investiment os financeiros

-

-

Outros activo s

-

-

522.803

710. 149

Fluxos de ca ixa das activid ades operacio nais (1)

Fluxos de caixa das actividades de investimento
P agamentos respe itante s a:
Activos fixo s t angí veis
Activos in tangíveis

Rec ebimentos pr ovenie nte s de:
Activos fixo s t angí veis
Activos in tangíveis
Investiment os financeiros
Outros activo s
Subsídios ao investimen to
Ju ro s e rend ime ntos similares
Dividend os

-

-

183.506

560. 563

22.603

-

1 0.52 9.588

7. 759.499

1.07 3.47 3

1. 971.712

-

-

(49.2 18.193)

(5 .092.906)

Fina nciament os obtidos

-

82.013

Realizações de capital e de ou tros instrum ento s de cap ita l pró prio

-

-

Cobe rt ura de prejuízos

-

-

Doaçõe s

-

-

850.000

1. 260.000

Fina nciament os obtidos

-

(117 .510 )

Ju ro s e gast os similare s

(97)

(57 .099 )

Fluxo s de caixa das actividades de in vestime nto (2)

Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Rece bim entos pr ovenientes de:

Outras opera çõ es de Financiam ento
P agamentos respe itante s a:

Dividend os

(3.7 35.9 01)

(3 .023.483)

Redu çõ es de ca pit al e de outros instrumentos de capital próp rio

-

-

Outras opera çõ es de fin anciament o

-

-

(2.8 85.9 98)

(1 .856.079)

(31.0 79.025)

9. 258.848

Fluxo s de caixa das activida des de financiame nto (3 )
V ari ação de cai xa e seus equival entes (1)+ (2)+ (3)
E fe ito das difer enças de câm bio

-

-

Cai xa e seus equivalentes no início do pe ríodo

5 0.40 3.906

41.145. 058

Cai xa e seus equivalentes no fim do perí odo

1 9.32 4.881

50.403. 906
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NOTAS

ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
CONSOLIDADAS
(Montantes expressos em Euros)

1. Identificação da entidade
A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante designada por
“APDL” ou “Empresa”, é a “holding” do Grupo, sendo uma Sociedade Anónima de
capitais exclusivamente públicos, que tem por objecto a administração dos portos do
Douro e Leixões, visando a sua exploração económica, conservação e desenvolvimento.
A área de jurisdição da APDL abrange a faixa marginal do domínio público
marítimo, desde o enfiamento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao
paralelo do farol da Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões e, compreende, além
disso, as duas zonas seguintes:
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;
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.

1.1. Áreas de actuação
Fomentar e promover a actividade portuária nos portos do Douro e Leixões;
Assegurar o regular funcionamento dos portos do Douro e Leixões nas suas
vertentes de ordem económica, financeira e patrimonial, de gestão de efectivos
e de exploração portuária;
Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;
Licenciar exercício da actividade portuária e concessão de serviços públicos
portuários;
Regulamentar as taxas a cobrar pela utilização dos portos e respectivos
serviços;
Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à actividade
portuária; e
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Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários.

1.2. Serviços prestados
Ajudas à navegação;
Gestão de postos de acostagem;
Controle de tráfego marítimo;
Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem, aguada,
recolha de resíduos, energia eléctrica, rebocadores e pilotagem;
Manutenção dos canais de acesso;
Prevenção e combate à poluição no mar;
Sistemas de segurança;
Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;
Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;
Limpeza da área portuária;
Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias,
terraplenos, pipelines, entre outros); e,
Atribuição de concessões (Granéis Líquidos, Contentores, Granéis Sólidos,
Carga Geral Fraccionada, Doca de Recreio, Porto de Pesca e Cais de Gaia).
No âmbito das orientações da política comum de transportes e da política nacional
para o sector marítimo-portuário, a Empresa tem vindo a alterar o modelo de gestão de
autoridade portuária, através do accionamento dos processos de concessão ao sector
privado das operações e infra-estruturas portuárias, com o consequente afastamento da
APDL da área operacional (cada vez mais "Landlord Port" e menos "Tool Port") e
acentuando as funções de controlo e fiscalização e de autoridade portuária. Os prazos
das concessões são, na sua generalidade de 25 anos.
A Empresa tem a sua sede social em Leça da Palmeira, concelho de Matosinhos.

1.3. Empresas incluídas na consolidação
São consideradas empresas subsidiárias aquelas em que as participações de capital
detidas pela APDL são superiores a 50% e/ou em que seja exercido controlo pela
Sociedade.
A sede da empresa subsidiária incluída na consolidação e a proporção do capital
detido directa e indirectamente pela APDL é em 31 de Dezembro de 2010 como segue:
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A APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA (APVC) foi incluída na
consolidação mediante a aplicação do método da integração global.
A APVC é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos, foi criada
através do Decreto – Lei 211/2008, de 3 de Novembro, tendo o mesmo entrado em
vigor 30 dias após a data da sua publicação.
A APVC foi constituída com um capital social de 50 milhares de euros,
integralmente subscrito e realizado pela APDL – Administração dos Portos do Douro e
Leixões, SA, tendo por objecto a administração do porto de Viana do Castelo visando a
sua exploração económica, conservação e desenvolvimento e abrangendo o exercício
das competências e prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham a
ser cometidas.
A Empresa tem competências para:

Atribuição de usos privativos e definição da respectiva utilidade pública para
efeitos de concessão, relativamente aos bens do domínio público que lhe está
afectos, bem como à prática de todos os actos respeitantes à execução,
modificação e extinção de licença ou concessão;
Licenciamento de actividades portuárias de exercício condicionado e concessão
de serviços públicos portuários, podendo praticar todos os actos necessários à
atribuição, execução, modificação e extinção da licença ou concessão, nos
termos da legislação aplicável;
Expropriação por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários, nos termos legais;
Fixação das taxas a cobrar pela utilização, dos serviços neles prestados e pela
ocupação de espaços dominiais ou destinados a actividades comerciais ou
industriais;
Exercer os poderes de autoridade do estado quanto à liquidação e cobrança,
voluntária e coerciva, de taxas que lhe sejam devidas nos termos da lei e, bem
assim, dos rendimentos provenientes da sua actividade, sendo os créditos
correspondentes equiparados aos créditos do Estado e constituindo título
executivo as facturas, certidões de dívida ou títulos equivalentes;
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Protecção das suas instalações e do seu pessoal;
Uso público dos serviços inerentes à actividade portuária e sua fiscalização;
Assegurar, de acordo com o regime legal aplicável, o exercício das atribuições
em matéria de segurança marítima e portuária na sua área de jurisdição.

2. Referencial contabilístico de preparação das
demonstrações financeiras
2.1. Bases de mensuração usadas na preparação das
demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas pela primeira vez no ano 2010 de
acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF). Para o efeito, foi
elaborado um balanço de abertura em 1 de Janeiro de 2009 de acordo com as NCRF, de
forma que fosse possível apresentar as demonstrações financeiras de 2009 para fins
comparativos. Foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e
tomado por base o princípio do custo histórico.
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com o Sistema de
Normalização Contabilística (SNC) requer o uso de estimativas, pressupostos e
julgamentos críticos no processo da determinação das políticas contabilísticas a
adoptar pelo Grupo, com impacto significativo no valor contabilístico dos activos e
passivos, assim como nos rendimentos e gastos do período de reporte.
Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de
Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos eventos e acções
correntes e futuras, os resultados actuais e futuros podem diferir destas estimativas. As
áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou áreas em que
pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações financeiras são
apresentadas na Nota 3.3.

2.2. Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do exercício a que respeitam estas Demonstrações
Financeiras, quaisquer casos excepcionais que implicassem directamente a derrogação
de qualquer disposição prevista pelo SNC.

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras
Os elementos constantes nas presentes demonstrações financeiras são, na sua
totalidade, comparáveis com os do exercício anterior.
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2.4. Reconhecimento, mensuração e divulgação dos activos
adquiridos ou construídos por concessionários de serviço
público e por concessionários de usos privativos de bens
dominiais que revertam para a Administração Portuária
no final dos respectivos contratos
Em Leixões, a quase totalidade das actividades de movimentação de cargas é
exercida por entidades privadas, enquanto que em Viana do Castelo só algumas
daquelas actividades é que o são. Estas são exercidas em áreas de jurisdição das
Empresas, cujo uso está concessionado a entidades privadas, em regime de serviço
público ou de uso privativo, por períodos de tempo fixados nos respectivos contratos
de concessão.
No que diz respeito aos bens adquiridos ou construídos pelos concessionários, os
mesmos revertem, na maioria dos casos, para as Empresas do grupo no final dos
respectivos contratos de concessão. Para o efeito, procedeu-se a um levantamento dos
activos em causa, tendo-se concluído que existe uma elevada complexidade na
determinação do seu justo valor, tendo em consideração as seguintes variáveis:

a vida útil dos activos em função da sua utilização esperada;
a política de manutenção seguida pelos concessionários;
a obsolescência tecnológica;
a incerteza das novas características das operações portuárias e o seu
impacto ao nível dos activos utilizados;
as alterações regulamentares ambientais, de segurança, de eficiência
energética e outras que poderão exigir investimentos de modernização ou
adaptação imprevisíveis;
a taxa de actualização e a incerteza na continuidade do negócio após
finalização da concessão, tudo isto num contexto de um prazo geralmente
longo destas concessões.
Há que ter ainda em consideração que, na maioria dos casos, os activos em questão
não têm um mercado activo que permita a comparação dos valores estimados. Assim,
considerando a impossibilidade de uma mensuração fiável, mas com o intuito de uma
total transparência das contas, o grupo procede à divulgação dos activos que, ao abrigo
dos contratos de concessão, revertam no final dos respectivos contratos para as
empresas do grupo.

41

Relatório e Contas Consolidadas 2010

CON CESSÕES E LICENÇAS DO PORTO DE LEIXÕES

Desi gnação legal da empresa

Data de
início

Prazo

Bens da concessão

Valor
escriturado
2010

Observações

(1.000 Euros)
Concessões de Serviço Público
TCL - TERMINAL DE CONTENTORES DE LEIXÕES, S.A.

01-05-2000

25 anos

Equipamentos de movimentaç ão:
pórticos, empilhador es, spreaders
e outros.

22.101,9

Activo Intangível

TCGL - TERMINAL DE CARGA GERAL E DE GRANÉIS DE
LEIXÕES, S.A.

01-07-2001

25 anos

Equi pamentos de
movimentação:gui ndastes , gruas;
empilhadores e outros.

11.261,8

Activo Intangível

25 anos

Camiões, pás carregadoras,
empilhadores, viaturas ligeir as,
bandas transportadoras,
elevadores, balanças, básculas e
outros.

1.018,9

Actifo Fixo (1.004,2
mil euros ) e
Intangível (14,8 mil
euros )

24.313,8

Activo Fixo

SILOS DE LEIXÕES UNIPESSOAL LDA.

05-01-2007

Concessões e Lice nças de Us o Privativo

PETROGAL, S.A.

28-03-2006

25 anos

Linhas carga/descarga, tubagens,
braços carga, edifíci os, tanques
para águas lastr o e refugos,
central contra incêndios , central de
bombagem, central de água doce,
central de ar comprimido, postos
de tr ansformação

CEPSA - COMPANHIA PORT UGU ESA DE PETRÓLEOS, S.A.

13-07-1988

25 anos

Depósitos de combustíveis

34,6

Activo Fixo

E.D. & F. MAN PORTUGAL LDA.

01-01-2001

15 anos

Depósito para mel aços

120,7

Activo Fixo

a)

a)

3.777,9

Activo Fixo Tangív el

SECIL - COMPANHIA GERAL DE C AL E CIMENTO, S.A.

17-05-2001

15 anos

DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS S.A

27-01-1995

25 anos

Silos de armazenagem de
cimento, edifícios de apoio,
tubagens, básculas.
Edifício nova lota e servi ços
gerais; pavilhões antiga lota do
arrasto e artesanal; edifício
serviços adminis trati vos;
entreposto de congelação

CONCESSÕES DO PORTO DE VIANA DO CASTELO
Esta leiros Na vais de Via na do Castelo, S.A.:

01-04-1981

SECIL – Compa nhia Geral de Cal e Cimento, S.A.:

5 anos
12-02-1990 (renovável
por iguais
períodos)

50 anos

Câmara Municipal de Viana do Castelo:

15-02-2001

30 anos

Galp Com erc ializa ção Portugal, Lda.:

08-10-1997

25 anos

Docas secas, cais de amarração,
bacia de aprestamento, edifícios, 2
fábri cas, terraplenos,
infraestruturas e equipamentos
fixos
Ar mazém e demai s instalações e
infraestruturas que constituem o
terminal de recepção,
armazenagem e distribuição de
cimento
Edifícios e armazéns de diversa
natureza, infraestruturas e
equipamentos fixos existentes no
Parque Empresarial da Praia
Norte
Si los, instalações de apoio,
equipamentos fixos e
infraestruturas que constituem o
terminal de recepção,
armazenamento, ensacamento e
comerci alização de asfaltos

a) Até à data de conclusão deste relatório a SECIL não deu resposta à informação solicitada.

2.5. Adopção pela primeira vez das NCRF – divulgação
transitória
O Grupo adoptou as NCRF, emitidas e em vigor à data de 31 de Dezembro de 2010,
tendo aplicado estas normas retrospectivamente para todos os períodos apresentados.
A data de transição é 1 de Janeiro de 2010. O Grupo preparou o seu balanço de
abertura com referência a 1 de Janeiro de 2009, para efeitos de apresentação dos valores
comparativos relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 no mesmo
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normativo contabilístico utilizado nas demonstrações financeiras do exercício findo em
31 de Dezembro de 2010.
Os critérios de reconhecimento, valorização e depreciação adoptados no normativo
contabilístico anterior são equiparáveis aos do modelo nas NCRF, pelo que não foram
sujeitos a ajustamento.

2.5.1. Reconciliação dos ajustamentos de transição para as NCRF
Em 31 de Dezembro de 2009 e 1 de Janeiro de 2009, a adopção dos princípios e
políticas contabilísticas de acordo com as NCRF teve o seguinte efeito nas
demonstrações financeiras.

(i) Reconciliação do capital próprio
O montante total do ajustamento à data de transição reflecte o diferencial registado
nas demonstrações financeiras decorrente da conversão para as NCFR. Os
ajustamentos estão registados na rubrica “Primeira adopção de novo referencial
contabilístico” do mapa de demonstração das alterações do capital próprio do ano
2009.

Ajust.
Capital próprio POC
Reclassificação dos subsídios não reembolsáveis
para capital próprio
Desreconhecimento de activos intangíveis
Desreconhecimento de subsídios não
reembolsáveis associados a activos intangíveis
desreconhecidos
Desreconhecimento de reparações correntes que
no normativo POC se encontravam capitalizadas
Reconhecimento de imparidade sobre saldos a
receber de clientes
Reconhecimento de ganhos actuarias
Outros ajustamentoe
Impostos diferidos - Efeito fiscal dos ajustamentos
acima
Total dos ajustamentos
Capital próprio SNC

2

31.12.09

01.01.09

238.501.884

203.987.759

64.911.530

62.791.630

3
4

(507.155)
204.467

(536.109)
184.500

5

(179.135)

(497.853)

6

(119.088)

(115.845)

7

2.441.315
(1.029)
(16.633.702)

3.321.517
(17.264.178)

50.117.203

47.883.662

288.619.087

251.871.421

8

(ii) Reconciliação do resultado líquido
Para o exercício de 2009, a adopção de princípios e políticas contabilísticas de
acordo com as NCRF teve o seguinte impacto nos resultados líquidos:
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Ajust.
Resultado Líquido POC

31.12.09
21.801.476

Des reconhecim ento de activos intangíveis

3

28.954

Des reconhecim ento de subs ídios não
reembols áveis
Efeito do des reconhecimento de reparações
correntes que no normativo POC se
encontravam capitalizadas
Impactos da adopção do SNC pela s ubsidiária
APVC
Reconhecim ento de imparidade sobre saldos
a receber de clientes
Impos tos diferidos - Efeito fiscal dos
ajus tamentos acima

4

19.967

5

1

318.718
(1.541)

6

(3.243)

8

(96.565)

Total dos ajustamentos
Resultado líquido SNC

266.290
22.067.766

(iii) Alterações à Demonstração Consolidada dos Fluxos de Caixa
As alterações à demonstração dos fluxos de caixa não foram consideradas
significativas para divulgação.
Detalhe dos ajustamentos
Os ajustamentos acima referidos na reconciliação do capital próprio consolidado e
do resultado líquido consolidado, resultam das diferenças quantitativas identificadas
entre o normativo POC e o SNC, as quais podem ser resumidas, como segue:
Ajustamento 1 – Subsídiárias - Método da equivalência patrimonial:
As participações em empresas subsidiárias deverão ser reconhecidas pelo Método
de Equivalência patrimonial, método esse que já era utilizado pela APDL no normativo
contabilístico anterior (Plano Oficial de Contabilidade). Contudo, o valor da
participação financeira na subsidiária Administração do Porto de Viana do Castelo,
S.A. foi ajustado, por contrapartida de capitais próprios (Ajustamentos em activos
financeiros), pelas variações patrimoniais ocorridas na referida subsidiária, decorrentes
da transição para o SNC.
Ajustamento 1 – Subsídios ao investimento:
Segundo o parágrafo 12 da NCRF 22 – Contabilização dos Subsídios do Governo e
Divulgação de Apoios do Governo – os subsídios do Governo não reembolsáveis
relacionados com activos tangíveis e intangíveis, devem ser inicialmente reconhecidos
nos Capitais Próprios, sendo que, neste caso, deverão ser imputados, numa base
sistemática, como rendimento, durante os períodos necessários para serem
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balanceados com os gastos relacionados que pretende que se compensem. Assim, na
transição, o grupo procedeu à reclassificação dos subsídios ao investimento para a
rubrica dos Capitais próprios “Outras variações no capital próprio”, os quais, no
normativo contabilístico anterior (POC), encontravam-se evidenciados no passivo, na
rubrica “Proveitos diferidos”.
Ajustamento 3 – Desreconhecimento de activos intangíveis
No normativo POC, foram capitalizados custos incorridos com projectos que, à
luz da NCRF 6 – Activos Intangíveis, não qualificam como tal, por constituírem custos
de “pesquisa” ou por não ser possível mensurar com fiabilidade os benefícios
económicos futuros que decorrem dos mesmos. Nas circunstâncias, os mesmos foram
desreconhecidos na transição para o SNC.
Ajustamento 4 – Desreconhecimento de subsídios
Alguns dos activos intangíveis desreconhecidos na transição para o SNC
tinham sido parcialmente financiados por subsídios não reembolsáveis. Assim, os
mesmos foram, também, desreconhecidos na transição.
Ajustamento 5 – Desreconhecimento de montantes capitalizadas no normativo
contabilístico POC:
No normativo contabilístico POC, o Grupo capitalizou um conjunto de
reparações em activos fixos tangíveis, as quais, tendo em consideração o referido no
parágrafo 13 da NCRF 7, deveriam ter sido reconhecidas nos resultados do exercício
em que foram incorridas, pelo facto de se tratarem de reparações correntes.
Ajustamento 6 – Ajustamentos sobre saldos a receber de clientes
Na transição para o SNC, o Grupo optou por reconhecer imparidade total sobre
alguns saldos a receber de clientes. No normativo POC, já existia imparidade
reconhecida sobre esses mesmos saldos. Contudo, a mesma não abrangia ainda a
totalidade do saldo.
Ajustamento 7 – Ganhos e perdas actuariais não reconhecidas
A NCRF 3 inclui uma isenção relativa ao reconhecimento da totalidade das
perdas/ (ganhos) actuariais diferidos fora do balanço, nas demonstrações financeiras.
A APDL optou pela aplicação desta isenção na data da transição, pelo que a totalidade
dos ganhos e perdas actuariais não reconhecidos foram imputados, na sua totalidade, a
capitais próprios.

Ajustamento 8 – Impostos diferidos
O imposto diferido registado na transição refere-se ao impacto dos
ajustamentos referidos nos pontos anteriores tendo em conta o valor contabilístico das
rubricas e a sua base fiscal.
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(i)
A existência de subsídios atribuídos ao grupo não traduz um aumento
do capital próprio consolidado absoluto, uma vez que os mesmos são sujeitos a
tributação. Consequentemente, a quantia contratualizada com a entidade gera um
enriquecimento da mesma quanto à parcela líquida de imposto e, também, a
necessidade de efectuar o reconhecimento do passivo fiscal (passivo por imposto
diferido) que lhe está associado, o qual vai sendo revertido na proporção do subsídio
reconhecido como rendimento no período.
(ii)
De acordo com o novo Código do Imposto sobre o Rendimento das
Pessoas Colectivas, os ajustamentos de conversão com efeitos em capitais próprios,
decorrentes da adopção, pela primeira vez, do SNC, que sejam considerados
fiscalmente relevantes, resultantes do reconhecimento de activos concorrem, em partes
iguais, para a formação do lucro tributável em 2010 e nos quatro exercícios seguintes.

3. Principais políticas contabilísticas
3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das
demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da
continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Grupo,
mantidos de acordo com os princípios de contabilidade geralmente aceites em
Portugal.

3.2. Conversão cambial
3.2.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras do Grupo e respectivas notas deste anexo, são
apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário.
(i) Transacções e saldos
As transacções em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional
utilizando as taxas de câmbio à data das transacções. Os ganhos ou perdas cambiais
resultantes dos pagamentos e recebimentos das transacções bem como da conversão
pela taxa de câmbio à data do balanço, dos activos e dos passivos monetários
denominados em moeda estrangeira, são reconhecidos na demonstração dos resultados
na rubrica de gastos de financiamento, se relacionadas com empréstimos, ou em outros
ganhos ou perdas operacionais, para todos os outros saldos e transacções.
(ii) Cotações utilizadas
O Grupo, nos exercícios de 2010 e 2009, não efectuou quaisquer transacções em
moeda estrangeira.

3.3. Principais estimativas e julgamentos apresentados
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras do
Grupo são continuamente avaliados, representando à data de cada relato a melhor
estimativa da Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a experiência
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acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se
acreditam ser razoáveis.
A natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações
que haviam sido alvo de estimativa possam, para efeitos de relato financeiro, vir a
diferir dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um
risco significativo de originar um ajustamento materialmente relevante no valor
contabilístico de activos e passivos no decurso do período seguinte são as que seguem:
(i) Provisões
O Grupo analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos
passados e que devam ser objecto de reconhecimento ou divulgação.
A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de recursos
internos necessários para o pagamento das obrigações poderá conduzir a ajustamentos
significativos, quer por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo futuro
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes.
(ii) Activos fixos tangíveis e intangíveis
A determinação das vidas úteis dos activos, bem como o método de depreciação a
aplicar, é essencial para determinar o montante das depreciações a reconhecer na
demonstração dos resultados de cada exercício.
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do
Conselho de Administração para os activos e negócios em questão, considerando
também as práticas adoptadas por empresas do sector ao nível internacional.
(iii)

Imparidade

A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela
ocorrência de diversos eventos, muitos dos quais fora da esfera de influência do
Grupo, tais como: a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital, bem
como por quaisquer outras alterações, quer internas quer externas, ao Grupo.
A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa
futuros e a determinação do justo valor de activos implicam um elevado grau de
julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação e avaliação dos
diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto
aplicáveis, vidas úteis e valores residuais.

3.4. Principais princípios contabilísticos e critérios
valorimétricos adoptados
Os principais princípios contabilísticos e critérios valorimétricos utilizados na
preparação das demonstrações financeiras foram os seguintes:

3.4.1. Activos fixos tangíveis
Os activos fixos tangíveis (incluindo os bens de domínio público) integrados 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”.
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Os activos fixos tangíveis adquiridos subsequentemente encontram-se valorizados
pelo custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas por
imparidade acumuladas.
O custo de aquisição inclui o preço de compra do activo, os impostos não
dedutíveis, despesas de transporte, de montagem e preparação do activo até que se
encontre em condições de utilização.
Os custos incorridos com empréstimos obtidos para a construção de activos
tangíveis, quando existem, são reconhecidos como parte do custo de aquisição do
activo.
Os custos subsequentes incorridos que aumentem a vida útil, a capacidade ou a
performance dos activos são reconhecidos no custo do activo. Incluem-se neste ponto,
os custos com as revisões periódicas obrigatórias dos rebocadores.
Os encargos com as reparações e a manutenção de natureza corrente são registados
como gastos do período em que são incorridos. As reparações periódicas obrigatórias
que aumentam a utilidade económica dos activos fixos tangíveis (equipamentos) são
reconhecidas como itens de activo fixo tangível e depreciados durante o período de
duração das mesmas.
As depreciações e 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 25/2009), as que permitam a depreciação do
activo, durante a sua vida útil estimada. Os bens objecto do processo de avaliação
patrimonial acima referido são depreciados em função do período de vida útil
atribuído naquele processo.
As taxas de depreciação utilizadas correspondem às seguintes vidas úteis
estimadas médias, em anos:

Os terrenos não são objecto de depreciação.
Os activos 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 activo fixo e a correspondente
responsabilidade é registada no passivo. Os juros incluídos no valor das rendas são
registados como gastos de financiamento na demonstração de resultados do período a
que respeitam.
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Os valores residuais, as vidas úteis esperadas e os métodos de depreciação são
revistos periodicamente e ajustados, se apropriado, à data do balanço, para que as
depreciações praticadas estejam em conformidade com os padrões de consumo dos
activos. Alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa
contabilística e são aplicadas prospectivamente.
O abate ou alienação dos activos fixos tangíveis gera ganhos ou perdas que são o
resultado da diferença entre o valor escriturado e o valor de realização. O valor de
realização compreende a contrapartida recebida pela venda, troca de activos ou
indemnizações recebidas por sinistros. Os ganhos ou perdas gerados são registados na
demonstração dos resultados do período nas rubricas, respectivamente, “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.
Sempre que existam indícios de perda de valor dos activos fixos tangíveis, são
efectuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo, e
quando necessário registar uma perda por imparidade.

3.4.2. Propriedades de investimento
As propriedades de investimento foram objecto de uma avaliação patrimonial
reportada a 31 de Dezembro de 1998 sendo depreciadas em função do período de vida
útil atribuída na referida avaliação.
As propriedades de investimento encontram-se escrituradas pelo custo que é igual
ao valor de custo menos as depreciações acumuladas e quaisquer perdas por
imparidade acumuladas.
As depreciações 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 25/2009), as que permitam a depreciação da propriedade,
durante a sua vida útil estimada. Os terrenos classificados nesta categoria também não
são sujeitos a depreciações.
Os encargos com as reparações e a manutenção de natureza corrente são registados
como gastos do período em que são incorridos. As intervenções que aumentam a
utilidade económica das propriedades são depreciadas durante o período de duração
das mesmas.
Sempre que existam indícios de perda de valor das propriedades de investimento,
são efectuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável do activo,
e quando necessário registar uma perda por imparidade.
O abate ou alienação das propriedades de investimento gera ganhos ou perdas que
são o resultado da diferença entre o valor escriturado e o valor de realização. O valor
de realização compreende a contrapartida recebida pela venda, troca de activos ou
indemnizações recebidas por sinistros. Os ganhos ou perdas gerados são registados na
demonstração dos resultados do período nas rubricas, respectivamente, “Outros
rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

3.4.3. Activos intangíveis
Os activos intangíveis compreendem essencialmente licenças de programas de
computador e programas desenvolvidos internamente. Os activos são registados pelo
seu valor de aquisição, acrescido de todos os custos incorridos até à data da sua
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entrada em utilização. Os custos compreendem os serviços de fornecedores, impostos
não dedutíveis, custos com mão-de-obra interna e consumos de materiais.
Estes activos são amortizados pelo método das quotas constantes, em duodécimos,
durante um período de 3 a 6 anos. Caso não tenham uma vida útil definida, então não
são amortizados.
Os custos com a manutenção dos activos intangíveis são reconhecidos como gastos
do período.
O valor escriturado corresponde ao custo menos as depreciações acumuladas e
perdas por imparidade acumuladas.

3.4.4. Participações financeiras - Subsidiárias
Subsidiárias são todas as entidades sobre as quais a Empresa tem o poder de
decidir sobre as políticas financeiras ou operacionais, a que normalmente está
associado o controlo, directo ou indirecto, de mais de metade dos direitos de voto. A
existência e o efeito de direitos de voto potenciais que sejam correntemente exercíveis
ou convertíveis são considerados na avaliação do controlo que a Empresa detém sobre
uma entidade.
As participações financeiras em empresas subsidiárias em que o grupo exerce o
controlo são consolidadas pelo método de consolidação integral desde a data em que o
grupo assume o controlo sobre as suas actividades financeiras e operacionais até ao
momento em que esse controlo cessa.
A aquisição de subsidiárias é registada pelo método de compra. O custo de uma
aquisição é mensurado pelo justo valor dos bens entregues, instrumentos de capital
emitidos e passivos incorridos ou assumidos na data de aquisição acrescido dos custos
directamente atribuíveis à aquisição. Os activos identificáveis adquiridos e os passivos
e passivos contingentes assumidos numa concentração empresarial, são mensurados
inicialmente ao justo valor na data de aquisição, independentemente da existência de
interesses minoritários. O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor da
participação da Empresa nos activos identificáveis adquiridos é registado como
goodwill. Se o custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos da
subsidiária adquirida, a diferença é reconhecida directamente na demonstração dos
resultados consolidados.
Transacções, saldos e ganhos não realizados em transacções com empresas do
grupo são eliminados. Perdas não realizadas são também eliminadas, mas
consideradas como um indicador de imparidade para o activo transferido.
As políticas contabilísticas das subsidiárias são alteradas, sempre que necessário,
de forma a garantir, que as mesmas são aplicadas de forma consistente por todas as
empresas do grupo.

3.4.5. Inventários
Os inventários são constituídos pelos materiais ou consumíveis aplicados nas
prestações de serviços e nas actividades internas de manutenção e conservação. São
reconhecidas inicialmente ao custo de aquisição, o qual inclui todas as despesas
suportadas com a compra, transportes e impostos não dedutíveis. O valor escriturado é
o mais baixo entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido.
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Os consumos de existências são determinados com base no método do custo médio
ponderado.

3.4.6. Contas a receber
As rubricas de Clientes e Outras contas a receber são reconhecidas inicialmente ao
justo valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido de
ajustamentos por imparidade (se aplicável). As perdas por imparidade dos clientes e
contas a receber são registadas, sempre que exista evidência objectiva de que os
mesmos não são recuperáveis conforme os termos iniciais da transacção.

As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos
resultados, em “Ajustamento de contas a receber”, sendo subsequentemente revertidas
por resultados, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

3.4.7. Caixa e depósitos bancários
O caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos à ordem, os depósitos
a prazo e os títulos negociáveis com elevada liquidez. São considerados de elevada
liquidez os depósitos e títulos que possam ser liquidados até três meses. Os
descobertos bancários são reconhecidos na rubrica do passivo “Financiamentos
obtidos”.
i.

Caixa

Compreende as notas, moedas e cheques não depositados. Os valores em moeda
estrangeira são valorizados pela cotação no último dia útil do ano. A diferença,
positiva ou negativa é reconhecida nos resultados do exercício.
ii. Depósitos a prazo
Os depósitos a prazo nesta rubrica são desmobilizáveis a qualquer momento. Os
juros auferidos são reconhecidos como rendimento do período a que se refere,
independentemente do seu recebimento posterior.
iii. 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
rendimento do período, independentemente do seu recebimento posterior.

3.4.8. Capital realizado
As acções ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos directamente
atribuíveis à emissão de novas acções ou opções são apresentados no capital próprio
como uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido.

3.4.9. Subsídios e apoios do governo
O Grupo reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia ou
organismos semelhantes apenas quando existir segurança que o Grupo cumprirá com
as condições inerentes à sua atribuição e que os subsídios serão recebidos.
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Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente na
rubrica de capital próprio “Outras variações de capital”, sendo subsequentemente
creditados na demonstração dos resultados numa base pro-rata da depreciação dos
activos a que estão associados.
Os subsídios à exploração são reconhecidos como rendimentos na demonstração
dos resultados no mesmo período em que os gastos associados são incorridos e
registados.

3.4.10. Provisões
As provisões são reconhecidas quando o Grupo tem um compromisso legal ou
decorrente de uma decisão formal da gestão, resultante de eventos passados e sempre
que seja provável que venha a resultar num despender de recursos para cumprir esse
compromisso, e a estimativa possa ser realizada com razoável fiabilidade.
A provisão é mensurada pelo valor presente e pode ser actualizado de acordo com
a taxa de desconto aplicável. O aumento da provisão decorrente da passagem do
tempo é reconhecido na demonstração de resultados do período.
Se o motivo da criação da provisão diminuir ou for extinto, então a provisão será
revertida na mesma proporção. A reversão é reconhecida na demonstração de
resultados do período.
O Grupo não regista provisões para perdas operacionais futuras.

3.4.11. Financiamentos obtidos
Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de
custos de transacção e montagem incorridos. Os financiamentos são subsequentemente
apresentados ao custo amortizado sendo a diferença entre o valor nominal e o justo
valor inicial reconhecida na demonstração dos resultados, na rubrica “Juros e gastos
similares suportados”, ao longo do período do empréstimo, utilizando o método da
taxa de juro efectiva.
Os financiamentos obtidos são classificados no passivo corrente, excepto se o
Grupo possuir um direito incondicional de diferir o pagamento do passivo por, pelo
menos, 12 meses após a data do balanço, sendo neste caso classificados no passivo não
corrente.

3.4.12. Benefícios dos empregados
Os benefícios aos empregados podem ser de curto prazo ou pós-emprego.

1. Benefícios a curto prazo
A APDL reconhece a responsabilidade com as remunerações a pagar no ano
seguinte relativas ao subsídio de férias e ao mês de férias e os respectivos encargos.
Esta responsabilidade constitui um direito dos trabalhadores vencido a 31 de
Dezembro de cada ano. Os montantes das responsabilidades são mensurados numa
base não descontada.
As responsabilidades a curto prazo são reconhecidas no balanço, na rubrica
“Outras contas a pagar” do passivo corrente.
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2. Benefícios pós-emprego
Pensões de reforma
O Grupo 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. O
Grupo possui ainda uma responsabilidade relacionada com o pagamento de pensões
vitalícias de sobrevivência e de sangue a alguns aposentados.

As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações, são estimadas
anualmente por actuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da
unidade projectada. O valor presente da obrigação do benefício definido é
determinado pelo desconto dos pagamentos futuros dos benefícios, utilizando a taxa
de juro de obrigações de “rating” elevado denominadas na mesma moeda em que os
benefícios serão pagos e com uma maturidade que se aproxima das da
responsabilidade assumida.
O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com
benefícios de reforma, corresponde ao valor presente da obrigação do benefício
determinado à data de balanço, juntamente com ajustamentos relativos a custos de
serviços passados.
Benefícios de acção social pós-emprego (assistência médica-medicamentosa e
assistência hospitalar)
Até ao exercício de 2009, o Grupo tinha como responsabilidade o pagamento da
assistência médica-medicamentosa e hospitalar, não só aos colaboradores que
integravam os quadros do Grupo até 2 de Dezembro 1998, como também aos seus
cônjuges e filhos até à idade legal do benefício. Contudo, durante o exercício de 2009,
todos os trabalhadores, subscritores da Caixa Geral de Aposentações, foram inscritos
na ADSE – Assistência na Doença aos Servidores Civis do Estado (ADSE), incluindo
cônjuges e filhos que reuniam as necessárias condições, assim como a generalidade dos
aposentados, e respectivo agregado familiar. As obras sociais, como um sistema
complementar de saúde para todos beneficiários, continuaram a manter as suas
valências disponíveis no Centro de Assistência

As responsabilidades assumidas referentes à assistência médica constituem um
plano de benefícios definido que não se encontra fundeado, estando as
responsabilidades cobertas por provisão específica.
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A mensuração e reconhecimento das responsabilidades com o plano de Assistência
Médica são idênticos ao referido para o benefício de complementos de reforma
apresentado acima.

Reconhecimento dos desvios actuariais
Os desvios actuariais resultam de ajustamentos de experiência e alterações nos
pressupostos actuariais.
O Grupo reconhece todos os ganhos e perdas actuariais apurados, de acordo com o
método do “corredor”. A aplicação do método do corredor prevê o diferimento fora do
balanço dos desvios actuariais que se situem dentro do intervalo de +/- 10% do maior
entre o justo valor dos activos do plano e o valor presente das responsabilidades. Os
desvios actuariais que excedam a banda dos +/- 10% são registados nos resultados do
exercício, amortizados pelo período médio de prestação de serviço dos empregados.

3.4.13. Gastos e rendimentos
Os gastos e rendimentos são registados no período a que se referem,
independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio
contabilístico da especialização dos exercícios. As diferenças entre os montantes
recebidos e pagos e os correspondentes réditos e gastos são reconhecidas como activos
ou passivos, se qualificarem como tal.

3.4.14. Rédito
O rédito corresponde ao justo valor do montante recebido ou a receber relativo aos
serviços prestados no decurso normal da actividade da APDL. O rédito é registado
pelo montante líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos
financeiros atribuídos.

3.4.15. Imposto sobre o rendimento
A partir do período de 2009, inclusive, a APDL 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 APDL e pela
sua subsidiária APVC – Administração do Porto de Viana do Castelo, SA. As empresas
que se englobam no perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e
registam o imposto sobre o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica
individual. Caso sejam apurados ganhos na aplicação deste regime, estes são
registados como um rendimento da APDL.
O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto diferido. O
imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base nos resultados líquidos,
ajustados em conformidade com a legislação fiscal vigente à data das demonstrações
financeiras O imposto diferido é calculado com base nas diferenças temporárias entre
os valores contabilísticos dos activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a
determinação do imposto diferido é utilizada a taxa de imposto em vigor, ou outra taxa
já conhecida, que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporárias
serão revertidas.
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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 gastos ou rendimentos do período, 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.

3.4.16. Passivos e dispêndios de carácter ambiental
São reconhecidas provisões para Matérias ambientais sempre que o Grupo tenha
uma obrigação legal ou construtiva, como resultado de acontecimentos passados,
relativamente à qual seja provável que uma saída de recursos se torne necessária para a
liquidar, e possa ser efectuada uma estimativa fiável do montante dessa obrigação.
O Grupo incorre em dispêndios e assume passivos de carácter ambiental. Assim, os
dispêndios com equipamentos e técnicas operativas que assegurem o cumprimento da
legislação e dos regulamentos aplicáveis, bem como a redução dos impactos
ambientais para níveis que não excedam os correspondentes a uma aplicação viável
das melhores tecnologias disponíveis desde as referentes à minimização do consumo
energético, das emissões atmosféricas, da produção de resíduos e do ruído, são
capitalizados quando se destinem a servir de modo duradouro a actividade do Grupo,
e se relacionem com benefícios económicos futuros, permitindo prolongar a vida útil,
aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos
pelo Grupo.
Em relação aos encargos de carácter ambiental o Grupo, no âmbito do
desenvolvimento da sua actividade incorre em diversos encargos de carácter
ambiental, os quais, dependendo das suas características, estão a ser capitalizados ou
reconhecidos como um custo nos resultados operacionais do período.
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
pelo Grupo, são capitalizados.

3.4.17. Eventos subsequentes
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação
adicional sobre condições que existiam à data do balanço são reflectidos nas
demonstrações financeiras.
Os eventos ocorridos após a data do balanço que proporcionem informação sobre
condições que ocorram após a data do balanço são divulgados no anexo às
demonstrações financeiras, se forem materialmente relevantes.

4. Caixa e depósitos bancários
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Descrição
Caixa:
Notas e moedas (Euros)
Notas e moedas estrangeiras
Depósitos bancários:
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Total

2010

2009

7.327
7.327
-

42.457
42.457
-

2.512.555
16.805.000

941.449
49.420.000

19.324.882

50.403.907

Os meios financeiros líquidos são totalmente constituídos por valores em euros. Os
depósitos a prazo são mobilizáveis num prazo inferior a três meses.

5. Activos fixos tangíveis
Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os movimentos
ocorridos no valor dos activos fixos tangíveis e nas respectivas depreciações foram os
seguintes:
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Ac tivos fixos tangíve is

Quantias b ru ta s
escrituradas

Em 01.01.2009

Edifícios
e outr as construções

Terrenos e
recursos
naturais

Terrenos

Adições

20.571.909

20.571.909
99.348

Revalorizações
Transferências

Eq uipamento
de tr anspo rte

Outr os
activos fixos
tangíveis

Eq uipam ento
adm inistr ativo

Edifícios

De pr eciações e p er das
por im paridade
acu muladas
Quantias líqu idas
escrituradas

Eq uipam ento
básico

397.918

Activo s fixos
tangíveis em
cur so

Totais

296.723.891

7.928.838

806.921

9.532.924

1.858.784

(98.099.495)

(4.738.503)

(721.192)

(7.992.264)

(1.385.968)

198.624.396

3.190.335

85.729

1.540.660

472.816

29.683.424

254.169.269

10.895.246

16.749.697

4.820.212

547.252

303.331

84.308

55.803.820

1.103.525

112.679

184.067

19.405.100

180.107

327.556

29.683.424

367.106.691

(112.937.422)

57.204.091
(20.310.681)

Reclassificações para activos não correntes
detido s para venda

Alienaç ões, sinis tros e abates

(422.474)

(204.562)

(1.654.892)

(3.452)

(2.285.380)

Outras alterações
Depreciações

(14.609.890)

(1.411.481)

138.985

776.389

(224.868)

Perdas por imparidade

(52.562.885)

(572.222)

-

(64.230)

(66.573)

(295.110)

(53.561.021)

376.753.023

9.759.722

602.359

8.621.597

2.123.708

20.267.989

438.775.099

Quantias b ru ta s
escrituradas
Em 31.12.2009
(01.01.2010)

De pr eciações e p er das
por im paridade
acu muladas
Quantias líqu idas
escrituradas

20.646.701

(15.330.865)

-

-

(165.272.270)

(6.722.207)

(582.207)

(7.280.105)

(1.677.409)

(295.110)

(181.829.307)

20.646.701

-

211.480.753

3.037.515

20.152

1.341.493

446.299

19.972.879

256.945.791

2.505.573

791.317

308.398

-

56.474.425

60.079.713

3.813.412

1.154.627

-

-

(6.242.691)

Adições

Revalorizações

-

Transferências

1.274.652

Reclassificações para activos não correntes
detido s para venda

-

Alienaç ões, sinis tros e abates

(1.359)

(351.154)

(111.036)

(678)

(15.283.994)

(590.213)

92.204

(610.708)

(464.227)

Outras alterações

-

Depreciações
Perdas por imparidade
Quantias b ru ta s
escrituradas
Em 31.12.2010

De pr eciações e p er das
por im paridade
acu muladas
Quantias líqu idas
escrituradas

-

(150.018)

-

(16.542.729)

2.748.080

(399.099)

29.894

31.428

233.281

2.643.584

21.921.353

-

383.070.649

11.354.512

491.323

8.929.317

2.123.708

70.499.723

498.390.584

-

-

(177.808.185)

(7.711.518)

(490.003)

(7.860.918)

(1.795.999)

(61.829)

(195.728.452)

21.921.353

-

205.262.464

3.642.993

1.320

1.068.399

327.709

70.437.894

302.662.132

A maioria dos edifícios e construções que integram o activo fixo tangível do Grupo
foram edificados em terrenos do domínio público do Estado afecto ao Grupo.
Objectivando esta realidade específica, enumera-se de seguida o peso relativo destes
bens construídos em terrenos do domínio público:
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Conforme referido nas Notas 3.3 (ii) e 3.4.1, os activos fixos tangíveis e activos
intangíveis da subsidiária Administração do Porto de Viana do Castelo, SA são
testados anualmente para determinação de imparidade, pelo facto do valor pelo qual
os mesmos se encontram escriturados não ser totalmente recuperável. Tendo em
consideração as actividades desenvolvidas por esta subsidiária, com natureza de
serviço público, o valor recuperável resultante dos testes de imparidade, corresponde
ao valor de uso dos activos. Assim, no final do exercício de 2009, em função dos testes
realizados por esta subsidiária, baseados em projecções futuras de cash-flows, foi
reconhecida uma perda por imparidade sobre os referidos activos no montante de
€53.581.059. No final do exercício de 2010, em função da actualização dos referidos
estudos, a perda por imparidade, em termos líquidos, foi revertida em €2.650.728.
Por se tratar de uma imparidade do negócio, a alocação da mesma é efectuada
numa, base pro-rata, pelo valor dos activos fixos tangíveis e activos intangíveis, da
seguinte forma:
(i) Bens adquiridos pela APVC após a data da constituição:
O reforço e/ou reversão da imparidade é registada em resultados.
(ii) Bens que transitaram da esfera do IPTM, e integrados na Subsidiária:
O reforço e/ou reversão da imparidade é registada em capitais próprios. Em
termos jurídicos a “Reserva de Constituição” resultante da integração dos bens que
transitaram do IPTM não é passível de distribuição, podendo ser, contudo, utilizada
em aumentos de capital ou cobertura de prejuízos, pelo que o registo das variações de
imparidade dos activos que lhe deram origem, são registados numa subconta desta
rubrica
Pelo facto dos estudos levados a cabo com vista à determinação do valor do
negócio e, consequentemente, da imparidade a reconhecer sobre os activos fixos
tangíveis e activos intangíveis em uso pela Empresa ter levado em consideração (i) os
investimentos em curso e a realizar a médio prazo e (ii) que a realização de tais
investimentos só serão possíveis caso os mesmos venham a ser financiados por
subsídios não reembolsáveis, a perda por imparidade encontra-se, também, a ser
imputada aos activos fixos tangíveis que no final de cada relato financeiro se
encontram em curso.
Assim durante o exercício de 2010, os movimentos registados nas demonstrações
financeiras consolidadas, relacionados com a imparidade reconhecida sobre os activos
fixos tangíveis e intangíveis da APVC, analisa-se como segue:

31.12.2009
Activos transferidos do IPTM
Tangível
Intangível
Activos adquiridos após a
constituição da Empresa
Tangível
Intangível

Reforço por
resultados

Reversão Reversão por
por capitais
resultados (i)
próprios

53.249.168
2.515

-

(1.897.818)
(2.515)

309.620
19.756

405.553
-

(23.139)
(7.233)

53.581.059

405.553

(1.930.705)

(1.125.577)
-

(1.125.577)

31.12.2010
50.225.773
-

692.034
12.523
50.930.330
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(i) A APVC reverte, numa primeira fase, um valor de imparidade equivalente às
depreciações registadas no exercício, tendo por base a taxa de imparidade apurada no
exercício anterior
(ii) A reversão total de imparidade ascendeu a €2.650.728, dos quais €1.125.577
registados em capitais próprios – Outras reservas (reversão de imparidade associada a
bens transferidos da esfera do IPTM) e €1.521.151 registados em resultado do exercício
(reversão de imparidade associada a bens adquiridos após a constituição da APVC).

6. Activos intangíveis
Os activos intangíveis compreendem essencialmente licenças de programas de
computador e programas desenvolvidos internamente. Os activos são registados pelo
seu valor de aquisição, acrescido de todos os custos incorridos até à data da sua
entrada em utilização. Os custos compreendem os serviços de fornecedores, impostos
não dedutíveis, custos com mão-de-obra interna e consumos de materiais.
Estes activos são amortizados pelo método das quotas constantes, em duodécimos,
durante um período de 3 a 6 anos. Caso não tenham uma vida útil definida, então não
são amortizados.
Os custos com a manutenção dos activos intangíveis são reconhecidos como gastos
do período.
O valor escriturado corresponde ao custo menos as depreciações acumuladas e
perdas por imparidade acumuladas.
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Activos intangíveis

Em 01.01.2009

Quantias brutas
escrituradas
Amortizações e
perdas por
imparidade
acumuladas
Quantias líquidas
escrituradas

Adições

Projectos de
desenvolvimento

Programas de
computador

Activos
intangíveis
em curso

Propriedade
industrial

Totais

937.147

1.665.827

2.492

(554.516)

(639.624)

-

382.631

1.026.203

2.492

980.794

2.392.120

2.830

138.168

700

355.590

497.288

45.629
954.294

(954.294)

45.629
-

Revalorizações
Transferências

980.794

3.586.260

(1.194.140)

Reclassificações para activos não
correntes detidos para venda

-

Alienações, sinistros e abates

-

Outras alterações
Amortizações

(209.559)

Perdas por imparidade

Em 31.12.2009
(01.01.2010)

(902.511)

(2.309)

(1.114.379)

(19.667)

-

(19.667)

Quantias brutas
escrituradas

939.977

2.803.918

3.192

382.090

4.129.177

Amortizações e
perdas por
imparidade
acumuladas

(764.075)

(1.561.802)

(2.309)

-

(2.328.186)

175.902

1.242.116

883

382.090

1.800.991

Quantias líquidas
escrituradas

Adições

509.608

509.608

Revalorizações

-

Transferências

355.590

26.500

(382.090)

-

Reclassificações para activos não
correntes detidos para venda

-

Alienações, sinistros e abates

-

Outras alterações
Amortizações

(1.046.049)

(6.909)

(1.227.917)

7.416

(272)

7.144

939.977

3.669.116

29.692

-

4.638.785

(939.034)

(2.600.435)

(9.490)

-

(3.548.959)

943

1.068.682

20.202

-

1.089.827

(174.959)

Perdas por imparidade

Em 31.12.2010

Quantias brutas
escrituradas
Amortizações e
perdas por
imparidade
acumuladas
Quantias líquidas
escrituradas
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7. Empresas consolidadas
A única subsidiária incluída na consolidação à data de 31 de Dezembro de 2010 e
de 2009, é a seguinte:
2010

2009

6.791.805
1.860.833
4.930.972
3.176.001
300.587
6.791.805
100%

5.345.473
2.032.923
3.312.550
2.932.047
105.228
5.345.473
100%

Administração do Porto de Viana do Castelo, SA
Activos
Passivos
Capital Próprio
Volume de negócios
Lucro
Valor de balanço
% participação detida

8. Impostos diferidos
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, os saldos reconhecidos relativamente a
impostos diferidos são apresentados nos balanços pelo seu valor bruto.
O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os
exercícios apresentados, foi como se segue:

Impostos diferidos

2010

2009

Impacto na demonstração dos resultados
Activos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

301.674
39.089

(4.623.204)
43.632

Total

340.763

(4.579.572)

Activos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos

(469.990)
(2.873.985)

14.198.945
(787.300)

Total

(3.343.974)

13.411.645

(3.003.211)

8.832.073

Impacto no capital próprio

Impacto líquido dos impostos diferidos

9. Inventários
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica tinha a seguinte composição:
Quantias escrituradas de inventários
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31.12.2010
Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantias
brutas

Mercadorias

31.12.2009
Quantias
(líquidas)
escrituradas

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantias
brutas

Quantias
(líquidas)
escrituradas

39.273

(212)

39.061

34.727

34.727

Matérias subsidiárias e de
consumo

375.120

(40.209)

334.911

279.551

(40.209)

239.342

Totais

414.393

(40.421)

373.972

314.278

(40.209)

274.069

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período
201 0

Matérias
subsidiárias
e outras

Mercadorias
Saldo inicial

Compras

2009

Matérias
subsidiárias
e outras

Mercadorias

Totais

Totais

34.727

27 9.552

314.278

5.068

25 5.907

260.975

50 9.500

30 5.328

814.828

440.970

16 5.117

606.087

Devol uções

-

-

-

-

-

-

Desco ntos e abatimentos

-

-

-

-

-

-

Reclassificações

-

-

-

(5.047 )

(5.047 )

Perd as em sinistr os

-

-

-

-

-

-

Perd as po r qu ebras

-

-

-

-

-

-

Outras perdas

(212 )

-

(212 )

-

-

-

Ofertas e amo stras

(253 )

-

(253 )

-

-

-

Gan hos em sinistros

-

-

-

-

-

-

Gan hos por sobra s

-

-

-

-

-

-

Outros ganhos

-

11 8.669

118.669

-

26 .528

26 .528

Inve ntár ios no fim do período

(39.06 1)

(375 .1 20)

(414 .181 )

(34.727)

(279 .5 52)

(314 .279 )

Custo das mercadoria s vendida s e das
matérias consumidas

50 4.701

32 8.428

833.129

411.311

16 2.952

574.263

Pe rd as em inventários

21 2

212

-

Ofertas e amo stras de i nventár ios

25 3

253

-

Tota is

50 5.166

32 8.428

833.594

411.311

16 2.952

574.263

Ajustamentos aos inventários
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Matéria s
subsidiárias e
outras

Mercadoria s

134.286

Perda s por im parida de acumuladas em 01.01.20 09

Totais
134.286

Refo rços de p erdas de imparida de nã o re ve rtidas
no perío do

0

Reversõ es de perdas de impa ri dade reconhecidas
em perío dos anteriores

0

Refo rços e respectiva s
reversões ocorridas no
próp ri o pe ríodo

0

Refo rço s

-94.077

Reversõ es

-94.077

Alterações referen tes a inventários r eclassificad os
ou regular izados no período

0

Outras a lterações

0

Perda s por im parida de acumuladas em 31.12.20 09
(01.01.2010)
Refo rços de p erdas de imparida de nã o re ve rtidas
no perío do

0

40.209

212

212

Reversõ es de perdas de impa ri dade reconhecidas
em perío dos anteriores
Refo rços e respectiva s
reversões ocorridas no
próp ri o pe ríodo

40.209

0

Refo rço s

0

Reversõ es

0

Alterações referen tes a inventários r eclassificad os
ou regular izados no período

0

Outras a lterações

0

Perda s por im parida de acumuladas em 31.12.20 10

212

40.209

40.421

10. Clientes
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, a rubrica “Clientes” tinha a seguinte
composição:

Rubricas
Clientes

2010
7.989.480

2009
7.776.648

Imparidade acumulada
Totais

(4.114.357)
3.875.123

(3.704.638)
4.072.010

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, os movimentos
ocorridos na rubrica de imparidades acumuladas foram os seguintes:
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Totais

Imparidades de clientes
Acumuladas em 01.01.2009

3.048.314

Refo rços de p erdas por imparidad e

571.113

Reversõ es de perdas po r impari dade

(35.830)

Ajustamento s SNC

121.040

Acumuladas em 31.12.2009
(01.01.2010)

3.704.638

Refo rços de p erdas por imparidad e

507.813

Reversõ es de perdas po r impari dade

(98.094)

Acumuladas em 31.12.2010

4.114.357

11. Estado e outros entes públicos
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, não existiam dívidas em situação de mora com
o Estado e outros entes públicos.
Os saldos com estas entidades eram os seguintes:

Saldos devedores
31.12.2010
Imposto sobre o rendimento
Imposto sobre o val or acrescentado (IVA)

Totais

31.12.2009

145.657

29.315
57.410

145.657

86.725

Saldos credores

Imposto sobre o rendimento
Retenção de impostos sobre rendimentos
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Outros impostos
Contribuições para a Segurança Social
Totais

31.12.2010
841.502
661.882
172.303
243.670
1.919.357

31.12.2009
204.020
177.140
53
234.437
615.650

12. Outras contas a receber
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, esta rubrica apresentava os seguintes saldos.
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2010
563.837
1.765.058
71.002
82.142
2.482.039

Beneficiá rios das Obras Sociais
Acréscimos de vendas
Acréscimos de juros de depósitos a prazo
Outros

2009
751.089
886.435
196.650
127.431
1.961.605

No quadro seguinte estão expressos os movimentos ocorridos, para os exercícios
apresentados, na rubrica de imparidades acumuladas.

Outros
devedores
Acumuladas em 01.01.2009

394.059
-

Refo rços de per das por imparidad e

(1.952)
-

Rever sões de perdas po r impari dade
Ajusta mento s SNC

Acumuladas em 31.12.2009

392.107
-

Refo rços de per das por imparidad e

(170)

Rever sões de perdas po r impari dade

Acumuladas em 31.12.2010

391.937

13. Diferimentos
Os saldos da rubrica “Diferimentos” em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 são os que
a seguir se apresentam.
Diferimentos
Gastos a reconhecer
Rendimentos a reconhecer

2010

2009

61.969

85.029

519.281

1.031.868

Os gastos a reconhecer respeitam na sua maioria a contratos de manutenção de
equipamentos e a materiais de economato ainda não consumidos no Porto de Leixões
Por sua vez o saldo dos rendimentos a reconhecer inclui subsídios à exploração que
se destinam a dragagens de emergência e manutenção de forma a assegurar as
condições de navegabilidade na barra e canal de acesso ao porto de Viana do Castelo.

14. Capital
O movimento ocorrido nas outras rubricas de capital próprio, durante os períodos
findos em 2010 e 2009, foi como segue:
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Capital
Capital em 01.01.2009

253.486.813

Capital realizado

604.697

Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados

5.442.782
-

Ajustamentos em activos financeiros
Outras variações no capital próprio

16.087.478
(3.023.483)

Dividendos distribuidos
Resultado líquido do período

16.020.800

Capital em 31.12.2009 (01.01.2010)

288.619.086
-

Capital realizado
Reservas legais

2.190.825
1.125.578
19.876.944

Outras reservas
Resultados transitados

3.000.762

Ajustamentos em activos financeiros
Outras variações no capital próprio
Dividendos distribuidos

(4.185.883)

Resultado líquido do período

(15.606.954)

Capital em 31.12.2010

295.020.358

15. Imposto do exercício
A APDL encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupo de
sociedades de acordo com a legislação em vigor. As Empresas que fazem parte do
perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime apuram e registam o imposto
sobre o rendimento tal como se fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam
apurados ganhos na aplicação deste regime, estes são registados como um proveito da
APDL.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e
correcção por parte das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco
anos para a Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos fiscais,
tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspecções,
reclamações ou impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos
são prolongados ou suspensos. O Conselho de Administração entende que eventuais
correcções àquelas declarações em resultado de revisões ou inspecções por parte das
autoridades fiscais não terão efeitos significativos nas demonstrações financeiras
consolidadas do exercício de 2010.
O imposto sobre o rendimento apurado têm a seguinte composição:
Imposto sobre o rendimento

2010

2009

Imposto s/rendimento corrente

2.378.733

1.876.267

(340.763)

4.579.571

2.037.970

6.455.838

Imposto s/rendimento diferido
Totais

O apuramento do imposto corrente dos exercícios de 2010 e 2009 analisa-se como
segue:
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2010
Resultado antes de impostos
Variações patrimoniais

2009

8.799.368

28.236.980

- Positivas

256.034

-

- Negativas

(137.612)

-

118.422

-

- Provisões não dedutíveis

1.279.910

-

- Gastos de beneficios pós-emprego

Gastos não aceites fiscalmente

1.500.374

2.203.541

- Perdas por imparidade em dívidas a receber

441.821

429.442

- Gastos com depreciações e amortizações
- Mais valias fiscais

593.551

238.607

216.998

76.071

- Donativos

39.140

106.823

- Multas e juros compensatórios

71.114

4.146

- Gastos de períodos anteriores
- Outros

85.903

18.142

81.271

60.415

4.310.081

3.137.187

Rendimentos não tributados
- Corte nos benefícios pós-emprego
- Pagamento de benefícios pós-emprego
- Mais-valias contabilisticas

-

(16.566.680)

(1.380.788)

(2.742.996)

(434.366)

(283.330)

-

(1.964.755)

(2.427.249)

(407.573)

- Excesso de estimativa para imposto
- Perdas por imparidade de períodos anteriores
- Benefícios fiscais

(74.359)

(79.017)

- Anulação do método da equivalência patrimonial

(300.587)

(106.769)

- Dupla tributação económica

(183.506)

-

-

(2.384.322)

- Reversão de imparidades
- Outros

(299.927)

Rendimento tributável
Imposto corrente sobre o rendimento (1)
Poupança
pelo Regime Especial
Grupos (2)
Ttributação autónoma (3)

Tributação

Imposto corrente sobre o rendimento (1) + (2) + (3)

Imposto corrente sobre o rendimento

(5.100.782)

(24.535.442)

8.127.089

6.838.726

2.765.777

2.427.980

(423.692)

(584.084)

36.648

32.371

2.378.733

1.876.267

2010

2009

Reconhecimento como gasto no exercício (1) + (2)

2.378.733

1.876.267

Menos: Pagamentos por conta e especial por conta

(1.310.731)

(1.466.478)

Menos: Retenções na fonte
Menos: Valor a pagar à APVC

(214.251)

(394.209)

(12.248)

(14.357)

Saldo corrente a pagar (receber)

841.503

1.223

67

Relatório e Contas Consolidadas 2010
Imposto corrente do exercício:

2010

2009

Imposto corrente imputado a resultados
Imposto diferido

2.378.733

1.876.267

(340.763)

4.483.006

2.037.970
8.799.368
23,2%

6.359.273
28.236.980
22,5%

Total do imposto registado em resultados (1)
Resultado antes de impostos (2)
Carga Fiscal ((1)/(2))

16. Subsídios
Subsídios ao investimento
O registo contabilístico dos subsídios para investimentos em imobilizado é
efectuado na conta 593 – Subsídios, sendo despoletado com a formalização dos pedidos
de pagamento à Entidade gestora de cada Programa Comunitário ou Nacional.
Subsídios à exploração
Os subsídios à exploração integram os subsídios recebidos do IPTM para a
realização de dragagens de emergência e manutenção no porto de Viana do Castelo,
assim como respectivos estudos e trabalhos complementares e outros subsídios
recebidos no âmbito de projectos de I&D.
Período 2010
De mo nstração d os resultado s

Período 2009
Balanço

De mo nstração d o s resultado s

Quantias dos subsídios
reconhecidas na
Imputadas em Reconhecidas no
Imputadas em
Reconhecidas
Reconhecidas
demonstração dos
capital próprio
outros
outros
como
subsídios
à
como
subsídios
à
resultados e no balanço
rendimentos e
rendimentos e
exploração

ganhos

Subsídios
relacionados
com activos
Subsídios
relacionados
com resultado s

Totais

(Outr as va ria çõe s no
c apita l p róprio)

exploração

ganhos

10.566.937

1.151.636

5.741.610

1.151.636

5.741.610

10.566.937

Balanço
Reconhecidas
no capital
próprio
(Outr as va ria çõe s no
c apita l p róprio)

7.759.499

1.477.231

5.195.259

1.477.231

5.195.259

7.759.499

17. Provisões
Durante os exercícios de 2010 e 2009, ocorreram os seguintes movimentos nas
rubricas de provisões:

68

Relatório e Contas Consolidadas 2010

Provisões
Acumuladas em
01.01.2009

Au mentos

Processos judiciais
em curso

Impostos
0

Po r refo rço de
pro visões j á
reco nhe cid as e m
pe ríod os
an te riores

Outras provisões

519.425

519.425

29.252

29.252

Po r novas
pro visões

Redu çõ es

0

Qu antias usada s
no p erío do po r
ocor rência da s
situações
pro visio nad as

-15.866

-15.866

Qu antias
reve rti das n o
pe ríod o

Acumuladas em
31.12.2009 (01.01.2010)

Au mentos

Redu çõ es

Po r refo rço de
pro visões j á
reco nhe cid as e m
pe ríod os
an te riores
Po r novas
pro visões

0
0

532.811

0

350.070

922.327

Qu antias usada s
no p erío do po r
ocor rência da s
situações
pro visio nad as

532.811

350.070

7.513

-42.114

929.840

-42.114

Qu antias
reve rti das n o
pe ríod o

Acumuladas em
31.12.2010

Totais

0
922.327

840.766

7.513

1.770.606

18. Benefícios dos empregados
A APDL assume as seguintes responsabilidades com planos de benefícios definidos
pós-emprego:

Assistência médica e medicamentosa;
Pensões de reforma dos pilotos do ex-INPP;
Pagamento de subsídios de estudo e creche
Nos quadros seguintes apresentam-se as variações ocorridas nos exercícios de 2010
e 2009.
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Benefícios pós emprego

Plano médico

Acumuladas em 01.01.2009

35.787.009

Gastos do período:

Subsídios de
Aposent. DL
FP ex-INPP
creche, de estudo
467/99

-

Juros

Benefícios pagos

Acumuladas em 31.12.2009
(01.01.2010

-

61.482

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(2.256.409)

(13.855)

(10.068)

18.931.021
1.086.534
184.300

(Ganhos) / Perdas actuariais

-

-

3.362
-

-

4.227.012

-

-

-

-

(5.636)

-

(12.970)

-

66.369

-

19.304.704

2.142.059
61.482
(16.566.680)
(2.742.997)

23.239.646

210.282
-

(918.683)

Acumuladas em 31.12.2010

5.636

(462.665)

21.532

Cortes e liquidações
Benefícios pagos

75.977

40.345.782

232.203

(16.566.680)

Gastos do período:
Juros
Serviços correntes

4.457.474

-

(Ganhos) / Perdas actuariais
Cortes e liquidações

15.704

4.237

1.905.619

Serviços correntes

85.595

Total

(449.135)

3.988.159

1.300.178
184.300
21.532
(5.636)
(1.380.788)

23.359.232

19. Fornecedores
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica tinha a seguinte composição
2010
Fornecedores
Facturas em recepção e conferência
Totais

1.705.775
200.571
1.906.346

2009
866.201
9.654
875.855

20. Outras contas a pagar
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta conta registava os seguintes saldos:
2010

Fornecedores de investimentos
Acréscimos de gastos
Férias e subsídios de férias
Beneficiários das Obras Sociais
Cauções e garantias
Fornecedores das Obras Sociais
Incentivos à aposentação
Comparticipação financeira para o IPTM
Outras cont as a pagar

4.373.6 54
772.862
1.109.4 81
17.174
76.155
145.456
46.500
453.431
149.916
7.144.6 29

2009
1.785.937
1.058.785
1.339.676
31.087
68.939
415.780
38.077
95.785
4.834.066
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21. Vendas e prestações de serviços
A composição desta rubrica, em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, era a seguinte:
Vendas e serviços prestados

Período 2010

Vendas

Período 2009

488.412

-

Prestações de serviços

45.656.012

45.590.788

Total

46.144.424

45.590.788

22. Fornecimentos e serviços externos
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica apresentava a seguinte
discriminação:
Fornecimentos e serviços externos

Período 2010

Subcontratos

Período 2009

709.984

793.832

Serviços especializados:

6.422.162

5.326.424

Conse rvação e reparação

3.533.495

1.916.588

171.776
1.451.516

352.307
1.455.009

Materiais
Energia e fluídos
Deslocações estadas e transportes
Serviços diversos

Total

112.881

98.283

1.646.413

1.348.029

10.514.731

9.373.884

23. Gastos com pessoal
O número médio de pessoas ao serviço das empresas do Grupo durante os
períodos foi o seguinte:
Nº médio trabalhadores

Período 2010

Efectivos

Período 2009

257

260

Outros

6

7

Total

263

267

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 esta rubrica apresentava os seguintes saldos:
GASTOS COM PESSOAL

Período 2010

Remunerações dos orgãos sociais

Período 2009

332.742

375.421

Remunerações do pessoal
Beneficios pós-emprego

9.727.337
1.537.903

10.098.766
2.203.541

Encargos sobre remunerações
Outros gastos

1.858.820
802.171

1.805.426
829.244

-

(16.566.680)

14.258.973

(1.254.282)

Ajustamentos SNC

Total

24. Outros rendimentos e ganhos
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 a rubrica de “Outros rendimentos e ganhos”
teve a seguinte composição:
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Outros rendimentos e ganhos

Período 2010

Período 2009

Imputação de subsídios ao investimento

4.754.184

5.063.694

Outros rendimentos e ganhos

1.138.957

3.211.387

Total

5.893.142

8.275.081

25. Outros gastos e perdas
A composição desta rubrica, em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, era a seguinte:
Outros gastos e perdas
Impostos

Período 2010

Período 2009

1.829.020

1.791.115

1.806.223

1.772.330

Outros

283.449

387.105

Total

2.112.470

2.178.220

Comparticipação IPTM

A rubrica de impostos inclui a comparticipação que reverte para o Instituto
Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM), correspondente a 4,5% das receitas de
exploração portuária. Esta comparticipação é fixada anualmente por Despacho do
Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações (Para 2010, Despacho n.º
7471/2010, de 28 de Abril).

26. Matérias ambientais
O Grupo, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade, incorre em diversos
encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas características, estão a
ser capitalizados ou reconhecidos como um custo nos resultados operacionais do
exercício.
Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar recursos ou para
evitar ou reduzir danos futuros, e que se considera que permitem prolongar a vida ou
aumentar a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros activos detidos
pelo Grupo, são capitalizados. Os dispêndios capitalizados durante o exercício de 2010
foram os seguintes:
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Período 2010

Dispêndios de
carácter ambiental

Dispêndios
reconhecidos
como gastos do
período

Ligação dos efluentes ao
saneamento básico

Dispêndios
capitalizados
como activos

Período 2009
Quan ti as
ag rega das do s
di spê nd ios de
carácter am b iental

Dispêndios
reconhecidos
como gastos do
período

Dispêndios
capitalizados
como activos

Quan tia s
ag rega da s do s
di spê nd ios de
carácter
am bi ental

101.838

101.838

517.337

517.337

Actualização do si stema de
abastecimento de águas

11.908

11.908

132.127

132.127

Minimização Impactes
Ambientais

15.000

15.000
0

14.500

14.500

0

26.250

26.250

0

32.218

32.218

Monitorização ambiental da
empreitada de construção do
novo terminal multiusos
Estudos de impacto ambiental
da plataforma logistica de
Leixões
Monitorização ambiental da
empreitada de construção das
obras maritimas do terminal de
cruzeiros de Leixões
Manutençaõ de equipamentos

8.259

8.259

36.644

36.644

Amortização de equipamentos

20.650

20.650

50.535

50.535

Manutençaõ geral

3.220

3.220

4.157

4.157

Outros

6.169

6.169

8.454

167.043

99.790

Totais

38.297

128.746

8.454
722.432

822.222

27. Responsabilidades por garantias prestadas
(i)

Garantias reais prestadas a terceiros

Em Outubro de 2004, o Grupo foi notificada pelos Serviços de Finanças de
Matosinhos, da existência dum processo de execução fiscal instaurado pela Caixa Geral
de Aposentações, no montante de 267 957 euros, referente ao cálculo dos encargos com
pensões e respectivos juros de mora com trabalhadores oriundos de outros serviços do
Estado, que nos são imputados, mas que não são aceites pelo Grupo.
O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos advogados e para
efeitos de suspensão da execução foi dada como garantia de pagamento um prédio
urbano em Leça da Palmeira, registado na Conservatória do Registo Predial de
Matosinhos com o nº.02451/110402, onde estão instalados os nossos Serviços de
Pilotagem.

(ii)

Garantias bancárias prestadas a terceiros

Em 2001, o Grupo 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 2010, esta garantia ascendia a 64.355 Euros (2009: 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
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trabalhadores oriundos de outros serviços do Estado, que nos são imputados, mas que
não são aceites pelo Grupo, em 2010 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 (2009: 115 837 Euros);
Caixa Geral de Aposentações para garantir o pagamento do valor remanescente
da dívida, no montante global de 275 000 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, o Grupo 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 2010, esta garantia ascendia a
265 983 Euros (2009: 265 983).
Em 2009, o Grupo 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 da Plataforma Logística de
Leixões”. Em 31 de Dezembro de 2010, estas garantias foram reduzidas e ascendiam a
2.393.682 Euros (2009: 20.012. 570,70 Euros) e a 13.706.306 Euros (2009: 24.744.674,80
Euros), respectivamente.

28. Garantias Prestadas por Terceiros
Fornecedores
2010
DEPÓSITOS DE GARANTIA

2009

256.487

83 812

APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO

1.149.451

1 150 466

GARANTIAS BANCÁRIAS

9.336.383

10 917 352

0

0

10.742.321

12 151 630

NUMERÁRIO
TOTAL

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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Clientes e Outros Devedores
2010

2009

GARANTIAS BANCÁRIAS
SHIPCHANDLLER'S
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA E PERITAGENS
LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO/CONCESSIONÁRIOS

2.993

7 981

99.940

99 940

3.744

4 988

5.550.115

1 591 577

124.699

124 699

499

5 487

110.000

-

APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
SHIPCHANDLLER'S
LICENCENCIAMENTOS USO PRIVATIVO/CONCESSIONÁRIOS
GARANTIAS EM NUMERÁRIO
AGENTES DE NAVEGAÇÃO
ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA E PERITAGENS
SHIPCHANDLLER'S
LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO
TOTAL

25 000
3.741

3 741

6.410

6 410

19.988

33 788

5.922.129

1 903 610

As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem o cumprimento das
suas obrigações perante a Autoridade Portuária, que lhes emitiu as respectivas licenças
para exercício da sua actividade nos Portos do Douro e Leixões.
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CAPÍTULO III - RELATÓRIO E PARECER DO
CONSELHO FISCAL
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CAPÍTULO IV - CERTIFICAÇÃO LEGAL DE
CONTAS
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