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0.

Indicadores
SECTORES

UNIDADE

2010

2009

2008

ESCALAS DE NAVIOS AO PORTO

N.º

2 589

2 610

2 695

MOVIMENTO DE CONTENTORES

N.º

305 344

290 557

293 835

MOVIMENTO DE CONTENTORES

TEU

483 319

454 503

450 026

1000 TON

14 570

14 139

15 635

CARGA TOTAL

%

22,4

23,3

24,1

CARGA CONTENTORIZADA

%

32,7

35,0

34,0

OUTRAS CARGAS

%

19,3

20,1

21,4

N.º

216

218

224

TAXA DE ABSENTISMO

%

3,09

3,87

2,66

ÍNDICE DE FORMAÇÃO

-

21,2

34,3

38,0

CAPITAL INVESTIDO

1000 EUROS

60 015

16 958

23 149

FUNDOS PRÓPRIOS

1000 EUROS

50 014

11 341

15 165

OUTROS FUNDOS

1000 EUROS

10 001

5 617

7 984

VOLUME DE NEGÓCIOS (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS)

1000 EUROS

42 968

42 659

42 087

EBITDA (1)

1000 EUROS

23 945

26 254

19 185

RESULTADOS OPERACIONAIS

1000 EUROS

7 654

26 854

3 190

RESULTADOS LÍQUIDOS

1000 EUROS

6 461

22 068

6 047

CASH-FLOW

1000 EUROS

22 752

38 034

22 042

-

0,84

0,86

0,64

%

2,2

7,6

3,0

TRÁFEGO PORTUÁRIO

TOTAL DE CARGA MOVIMENTADA
QUOTA DE MERCADORIAS NO MERCADO NACIONAL
(CONTINENTE)

PESSOAL
TRABALHADORES

INVESTIMENTO

FINANÇAS

AUTONOMIA FINANCEIRA (2)
RENTABILIDADE DOS CAPITAIS PRÓPRIOS (3)

(1) EBITDA: O INDICADOR RELATIVO AO ANO 2009 FOI EXPURGADO DAS RESPONSABILIDADES
FUTURAS DOS BENEFÍCIOS PÓS-EMPREGO, NO VALOR DE 16.567 MIL EUROS.
(2) CAP. PRÓPRIO / ACTIVO TOTAL LIQ.
(3) RESULTADOS LÍQUIDOS / CAPITAIS PRÓPRIOS
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1.

Introdução

Com o ano de 2010 encerra-se mais um ciclo de gestão na
APDL. Este ciclo de três anos, resumido, pode descrever-se em
4 vectores:
- Concentração no cliente e na satisfação das novas exigências
da procura;
- Início de dois grandes projectos de infra-estruturas que
revolucionarão o perfil físico e funcional de Leixões (o terminal
de cruzeiros e a plataforma logística);
- Racionalização da gestão e melhoria dos processos críticos;
- Valorização da localização do porto através do cuidado na
integração metropolitana.
Particularizando para o ano de 2010, iniciativas como as
conferências “Leixões e o Mercado Global”, o desenvolvimento
das obras marítimas do terminal de cruzeiros e a conclusão do
terminal multiusos, o sucesso do dia do porto e a certificação de
qualidade são bons exemplos de um ano focado no futuro, nos
processos, e na envolvente externa da empresa.
Neste novo ano, os resultados da gestão atingiram valores sem
precedente e isso foi conseguido sem aumento do valor dos
proveitos. Com efeito, os excelentes resultados, num ano em
que houve aumento da quantidade de carga movimentada, foram
conseguidos do lado da contenção de custos e não do aumento
das receitas. Tal significa que a APDL não aumentou as suas
tarifas, fazendo repercutir positivamente nos seus clientes os
ganhos de produtividade da empresa.
Concretizando o cuidado que a APDL tem tido em relação
às tarifas, e à forma como tem feito delas um factor de
competitividade do porto, em 2010 foi tida uma acção concreta
no que diz respeito aos granéis agro-alimentares, no início do
último trimestre do ano. Indo ao encontro das necessidades
declaradas pelo mercado, o abaixamento da TUP carga resultou
no crescimento significativo daquele tipo de carga.
Ainda durante o ano de 2010 houve um sobressalto provocado
pelas queixas de alguns dos nossos vizinhos motivados pela
deposição das aparas de madeira. Apesar de essa actividade
ser da responsabilidade de um dos concessionários, o papel
que a APDL assumiu foi o da liderança de todo o processo,
construindo os consensos necessários para a concretização de
uma solução imediata e o estabelecimento das bases para a
uma solução definitiva. Ainda durante o ano de 2010 se resolveu
o problema surgido e se projectou uma originalíssima solução
que fará parte, estamos certos, da paisagem urbana qualificada
do porto de Leixões e da cidade de Matosinhos.

Em 2010 o porto voltou a crescer em carga. Para além de ter
batido um recorde nos cruzeiros, o porto cresceu nas principais
tipologias de carga seca, tendo também batido um recorde na
carga contentorizada, aproximando-se dos 500.000 TEUS e
consolidando o seu papel como principal terminal de contentores
do país.
O facto de terem escalado Leixões navios pertencentes a
cerca de 50 armadores e de termos exportado para 113 países
diferentes, confirma Leixões como uma peça chave do sucesso
da economia nacional e do seu trajecto de crescimento baseado
nas exportações. A dimensão destas cresceu 11%, em 2010,
para países fora da zona Euro.
Em sentido inverso comportaram-se o petróleo e seus derivados.
A redução do consumo em Portugal é a responsável por esta
diminuição, estando convictos que os investimentos em curso
na refinaria de Leça da Palmeira farão inverter, em breve, a
tendência recessiva nesta tipologia de carga.
O ano de 2010 foi também o de início de um conjunto de
parcerias que garantirão a participação da APDL nos projectos
que terão maior relevância no futuro da gestão portuária nos
anos vindouros. Um deles é o projecto MIELE que pretende
explorar a experiência de Leixões na construção da JUP com
o objectivo de construir uma Janela Única Logística, numa rede
internacional que ambiciona ser a referência europeia para o
sector. Depois de um ciclo mais voltado para a organização,
abre-se agora um outro em que “gerir para fora” será o lema.
No ano de 2010 a APDL teve o seu melhor EBITDA de sempre
e atingiu o máximo em volume de investimentos. Se existe uma
completa independência entre estes dois valores, em conjunto,
eles demonstram a razão do nosso sucesso e são a garantia
de que nos espera um futuro muito promissor. Até ao final de
2010, os meios libertados continuaram a ser suficientes para
cobrir os investimentos. A partir daqui a situação vai alterar-se.
Mas o esforço de racionalização da gestão e de avaliação dos
processos críticos da empresa deu-nos músculo organizativo e
financeiro, aumentando as nossas margens de negócio. Assim,
não só pudemos intensificar os investimentos na infra-estrutura
como desenhar um programa ainda mais ambicioso para os
próximos anos. Valeram a pena o rigor, o empenho de todos,
a ambição de cumprir uma estratégia em favor dos nossos
clientes. A APDL faz da sua eficiência e da invejável condição e
económica e financeira as ferramentas certas para se afirmar no
sector, na economia e no país, sem ter no seu horizonte imediato
qualquer restrição imposta pela grave crise que o país atravessa.
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2.

A estratégia e os objectivos
A APDL é uma empresa pública sob a forma de sociedade
comercial anónima que gere o porto comercial de Leixões e
a área de domínio público sob sua jurisdição com base numa
estratégia de actuação alicerçada em três pilares:
- ser um porto comercial que valoriza a política de investimentos
estruturantes e alinhados com o negócio;

- Participação activa na comunidade portuária de Leixões;
- Valorização da localização através de uma integração responsável;
- Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse
público.

- ser uma empresa cuja gestão é orientada pela obtenção de
resultados e centrada no mercado, objectivando auto-suficiência
económica e financeira;

Concluídos estes três elementos capitais do processo de
planeamento estratégico, Visão, Missão e Valores, definiram-se
os objectivos estratégicos da empresa, sendo estes, por sua vez,
centrados em três dimensões de análise distintas, a saber:

- ser um agente público de desenvolvimento regional que elege
a política de sustentabilidade, nas vertentes económica,
ambiental e social, como uma activo da sua gestão quotidiana.

- Interna: os processos críticos internos, os custos de exploração,
a política de afectação de recursos, a motivação e o dicionário
de competências;

Consciente do seu papel enquanto empresa e como actor
dinamizador na promoção do negócio do porto, a APDL dá
relevo ao papel de um conjunto de actores, privados e públicos,
que concorrem para melhoria da competitividade dos serviços
logístico portuários, tendo adoptado como Visão do negócio
integrada: “Fazer do Porto de Leixões uma referência para
os sistemas logísticos que utilizam a fachada atlântica da
Península Ibérica”.

- A APDL e os Concessionários: a relação com os concessionários e os novos investimentos de suporte ao desenvolvimento das actividades portuárias;

Assumindo de forma inequívoca a sua natureza de estatuto
público e uma gestão orientada por resultados, o conjunto
de actividades que a APDL desenvolve para concretizar a
sua estratégia está bem espelhado na sua Missão: “Prestar
serviços de reconhecido valor para os utilizadores do Porto de
Leixões, através de uma adequada oferta de infra-estruturas,
de uma elevada eficiência operacional, de recursos humanos
qualificados e motivados, de uma prática de sustentabilidade
e de segurança, ordenando e desenvolvendo o espaço
portuário, assegurando a adequada integração urbana e
envolvendo a comunidade portuária de Leixões”.
Enquanto empresa, objectivando o cumprimento da sua Missão
e imbuída na sua Visão de futuro, os Valores chave que estão
presentes no desempenho das suas funções são:
- Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente as
suas expectativas;
- Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;
- Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores da
APDL;
- Inovação, procura sistemática da excelência, ambição colectiva
em atingir melhores resultados;

- Externa: a necessidade de “gerir para fora” no sentido de reforçar
a imagem da empresa e criar uma relação de confiança com os
utilizadores do porto.
A dimensão Interna focalizou-se num olhar para dentro da
empresa com ênfase para a aposta nas pessoas, objectivando
a sua motivação, qualificação e adequação às necessidades;
para a melhoria dos sistemas de informação e o seu impacte na
reorganização dos serviços; e para o controle dos custos fixos e
o seu ajustamento ao crescimento e desenvolvimento do porto.
A Relação com os Concessionários focalizou-se numa preocupação com o reforço do acompanhamento das concessões no
terreno, na entrada em exploração dos dois novos terminais, o
multiusos e o de cruzeiros, na segurança e controlo de acessos
aos porto, na implementação do PIPe – Plataforma Informática
Portuária Electrónica.
A última dimensão, a Externa, preocupou-se com as vertentes
da gestão mais viradas para o exterior, passando pelo reforço
de uma política estruturada de comunicação e a intensificação
da actividade de promoção do porto, incluindo nesta actividade
os projectos de oferta de serviços de consultoria externa por
parte da APDL, o melhor conhecimento do foreland do porto e
o alargamento e valorização da oferta de serviços conseguida
através da implementação da plataforma logística de Leixões.
Estas três dimensões estiveram presentes na concepção do
Mapa Estratégico da empresa onde se reúnem os objectivos
estratégicos agrupados em quatro grandes linhas estratégicas
de desenvolvimento, como segue:
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— Criação de valor e equilíbrio financeiro:
· Criar valor, crescer e manter uma estrutura financeira equilibrada;
· Assegurar uma crescente utilização das infra-estruturas;
· Aumentar os níveis de produtividade e reduzir custos unitários;

· Desenvolver os níveis de competências funcionais, de liderança
e estratégicas;
· Aumentar os níveis de motivação;
· Alargar os níveis de alinhamento organizacional.

— Orientação para o cliente e para o mercado:
· Aumentar a notoriedade e melhorar a imagem do porto;
· Satisfazer os utilizadores de infra-estruturas e serviços;
· Promover acções comerciais que contribuam para a crescente
orientação do porto para o mercado;
· Promover novos serviços: logística, auto-estradas do mar e cruzeiros;

— Sustentabilidade e envolvente:
· Assegurar a adequada integração na comunidade e na Região;
· Melhorar os níveis de qualidade ambiental;
· Desenvolver uma cultura e práticas de sustentabilidade;
· Planear e desenvolver o espaço portuário;
· Aumentar os níveis de segurança.

— Eficiência portuária global:
· Melhorar a qualidade dos serviços prestados;
· Assegurar maior eficiência e controlo de custos nos processos críticos;
· Monitorizar as operações nas concessões portuárias;
· Reforçar a gestão da área dominial;
· Modernizar e aumentar a eficiência dos Sistemas de Informação;
· Ser excelente na oferta, na gestão, no desenvolvimento e na
manutenção de infra-estruturas e instalações;

É este o perfil estratégico da empresa que se reveste de um cariz
tridimensional: o empresarial, como empresa que é na busca da
eficiência e eficácia nos serviços que presta; o estatuto público,
como entidade que usa de prerrogativas de poderes públicos
na defesa dos interesses dos utilizadores do porto em geral; e
o metropolitano ou regional, como agente activo que promove e
participa em projectos de interesse económico para região onde
o porto se insere.

Temas estratégicos
Orientação para o
cliente e para o
mercado

Eficiência portuária
global

Criação de valor
e equilíbrio
financeiro

Sustentabilidade
e envolvente

Perspectivas

Económico/
Financeira

Clientes/
Mercado

Criar valor, crescer e
manter uma estrutura
financeira equilibrada

Satisfazer os
utilizadores de
infraestruturas
e serviços

Promover
novos serviços:
logística,
auto-estradas
do mar e
cruzeiros

Aumentar os níveis de
produtividade e reduzir
os custos unitários

Aumentar
a notoriedade
e melhorar a
imagem do
Porto

Assegurar
a adequada
integração
na comunidade
e na Região

Melhorar a qualidade
serviços prestados

Assegurar maior
eficiência e controlo de
custos nos processos
críticos

Monitorizar
as operações
nas concessões
portuárias

Melhorar os níveis
qualidade ambiental

Desenvolver uma
cultura e práticas de
Sustentabilidade

Reforçar a gestão
da área dominial

Modernizar e
aumentar a eficiência
dos SI

Ser excelente
na oferta, na gestão,
no desenvolvimento e na
manutenção de
infraestruturas e
instalações

Planear e desenvolver
o espaço portuário

Aumentar os
níveis de segurança

Processos
Internos

Aprendizagem/
Desenvolvimento

Promover
acções comerciais
que contribuam
para a crescente
orientação do
PL para o
mercado

Assegurar uma
crescente utilização
das infraestruturas

Desenvolver os níveis de
competências funcionais,
de liderança e estratégicas

Aumentar os níveis de
motivação

Alargar os níveis de
Alinhamento organizacional
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3.

Ano 2010: Principais
Acontecimentos
2010 foi um ano que se iniciou com mudanças estruturais
ao nível do sistema de gestão e controlo administrativo e
financeiro, mudanças estas que ficam a dever-se à entrada em
funcionamento do ERP – Enterprise Resource Planning, o servidor
SAP, e à entrada em vigor do SNC – Sistema de Normalização
Contabilística.
No início do ano foi concluído o estudo sobre o “Processo da Mãode-obra Portuária – O caso do Porto de Leixões” realizado com
a consultoria da Faculdade de Economia do Porto, objectivando
estudar cenários de desenvolvimento e proposta de solução
para a modernização da operação portuária em Leixões.
Ao nível da gestão global da empresa deu-se início à elaboração
de um plano de gestão estratégica do porto com a consultoria
da Escola de Gestão do Porto em parceria com Estrada Port
Consulting, SL, concluído no final do ano, que contempla sete
temas estratégicos essenciais ao desenvolvimento sustentável
da actividade do porto no seu todo e do da empresa em
particular no curto e médio prazo: Infra-estruturas físicas do
porto; Mão-de-obra portuária em Leixões; Principais cadeias
logísticas servidas pelo porto; Plataforma logística do porto de
Leixões; Harmonização de horários de funcionamento do porto;
Actividades não concessionadas: Tráfego ro-ro, Auto-estradas
do mar e tráfego de passageiros; Evolução da carga geral
fraccionada versus fenómeno de contentorização.
No primeiro semestre do ano realizaram-se dois eventos
integrados na conferência subordinada ao tema “O Porto de
Leixões e o Mercado Global”, tendo como principal objectivo
promover a oferta de Leixões em mercados estratégicos e
com potencial de desenvolvimento. O primeiro realizou-se em
Março e versou sobre os países que constituem o MAGREB e
o segundo teve lugar em Junho e focalizou-se no mercado dos
PALOP.
Em Julho foi obtida a Certificação de Qualidade emitida pela
Lloyd’s Register Quality Assurance Limited para o macro-processo
do navio – serviços prestados ao navio: gestão do navio em porto,
pilotagem, reboque, amarração, protecção e segurança, recolha
de resíduos, mercadorias perigosas HAZMAT e hidrografia.
A política de contenção de custos que a empresa vinha
desenvolvendo desde 2008 conheceu uma nova etapa com o
projecto Gestão Matricial de Gastos, coordenado pela Escola
de Gestão do Porto no âmbito do programa PAEX – Parcerias
para a Excelência, em parceria com a Fundação D. Cabral
(Brasil), objectivando encontrar oportunidades de melhoria
na gestão dos custos estruturais da empresa e com plano de
implementação das mesmas no decorrer do ano em curso.

Foi em Outubro que entraram em vigor as novas tarifas para
aplicar aos granéis agro-alimentares com a estratégia de aliviar os
encargos que incidem sobre a mercadoria compensando-os com
o agravar dos que incidem sobre o navio, tendo como resultante a
redução significativa da TUP Carga, contribuindo assim para um
aumento da competitividade do porto e beneficiando de forma
directa os importadores daquele tipo de granéis.
Também em Outubro foi aprovada, pelo IPTM – Instituto Portuário
dos Transportes Marítimos, a proposta de Regulamento de Tarifas
da APDL para o ano 2011 onde a estratégia de redução da TUP
Carga na exportação estava contemplada no sentido de constituir
um elemento motivador para os utilizadores do porto que escolhem
Leixões como porta de escoamento para as suas exportações.
A gestão de riscos ganhou um papel de relevo no governo da
sociedade com um projecto de elaboração de um Modelo de
Avaliação de Riscos, contando com o apoio da consultora Deloitte,
que visa identificar o dicionário de riscos, definir a matriz de risco
inerente e propor um plano de auditorias internas baseadas no
risco. Iniciado no último trimestre do ano estima-se que a sua
conclusão ocorra no primeiro trimestre do corrente ano.
No projecto da Plataforma Logística deu-se continuidade aos
processos de expropriações de terrenos e do concurso público
de construção, gestão e exploração da Plataforma Logística
de Leixões, tendo-se, neste último, concluído pela decisão de
não adjudicação em virtude de não serem satisfeitas pelo único
consórcio concorrente as condições mínimas de adjudicação
fixadas naquele processo concursal. Desta feita, este projecto
irá ser desenvolvido directamente pela APDL com um modelo
de gestão em que se procurará envolver os agentes económicos
privados na sua gestão e exploração, ficando a APDL responsável
pelas obras de construção.
O projecto de Terminal de Cruzeiros de Leixões viu a sua obra
marítima de construção de cais de 340 m de comprimento e fundos
a -10 m (ZHL) avançar a bom ritmo, permitindo que já no corrente
ano possam escalar a este Terminal navios de cruzeiros de grande
porte. A par da obra marítima, realça-se a forte acção comercial que
foi desenvolvida no sentido de promover a nova oferta deste Terminal
que irá ser inaugurado no primeiro semestre do corrente ano.
A conclusão da obra de pavimentação do Terminal Multiusos
veio disponibilizar mais cerca de 5 ha de terraplenos adjacentes
a um cais com 155 m de comprimento com fundos a -8,5 m
(ZHL), actualmente com obra para aprofundamento a -10 m
(ZHL), contribuindo para o aumento da oferta de área para a
movimentação de cargas e amenizando o problema de falta de
terraplenos que o porto sofre.
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4.

Órgãos de Governo
Revisor Oficial de Contas
PricewaterhouseCoopers & Associados, Sociedade de
Revisores Oficiais de Contas, Lda.,
representada pelo Dr. José Pereira Alves Fiscal
Suplente – Dr. José Manuel Henriques Bernardes

A gestão da APDL é da responsabilidade máxima dos seus
órgãos sociais, cuja composição é a seguinte:
Mesa da Assembleia-Geral
Presidente – Associação Empresarial de Portugal
Secretário – Cristina Maria Torres Matela Tavares

A competência dos membros do Conselho na coordenação
directa das áreas de gestão está distribuída da seguinte forma:
- Presidente João Pedro Matos Fernandes: Direcção Comercial,
Formação e Cooperação, Direcção de Recursos Humanos,
Direcção de Informática e Gabinete Jurídico;
- Vogal Emílio Brògueira Dias: Direcção de Obras e Equipamentos
e Direcção de Operações Portuárias e Segurança;
- Vogal Amadeu Ferreira da Rocha: Direcção Financeira, Direcção
de Aprovisionamentos e Contratos, Gabinete de Estudos e
Planeamento e Auditoria Interna.

Conselho de Administração
Presidente – João Pedro Matos Fernandes
Vogal – Emílio Brògueira Dias
Vogal – Amadeu Ferreira da Rocha
Conselho Fiscal
Presidente – Luísa Maria Rosário Roque
Vogal – Luísa Maria Teixeira Pisco
Vogal – Maria Glória Beja Cunha
Suplente – Clara Susana Pereira da Silva Santos

A estrutura orgânica da empresa é a que se apresenta no seguinte
organograma.

ESTRUTURA ORGÂNICA
Presidente Eng. Matos Fernandes
Vogal Eng. Brogueira Dias
Vogal Dr. Amadeu Rocha

CA

GJ

Dr. a Graça Neves

I

II

DRH

DvGSO
Dr. Manuel
Teixeira

DvOS

DvMRP

FC

Margarida
Gabriel

Eng. Marinho Dias

DvPD

Dr.ª Helena
Fernandes

Dr.ª Teresa
Choupina

GBP

DI

Dr. Lima Torres

Dr.ª Laura
Andrade

III

IV

DCFC

Dr. Valdemar Cabral

Dr.ª Teresa
Silva

SC

Eng. Filipe
Martins

SIG

Eng.ª Isabel
Moura

DOE

Eng. Braga da Cruz

DvEM

Eng. Téc. Luís
Cunha

GD

Dr. Carlos
Pinto

DvO

Eng. João
Neves

OC

Eng. Pedro
Tato

DOPS

Cdt. Santos Gomes
Cdt. Rui Cunha

DAC

Eng. Manuel Bastos

DvCNP

OM

CCN

Deolinda
Azevedo

DF

Dr. a Elisa Costa

DvGCF

Cdt. João
Vilarinho

Eng. Téc. F.
Sequeira

AI

Dr. a Paula Martins

Dr. a Cândida
Oliveira

COTL

Dr. Pedro
Soares

SG

C

Eng. Diogo
Magalhães

DvCCO
Dr. Jorge
Moreira

GEP

DvEAD

Dr. a Amélia
Castro

E

Eng. Nelson
Silva

CAP

Olga Alves

DvGSO — Janeiro 2011
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5.

Responsabilidade
Social interna e externa
da empresa
5.1. Plano Operacional
No âmbito dos princípios de actuação consagrados na Politica
de Sustentabilidade da Empresa, assume especial relevância
o Plano Anual Operacional de Sustentabilidade, no qual se
concretizam as acções, objectivos, cronograma e metas a atingir.

Para além disso, e nos domínios da protecção ambiental e
sustentabilidade económico-social, concluiu-se em 2010 um
conjunto de acções iniciadas em 2009, de que se destaca:
- Monitorização do ruído e qualidade do ar nas zonas portuárias;

Pela importância desde sempre assumida no âmbito da nossa
política de protecção ambiental e pelo relevo público associado,
a operação de descarga, acondicionamento e levante da estilha
mereceu um particular acompanhamento de todos os serviços
técnicos da APDL e do concessionário responsável por aquela
movimentação.
Neste sentido assumiu particular destaque o Protocolo
celebrado com a Comissão de Coordenação da Região
Norte e o Terminal de Carga Geral de Leixões, que tem
como objectivo estudar, implementar e acompanhar medidas
para prevenir e minimizar os impactes ambientais da operação
da estilha no Porto de Leixões, tendo no ano de 2010 e início de
2011 já sido tomadas as seguintes iniciativas:

- Gestão integrada dos furos de água no sistema de rega das
zonas ajardinadas;
- Instalação de um sistema de regulação dos fluxos de iluminação
na VILPL, sendo desligada entre as 00:30 às 06:30;
- Instalação sectorial de lâmpadas economizadoras e de regulação
automática de fluxo luminoso;
e iniciaram-se novos projectos como, por exemplo:
- Certificação do Sistema da Gestão da Qualidade do processo
“Prestação do Serviço ao Navio” de acordo com as seguintes
normas: ISO 9001:2008 e NP EN ISO 9001:2008;

- Plantação de uma cortina arbórea na Doca 2 Sul;
- Definição de um Modelo de Avaliação do Risco (MAR);
- Redução da área do parque de estilha, implicando menor tempo
em cais;
- Procede-se à molha da estilha no tapete de transporte, na
operação de levante e sempre que há libertação de poeiras;
- É controlada a altura da pá da grua durante o levante da estilha;
- Foi posta uma barreira de contentores a sul do parque de estilha;
- Foi limitada a altura da pilha de estilha a 3 contentores.
Relativamente à Sucata, outro tipo de carga que merece um
especial acompanhamento, tendo sido introduzidas significativas
melhorias ao nível dos processos, designadamente fixada
a altura máxima de levantamento da pá da grua e regra em
condições especiais e quando apropriado.
Está ainda a ser estudada uma solução na criação de uma
barreira de protecção mais eficiente de forma a diminuir o
impacto da sua movimentação na zona envolvente.

- Criação de um “Dicionário de Competências” no âmbito da Gestão
de pessoal;
- Implementação de um novo modelo de gestão do Centro
de Assistência Médico, no sentido da garantia da sua sustentabilidade.
Todas estas acções assumem uma especial relevância na
nossa Política de Sustentabilidade, contribuindo decisivamente
para uma gestão racional dos recursos naturais, a protecção
do ambiente e melhoria da qualidade de vida de todos os
trabalhadores da empresa.
No Relatório Sustentabilidade faz-se uma abordagem mais
pormenorizada das acções realizadas e resultados alcançados.
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5.2. O nosso Compromisso Social
O compromisso social tem como principais destinatários
a comunidade local, representada pelo poder autárquico
e associações particulares, e os nossos trabalhadores e
suas famílias, muitas vezes também integrados na própria
comunidade local.
O impacto na comunidade local faz-se de uma forma
diversificada e adequada a satisfazer necessidades locais que se
enquadrem no âmbito da projecção da imagem da APDL como
“Empresa – cidadã” e na nossa política de gestão sustentável
do porto de Leixões.
De uma forma sucinta importará referir projectos como:
Escola-Empresa
A APDL está representada no Conselho Geral da Escola
Secundária da Boa Nova, colaborando de forma sistemática nas
acções da via profissional sempre que tal seja considerado de
interesse, designadamente, no patrocínio de estágios.
Prémio “Aprender Para Depois Liderar”
Atribuição deste prémio pecuniário no valor de €500 aos dois
alunos com melhor média anual, da via de ensino e da via
profissional, de entre todos os alunos das escolas secundárias
do Conselho de Matosinhos.
Dia Mundial do Mar
Numa iniciativa inserida nas comemorações do Dia Mundial
do Mar (23 de Setembro) realizou-se no Porto de Leixões um
“baptismo de mar” para crianças e jovens do Internato N. Sª
da Conceição da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos e
da Obra dos Rapazes da Rua do Padre Grilo.
Programa “Aprender Sempre” – Formação Aposentados
Realização para os aposentados da empresa de 5 acções de
formação nas áreas de Mundo Actual, Micro-informática e
Internet, com um total de 62 participantes.

“Dia aberto do porto de Leixões”
A 18 de Setembro celebrou-se o Dia do Porto de Leixões,
com um programa aberto à comunidade que incluiu visitas ao
porto em autocarro turístico, animação de rua e possibilidade
de visitar, gratuitamente, a exposição do espólio do Porto de
Leixões patente no Auditório Infante D. Henrique.
Relativamente aos trabalhadores e aposentados, e seus
agregados familiares, assume especial importância o apoio na
saúde e na educação dos filhos, destacando-se:
Apoio na infância e na educação
Como medida de apoio social, está há muito instituído a atribuição
de subsídios de creches, infantários e de estudos e prémios
escolares, para os filhos dos trabalhadores e aposentados.
É de realçar que em 2010 foi decidido conceder uma majoração
de 25% sobre os valores daqueles subsídios, no caso de famílias
monoparentais ou nas situações em que, comprovadamente,
apenas um dos cônjuges aufira rendimento do trabalho, ou outro
de qualquer natureza.
Protecção na doença
Criado por Despacho do Ministro das Comunicações de 28 de
Outubro de 1965, o “Centro de Assistência Médico-Cirúrgico”
da APDL, assegurou ao longo de 45 anos a assistência médicomedicamentosa e hospitalar a todos os seus trabalhadores e
aposentados.
Em 2010 operou-se uma profunda alteração desse regime que,
actualmente, abrange 2.835 beneficiários, transformando-o
num verdadeiro sistema complementar para as situações mais
carenciadas de apoio, por forma a torná-lo economicamente
sustentável e potenciador de, cumulativamente, poder
também ser uma fonte de receita indispensável à sua própria
sustentabilidade.

OBRAS SOCIAIS
Activos

Aposentados

Total Global

Próprio

209

1.006

1.215

Familiar

367

1.253

1.620

TOTAL GLOBAL

576

2.259

2.835

Beneficiário

Mantendo um bom clima laboral e social foi possível adoptar
medidas de gestão que, reforçando o nosso compromisso social,
permitissem a necessária contenção de custos tendo, globalmente,
essa redução se situado em cerca de EUR 1.000.000.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

12 _

COMPROMISSO SOCIAL
2010

2009

Variação

1.323.347

2.385.651

-45%

119.726

98.157

22%

Apoio na infância e educação

60.139

73.539

-18%

Auxilio creches e infantários

26.537

35.082

-24%

Prémios e auxílios escolares

33.602

38.457

-13%

Valorização profissional e melhoria contínua

63.232

49.205

29%

7.866

5.951

32%

Cantina

59.670

76.386

-22%

Centro cultura e desporto

32.640

48.730

-33%

1.666.620

2.737.619

-39%

Saúde e protecção na doença
Sistema complementar de saúde
Seguro de doença grupo

Segurança e prevenção riscos profissionais

TOTAL

UNIDADE: EURO
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6.

Actividade Portuária
6.1. 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.
Tanto o consumo público como o consumo privado registaram
evoluções positivas no cômputo geral do ano, sendo de registar
que a Formação Bruta de Capital Fixo apresentou, no entanto,
um decréscimo de 5% face a 2009.

O défice da balança comercial apresenta um agravamento
superior a 2%, com as exportações a crescer 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.
É neste cenário macroeconómico que o Porto de Leixões
apresenta em 2010 um crescimento de 3% no movimento de
mercadorias e com as exportações a crescer 1% face ao ano
anterior.
Neste capítulo todos os dados estatísticos respeitantes aos
restantes portos do Continente foram disponibilizados pelas
respectivas autoridades portuárias e pelo Instituto Portuário e
dos Transportes Marítimos.
Por razões de arredondamento os totais dos quadros seguintes
podem não corresponder à soma das parcelas indicadas.

6.2. Movimento de Navios
Durante o ano 2010 escalaram os portos do Douro e Leixões
2 589 navios, verificando-se um pequeno decréscimo em relação
ao ano anterior (-0,8%). Relativamente à arqueação bruta (GT),
manteve-se a tendência de crescimento dos anos mais recentes,
registando-se um aumento de 3,52% face a 2009.

NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA
NAVIOS
NACIONAIS

2010
N.º

2009

1000 GT

N.º

VAR. % 10/09

1000 GT

N.º

1000 GT

309

1 561

285

1 310

8,42%

19,16%

ESTRANGEIROS

2 280

22 445

2 325

21 880

-1,94%

2,58%

TOTAL

2 589

24 006

2 610

23 190

-0,80%

3,52%
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De seguida apresenta-se a evolução do tráfego de navios nos
portos do continente, em número e em arqueação bruta, assim
como a respectiva quota de mercado:

NAVIOS/ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES

2010

2009

NAVIOS

%

NAVIOS

%

VAR. %
10/09

2 589

25,01%

2 610

26,03%

-0,80%

AVEIRO

973

9,40%

848

8,46%

14,74%

FIGUEIRA DA FOZ

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%

199

1,92%

167

1,67%

19,16%

10 351

100,00%

10 026

100,00%

3,24%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES

2010

2009

1000 GT

%

1000 GT

%

VAR. %
10/09

24 006

18,90%

23 190

18,66%

3,52%

AVEIRO

3 307

2,60%

2 884

2,32%

14,66%

FIGUEIRA DA FOZ

1 309

1,03%

1 052

0,85%

24,43%

LISBOA

42 950

33,81%

41 499

33,39%

3,50%

SETÚBAL

15 842

12,47%

20 376

16,40%

-22,25%

SINES

38 714

30,48%

34 422

27,70%

12,47%

889

0,70%

855

0,69%

3,98%

127 017

100,00%

124 279

100,00%

2,20%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

O Porto de Leixões reduziu ligeiramente a sua quota de
mercado em número de navios para os 25%, mas em termos
de arqueação bruta (GT) viu o seu peso reforçado face a 2009,
representando cerca de 19% do movimento total.
No conjunto dos portos do continente o tráfego de navios
aumentou 3,24%, sendo que os portos de Leixões e Lisboa
foram a excepção à regra ao registarem menos navios que no
ano anterior.

Em termos de arqueação bruta (GT) verificou-se igualmente
um aumento de 2,2% face a 2009. De todos os principais
portos do continente apenas o porto de Setúbal não cresceu,
apresentando uma redução superior a 20% neste indicador.
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6.3. Movimento de Mercadorias
No ano 2010 verificou-se uma recuperação do movimento global
de mercadorias dos portos do continente, atingindo-se um total
de 65 milhões de toneladas, o que representa um crescimento
superior a 7% em relação ao ano anterior.

MOVIMENTO DE MERCADORIAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2010

LEIXÕES

2009

VAR. % 10/09

14 577

14 139

3,10%

AVEIRO

3 753

3 015

24,48%

FIGUEIRA DA FOZ

1 616

1 177

37,30%

12 027

11 712

2,69%

7 006

5 859

19,58%

25 515

24 377

4,67%

524

407

28,75%

65 018

60 687

7,14%

LISBOA
SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

UNID. 1000 TON.

Neste contexto, o Porto de Leixões retomou a dinâmica de
crescimento interrompida em 2009, aumentando o movimento
em 3,1% para 14,58 milhões de toneladas.
Dos restantes portos do continente, todos registaram aumentos
na movimentação, sendo que apenas Lisboa apresentou uma
taxa de crescimento inferior a Leixões.

Assim, os portos de Leixões, Lisboa e Sines viram a sua quota
de mercado descer ligeiramente para os 22,4%, 18,5% e
39,2% respectivamente, enquanto que os restantes portos
aumentaram o seu peso relativo, não obstante, no seu conjunto,
não representarem mais de 20% do total.

COMÉRCIO EXTERNO DO PORTO DE LEIXÕES
2010

2009

VAR. % 10/09

IMPORTAÇÃO

7 787

7 907

-1,52%

EXPORTAÇÃO

3 315

3 281

1,04%

11 102

11 188

-0,77%

TOTAL

UNID. 1000 TON.
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Em 2010, o comércio internacional via Leixões ultrapassou as
11 milhões de toneladas, estancando a forte tendência de perda
observada em 2009, mas, ainda assim, registando uma ligeira
diminuição de 0,77% face àquele período. Tal comportamento
fica a dever-se à performance das importações (-1,59%), já que
as exportações apresentaram um crescimento de 1,04%.

Os gráficos que se seguem permitem observar a evolução dos
tráfegos intra e extra-comunitários no Porto de Leixões por tipo
de carga:

TRÁFEGO PORTUÁRIO INTRA-COMUNITÁRIO (mil Ton)
3000
2 594

2500
2 083

2000
Carga Fraccionada
1 442

1500

1 339
1 189

1000

Carga Contentorizada
1 072

Granel Líquido
Granel Sólido

500
115

1

0

Carga Ro-Ro

136

3

2009

2010

TRÁFEGO PORTUÁRIO EXTRA-COMUNITÁRIO (mil Ton)
4000

3 810

3500

3 413

3000
2500

Carga Fraccionada

2000

Carga Contentorizada

1 498

1500

1 249

Granel Líquido
982

1000

Granel Sólido

623

500

212

444

Carga Ro-Ro

66

0
2009

20

2010
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Em 2010 os mercados extra-comunitários viram o seu peso
no total do tráfego internacional diminuir para 55% (55,5%
em 2009), enquanto que, inversamente, os mercados intracomunitários viram a sua importância aumentar para os 45%
(44,5% em 2009).

por diminuições no volume de granéis sólidos e líquidos. Quanto
ao tráfego com países terceiros, este registou uma quebra de
1,6% motivada por reduções do movimento de contentores,
granéis líquidos e ro-ro, tendo os ganhos nos outros tipos de
carga sido insuficientes para inverter aquela tendência.

O tráfego com países da União Europeia manteve-se
praticamente inalterado (+0,3%), tendo os aumentos no
movimento de contentores e carga fraccionada sido compensado

Apresenta-se de seguida um quadro com os principais países
de origem/destino das mercadorias que passam pelo porto de
Leixões:

MOVIMENTO DE MERCADORIAS
ORIGEM E DESTINO DO
TRÁFEGO PORTUÁRIO

2010

VAR. %
2010/2009

2009

PAISES BAIXOS

1 524

1 465

3.98%

REINO UNIDO

1 098

1 157

-5.10%

EGIPTO

1 079

1 283

-15.85%

ESPANHA

1 060

665

59.35%

NIGERIA

676

764

-11.53%

ANGOLA

598

666

-10.17%

URUGUAI

468

1

33211.38%

FRANCA

442

529

-16.60%

NORUEGA

403

496

-18.86%

LIBIA

380

296

28.65%

RUSSIA

364

301

21.26%

BELGICA

362

354

2.39%

ARGELIA

326

572

-42.99%

E.UNIDOS AMERICA

247

173

43.03%

CONGO

200

255

-21.36%

BRASIL

189

92

104.67%

ALEMANHA

159

213

-25.44%

MARROCOS

132

108

22.20%

CABO VERDE

125

110

13.51%

TURQUIA

102

118

-13.03%

DINAMARCA

101

76

32.85%

CHILE

88

3

2526.78%

CANADA

86

39

121.15%

IRLANDA

73

121

-39.95%

SUECIA

70

72

-1.61%

CHINA

64

128

-49.55%

AFRICA DO SUL

64

13

388.46%

ARGENTINA

62

70

-12.28%

ISRAEL

58

66

-13.35%

ITALIA
OUTROS
COMÉRCIO EXTERNO
CONTINENTE E REGIÕES AUTÓNOMAS
TOTAL

50

51

-2.24%

451

929

-51.46%

11 102

11 188

-0.76%

3 474

2 951

17.73%

14 577

14 139

3.10%
UNID. 1000 TON.
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Os portos holandeses continuam a liderar o ranking do tráfego
portuário com Leixões, à semelhança dos anos anteriores, tendo
reforçado essa posição em função de um crescimento de perto
de 4% face a 2009. No 2º lugar encontram-se agora os portos
do Reino Unido que, não obstante uma quebra de 5,1%, subiram
uma posição, beneficiando da redução do movimento com os
portos do Egipto em perto de 16%, que descem assim ao 3º
lugar do ranking.
Destaque também para os portos de Espanha que, com
um crescimento de mais de 59% do tráfego com Leixões,
ascenderam ao 4º lugar do ranking (6º em 2009).
Quanto aos principais países de origem das mercadorias
descarregadas em Leixões, o Egipto, apesar da forte diminuição
da importação de petróleo em bruto daquele país, continua a
ser líder com um tráfego superior a 1 milhão de toneladas em
2010. Nas posições seguintes surgem a Holanda com 924 mil

de toneladas e a Espanha com 824 mil de toneladas, registando
crescimentos face a 2009 de 15,2% e 80,6% respectivamente.
Já entre os principais países de destino das mercadorias
carregadas em Leixões, encontram-se a Holanda, em primeiro
lugar, com 599 mil toneladas carregadas, seguida de Angola
com 562 mil toneladas e do Reino Unido com 495 mil toneladas.
Estes destinos mantêm a mesma posição relativa face a 2009 e
todos registam quebras no movimento em relação ao verificado
no ano anterior.
A cabotagem marítima nacional (tráfego portuário entre os
portos nacionais), registou, em 2010, um crescimento de perto
de 18% em Leixões, invertendo a tendência do ano anterior.
Realce para os granéis sólidos que cresceram 45% face a
2009, tal como a carga contentorizada (+19%) e os granéis
líquidos (+15%).

6.4. Movimento Global no Porto de Leixões
No ano 2010 o tráfego de mercadorias no Porto de Leixões
voltou a crescer, após o recuo registado no ano anterior.
Assim, o movimento global avançou 3% para os 14,6 milhões
de toneladas.

REPARTIÇÃO POR SECTORES OPERACIONAIS
SECTORES
CAIS COMERCIAIS
CARGA GERAL FRACCIONADA
CARGA CONTENTORIZADA
CARGA RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
TOTAL

2010

2009

VAR. % 10/09

7 976

7 174

11.2%

596

346

72.3%

4 992

4 546

9.8%

23

67

-65.7%

2 235

2 086

7.1%

129

129

0.0%

6 601

6 965

-5.2%

14 577

14 139

3.1%
UNID. 1000 TON.
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Comparando o movimento de mercadorias por tipo de
acondicionamento da carga com o verificado no ano anterior,
constata-se que os granéis líquidos voltaram a diminuir o seu
peso relativo em 4 p.p., enquanto que as cargas contentorizada
e fraccionada aumentaram a sua importância relativa em 2,1 p.p.
e 1,5 p.p. respectivamente.

Analisando por sectores operacionais, o resultado positivo
alcançado fica a dever-se à performance dos Cais Comerciais,
que apresentaram um crescimento de 11%, já que os Terminais
Petroleiro e Oceânico registaram uma quebra superior a 5% no
movimento.
A carga fraccionada registou o maior crescimento em termos
relativos (72,3%), ainda que em termos absolutos o maior
contributo tenha vindo da carga contentorizada com mais 447
mil toneladas que em 2009 (+9,8%). Ao invés, a carga ro-ro foi
a que apresentou pior resultado registando apenas um terço do
movimento do ano anterior.

Assim, os granéis líquidos já representam menos de 50% do
total do movimento, enquanto que o somatório de contentores,
granéis sólidos e carga fraccionada totaliza cerca de 54% do
total (49% em 2009).

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2010
4,1%

34,3%

Carga Geral Fraccionada
Carga Contentorizada
46,2%

Granéis Líquidos
Granéis Sólidos
0,2%

Carga Ro-Ro

15,3%

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2009
2,4%

32,2%

Carga Geral Fraccionada
Carga Contentorizada

50,2%

Granéis Líquidos
Granéis Sólidos
0,5%

14,8%

Carga Ro-Ro
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Carga Geral Fraccionada
De seguida apresenta-se a evolução das mercadorias mais
relevantes em termos de movimentação no segmento de carga
fraccionada.

CARGA GERAL FRACCIONADA
MERCADORIAS

2010

2009

VAR. % 10/09

FERRO/AÇO N. D.

193

153

26.1%

MADEIRA EM BRUTO

154

2

7600.0%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO)

118

71

66.2%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES

57

46

23.9%

PARALELEPÍPEDOS

33

25

32.0%

AUTOMÓVEIS

7

7

0.0%

MADEIRA SERRADA

7

11

-36.4%

PEDRAS DE GRANITO

6

7

-14.3%

21

24

14.3%

596

346

72.3%

MERCADORIAS DIVERSAS
TOTAL

UNID. 1000 TON.

Em 2010, a carga fraccionada inverteu a tendência de
decréscimo observada nos últimos anos e registou um
fortíssimo crescimento de 72,3% face ao ano anterior (mais
250 mil toneladas).
Num segmento em que as mercadorias com maior expressão
cresceram, o Ferro/Aço n.d. continua ser líder (mais 40 mil
toneladas), mas o principal destaque vai para a Madeira em
Bruto, cujo movimento em 2009 foi residual e que no ano
em análise foi a segunda mercadoria mais movimentada com
154 mil toneladas. Realce também para o Ferro/Aço (Chapa,

Arco) que apresentou um crescimento de 66,2% (mais 47
mil toneladas) e se constitui como uma das três mercadorias
com um movimento superior a 100 mil toneladas no ano 2010,
quando no ano transacto apenas uma mercadoria ultrapassava
esta marca.
É possível constatar ainda uma crescente concentração da
carga num número reduzido de mercadorias, sendo que as três
principais mercadorias movimentadas representam 78% do
tráfego total e se estendermos esse intervalo às cinco principais
mercadorias abrangemos 93% do movimento do segmento.
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CARGA GERAL FRACCIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES

2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

%

VAR. %
10/09

596

12.0%

346

9.3%

72.3%

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%

335

6.8%

196

5.3%

70.9%

4 961

100.0%

3 732

100.0%

32.9%

AVEIRO

SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

Num ano em que todos os portos continentais, à excepção
de Lisboa, aumentaram o seu movimento neste segmento de
carga, Leixões foi o que registou maior crescimento percentual
(72,3%), reforçando a sua quota de mercado para 12%.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

22_

Carga Contentorizada
Este segmento de carga movimentou em 2010 perto de
5 milhões de toneladas, um máximo histórico, o que representa
um acréscimo de cerca de 10% face ao ano anterior (mais
447 mil toneladas). Este resultado revela-se ainda mais
significativo porquanto este tipo de carga tinha apresentado em
2009 uma quebra de 2%.

A generalidade das mercadorias deste segmento viu o seu
movimento aumentar no ano em análise, tendo várias cargas
registado crescimentos na casa dos dois dígitos. As principais
cargas mantiveram as suas posições relativas, com o Papel
e Cartão a continuar a liderar, tendo as cinco mercadorias
mais representativas apresentado crescimentos individuais
superiores a 20 mil toneladas no ano.

CARGA GERAL CONTENTORIZADA
MERCADORIAS

2010

2009

VAR. % 10/09

PAPEL E CARTÃO

374

354

5.6%

BEBIDAS, N.D.

277

257

7.8%

MATÉRIAS PLÁSTICAS (BRUTO E OBRA)

274

241

13.7%

FIOS, TECIDOS E ARTIG. TEXTEIS

270

235

14.9%

FERRO/AÇO N. D.

215

189

13.8%

AZULEJOS, MOSAICOS, ETC.

174

171

1.8%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/ PARTES

156

139

12.2%

PRODUTOS QUÍMICOS

88

85

3.5%

MADEIRA SERRADA

85

71

19.7%

VINHO COMUM

71

62

14.5%

CORTIÇA (BRUTO,OBRA)

62

55

12.7%

MADEIRA PRENSADA

56

69

-18.8%

BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, EM BRUTO

56

40

40.0%

ALUMÍNIO, COBRE, CHUMBO, ZINC.OUT

54

54

0.0%

VINHO DO PORTO

46

46

0.0%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO)

44

53

-17.0%

CHASSIS E PEÇAS P/ VEÍCULOS

37

26

42.3%

SAL

30

31

-3.2%

MADEIRA EM OBRA

30

28

7.1%

ALGODÃO N/ CARDADO

26

25

4.0%

ALCATRÃO, BETUME DE PETRÓLEO

20

21

-4.8%

SUCATA

20

15

33.3%

AÇÚCAR

19

2

850.0%

MADEIRA EM BRUTO

18

13

38.5%

MERCADORIAS DIVERSAS

1,487

1,335

11.4%

TARAS DE CONTENTORES

1,002

930

7.7%

TOTAL

4 992

4 546

9.8%
UNID. 1000 TON.
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O porto de Leixões, em virtude do forte crescimento
evidenciado, aproximou-se do porto de Lisboa, líder deste
segmento, estreitando a diferença entre ambos para apenas
185 mil toneladas (em 2009 tinha sido de 461 mil toneladas).

CARGA GERAL CONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2010
1000 TON

LEIXÕES

%

1000 TON

VAR. %
10/09

%

4 992

32.7%

4 546

35.0%

9.8%

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%

2

0.0%

3

0.0%

-33.3%

15 257

100.0%

12 987

100.0%

17.5%

FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2009

Não obstante, ambos os portos perderam quota de mercado em
virtude do forte crescimento registado por Sines, que se afirma
cada vez mais como um forte concorrente neste segmento.

Tráfego Roll-on/Roll-off
Depois de em 2009 se ter registado um movimento excepcional
neste segmento de carga, em 2010 o tráfego de mercadorias
caiu perto de 66% regressando a níveis de há dois anos atrás.

TRÁFEGO ROLL-ON/ROLL-OFF
MERCADORIAS

2010

2009

VAR. % 10/09

AUTOMÓVEIS

6

12

-50.0%

TARAS

3

9

-66.7%

MÁQUINAS, APARELHOS E S/PARTES

3

9

-

FERRO/AÇO N. D.

1

2

-

BEBIDAS, N.D.

1

5

-

AZULEJOS, MOSAICOS, ETC.

1

3

-66.7%

MERCADORIAS DIVERSAS

9

26

-65.4%

23

67

-65.7%

TOTAL

UNID. 1000 TON.
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Em termos nacionais, este segmento de carga apresentou
uma quebra de 7,3% no movimento, com Leixões e Lisboa a
apresentarem quebras muito expressivas.

TRÁFEGO ROLL-ON/ROLL-OFF NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

%

VAR. %
10/09

LEIXÕES

23

7.2%

67

19.5%

-65.7%

LISBOA

40

12.6%

74

21.6%

-45.9%

SETÚBAL

255

80.2%

202

58.9%

26.2%

TOTAL

318

100.0%

343

100.0%

-7.3%

Desta forma, o porto de Setúbal, tendo sido o único porto a crescer,
viu a sua quota de mercado reforçada para cerca de 80% do total.
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Granéis Sólidos
Em 2010, o movimento de granéis sólidos no Porto de Leixões
aumentou 149 mil toneladas em relação ao ano anterior,
totalizando 2,2 milhões de toneladas.

No quadro seguinte pode-se observar a evolução dos principais
granéis sólidos movimentados em Leixões.

GRANÉIS SÓLIDOS
MERCADORIAS

2010

2009

VAR. % 10/09

ESTILHA

558

245

127.8%

TRIGO

452

459

-1.5%

SUCATA

323

412

-21.6%

PARALELEPÍPEDOS

185

199

-7.0%

MILHO

181

202

-10.4%

CIMENTO

181

124

46.0%

AÇÚCAR

96

158

-39.2%

SOJA E FARINHAS DE OLEAGINOSAS

55

81

-32.1%

FORRAGENS

40

16

150.0%

SAL

23

31

-25.8%

CENTEIO

12

24

-50.0%

MINÉRIOS

12

11

9.1%

PRODUTOS QUÍMICOS

7

12

-41.7%

FERRO/AÇO N. D.

1

2

-50.0%

ADUBOS

0

8

-100.0%

111

101

9.9%

2 235

2 086

7.1%

MERCADORIAS DIVERSAS
TOTAL

UNID. 1000 TON.

Para o desempenho positivo observado neste segmento de
carga contribuiu decisivamente a performance da Estilha que,
com um aumento de 313 mil toneladas face a 2009, mais
do que duplicou o movimento do ano transacto. O Cimento
e as Forragens também registaram contributos positivos ao
apresentarem crescimentos de 56 mil toneladas (+46% ) e
24 mil toneladas (+150%) respectivamente.

A generalidade das restantes mercadorias viu a sua movimentação
diminuir, com destaque para Sucata que apresentou uma quebra
de 89 mil toneladas (-21,6%), perdendo carga pelo segundo
ano consecutivo, e para Açúcar que movimentou menos 63 mil
toneladas (-39,2%) em comparação com o ano 2009.
No conjunto dos principais portos do continente o movimento
de granéis sólidos caiu 6% por força do desempenho do porto
de Sines que registou uma quebra de 2,3 milhões de toneladas,
passando de líder, em 2009, para o terceiro lugar no segmento.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

2 6_

GRANÉIS SÓLIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

VAR. %
10/09

%

LEIXÕES

2 235

13.8%

2 086

12.1%

7.1%

AVEIRO

1 613

9.9%

1 444

8.4%

11.7%

669

4.1%

519

3.0%

28.9%

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%

170

1.0%

179

1.0%

-5.0%

16 224

100.0%

17 252

100.0%

-6.0%

FIGUEIRA DA FOZ

VIANA DO CASTELO
TOTAL

Os restantes portos aumentaram ou mantiveram a sua quota de
mercado no segmento, que agora é liderado por Lisboa, tendo
Leixões reforçado a posição relativa em 1,7 p.p. para 13,8%.

Granéis Líquidos
O movimento de granéis líquidos no Porto de Leixões registou,
em 2010, uma quebra de 364 mil toneladas (-5.1%) face ao ano
anterior, situando-se nos 6,7 milhões de toneladas.

LOCAIS

2010

TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
CAIS COMERCIAIS
TOTAL

2009

VAR. % 10/09

6 601

6 965

-5.2%

129

129

0.0%

6 730

7 094

-5.1%
UNID. 1000 TON.

Esta redução do tráfego ficou a dever-se em exclusivo ao
desempenho dos terminais petroleiro e oceânico já que os cais
comerciais registaram uma movimentação idêntica à de 2009.
Contudo, o movimento nos cais comerciais não representa mais
de 2% do total do segmento de carga.
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2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

%

VAR. %
10/09

POSTO A

1 986

30.1%

1 801

25.9%

10.3%

POSTO B

1 209

18.3%

1 816

26.1%

-33.4%

POSTO C

411

6.2%

288

4.1%

42.7%

TERMINAL
OCEÂNICO

2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

%

VAR. %
10/09

TOGL

2 995

45.4%

3 060

43.9%

-2.1%

TOTAL

6 601

100.0%

6 965

100.0%

-5.2%

O movimento nos Postos A e C cresceu 185 e 123 mil toneladas
respectivamente, insuficiente, no entanto, para compensar a
menor desempenho dos outros terminais.

Analisando mais em pormenor o movimento dos terminais
Petroleiro e Oceânico, verifica-se que o Posto B foi o principal
responsável pela quebra observada neste segmento ao movimentar menos 607 mil toneladas (-33,4%) comparativamente
com o ano anterior, sendo que os produtos Refinados Diversos
contribuíram maioritariamente para esse desvio.
O TOGL registou igualmente uma ligeira diminuição no
movimento de Petróleo em Bruto (menos 65 mil toneladas),
ainda assim muito inferior à redução verificada no ano 2009
(menos 1 milhão de toneladas).

GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES

2010

2009

1000 TON

%

1000 TON

%

VAR. %
10/09

6 730

23.8%

7 094

26.9%

-5.1%

AVEIRO

941

3.3%

663

2.5%

41.9%

LISBOA

1 838

6.5%

1 924

7.3%

-4.5%

701

2.5%

687

2.6%

2.0%

18 030

63.8%

15 976

60.6%

12.9%

17

0.1%

29

0.1%

-41.4%

28 257

100.0%

26 373

100.0%

7.1%

SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

O movimento de granéis líquidos nos portos do continente
cresceu cerca de 1,9 milhões de toneladas, impulsionado pelo
porto de Sines que assim reforçou a sua liderança no segmento
de carga.

O porto de Leixões manteve a segunda posição, ainda que tenha
reduzido ligeiramente a sua quota de mercado para 23,8%.
Tal como em 2009, estes dois portos movimentaram, em 2010,
mais de 87% da carga deste segmento.
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Movimento de contentores
em relação a 2009 e ultrapassando as 305 mil unidades no
somatório do ano.

À semelhança dos anos anteriores, em 2010, o Porto de
Leixões voltou a registar um novo máximo de movimentação de
contentores, totalizando 483 319 TEU, o que representa um
crescimento de 6,3% face ao ano transacto.

Nos quadros seguintes pode-se observar a evolução anual dos
contentores cheios e vazios e por dimensão.

O movimento em número de contentores apresentou igualmente
uma evolução positiva aumentando perto de 15 mil unidades

CONTENTORES

2010
N.º

VAR. % VAR. %
10/09 10/09
(N.º)
(TEU)

2009

TEU

%

N.º

TEU

%

CHEIOS

231,143

369,641

75.7%

209,818

333,028

72.2%

10.2%

11.0%

VAZIOS

74,201

113,677

24.3%

80,739

121,474

27.8%

-8.1%

-6.4%

TOTAL

305 344

483 319

100.0%

290 557

454 503

100.0%

5.1%

6.3%

DIMENSÃO DOS
CONTENTORES

2010

2009

N.º

%

N.º

%

VAR. %
10/09

CONTENTORES DE 20'

127,117

41.6%

126,384

43.5%

0.6%

CONTENTORES DE 40'

171,321

56.1%

159,526

54.9%

7.4%

6 906

2.3%

4 647

1.6%

48.6%

305 344

100.0%

290 557

100.0%

5.1%

CONTENTORES COM
OUTRAS DIMENSÕES
TOTAL

O número de contentores cheios registou uma evolução
positiva, aumentando mais de 10%, enquanto que os vazios
apresentaram uma quebra de cerca de 8%, significando
mais mercadoria movimentada neste segmento. Desta forma,
o rácio cheios/vazios cresceu consideravelmente de 2,6 em
2009 para 3,1 em 2010.
Relativamente à dimensão dos contentores, observou-se
uma estagnação do número de contentores de 20 pés e um
significativo crescimento dos contentores de 40 pés e de outras
dimensões.

Assim, os contentores de 40 pés viram o seu peso aumentar para
56% do total (55% em 2009), enquanto que os contentores de
20 pés não representaram mais de 42% do movimento (43%
em 2009).
O gráfico seguinte ilustra a repartição do movimento de
contentores pelos diferentes terminais.
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MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES
250 000
211 947
195 555

200 000
150 000
100 000

91 990

Terminal de
Contentores Norte

91 950

Terminal de
Contentores Sul

50 000
0

Cais Convencionais

3 052

1 407

2010

2009
Os cais convencionais movimentaram, em 2010, menos
de metade dos contentores registados no ano anterior,
essencialmente devido à quebra do tráfego de contentores
Ro-Ro, e consequentemente viram o seu peso tornar-se ainda
mais residual (0,5% em 2010 contra 1,1% em 2009).

O movimento no Terminal de Contentores Norte (TCN) permaneceu estagnado, face a 2009, perto dos 92 mil contentores.
Já o Terminal de Contentores Sul (TCS) foi o principal responsável
pelo aumento do tráfego de contentores no Porto de Leixões,
registando um crescimento de mais de 16 mil contentores (8,4%)
em relação ao ano transacto.

Em 2010 o tráfego de contentores no conjunto dos portos do
continente cresceu perto de 16%, representando mais 198 mil
TEU movimentados.

Assim, o TCS viu o seu peso na movimentação ainda mais
reforçado, representando agora 69,4% do total (67,3% em
2009), enquanto que o TCN diminuiu a sua importância relativa
para 30,1% (31,6% em 2009).

MOVIMENTO DE CONTENTORES NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES
FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
TOTAL

2010

2009

1000 TEU

%

1000 TEU

%

VAR. %
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, deu
um contributo importante para aquele resultado, registando o
segundo maior crescimento em absoluto.

Em termos de quota de mercado, Leixões, apesar de se
ter aproximado da liderança do segmento que continua a
pertencer ao porto de Lisboa, viu o seu peso relativo reduzir-se
ligeiramente, em função do significativo aumento do movimento
observado em Sines.
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Movimento de Passageiros

MOVIMENTO DE
PASSAGEIROS

2010

2009

VAR. % 10/09

DESEMBARQUE

224

615

-63.6%

EMBARQUE

140

602

-76.7%

TRÂNSITO

27 130

16 407

65.4%

TOTAL GLOBAL

27 494

17 624

56.0%

54

38

42.1%

N.º DE NAVIOS

									

Em 2010 passaram pelo Porto de Leixões 27.494 passageiros,
representando um forte incremento face ao movimento do ano
anterior – perto de 10 mil passageiros mais.
Este resultado fica a dever-se ao crescimento do número
de passageiros em trânsito (+65,4%), já que o número de
passageiros embarcados e desembarcados diminui, em virtude
de o porto não ter acolhido nenhum cruzeiro de turnaround no
ano em análise.

PORTOS

O número de navios de cruzeiro a visitar o porto também
aumentou, registando mais 16 navios que em 2009.
Na comparação com os principais portos concorrentes,
constata-se que o porto de Leixões foi o que apresentou maior
crescimento no número de passageiros face ao ano transacto.

2010

LEIXÕES

N.º PASSAGEIROS

2009

VAR. % 10/09

27 494

17 624

56.0%

LISBOA

448 136

415 626

7.8%

VIGO

233 644

222 948

4.8%

Porto de Pesca
No ano 2010 foram descarregadas, em Leixões e na Afurada,
29 561 toneladas de pescado, mais 5 100 toneladas que no ano
transacto, representando um incremento de 21%.
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7.

Sistemas de Informação
Neste exercício foi retomado o esforço nos projectos
directamente relacionados com a área de negócio (com
anteriores desenvolvimentos em fase de pay-back) e os
referentes à capacitação de gestão interna da APDL, enquanto
empresa per si (na área do ERP e Portal do Colaborador).
Constituíram-se igualmente os esforços que permitem a
participação de Leixões no desenho e construção da Janela
Única Logística.
Neste contexto, as principais linhas estratégicas prosseguidas
foram:

• rentabilizar os resultados dos projectos PCom1 e 3PL 2 ,
reduzindo significativamente o esforço de evolução destas
plataformas, em fase de payback;
• consolidar as funções de suporte à operação do balcão único
portuário JUPv13 , com estreito acompanhamento dos KPI
considerados relevantes, designadamente no âmbito do SGQ4
• estabelecer um plano e iniciar os trabalhos para a implementação
do PIPe5 em Leixões JUPv2;
• preparar a intervenção de Leixões em sistemas mais vastos,
designadamente na Rede de Serviços Logísticos;

• conduzir as expectativas internas da APDL, aplicando um
significativo esforço na segunda fase da implementação do
projecto ERP (Enterprise Resource Planning);

• manter e melhorar a exigência orçamental nos custos de
exercício dos Sistemas de Informação.

Subsistemas na área de negócio

Subsistemas internos da APDL

Destacam-se as intervenções nas plataformas:

Destaca-se aqui a implementação do subsistema:

JUP v1: Rentabilização da plataforma PCOM, que sustenta em
particular os serviços ao navio, que foram objecto de
certificação de qualidade ISO 9001
3PL:

Entrada em produção do Sistema de Contingência
Estabilização do SIP – Sistema Integrado de Pesagens

JUP v2: Início dos trabalhos tendentes à entrada em produção
da plataforma emergente do projecto PIPe, prevista
para 2011.

PCom

1

3PL
JUPv1
4
SGQ
5
PIPe
2
3

Plataforma Comum de Gestão Portuária (Janela Única
Portuária JUPv1)
Portaria Principal do Porto de Leixões
Janela Única Portuária (Plataforma PCom)
Sistema de Gestão da Qualidade
Procedimentos e Informação Portuária electrónica
(estudo de normalização e convergência procedimental)

ERP: Conclusão da segunda fase de implementação do
Sistema SAP.
Implementação do Portal do Colaborador, disponível à
totalidade da empresa.
Estruturação dos projectos de evolução, designadamente
a Informação de Gestão.
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Infra-estruturas SI/TIC
Realça-se o esforço empenhado na preparação do incremento
de capacidade e na montagem dos ambientes de suporte
JUPv2.

Relativamente à área de Storage, foi a capacidade central
incrementada, de forma a permitir o normal crescimento dos
sistemas até à reformulação destes componentes em 2012.

Deram-se passos essenciais no sentido de incrementar a
estratégia de virtualização de servidores, fixando-se a actual
configuração em quatro nós VMWare de elevada capacidade.

Complementarmente, foram concluídas as intervenções nos
firewalls e os link controllers, de acordo com as recomendações
de segurança emergentes de prévia auditoria.

Governabilidade
Foram consolidados os procedimentos de suporte aos sistemas
operacionais, bem como robustecidos os mecanismos de registo
de quebras de serviço e dos demais KPI6.
Tempos de resposta à resolução de problemas:

DvPD (JUP)

MÊS
t médio

número # no SLA

DvSC (JUP)
% no SLA

t médio

número # no SLA

DvSC (3PL)
% no SLA

t médio

número # no SLA

Geral
% no SLA

t médio

número # no SLA

% no SLA

1

0:42:17

23

20

87%

0:44:00

2

1

50%

80:20:53

8

2

25%

20:00:50

33

23

70%

2

0:41:59

14

10

71%

0:58:00

4

3

75%

76:24:00

13

6

46%

32:28:46

31

19

61%

3

0:28:15

30

26

87%

0:16:52

8

6

75%

5:58:14

17

6

35%

2:08:35

55

38

69%

4

0:28:06

19

17

89%

1:47:40

3

2

67%

7:24:30

12

6

50%

3:02:05

34

25

74%

5

0:28:00

43

41

95%

3:06:40

6

3

50%

14:43:52

15

3

20%

4:03:28

64

47

73%

6

0:27:25

10

9

90%

1:03:45

4

3

75%

4:20:33

11

4

36%

2:15:48

25

16

64%

7

0:19:58

31

29

94%

7:09:00

6

4

67%

1:37:09

20

15

75%

1:30:06

57

48

84%

8

0:22:15

21

21

100%

0:26:50

6

5

83%

3:00:49

11

9

82%

1:08:53

38

35

92%

9

0:26:00

21

20

95%

0:41:10

6

5

83%

2:10:48

10

5

50%

0:56:47

37

30

81%

10

0:48:00

17

13

76%

3:51:30

4

3

75%

1:31:25

12

9

75%

1:26:02

33

25

76%

11

0:37:00

24

23

96%

0:37:45

4

4

100%

1:33:00

10

8

80%

0:51:49

38

35

92%

12

0:38:00

20

16

80%

1:55:30

2

1

50%

1:11:23

13

10

77%

0:54:50

35

27

77%

0:31:12

273

245

90%

1:57:09

55

40

73%

14:40:56

152

83

55%

5:10:08

480

368

77%

6

KPI - Key Performance Indicator
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Disponibilidade dos serviços TIC:

JUP
MÊS

Indisponibilidade mensal
alto

moder

baixo

3PL
horas Op
24x7

1

744:00:00

2

672:00:00

3

744:00:00

4

720:00:00

5

1:40:00

6

0:20:00

7

0:05:00

0:05:00

744:00:00

8

0:15:00

0:05:00

744:00:00

744:00:00

0:05:00

744:00:00

1:00:00

744:00:00

1:10:00
0:25:00

11

moder

1:55:00

baixo

744:00:00

3:05:00
0:45:00

moder

baixo

220:00:00

1:10:00

342:00:00

209:00:00

414:00:00

253:00:00

378:00:00

231:00:00

360:00:00

220:00:00

360:00:00

17:05:00

alto

horas Op
11h dias U

360:00:00

1:30:00

0:40:00

Indisponibilidade mensal

horas Op
18h dias U

Taxa Disponibilidade Trimestral

7:30:00

0:30:00

720:00:00
1:00:00

12

alto

720:00:00

0:05:00

9
10

1:50:00

Indisponibilidade mensal

Outros

0:30:00

396:00:00

0:50:00

396:00:00

2:40:00

0:55:00

360:00:00

0:35:00

378:00:00

2:15:00

378:00:00

Considera-se que haverá nesta matéria um importante potencial
para evolução, razão pela qual em 2011 será conduzido um
projecto de investimento para a aplicação dos processos ITIL7.
Espera-se assim melhorar a governabilidade dos sistemas.
Neste domínio, destaca-se ainda a intenção da APDL em
integrar o projecto TICE, em torno do objectivo de certificação
ISO 20000 (Gestão de Serviços).

JUP

100.000%

3PL

Outros

Acum
anual

99.052% 100.000%

99.994%

99.824%

99.818%

99.603%

99.997%

99.970%

96.373%

99.380%

99.996%

99.838%

99.657%

99.267%

99.997%

220:00:00

0:20:00

396:00:00

Sistemas

0:20:00

0:30:00

242:00:00

0:40:00

242:00:00

2:05:00

242:00:00

1:50:00

220:00:00
231:00:00
231:00:00

O Pólo de Competitividade e Tecnologia TICE.PT, Pólo das
Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica, foi
reconhecido formalmente pelo Governo Português em Agosto
de 2009, no âmbito das Estratégias de Eficiência Colectiva do
QREN.
Tem como estratégia global construir uma plataforma de
concertação que envolva e mobilize os principais actores das TICE
nos processos de inovação, I&DT, transferência de conhecimento
formação avançada, desenvolvimento, produção e comercialização
de produtos e serviços, marketing e internacionalização.

Projectos Comunitários
Em conjugação com o IPTM e APL, a APDL submeteu um
projecto a financiamento das TEN-T, designado por MIELE –
Multimodal Interoperability E-Services for Logistics
and Environment Sustainability.
O projecto, coordenado pela RINA (Génova), integra também
os portos de Gijón, Valência, Barcelona e Chipre, com eventual
participação da Alemanha e Roménia.

7

ITIL - IT Infratructure Library

Neste projecto será ensaiada a aplicabilidade das boas práticas
do Correio Urgente a modos de grande capacidade, formalizando
uma rede de serviços logísticos, na qual se insere o nó porto.
Desenvolvidos que foram os trabalhos preliminares, projecta-se
assim desenhar e constituir a JUL (Janela Única Logística), em
estreita colaboração com os stakeholders.
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8.

Recursos Humanos
8.1. Políticas e principais indicadores
A política de Gestão de Recursos Humanos da empresa, tendo
presente que em 1 de Janeiro de 2010 entrou em produtivo
um novo sistema integrado de gestão empresarial (ERP/SAP),
que introduziu profundas alterações na definição e gestão dos
processos internos, com significativos ganhos de simplificação
administrativa e maior fiabilidade da informação disponível, teve
como principais vectores preparar todos os colaboradores para
essa mudança, através de um intenso programa de formação
“on-job” e a adopção de medidas de mobilidade funcional que
proporcionassem a plena adequação dos meios humanos às
novas necessidades dos serviços.
Complementarmente iniciou-se a 1ª fase de um projecto para
a definição de um modelo de competências, designado por
“Dicionário de Competências”, ferramenta imprescindível para
identificar as competências transversais necessárias a todos os
sectores da empresa, bem como as de gestão e específicas de
cada serviço, por forma a proceder-se a uma avaliação do ”GAP”
de competências por área da empresa.

Por outro lado, com a disponibilização do “Portal do Colaborador”,
através da qual todos os colaboradores passam a ter acesso
directo à sua informação pessoal e profissional relevante, criouse uma maior dinâmica comunicacional a par de um crescendo
de incentivo à utilização de ferramentas informáticas na vida
profissional de todos os colaboradores.
Assim, com a plena operacionalidade do novo sistema de
gestão, pessoas, processos e tecnologia irão colaborar mais
activamente para tornar a APDL numa empresa cada vez mais
ágil, com acesso simplificado e directo a melhor informação
e com uma maior capacidade de fundamentar e definir o seu
modelo de desenvolvimento, bem como de o monitorizar.

QUADRO DE PESSOAL – 31 DE DEZEMBRO
2010

2009

VAR. %

EFECTIVOS

210

211

h

133

133

m

77

78

ACTIVOS

216

218

h

138

137

m

78

81

-0,47%

-0,92%

Efectivo - Trabalhador com vinculo permanente à Empresa
Activos - Totalidade dos recursos humanos disponíveis.

Manteve-se a estabilidade do quadro de pessoal, tendo-se
verificado a saída, por aposentação, de 5 trabalhadores e a
contratação de dois técnicos operacionais e um Técnico Superior.
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NÍVEIS DE HABILITAÇÕES
2010

2009

VAR. %

ENSINO BÁSICO

62

62

H

50

49

M

12

13

ENSINO SECUNDÁRIO

55

56

H

22

23

M

33

33

ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

12

12

H

11

11

M

1

1

ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO

87

88

H

55

54

M

32

34

O nível habilitacional básico é na sua esmagadora maioria
complementado pela existência de competências técnicas
específicas inerentes às actividades operacionais, certificadas
pela respectiva autoridade marítima.

0,00%

-1,79%

0,00%

-1,14%

Por outro lado, e em consequência da aposta feita no
enriquecimento de competência no âmbito de projectos de
valorização pessoal e profissional, verifica-se que 40% dos
trabalhadores possuem uma habilitação ao nível de licenciatura.
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ACTIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS
2010

2009

VAR. %

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, SEGURANÇA E AMBIENTE

89

89

H

76

76

M

13

13

OBRAS E INFRA-ESTRUTURAS

29

28

H

22

21

M

7

7

LOGÍSTICA E INFORMÁTICA

15

16

H

10

11

M

5

5

13

13

H

4

4

M

9

9

GESTÃO E SERVIÇOS DE APOIO

70

72

H

26

25

M

44

47

TOTAL

216

218

H

138

137

M

78

81

COMERCIAL E GESTÃO DOMÍNIO PÚBLICO

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

0,00%

3,57%

-6,25%

0,00%

-2,78%

-0,92%

As Operações Portuárias integram os serviços marítimos a que
estão afectos 44 trabalhadores (mestres, motoristas marítimos
e marinheiros), que asseguram toda a actividade de rebocagem
de navios (actividade exclusivamente desempenhada pela
APDL no porto de Leixões) para além do apoio à Pilotagem no
embarque e desembarque do Piloto, e a manutenção de uma
tripulação no porto 24h/dia 365 dias/ano para actividades de
segurança e apoio à navegação.

REGIME DE TRABALHO
2010

2009

VAR. %

HORÁRIO NORMAL FIXO

58

63

-7,94%

HORÁRIO DE TURNO

17

15

13,33%

141

140

0,71%

ISENÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO
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A especificidade da actividade portuária impõe garantir a
plena operacionalidade do Porto de Leixões durante 24 horas/
dia e 365 dias/ano, o que implica a afectação, em regime de
permanência, de trabalhadores a vários serviços, de que se
destaca o sector das Operações Marítimo – Portuárias e de
Segurança da Navegação, que incluiu o serviço de Pilotagem
e do Vessel Traffic Services - “VTS”, o que face ao reduzido
número de pessoal só é possível com a sua integração em
regimes de horário de trabalho de turno/IHT.
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A consagração destes regimes de trabalho permite uma
prestação de serviço contínua, minimizando o número de
trabalhadores, ajustando-se os seus horários de trabalho às
efectivas necessidades operacionais.

TAXA DE ABSENTISMO
2010
HORÁRIO NORMAL FIXO

2009

3,09%

3,87%

VAR. %
-20,16%

(Total horas ausência/potencial máximo trabalho*100)

Os mecanismos de controlo e incentivo da efectividade de
serviço a par da diminuição das situações de ausência ao abrigo
da legislação de protecção da parentalidade, tiveram como
consequência a significativa redução da taxa de absentismo.

GASTOS COM O PESSOAL
2010
GASTOS COM PESSOAL

12.184.208

2009
13.116.274 a)

VAR. %
-7,11%
UNID: EUROS

a) Valor expurgado das Responsabilidades Futuras dos Benefícios pós-Emprego

Em resultado da redução do activo de pessoal, conjugado com
uma rigorosa política de contenção das tabelas salariais e da
reestruturação do subsistema de saúde efectuado em 2009 e que
entrou plenamente em vigor em 1 de Janeiro de 2010, foi possível
promover uma significativa redução de custos com pessoal.
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8.2. Estrutura de Gastos com Pessoal
A estrutura de gastos com pessoal integra dois segmentos
significativos – remunerações certas e permanentes e encargos
com o sistema complementar de saúde.

ACTIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS
2010

2009

10.618.530

10.762.790

-1,34%

321.552

364.226

-11,72%

5.711.030

5.956.527

-4,12%

110.718

104.612

5,84%

398.553

381.153

4,57%

1.217.844

1.228.936

-0,90%

555.772

563.625

-1,39%

37.530

59.803

-37,24%

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL

673.963

588.772

14,47%

ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES

1.591.569

1.515.137

5,04%

1.323.347

2.096.343

-36,87%

30.981

129.242

-76,03%

1.292.366

1.967.101

-34,30%

242.331

257.141

-5,76%

238.969

252.904

-5,51%

3.362

4.237

-20,65%

12.184.208

13.116.274

-7,11%

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS

(1)

REMUNERAÇÕES DOS CORPOS SOCIAIS
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES
TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
SUBSÍDIO DE TURNO
SUBSÍDIO I.H.T.
OUTRAS REMUNERAÇÕES
PENSÕES

SUBSISTEMA DE SAÚDE

(2)

DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS)
RESPONSABILIDADES FUTURAS
PRESTAÇÕES SOCIAIS
DESPESA NO EXERCÍCIO (ACTIVOS)
RESPONSABILIDADES FUTURAS
TOTAL= (1)+(2)+(3)

(3)

REDUÇÃO DAS RESPONSABILIDADES
TOTAL GASTOS

VAR. %

-16.566.680
12.184.208

-3.450.406
UNID: EUROS

Por efeito da conversão para o novo SNC, os gastos com
pessoal em 2009 registam o montante de 16,6 milhões de
euros relativos à redução das responsabilidades futuras com
benefícios pós-emprego (sistema complementar de saúde) o
que descaracteriza a comparação de valores com o exercício de
2010 desta natureza de custos.
Relativamente aos custos de pessoal em 2010, verifica-se uma
significativa redução das remunerações certas e permanentes,

em consequência da conclusão do processo de incentivos a
aposentação ocorridos durante 2009 e cujos impactes só se
reflectiram, na sua totalidade, no ano de 2010.
O agravamento com a rubrica “outros custo com pessoal” resulta
das indemnizações por cessação do contrato de trabalho e os
encargos com o “Fundo de Pensões de ex-Pilotos”, que até
2009 eram considerados custos extraordinários e que por força
do novo “SNC” passou a integrar os custos com pessoal.
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MASSA SALARIAL
MASSA SALARIAL

2010

2009

VAR. %

8.376.293

8.796.206

-4,77%
UNID: EUROS

A redução da massa salarial reflecte a redução generalizada em
todas as rubricas de remunerações certas e permanentes e a
diminuição do quadro de pessoal.

8.3. Saúde Ocupacional

EXAMES MÉDICOS
2010

2009

VAR. %

EXAMES PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS

212

207

2,42%

EXAMES DE ADMISSÃO E OCASIONAIS

25

49

-48,98%

Mantendo-se o princípio de obrigatoriedade de exame médico
anual, a par de exames médicos determinados na sequência de
contratação de pessoal ou situações de regresso ao trabalho
após período de ausência superior a 30 dias.

SINISTRALIDADE
2010

2009

VAR. %

COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

3

3

0,00%

SEM INCAPACIDADE

1

1

0,00%

TOTAL

4

4

0,00%

O investimento feito em formação e sensibilização para os riscos
profissionais e o envolvimento de todos os trabalhadores, com
especial referência para as respectivas chefias, no cumprimento
das boas práticas implementadas, foi possível manter um baixo
nível de sinistralidade.

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA
2010
ÍNDICE DE FREQUÊNCIA

8,36

2009
8,36

VAR. %
0,00%

Nota: Quantifica o número de acidentes com baixa por cada
milhão de horas de trabalho de exposição ao risco
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Mantendo-se o número de acidentes com baixa e mantendo-se
o potencial de horas de trabalho o índice de gravidade apresenta
o mesmo valor de 2009.

ÍNDICE DE GRAVIDADE
2010
ÍNDICE DE GRAVIDADE

2009

0,25

0,12

VAR. %
108,33%

Nota: Quantifica o número de dias perdidos por cada
mil horas de trabalho de exposição ao risco

Apesar de não ter havido um aumento do número de acidentes,
verifica-se que o número de dias de ausência sofreu um agravamento, passando de 44 dias em 2009 para 91 dias em 2010.
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9.

Centro de Formação
A actividade do Centro de Formação em 2010, caracterizouse por uma redução a nível de formação interna e por um
significativo crescimento no que respeita à prestação e venda
de serviços.
Aquela diminuição de volume de formação explica-se, não
só pela circunstância de 2010 ter sido um ano com fortes
solicitações (implementação do ERP SAP, processo de
certificação da área da qualidade), como também pelo facto
de, após anos consecutivos de forte participação em acções
de formação, a premência e necessidade de novas formações,
perder, compreensivelmente, alguma intensidade.

De realçar o grande envolvimento do Centro de Formação
no processo de implementação do SAP, no que toca à
disponibilização de salas, equipamentos e organização logística.
No âmbito da cooperação, mantiveram-se e reforçaram-se
contactos com os portos dos PALOP, com vista ao
desenvolvimento de novos programas e iniciativas e apoio na
aquisição de novas competências.

Indicadores

No ano de 2010, a actividade do Centro de Formação apresentou
os seguintes indicadores:

ACÇÕES
EXTERNAS
FORMANDOS
HORAS DE FORMAÇÃO
VOLUME DE FORMAÇÃO
CUSTOS
RECEITAS

COOPERAÇÃO

ACÇÕES
INTERNAS

FORMAÇÃO A
TERCEIROS

TOTAL

89

15

400

334

838

793

50

374

2.050

3.267

1.980

68

2.623

21.098

25.769

39.133 €

1.566 €

9.875 €

7.216 €

57.824 €

N/A

N/A

N/A

21.085 €

21.085 €

Fica demonstrada a elevada actividade do Centro de Formação,
e o cuidado crescente de cobrir os custos directos com as
receitas geradas neste mesmo centro.
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Prestação de Serviços

Como a mais relevante e entre outras, destaca-se a Prestação
de Serviços desenvolvida para as seguintes entidades:

ENTIDADE

CURSO

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

EFA – Educação e Formação de Adultos

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Espanhol

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Inglês

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Operador Alimentar

IEFP – Instituto de Emprego e Formação Profissional

Empregado comercial

Portos dos Açores, SGPS

Portos e Transportes Marítimos

Portos dos Açores, SGPS

Legislação Laboral

APSM – Administração dos Portos de S. Miguel e Sta. Maria

Orçamento

Porto de Luanda

Gestão e Tarifas Portuárias

APSS – Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra

Higiene e Segurança no Trabalho

Paralelamente, é ainda de realçar um significativo crescimento
no que se refere à cedência remunerada de espaços, com algum
significado na componente de receitas.

Programa Aprender Sempre

No âmbito de uma iniciativa da Direcção de Recursos Humanos,
exclusivamente dirigida aos trabalhadores aposentados,
deu-se continuidade ao programa “Aprender Sempre” e foram
desenvolvidas acções no âmbito da Informática e de temáticas
da actualidade: Excel; Internet e Mundo Actual.
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10.

Marketing e Relações Públicas
O ano de 2010 correspondeu ao prosseguimento da estratégia
de anos anteriores, que tem alcançado resultados ao nível do
bom relacionamento com os múltiplos stakeholders, do aumento
do recurso a soluções intermodais de base marítima e da
expansão do hinterland do Porto de Leixões.
Enquadrada na sua estratégia comercial, o Porto de Leixões
participou com um stand em seis Feiras Internacionais. Para
além da Intermodal em S. Paulo e da SITL – Salão Internacional
de Transporte e Logística, em Paris, o Porto de Leixões
participou pela primeira vez na Feira Internacional de Argel
como maior evento económico da Argélia, com mais de 200
mil visitantes, e teve ainda uma presença, sem stand próprio,
na Ro-Ro Exhibition and Conference em Bremen, com o intuito
de apresentar a oferta do novo Terminal Multiusos. Na área de
Cruzeiros, Leixões esteve presente na Cruise Shipping, em Miami,
e na Seatrade Med, em Cannes, num stand conjunto com outros
portos nacionais. De registar ainda uma visita de uma delegação
de Leixões a Maputo, Moçambique, para apresentação do porto
e incremento de contactos comerciais e institucionais.
Ainda numa perspectiva de visibilidade externa, o Porto de
Leixões organizou uma Conferência Internacional subordinada
ao tema: O PORTO DE LEIXÕES E O MERCADO GLOBAL,
tendo em vista proporcionar a um público alvo específico, um
fórum de discussão e aproximação entre parceiros importantes
de mercados que se revelam de grande dinamismo económico.
Cada seminário, exclusivamente dedicado a um mercado,
procurou a presença de parceiros relevantes, seja na área do
negócio portuário ou do transporte marítimo, seja no convite a
carregadores que utilizam ou possam vir a utilizar aquele meio
de transporte. O primeiro seminário destinou-se exclusivamente
ao Magrebe e o segundo à comunidade dos PALOP, ambos
muito participados, quer a nível institucional, quer sobretudo
empresarial.
No âmbito da Certificação do Sistema de Gestão da Qualidade
e na sequência da política de avaliação regular do grau de
satisfação dos utilizadores dos serviços oferecidos pelo Porto
de Leixões, realizou-se um inquérito aos utilizadores da Via
Interna de Ligação ao Porto de Leixões (VILPL) abrangendo
os motoristas e as empresas transportadoras. Os resultados
permitiram uma mais profunda compreensão das necessidades
e das expectativas dos clientes. Tratou-se de uma iniciativa
amplamente participada permitindo que, a par das respostas,
tenha sido recebido um significativo conjunto de sugestões,

críticas e observações que enriqueceram o inquérito, no âmbito
do objectivo com que foi promovido – melhoria da qualidade
dos serviços prestados em Leixões e da performance de
funcionamento do porto, tendo sido implementadas algumas
soluções de melhoria na sequência de sugestões e contributos
recebidos. Também inserido no projecto de Certificação foi
implementado o processo de Gestão de Reclamações, que
passaram a ser tratadas de uma forma sistematizada e com
resposta em tempo útil a qualquer reclamante.
Continuou-se com o programa de visitas a clientes e potenciais
clientes procurando fomentar a relação sólida e de longo prazo
já existente com os nossos parceiros incluindo, entre outros,
armadores, agentes de navegação, carregadores, companhias
de cruzeiros, transitários e operadores logísticos.
Na operação de Cruzeiros, o Porto de Leixões desenvolveu uma
intensa actividade comercial visando a promoção do novo cais
dedicado, cuja inauguração ocorrerá em 2011. Esta actividade
foi complementada pela participação activa do porto de Leixões
nos principais fóruns de cruzeiros, em conjunto com os demais
portos Portugueses. A nível internacional, a APDL lidera o
Projecto Cruise Atlantic Europe que reúne os portos de Lisboa,
A Corunha, Bilbao, Brest e St. Malo, Dover e Cork e que em
2010 registou um significativo impulso na afirmação da Europa
Atlântica como região de cruzeiros.
No âmbito do Programa Marco Polo e em conjunto com o Porto de
Aveiro e a plataforma logística de Salamanca (Zaldesa), Leixões
participou no projecto de aprendizagem comum denominado
Intermodalidade E-80. Este projecto, que continuará em 2011,
visa estudar os constrangimentos que actualmente se verificam
ao transporte de mercadorias no eixo viário E-80 e propor
alternativas intermodais, quer de base marítima, quer de base
ferroviária.
Dando continuidade à aposta no relacionamento próximo com
os diferentes stakeholders, celebrou-se pela segunda vez o “Dia
do Porto de Leixões”, abrindo o porto à cidade e convidando toda
a população a participar neste evento festivo, que contou com
uma programação diversificada e com uma massiva presença
da população.
Numa vertente mais pedagógica e de imagem é de realçar as
65 visitas de estudo que Leixões acolheu, significando cerca de
2700 alunos dos mais variados graus de ensino.
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11.

Investimento
O investimento realizado na APDL em 2010 atingiu quase 60
milhões de euros, constituindo o maior nível de investimento
anual de sempre.
Este elevado nível está associado ao desenvolvimento de dois
grandes investimentos estruturantes para o Porto de Leixões e
para a Região Norte de Portugal:

− A Plataforma Logística de Leixões, de enorme relevância para
a organização da oferta de serviços de transporte de qualidade
ajustada às necessidades do mercado e indutora de criação
de emprego na Região;
− E o Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, em
desenvolvimento com uma importante comparticipação
comunitária do ON.2 – O Novo Norte (Programa Operacional
Regional do Norte 2007/2013), no âmbito do QREN – Quadro
de Referência Estratégico Nacional.

2010
ADQUIRIDO
TRABALHO PRÓPRIO
TOTAL

2009

2008

59.953

16.892

23.149

62

66

0

60.015

16.958

23.149
UNID. 1000 EUROS

No ano 2010 foram desenvolvidos os seguintes principais
investimentos apresentados no quadro seguinte, organizados
de acordo com as Acções do PEDPL – Plano Estratégico de
Desenvolvimento do Porto de Leixões:
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2010
59.952

TERMINAL MULTIUSOS

1.636

TERRAPLENO DO TERMINAL MULTIUSOS

1.636

TERMINAL DE CRUZEIROS
EDIFÍCIO DO TERMINAL DE CRUZEIROS
OBRAS MARÍTIMAS E PORTO DE RECREIO

18.006
423
17.583

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE DO TERMINAL PETROLEIRO

65

RECARGA DE TETRÁPODES

36

EQUIPAMENTO DE MOVIMENTAÇÃO VERTICAL

29

PORTARIA ÚNICA

815

PORTARIA PRINCIPAL DO PORTO DE LEIXÕES

539

OPERACIONALIZAÇÃO DA PORTARIA PRINCIPAL DO PORTO DE LEIXÕES
ACESSO AOS SILOS DE LEIXÕES

29
236

PARQUE DE CAMIONISTAS

11

RECONVERSÃO DE ÁREA PARA CARGA CONTENTORIZADA

23

PROSPECÇÃO GEOLÓGICA E GEOTÉCNICA DO PARQUE DE CONTENTORES VAZIOS

23

ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA
ACESSO RODOVIÁRIO AO PÓLO 1
PÓLOS 1 E 2
REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS E EDIFÍCIOS

35.221
985
34.236
81

INCREMENTO DE ESPAÇOS DE “SOCIABILIDADE” DO PORTO

2.271

EDIFÍCIOS DO ANTIGO NÚCLEO OFICINAS DA APDL

2.146

NÚCLEO DE SANIDADE MARÍTIMA

125

MELHORIA DOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA E COLMATAÇÃO DE FRENTES URBANAS

9

AVENIDA ANTUNES GUIMARÃES

9

SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA

937

REDES ELÉCTRICAS

215

TREM NAVAL

722

GESTÃO AMBIENTAL

129

PORTAL DO PORTO DE LEIXÕES

44

PORTAL INTERNO

237

ERP (ENTERPRISE RESOURSE PLANNING

237

GESTÃO DOMINIAL

192

MATOSINHOS
PORTO
REFORÇO DA ESTRUTURA DOS SILOS DE LEIXÕES
INFRA-ESTRUTURAS TIC

11
181
19
253

JANELA ÚNICA LOGÍSTICA

14

MIELE E-MARITIME SSN

14

INVESTIMENTOS DE NATUREZA RESIDUAL E RECORRENTE
TOTAL INVESTIMENTO ADQUIRIDO

1
59.953
UNID. 1000 EUROS
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Terminal Multiusos do Porto de Leixões

Em Setembro de 2010, com a conclusão da empreitada de
ampliação, em cerca de 5 ha, do Terrapleno do Novo Terminal
Multiusos no Molhe Sul, foi concretizada a maior obra de
construção de novos cais acostáveis no Porto de Leixões desde
a década de 80 (em que se concluiu a frente cais do Terminal de
Contentores Sul do Porto de Leixões).
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 Autoestradas 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

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 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 será um elevado contributo
para a consecução da visão e prioridades estratégicas da
Agenda Regional do Mar e está a ser concretizado com
a contribuição comunitária de 25,5 milhões de euros do
Programa Operacional Regional do Norte.
Para além dos investimentos de carácter infra-estrutural
está a ser desenvolvido um importante esforço comercial
junto do segmento de mercado alvo de navios cruzeiros de
maior dimensão, bem como a preparação de todos os agentes
locais para a recepção dos novos turistas de cruzeiros.
Algumas dessas acções estão contempladas na candidatura
do projecto “Promoção e Capacitação da Região
Norte para o Turismo de Cruzeiros” ao Eixo Prioritário
“Governação e Capacitação Institucional” do ON.2 – O Novo
Norte.
A nível interno, mais numa perspectiva operacional, foram
ainda desenvolvidas acções de formação, em ambiente
de simulação, para os pilotos, na manobra de navios de 300
metros de comprimento, na bacia de rotação do porto de
Leixões.
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Estruturação da Plataforma Logística

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”.
Nesse sentido a APDL pretende apostar, em conjunto com os
principais actores locais e nacionais, no desenvolvimento de
condições logísticas compatíveis com esse desígnio.
A Plataforma Logística de Leixões é um dos investimentos
em destaque, localizar-se-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:
• 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;
• 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, desenvolveuse a empreitada de Acesso Rodoviário ao Pólo 1, com cofinanciamento do POVT – Programa Operacional de Valorização
do Território e deu-se sequência aos estudos de modelo de
negócio e projectos de execução necessários.

Incremento dos Espaços de
Sociabilidade do Porto

Neste âmbito a intervenção mais significativa desenvolvida
em 2010 foi a obra de Requalificação dos Edifícios do
Antigo Núcleo das Oficinas da APDL, as quais estão a ser
transformadas num espaço de lazer “in-door” aberto ao público.
Trata-se de mais um imóvel liberto da actividade portuária e
recuperado pela APDL para a cidade, com design e espaço
atraente, uma localização excelente, junto à praia de Leça da
Palmeira, boa oferta de estacionamento, que compreenderá um
Health Club e uma piscina de água salgada de dimensões acima
da média.

Este novo projecto está a ser promovido com a colaboração
do CCD – Centro de Cultura e Desporto da APDL e interage,
num plano de ordenamento mais abrangente, com a libertação e
recuperação dos Antigos Edifícios do Núcleo da Sanidade
Marítima para o Centro de Incubação de Empresas, do Parque
de Ciência e Tecnologias do Mar. Para o desenvolvimento deste
Centro, promovido pela Universidade do Porto, no âmbito da
parceria estabelecida entre a APDL, Universidade do Porto e
Câmara Municipal de Matosinhos, ir-se-á dar início às obras que
permitirão acolher mais cerca de 30 novas empresas, para além
das 6 empresas que ali já desenvolvem a sua actividade.
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Sistemas de Informação

O ano 2010 foi o ano de conclusão da implementação do novo
ERP – Enterprise Resource Planning, com a preparação
das vertentes Financeira, Logística e Recursos Humanos. A
APDL, com este projecto, está a aproveitar as melhores práticas
internacionais para a reengenharia de processos, permitindo
facilitar a interacção, monitorização e controlo internos, sendo já
visíveis os seus impactes positivos no controlo e racionalização
dos custos da organização.
Durante o ano em análise também se desenvolveram as infraestruturas de suporte à implementação do projecto PIPE –
Procedimentos e Informação Portuária Electrónica em
Leixões.
Este projecto, também designado por JUP 2 – Janela Única
Portuária 2 consubstancia-se num up-grade da PCOM –

Plataforma de Gestão Portuária, desenvolvida ao nível dos
portos de Leixões, Lisboa e Sines. Trata-se do resultado do
estudo desenvolvido pela APP – Associação dos Portos de
Portugal para a normalização da informação, simplificação e
harmonização de procedimentos a nível nacional, respondendo
aos requisitos de informação de todos os portos nacionais.
Com vista a integrar os elos da cadeia de transporte, a APDL, em
2010, também se constituiu como parceiro do projecto MIELE
– Multimodal Interoperability E-Services for Logistics
and Environment Sustainability, no âmbito da candidatura
ao Programa Plurianual 2007-2013 para as Auto-estradas do
Mar, das RTE-T (Redes Transeuropeias de Transporte). Como
parceiros portugueses também estão presentes neste projecto,
o IPTM, enquanto entidade reguladora e a APL.

Projectos de I&D e Cooperação

O investimento em rede surge como uma nova tendência, não
só ao nível dos sistemas de informação mas em diferentes
vertentes, permitindo a ampliação dos resultados.
Tem-se manifestado muito mais fácil promover o novo Terminal
de Cruzeiros de Leixões no âmbito da Rede Cruise Atlantic
Europe, comparticipada pelo INTERREG – Espaço Atlântico.
Esta rede criada pelo porto de Leixões, com a participação
dos portos de A Corunha, Bilbao, Brest e St. Malo, Dover, Cork
e Lisboa permite reforçar a posição do espaço Atlântico no
mercado europeu do turismo de cruzeiros e criar e promover
novos produtos turísticos que valorizam as dimensões histórica
e cultural das cidades atlânticas. Neste âmbito, em 2010, foram
negociadas novas escalas para 2011 de navios cruzeiros de
maiores dimensões que irão demandar o porto de Leixões
a partir de Maio de 2011, com as obras marítimas do Novo
Terminal de Cruzeiros de Leixões já concluídas.
Através do projecto C.T.U.R. – “Cruise Traffic and Urban
Regeneration of city port heritage as a key for the
sustainable economic, social and urban development”,
comparticipado pelo Programa URBACT II (European
Programme for Urban Sustainable Development), está a ser
desenvolvido o Plano de Desenvolvimento Local, com base no
Grupo de Acção Local constituído pela APDL, CMM, CCDRN,
Universidade do Porto, Escola Superior de Arte e Design e
Associação “O Peixe à Mesa”. No âmbito deste Plano estão a
ser identificadas e calendarizadas as acções e investimentos
para ampliar os impactes no desenvolvimento da Região do
Turismo de Cruzeiros.
Este projecto tem por objectivo principal a melhoria da
integração dos espaços de fronteira urbano-portuária com

o desenvolvimento do turismo de cruzeiros, é liderado pelo
Município de Nápoles e constituído por 12 parceiros de
diversos países, onde se inclui a APDL e a Câmara Municipal de
Matosinhos, em representação de Portugal.
Outras iniciativas orientadas para as necessidades de
abordagem ao mercado foram também desenvolvidas em 2010,
nomeadamente:
− O início do conjunto dos congressos internacionais lançados
sob o lema “O Porto de Leixões e o Mercado Global”,
objecto de candidatura ao PONorte;
− E o projecto Intermodalidade E-80, uma Acção de Aprendizagem Comum, em desenvolvimento com comparticipação
comunitária do Programa Marco Pólo, promovida pelo Porto de
Leixões, Porto de Aveiro e Zaldeza – Plataforma Logística de
Salamanca para melhorar as soluções logísticas e o Transporte
Marítimo de Curta Distância no corredor internacional E-80.
Para desenvolver as tecnologias emergentes de robótica
aplicadas a veículos autónomos, dando sequência à parceria
com a Faculdade de Engenharia do Porto, a APDL integrou a
candidatura do Projecto NOPTILUS – Autonomous, Selflearning, Optimal and complete Underwater System,
ao 7º. Programa-Quadro de I&D. Este projecto, liderado pelo
Centre for Research and Technology – Hellas, da Grécia, conta
com parceiros da Holanda, Inglaterra e Suíça, para além dos
parceiros portugueses APDL, Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (FEUP) e a spin-off OceanScan – Marine
Systems & Technology, Lda.
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Fontes de financiamento

Segurança, Programa de Gestão Ambiental do Porto de
Leixões, Estabilização dos Cais Sul e Poente da Doca n.º 4,
Janela Única Portuária e Terminal Multiusos do Porto de
Leixões, no âmbito da correcção ao saldo final;

Neste exercício, o investimento concretizado pela APDL foi
suportado em 17% por financiamento externo e em 83% por
financiamento próprio. O financiamento externo corresponde à
comparticipação comunitária dos PONORTE (FEDER), POAT –
Programa Operacional de Acessibilidades e Transportes, POPH
– Programa Operacional do Potencial Humano (FEDER) e à
comparticipação do Orçamento de Estado, através do Cap. 50º.

• FEDER – POVT: Integração do Porto de Leixões nas Autoestradas do Mar (1ª. Fase);

As candidaturas que geraram as fontes de comparticipação
externas foram:

• FEDER – POPH: Promoção da Igualdade do Género no Porto
de Leixões;

• FEDER – POAT: VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto
de Leixões, Portaria Principal do Porto de Leixões, Melhoria
das Acessibilidades Marítimas ao Porto de Leixões, Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões e
Medidas Complementares, Melhoria das Condições de

• FEDER – ON.2 – O Novo Norte: Novo Terminal de Cruzeiros
do Porto de Leixões;
• Cap. 50º do O.E.: Multimodalidade e Logística, Terminal de
Cruzeiros e Plataforma Logística de Leixões.

Os subsídios ao investimento, comunitários e nacionais,
recebidos pela APDL foram os seguintes:

2010
POAT , POVT e POPH (FEDER)

2.173

ON.2 – O Novo Norte (FEDER)

5.428

O.E. – CAP. 50º

2.400

TOTAL

10.001
UNID. 1000 EUROS

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

2010

2009

2008

POAT, POVT, ON.2 e POPH (FEDER)

7.601

1.917

4.284

O.E. – CAP. 50º

2.400

3.700

3.700

FUNDOS PRÓPRIOS

50.014

11.341

15.165

TOTAL

60.015

16.958

23.149
UNID. 1000 EUROS
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12.

Análise económica e financeira
Contextualizado num quadro macroeconómico de contracção da
economia nacional e mundial, a obtenção do Resultado Líquido
de 2010 com esta grandeza reside na observância contínua
de uma estratégia de gestão coerente e peremptória, no que
concerne à contenção de custos.

O desempenho económico-financeiro do Porto de Leixões é
espelhado no Resultado Líquido de cerca de 6,5 milhões de
euros, mantendo-se muito próximo dos Resultados Líquidos
previsionais, e muito aquém do atípico Resultado Líquido de
2009, face às circunstâncias extraordinárias que justificaram o
montante de 22 milhões. No ano de 2009, a APDL aproveitando
as condições excepcionais de inscrição, proporcionadas pela
ADSE, para funcionários vinculados à Administração Pública,
reduziu significativamente o valor da sua responsabilidade com
o Sistema Complementar das Obras Sociais, traduzindo-se
numa redução em cerca de €16,5 milhões de euros na provisão
constituída para fazer face a tal responsabilidade, redução essa
que, de um ponto de vista contabilístico, foi totalmente registada
como um proveito do exercício de 2009.

DEMONSTRAÇÃO
DE RESULTADOS
Vendas e prestações de serviços

No quadro que ora se apresenta, é perceptível que sendo
expectável um desempenho menos favorável em 2010, face a
2009, apenas a rubrica de Ganhos Operacionais apresenta uma
evolução mais positiva do que o projectado, devido ao Volume de
Negócios que tanto em termos reais como previsionais revelou
uma tendência positiva, face ao contributo positivo da actividade
operacional verificada no Porto de Leixões no ano em apreço.

2010

2009

Var.
2010/2009

ORÇ.
2009

VAR.
Real/Orç.

42.968

42.659

0,7%

42.418

1,3%

6.223

8.368

-25,6%

6.011

3,5%

49.191

51.027

-3,6%

48.429

1,6%

-833

-574

45,1%

-423

96,9%

Fornecimentos e serviços externos

-8.602

-8.433

2,0%

-8.577

0,3%

Gastos com o pessoal

-12.184

3.450

-453,2%

-12.362

-1,4%

Outros gastos operacionais

-3.628

-2.649

37,0%

-3.033

19,6%

Cash Flow Operacional (EBITDA)

23.945

42.821

-44,1%

24.034

0,4%

Margem EBITDA

55,70% 100,40%

-44,5%

56,7%

-1,8%

Depreciações

-16.291

-15.966

2,0%

-15.645

4,1%

7.654

26.854

-71,5%

8.389

-8,8%

17,80%

63,00%

-71,7%

19,8%

-10,1%

842

1.636

-48,5%

498

69,1%

8.496

28.490

-70,2%

8.887

-4,4%

-2.035

-6.423

-68,3%

-2.272

-10,4%

6.461

22.068

-70,7%

6.615

-2,3%

0

16.567

-

-

-

6.461

5.501

17,5%

-

-

Outros ganhos operacionais
Ganhos operacionais
Custo das vendas

Resultado operacional (EBIT)
Margem EBIT
Resultado financeiro
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento
RESULTADO LÍQUIDO
Impacto da redução da provisão para
obras sociais
Resultado Líquido sem o efeito
não recorrente referido acima

(1.000 EUROS)
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- O Cash Flow Operacional (EBITDA) cifrou-se em 23,95 milhões
de euros, muito próximo dos 24 milhões de euros orçamentados
para 2010. O acréscimo de 3,1% da actividade operacional do
Porto de Leixões, e a não actualização do tarifário em 2010
advinha o esforço contínuo de contenção de custos, por forma a
atingir este EBITDA, sendo de destacar a poupança verificada
ao nível da rubrica de Conservação e Reparação e Gastos com
Pessoal, bem como dos gastos de subcontratação Vigilância
e Segurança e Amarração e dos Outros gastos de Estrutura,
como é o exemplo da rubrica Promoção e Marketing. Ao invés,
os custos relativos a Combustíveis e Dragagens apresentaram
um desempenho negativo, face a 2009, perante o aumento
dos preços do combustível e da necessidade de realização de
um maior volume de dragagens em 2010.

Rubrica
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- Note-se que o valor positivo observado em 2009 na rubrica
de gastos com Pessoal, é sobretudo explicado pela redução
no valor das Responsabilidades futuras com Benefícios pósemprego, no montante de 16.566.680 euros, decorrente da
transformação do Sistema Privativo de Assistência Médica
em Sistema Complementar, com inscrição dos Beneficiários
na ADSE, valor este que foi reclassificado, à luz das Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF), de proveito
extraordinário em POC para Gastos com o Pessoal em SNC:

Reclassificação SNC

GASTOS COM O PESSOAL EM POC 2009
DESPESA RELATIVA A CANTINA (POC 64708)

Montante
12.928

FSE

-46

FUNDO PENSÕES EX-INPP (POC 69 - CUSTO EXTR.)

Gastos com Pessoal

232

APOSENTAÇÕES (POC 69 - CUSTO EXTR.)

Gastos com Pessoal

36

FSE

-34

Gastos com Pessoal

-16.567

MATERIAL MÉDICO
REDUÇÃO PROVISÃO BENEFÍCIOS PÓS EMPREGO
GASTOS COM O PESSOAL EM SNC 2009

-3.450
UNID. 1000 EUROS

- A Margem do EBITDA, desceu significativamente para 55,7%,
face a 2009, influenciada pela reclassificação da redução
da provisão associada às responsabilidades futuras com o
Sistema Complementar das Obras Sociais, tendo permanecido
0,9 pontos percentuais abaixo do estimado.

- Assim, em consequência da diminuição do EBITDA e do aumento
das Amortizações, em termos reais e previsionais, o EBIT
diminui para cerca de 7,6 milhões de euros e a respectiva
margem quedou-se em 17,8%, cerca de 2 pontos percentuais
abaixo do projectado para 2010.

- As depreciações aumentaram 2% relativamente ao ano anterior,
justificada pela política expansionista de investimento elevada
a cabo pelo Porto de Leixões desde o ano de 2009, tendo
em 2010 batido o recorde de volume de investimentos, tendose finalizado investimentos de grande porte, tais como o Novo
Terminal de Multiusos.

- Os Resultados Financeiros apresentaram uma esperada quebra
de 48,5% relativamente ao ano transacto, em consequência
do menor montante disponível para aplicações de excedentes
de tesouraria, as quais foram alocadas à aquisição dos
terrenos da Plataforma Logística do Porto de Leixões. Todavia,
os juros provenientes dessas aplicações cifraram-se em 713
mil euros, representando um desvio positivo de 23% face ao
estimado para 2010, enquanto que do lado dos gastos, o valor
encontra-se influenciado pela estimativa efectuada para os
juros de mora a pagar pela redução do crédito fiscal no âmbito
da candidatura Sifide 2008.
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No quadro seguinte, segue-se a evolução da Prestação de
Serviços, que incorpora o desempenho da actividade operacional
do Porto de Leixões, perante o crescimento de 3% do movimento
de mercadorias, sendo que as exportações aumentaram 1%.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS AO NAVIO

2010

2009

Var.
2010/2009

ORÇ.
2010

VAR.
Real/Orç.

11.241

11.048

1,7%

11.669

-3,7%

TUP-Navio

3.754

3.438

9,2%

3.574

5,0%

Serviço de Pilotagem

2.779

2.714

2,4%

2.884

-3,6%

Serviço de Reboque

3.116

3.211

-3,0%

3.395

-8,2%

Uso de Equipamento Maritimo

411

421

-2,3%

415

-0,9%

Serviço de Amarração

494

579

-14,8%

668,207

-26,1%

Outros

494

579

-14,8%

668,207

-26,1%

SERVIÇOS PRESTADOS À CARGA

4.642

4.260

9,0%

4.632

0,2%

TUP-Carga

3.995

3.661

9,1%

3.985

0,2%

647

599

8,0%

646

0,1%

24.291

24.599

-1,3%

25.178

-3,5%

6.627

7.130

-7,1%

6.886

-3,8%

12.824

12.560

2,1%

13.137

-2,4%

Terminal de Carga Geral e Granéis

2.992

2.814

6,3%

3.042

-1,6%

Terminal de Cimentos

1.104

1.431

-22,9%

1.424

-22,5%

745

664

12,1%

689

8,0%

USO DOMINIAL

1.201

1.102

9,0%

1.142

5,1%

FORNECIMENTOS E
SERVIÇOS DIVERSOS

1.593

1.649

-3,4%

1.604

-0,7%

42.968

42.659

0,7%

44.225

-2,8%

Outros
CONCESSÕES
Terminal Petroleiro
Terminal de Contentores

Outras Concessões

TOTAL

(1000 EUROS)

Patente a preocupação das projecções relativas à actividade no
porto já reflectirem um cenário de crise económica, o desvio
global entre o real e o orçamentado é diminuto.
Na prestação de serviços ao navio realça-se o desempenho
da Tup-Navio face ao ano anterior (+9,2%) justificado pelo
aumento em termos médios do tempo de estadia dos navios em
porto (variável determinante para a fórmula de cálculo deste tipo
de receita), enquanto que as restantes receitas apresentaram
variações negativas face ao ano de 2009, não atingindo o
objectivo traçado para 2010.
No que diz respeito aos serviços prestados à carga, o aumento
verificado no movimento de mercadorias - tendo-se registado no
segmento dos contentores um novo máximo de movimentação explica o ganho verificado quer em termos previsionais, quer face
ao ano transacto (respectivamente 0,2% e 9,0%). Registe-se a
existência de uma nova receita de Tup-Passageiros cobrada a

partir de Julho de 2010, sem qualquer expressividade no global
de receitas da APDL, tendo ascendido a 8 mil euros.
Relativamente às concessões, destaque para o bom
desempenho do Terminal de Contentores e do Terminal de Carga
Geral e Granéis, proveniente dos acréscimos do movimento de
mercadorias observado nestes segmentos de mercado, que
embora a respectiva receita não tenha superado o previsto para
2010, esta cresceu 2,1% e 6,3%, respectivamente, em relação
a 2009.
Tal como citado anteriormente, a APDL elabora pela primeira
vez no ano de 2010, as demonstrações financeiras de acordo
com as Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCFR),
tendo preparado o seu balanço de abertura com referência
a 1 de Janeiro de 2009, por forma a que os valores das
demonstrações financeiras à data de 31-12-2009 e 31-12-2010
fossem comparáveis no mesmo normativo contabilístico.
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Assim sendo, no quadro seguinte demonstra-se a evolução
ocorrida na situação patrimonial e financeira:

2010
SITUAÇÃO PATRIMONIAL

1000
euros

2009
%

1000
euros

%

Var.
2010/2009

ACTIVO NÃO CORRENTE

327.667

93,7%

282.509

84,2%

16,0%

Activos fixos tangíveis

299.940

85,8%

255.323

76,1%

17,5%

4.931

1,4%

3.313

1,0%

48,9%

Activos por impostos diferidos

20.760

5,9%

21.083

6,3%

-1,5%

Outros activos não correntes

2.035

0,6%

2.791

0,8%

-27,1%

22.202

6,3%

53.178

15,8%

-58,5%

Clientes

3.528

1,0%

3.823

1,1%

-7,7%

Outras contas a receber

1.979

0,5%

1.581

0,5%

18,2%

16.246

4,6%

47.394

14,1%

-65,7%

449

0,1%

380

0,1%

18,5%

TOTAL DO ACTIVO

349.869

100,0%

335.687

100,0%

4,2%

CAPITAL PRÓPRIO

295.020

84,3%

288.619

86,0%

2,2%

PASSIVO NÃO CORRENTE

44.578

12,7%

41.173

12,3%

8,3%

PASSIVO CORRENTE

10.271

2,9%

5.895

1,8%

72,4%

Fornecedores

1.634

1,7%

833

0,8%

130,7%

Estado e outros entes públicos

2.307

0,7%

591

0,2%

290,4%

Outras contas a pagar

6.330

0,5%

4.471

0,8%

-31,1%

349.869

100,0%

335.687

100,0%

4,2%

Participações financeiras – MEP

ACTIVO CORRENTE

Caixa e depósitos bancários
Outros activos correntes

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

(1000 EUROS)

− À semelhança do ano anterior, o Activo apresenta um
crescimento expressivo de 4,2%, mas a sua composição
apresenta variações significativas.
− Os Activos Fixos Tangíveis crescem cerca de 45 milhões de
euros em 2010, face à aquisição de terrenos para a
Plataforma Logística e a conclusão de várias obras em cursos,
nomeadamente o Terminal Multiusos, reforçando assim o seu
peso no Total do Activo passando de 76,1% para 85,8%.
− O aumento verificado na rubrica Participações Financeiras MEP reflecte o aumento dos capitais próprios da subsidiária
APVC. O aumento reflecte o resultado líquido de 2010 (300
mil euros), o aumento dos subsídios ao investimento (192 mil
euros) e, sobretudo, a reversão da perda por imparidade (1,1
milhões de euros) apurada no estudo realizado anualmente
por entidade independente. Adicionalmente, este facto explica
igualmente a pequena variação negativa de 1,5%, face a
2009, verificada na rubrica de activos por impostos diferidos.

− O Activo Corrente diminui 31 milhões de euros, devido à
redução operada nas Disponibilidades, perante o enorme
volume de pagamentos efectuados no âmbito das
expropriações de terrenos para a construção da Plataforma
Logística. O Activo Corrente diminui o seu peso no total do
Activo em 9,5 pontos percentuais, face ao ano anterior.
− Os Capitais Próprios surgem reforçados em 6,4 milhões de
euros, cobrindo 84,3% dos valores do Activo em 2010, menos
1,7 pontos percentuais que o ano de 2009. O acréscimo de
2,8 milhões de euros em Outras variações do capital próprio
reflecte o movimento contabilístico subjacente aos subsídios
ao investimento, tendo o seu recebimento atingido quase 10
milhões de euros no ano em apreço.
− As Provisões registadas no Passivo da empresa aumentam
globalmente em 1,2 milhões de euros, justificada pela criação
da provisão associada à redução do crédito fiscal no âmbito
da candidatura SIFIDE (Sistema de Incentivos Fiscais à I&D
Empresarial) 2008. O aumento das provisões afectou o
resultado do período.
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− O Passivo Corrente apresenta um crescimento substancial
face ao ano de 2009, proveniente dos acréscimos verificados
na rubrica Outras contas a pagar (explicado pelo avultado
montante facturado em Dezembro de 2010 e não vencido
da Obra Marítima do Terminal de Cruzeiros de Leixões) e de
Estado e outros entes públicos. Nesta rubrica destaca-se a
retenção na fonte sobre os dividendos pagos em Dezembro e
a comparticipação do 4.º Trimestre para o IPTM.
A APDL continua a manter uma autonomia financeira
invejável, bem como uma boa capacidade de endividamento,
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características relevantes para encarar com tranquilidade a
necessidade próxima de financiamento alheio para cumprimento
integral do ambicioso Plano Plurianual de Investimentos.
Dando cumprimento à RCM n.º 70/2008, que definiu as
orientações estratégicas para o Sector Empresarial do Estado,
apresentam-se um conjunto de indicadores financeiros
ilustrativo do desempenho da APDL nos últimos 2 anos, dada a
necessidade de garantir a comparabilidade de valores anuais à
luz do novo normativo contabilístico.

INDICADORES

2010

2009

VAR. %

INDICADORES DE EFICIÊNCIA
CUSTOS OPERACIONAIS/EBITDA

1,73

0,56

207,3%

CUSTOS COM PESSOAL/EBITDA

0,51

-0,08

-731,5%

CUSTOS APROVISIONAMENTO/EBITDA

0,39

0,21

87,3%

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

0,03

0,02

68,6%

EBITDA/JUROS LÍQUIDOS

424,30

567,59

-25,2%

AUTONOMIA FINANCEIRA (CAPITAL PRÓPRIO/ACTIVO TOTAL)

0,84

0,86

-1,9%

SOLVABILIDADE (CAPITAL PRÓPRIO/PASSIVO TOTAL)

5,39

6,13

-12,1%

LIQUIDEZ (ACTIVO CORRENTE/PASSIVO CORRENTE)

2,17

9,02

-75,9%

PRAZO MÉDIO PAGAMENTO

39

55

-29,9%

PRAZO MÉDIO RECEBIMENTO

39

40

-3,6%

MARGEM EBITDA

0,56

1,00

-44,5%

MARGEM EBIT

0,18

0,63

-71,7%

RESULTADO LÍQUIDO/CAPITAL INVESTIDO

0,02

0,07

-71,9%

RESULTADO LÍQUIDO/CAPITAL PRÓPRIO

0,02

0,08

-71,4%

PRAZO MÉDIOS

INDICADORES DE RENTABILIDADE E CRESCIMENTO

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL INVESTIDO

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

13.

Certificação da Qualidade e Gestão de Riscos
13.1. Certificação da Qualidade
A implementação do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ)
da APDL iniciado em meados do ano de 2009, decorreu como
o previsto, tendo sido atribuída a Certificação de Qualidade
em Julho de 2010, conforme atesta o certificado seguinte:
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O Sistema de Gestão da Qualidade da APDL abrange todo o
core business da empresa no âmbito do Macro-Processo do
Navio – serviços prestados ao navio.
Desta forma, a Organização vê cumprido mais este desiderato
previsto no Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de
Leixões.
O acompanhamento e monitorização periódica do SGQ,
processa-se numa base mensal, mediante o registo e
acompanhamento dos indicadores da qualidade, em alinhamento
com os indicadores e objectivos estratégicos do BSC – Balance
Score Card da ADPL.
O SGQ é encarado como uma ferramenta de apoio à gestão,
com impacto na organização, mormente ao nível da:
- implementação do sistema de controlo e monitorização global
das reclamações;
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- elaboração e implementação do modelo de avaliação de
fornecedores;
- definição e monitorização de indicadores operacionais, seus
objectivos e metas;
- definição de regras para a emissão, codificação, controlo da
documentação interna;
- registo, controlo e acompanhamento das acções correctivas,
preventivas ou de melhoria;
- realização de inquéritos, a fim de ser percepcionado o nível
de satisfação do ponto de vista do cliente ou qualidade
percepcionada.
Nos dois anos subsequentes ao da Certificação, haverá pelo
menos uma auditoria de seguimento global ao SGQ, levada a
efeito pela mesma entidade Certificadora – a Lloyd’s, por forma
a garantir a validade da certificação atribuída.

13.2. Gestão de Riscos
A temática da gestão de riscos, muito embora não seja recente
o seu estudo e aplicação prática, só mais recentemente é que
a informação dos riscos do negócio e o seu controlo, com maior
abrangência, traduzem um tema nuclear nos modernos princípios
de gestão empresarial, com ênfase ao nível governativo,
metodológico e processual nas funções inerentes à Gestão do
Risco, Auditoria e Controlo Interno.

- a gestão de risco representa para a APDL um instrumento
essencial para a tomada de decisão através da permanente
monitorização dos riscos a que a Empresa se encontra exposta,
sensibilizando a organização de uma forma abrangente, para
uma cultura de risco que inclua a perspectiva de evitar riscos
mas também a perspectiva positiva de assumir riscos;

A gestão do risco corporativo é assim uma abordagem completa
e sistemática que visa ajudar a Gestão de Topo a identificar
eventos e a medir, prioritizar e responder aos desafios de risco
que integram a sua estratégia empresarial.

- a estrutura orgânica interna beneficia da gestão de
risco, ao antecipar situações de incerteza, mitiga os riscos de
consequências adversas e potencia os riscos que encerram em
si oportunidades. É ainda obtida uma maior e mais sustentada
capacidade de decisão;

Deste há algum tempo que a APDL tem vindo a empreender
um conjunto de esforços conducentes à implementação das
melhores práticas em matéria de “Corporate Governance”, desde
o Código de Conduta de Fornecedores, Código de Ética da
Empresa, Carta de Princípios para os Concessionários e Política
de Sustentabilidade que de uma forma ou de outra contribuem
para mitigar os riscos corporativos.

- do ponto de vista da função de Auditoria Interna e do ambiente
de controlo, a gestão de risco assume uma especial relevância,
através da possibilidade de avaliação contínua do perfil de risco
da organização e do reforço do nível de controlo interno na
organização, com maior enfoque da sua acção para as áreas/
processos de maior risco e preocupação para o negócio –
“Auditoria Interna baseada no Risco”.

Todavia, não obstante todas essas medidas já encetadas pela
Administração, foi ainda internamente tomada a decisão em
2010, dando resposta também a exigências de organismos
oficiais, para se implementar o projecto de gestão do risco
empresarial, abreviadamente designado por projecto MAR –
Modelo de Avaliação de Riscos, consubstanciando assim
a resposta da Administração a novos desafios, cujos principais
benefícios se podem agregar em três vértices:

A execução do projecto assentou em Standards e nas melhores
práticas internacionalmente reconhecidos de gestão de risco e
auditoria interna, tal como ISO 31000:2009 e o Framework
COSO II, procurando-se com este projecto obter dois principais
objectivos:
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• Um modelo dinâmico de avaliação dos riscos da organização
(MAR), em todas as suas componentes, permitindo um
diagnóstico do estado actual quanto ao entendimento dos
riscos que poderão ameaçar a organização;
• A elaboração de uma proposta de Plano de Auditorias Internas
baseado no risco.
Em termos metodológicos, o fluxo do processo de gestão do
risco traduz-se nas seguintes fases:

Estabelecer
o contexto

Identificar
riscos
Avaliação
de riscos
Comunicação
e consulta

Analisar
riscos

Avaliar
riscos

Tratar
riscos

Monitorização
e revisão
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E assenta na seguinte estrutura de funções e responsabilidades:

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

RISK GOVERNANCE
Supervisão e orientação estratégica sobre
a Gestão de risco
· Fomentar uma cultura de risco
· Ratificar componentes chave do Modelo de Avaliação de Risco
· Abordar e discutir os riscos com Directores de Uos
· Reunir com Auditoria Interna

AUDITORIA INTERNA

COORDENAçÃO DO Risco
Coordenação e agregação da informação para o
Modelo de Avaliação de Risco
· Agregar informação dos riscos
· Monitorizar riscos, avaliar controlos e planos de
mitigação do risco
· Garantir efectividade do Modelo de
Avaliação de Risco

DIRECTORES UOs

DINAMIZADORES NAS UOs

GESTÃO DO Risco

Dinamização dO Risco

Gestão operacional do Modelo de Avaliação de Risco

Dinamização do Modelo de Avaliação de Risco

· Avaliação dos riscos
· Identificação e implementação de acções para
mitigação dos riscos (plano de mitigação dos riscos)
· Acompanhamento e reporte dos riscos

· Manter o Modelo de Gestão de Risco
· Orientar a aplicação do Modelo de Gestão de Risco
· Obter informação sobre os riscos, e acções de
mitigação em curso e planeadas
· Reporte dos riscos
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A captura do nível de risco inerente, o que decorre da natureza
da organização, da sua actividade e do seu contexto interno e
externo, sem se considerar as medidas de controlo existentes,
foi possível, mediante um diagnóstico transversal à organização
com o envolvimento de todas as Direcções:

CONTROLOS/
MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO
EXISTENTES

Nível de Risco

CONTROLOS/
MEDIDAS DE
MITIGAÇÃO
EXISTENTES

RISCO
INERENTE

TRATAMENTO
DO RISCO

RISCO
RESIDUAL

Exposição
ao risco

Nível de

RISCO
RESIDUAL FINAL

Medidas de
mitigação
existentes

aceitação do risco

Tratamento
do risco

Na fase de identificação e avaliação dos riscos, foi elaborado
o Mapa de Riscos da APDL, organizados em 5 Classes e
16 Categorias, como se segue:

Mapa de Riscos

Estratégia e
Planeamento

Governance
Classe G

Factores
Externos

Ética
Corporate
Governance

Operações e
Infra-estruturas

Classe E

Resp. Social
e Sustentabilidade

Gestão
Administrativa

Planeamento

Estratégia

Reporting

Compliance

Classe R

Classe C

Operações e
Segurança

Compliance

Classe O

Gestão
Financeira

A fase de tratamento do risco, basicamente contém a
identificação para cada um dos riscos das medidas de
mitigação ou oportunidades de melhoria, consubstanciando o
Plano de Mitigação, cuja aplicação conduzirá ao nível de risco
residual final. À fase de tratamento do risco sucede-se a fase
de monitorização e revisão periódicas.

Em síntese, para o projecto MAR os principais outputs foram os
seguidamente numerados:

Tecnologias
de
Informação
Recursos
Humanos

Desenvolvimento e
Investimento
Legal

Marketing e
Comunicação

Reporting

• Modelo Conceptual de Gestão de Risco da APDL, incluindo
o processo da sua monitorização e revisão periódica dinâmica;
• Pré-assessment e Dicionário de Riscos preliminar;
• Dicionário de Riscos final;
• Mapas/Matrizes de Risco;
• Diagnóstico dos Riscos;
• Plano de Mitigação de Riscos;
• Metodologia de auditoria interna baseada no risco, incluindo o
processo da sua monitorização e revisão periódica, e
• Plano de Auditorias Internas da APDL.
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14.

Perspectivas Futuras
A APDL durante o ano 2010 esteve a reflectir as suas linhas
estratégicas de desenvolvimento futuro, com a assessoria da
Escola de Gestão do Porto (EGP-UPBS) e da Estrada Port
Consulting, SL, sendo expectável a assumpção de novas Acções
a integrar o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de
Leixões, no médio e longo prazo.

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

Da reflexão estratégica desenvolvida foram identificados
conjuntos de domínios a reforçar em 2011: o acompanhamento
mais próximo das concessões na componente operacional, o
reforço da imagem de segurança e sustentabilidade, a motivação
dos trabalhadores, a presença no espaço dominial e sua gestão
e uma prática comercial que envolva os carregadores.
No futuro mais imediato, a APDL está a investir fortemente em
dois novos segmentos de negócio, a logística, uma actividade
complementar à actividade portuária, e os cruzeiros, segmento
de negócio portuário que visa essencialmente a promoção
do destino turístico Porto - Norte de Portugal, para além
da promoção da Ciência e novos Produtos e/ou Serviços
associados ao recurso Mar.
O elevado nível de investimento verificado em 2010, de cerca
de 60 milhões de euros, manter-se-á nos dois anos seguintes,
gerando um investimento acumulado 2010/2012 próximo dos
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 temporais impostos pelos processos
expropriativo dos terrenos e de loteamento, decidiu avançar com
novas componentes de investimento na Plataforma Logística 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
pré-anunciadas 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.
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- 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.
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.

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.
Ao nível da previsão do volume de mercadorias a movimentar
nos próximos anos, atendendo às políticas de controlo da dívida
externa portuguesa em curso, com impactes negativos na
evolução do PIB e Rendimento Disponível, é prevista uma ligeira
quebra em 2011, prevendo-se depois um reforço do movimento
de mercadorias em 2012 e 2013, sustentado na intensificação
das exportações através do porto de Leixões e no aumento
previsto do movimento de granéis líquidos, com a produção de
novos produtos na Refinaria de Leça da Palmeira.

A entrada em serviço destes rebocadores recentemente
adjudicados está prevista em Janeiro e Setembro de 2013.

REAL

2011

2012

2013

5 611 538

5 480 000

5 710 000

6 070 000

596 217

470 000

500 000

560 000

4 992 332

4 990 000

5 190 000

5 490 000

22 989

20 000

20 000

20 000

Granéis Sólidos

2 235 375

2 275 000

2 313 249

2 365 569

Granéis Líquidos

6 729 718

6 595 000

7 295 000

7 395 000

Terminal Petroleiro e Ocênico

6 600 774

6 500 000

7 200 000

7 300 000

128 944

95 000

95 000

95 000

14 576 631

14 350 000

15 318 249

15 830 569

Tipo de MercadoriAS
Carga Geral

2010

Carga Geral Fraccionada
Carga Contentorizada
Carga ro-ro

Outros Granéis Líquidos
TOTAL

TONELADAS

Em termos de situação económico-financeira, o desempenho
da APDL tem sido altamente positivo, gerando importantes
EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and
Amortization), que permitem gerar uma grande capacidade de
investimento.

Em 2011 prevê-se uma redução dos proveitos por via da
redução esperada do tráfego de mercadorias e uma diminuição
dos custos pelo rigoroso cumprimento do plano de redução
de custos, em implementação. Estima-se que os dois efeitos
permitirão alcançar um crescimento dos resultados da APDL
face ao ano de 2010.
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Proposta de Aplicação de Resultados
Considerando o previsto no artigo n.º 17 dos Estatutos da
Sociedade, propõe-se a seguinte aplicação dos Resultados
Líquidos de 2010, no montante de 6.460.812 euros:
• 10% para Reserva Legal no montante de 646.081,20 euros;
• Ajustamentos em activos financeiros – lucros não atribuídos,
um montante de 300.587 euros;
• 40% para Dividendos a distribuir ao accionista no montante de
2.584.324,80 euros;
• Resultados Transitados, o montante de 2.929.819 euros.

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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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31/12/2010

31/12/2009

ACTIVO
ACTIVO NÃO CORRENTE:
Activos fixos tangíveis

5

299,940,389

255,322,652

Propriedades de investimento

6

821,236

868,614

-

-

1,089,827

1,798,387

-

-

Goodwill
Activos intangíveis

7

Activos biológicos
Participações financeiras - MEP

8

4,930,972

3,312,550

Participações financeiras - outros

9

123,702

123,702

Accionistas/sócios

-

-

Outros activos financeiros

-

-

20,760,443

21,082,973

327,666,569

282,508,878

373,497

273,534

-

-

3,527,594

3,823,008

-

-

29,262

29,315

-

-

Activos por impostos diferidos

10

ACTIVO CORRENTE:
Inventários

11

Activos biológicos
Clientes

12

Adiantamentos a fornecedores
Estados e outros entes públicos

13

Accionistas/sócios
Outras contas a receber

14

1,978,823

1,580,930

Diferimentos

15

47,405

77,067

Activos financeiros detidos p/ negociação

-

-

Outros activos financeiros

-

-

Activos não correntes detidos p/ venda

-

-

16,246,309

47,394,118

22,202,890

53,177,972

349,869,459

335,686,850

Caixa e depósitos bancários

TOTAL DO ACTIVO

4

UNIDADE: EURO
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BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010
RUBRICAS

NOTAS

DATAS
31/12/2010

31/12/2009

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
CAPITAL PRÓPRIO:
Capital realizado

16

51,035,000

51,035,000

Acções próprias

-

-

Outros instrumentos de capital próprio

-

-

Prémios de emissão

-

-

Reservas legais

17

7,242,216

5,062,068

Outras reservas

18

123,821,252

123,821,252

Resultados transitados

19

38,374,792

22,778,283

8

4,580,386

3,157,322

-

-

63,505,901

60,697,396

288,559,547

266,551,321

6,460,812

22,067,766

295,020,359

288,619,087

1,763,093

532,811

-

-

Ajustamentos em activos financeiros
Excedentes de revalorização
Outras variações no capital próprio

Resultado líquido do período

20

22

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO
PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE:
Provisões

24

Financiamentos obtidos
Responsab. P/ benefícios pós-emprego

25

23,359,232

23,239,646

Passivos por impostos diferidos

10

19,455,922

17,400,492

-

-

44,578,247

41,172,949

1,633,966

833,379

-

-

2,307,360

590,969

Accionistas/sócios

-

-

Financiamentos obtidos

-

-

6,329,527

4,470,466

Diferimentos

-

-

Passivos financ. Detidos p/ negociação

-

-

Outros passivos financeiros

-

-

Passivos não correntes detidos p/ venda

-

-

10,270,853

5,894,814

54,849,100

47,067,763

349,869,459

335,686,850

Outras contas a pagar

PASSIVO CORRENTE:
Fornecedores

26

Adiantamentos de clientes
Estado e outros entes públicos

Outras contas a pagar

TOTAL DO PASSIVO
TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E DO PASSIVO

13

27

UNIDADE: EURO
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
RENDIMENTOS E GASTOS

NOTAS

PERÍODOS
2010

2009

Vendas e serviços prestados

28

42,968,423

42,658,741

Subsídios à exploração

23

301,636

217,231

8

300,587

105,228

-

-

61,578

65,696

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e
empreendimentos conjuntos
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

11

(833,059)

(574,263)

Fornecimentos e serviços externos

29

(8,601,622)

(8,433,399)

25.3

(12,184,208)

3,450,406

-

-

Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

12

(383,940)

(518,571)

Provisões (aumentos/reduções)

24

(1,230,282)

(13,386)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizações
(perdas/reversões)

-

-

Aumentos/reduções de justo valor

-

-

Outros rendimentos e ganhos

31

5,559,244

7,979,971

Outros gastos e perdas

32

(2,013,818)

(2,116,763)

23,944,538

42,820,890

(16,290,704)

(15,966,425)

-

-

7,653,834

26,854,465

RESULTADO ANTES DE DEPRECIAÇÕES, GASTOS DE
FINANCIAMENTOS E IMPOSTOS
Gastos/reversões de depreciação e de amortização

5,6,7

Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)
RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE
FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)
Juros e rendimentos similares obtidos

33

898,487

1,635,830

Juros e gastos similares suportados

34

(56,477)

-

8,495,845

28,490,295

(2,035,032)

(6,422,530)

6,460,812

22,067,766

0,63

2,16

RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS
Imposto sobre o rendimento do período
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO POR ACÇÃO BÁSICO

21

UNIDADE: EURO
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
RUBRICAS

NOTAS

PERÍODOS
2010

2009

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES
OPERACIONAIS - MÉTODO DIRECTO
Recebimentos de clientes

46.041.949

47,521,875

Pagamentos a fornecedores

(10.884.315)

(13,435,755)

Pagamentos ao pessoal

(12.026.228)

(13,622,453)

CAIXA GERADA PELAS OPERAÇÕES

23.131.406

20,463,667

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

(1.526.205)

89,049

Outros recebimentos/pagamentos

(2.908.755)

(4,045,820)

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES OPERACIONAIS (1)

18.696.446

16,506,896

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES
DE INVESTIMENTO
PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros

(57,219,363)

(14,771,950)

(616,626)

(927,305)

-

-

522,803

710,149

RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:
Activos fixos tangíveis
Activos intangíveis
Investimentos financeiros
Outros activos

-

-

183,506

560,563

22,603

-

Subsídios ao investimento

9,974,588

5,366,524

Juros e rendimentos similares

1,024,135

1,969,503

-

-

(46,108,354)

(7,092,516)

Financiamentos obtidos

-

-

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

-

Cobertura de prejuízos

-

-

Doações

-

-

Outras operações de Financiamento

-

-

Dividendos
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO (2)
FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES
DE FINANCIAMENTO
RECEBIMENTOS PROVENIENTES DE:

PAGAMENTOS RESPEITANTES A:
Financiamentos obtidos

-

(35,497)

Juros e gastos similares

-

(56,339)

(3,735,901)

(3,023,483)

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMENTO (3)

(3,735,901)

(3,115,319)

VARIAÇÃO DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES (1)+(2)+(3)

(31,147,809)

6,299,061

-

-

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO PERÍODO

47,394,118

41,095,058

CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO PERÍODO

16,246,309

47,394,118

Dividendos

EFEITO DAS DIFERENÇAS DE CÂMBIO

UNIDADE: EURO
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2009
CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA
NOTAS

A 1 de Janeiro de 2009

1

Capital
realizado

Reservas
legais

51,035,000

Outras
Reservas

Resultados
transitados

4,457,372 123,821,252

18,627,170

Ajustamentos
em activos
financeiros

Outras
variações
no capital
próprio

0

Resultado
líquido do
período
0

TOTAL

6,046,966 203,987,759

Alterações no período
Primeira adopção de novo
referencial contabilístico

2

1,731,814

46,151,848

47,883,662

Alterações políticas
contabilísticas

0

Diferenças de conversão
de demonstrações
financeiras

0

Realização do excedente
de revalorização de
activos fixos tangíveis e
intangíveis

0

Excedentes de
revalorização de activos
fixos tangíveis e
intangíveis e respectivas
variações

0

Ajustamentos por
impostos diferidos

0

Outras alterações
reconhecidas no capital
próprio

2

Subsídios ao investimento

20

Aplicação do resultado
líquido

19
2

Resultado líquido
do período

513

604,697
0

604,697

3,157,322

14,120,741

17,278,576

424,807

424,807

5,442,269
0

7,174,596

3,157,322

60,697,396

3

Resultado integral 4 = 2+3

-6,046,966

0

-6,046,966

65,587,045

22,067,766

22,067,766

22,067,766

22,067,766

Operações com
detentores de capital
no período:
Realizações de capital

19

0

Realizações de prémios de
emissão

19

0

Distribuições (dividendos)

19

-3,023,483

-3,023,483

Entradas para cobertura de
perdas

0

Outras operações

0
5

0

A 31 de Dezembro
de 2009
6 =1+2+3+5

51,035,000

0

0

-3,023,483

0

0

5,062,068 123,821,252

22,778,283

3,157,322

60,697,396

0

-3,023,483

22,067,766 288,619,087
UNIDADE: EURO
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2010
CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA
NOTAS

A 1 de Janeiro de 2010

1

Capital
realizado

Reservas
legais

51,035,000

Outras
Reservas

Resultados
transitados

5,062,068 123,821,252

22,778,283

Ajustamentos
em activos
financeiros
3,157,322

Outras
variações
no capital
próprio

Resultado
líquido do
período

60,697,396

22,067,766 288,619,087

TOTAL

Alterações no período
Primeira adopção de novo
referencial contabilístico

0

Alterações políticas
contabilísticas

0

Diferenças de conversão
de demonstrações
financeiras

0

Realização do excedente
de revalorização de
activos fixos tangíveis e
intangíveis

0

Excedentes de
revalorização de activos
fixos tangíveis e
intangíveis e respectivas
variações

0

Ajustamentos por
impostos diferidos

0

Outras alterações
reconhecidas no capital
próprio

8

Subsídios ao investimento

20

Aplicação do resultado
líquido

19
2

Resultado líquido
do período

3

2,180,148
0

2,180,148

0

1,317,835

19,782,393

105,228

19,782,393

1,423,064

-624,203

693,635

3,432,709

3,432,709

2,808,505

3

Resultado integral 4 = 2+3

-22,067,766

0

-22,067,766

4,126,343

6,460,812

6,460,812

6,460,812

6,460,812

Operações com
detentores de capital
no período:

0

Realizações de capital

0

Realizações de prémios de
emissão

0

Distribuições (dividendos)

19

-4,185,883

-4,185,883

Entradas para cobertura de
perdas

0

Outras operações

0
5

0

A 31 de Dezembro
de 2010
6 =1+2+3+5

51,035,000

0

0

-4,185,883

0

0

7,242,216 123,821,252

38,374,792

4,580,386

63,505,901

0

-4,185,883

6,460,812 295,020,359
UNIDADE: EURO
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1.

IDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE

A Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., adiante
designada por “APDL” ou “Empresa”, é uma sociedade anónima
de capitais exclusivamente públicos, que tem por objecto a
administração dos portos do Douro e Leixões, visando a sua
exploração económica, conservação e desenvolvimento.

• Controle de tráfego marítimo;

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:

• Manutenção dos canais de acesso;

• 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;

• Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;

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

• Prevenção e combate à poluição no mar;
• Sistemas de segurança;

• Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;
• Limpeza da área portuária;

• 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;
• 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

• Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição
(praias, terraplenos, pipelines, entre outros);
• 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 foi inicialmente constituída com um capital social de
20 854 740 euros, tendo subsequentemente sido aumentado
para 48 000 000 euros. Este reforço foi determinado em
função da estrutura dos capitais próprios, das responsabilidades
e das reservas subjacentes ao valor de avaliação dos activos
integrados nas contas aquando da sua constituição.
Em 28 de Março de 2008, por deliberação unânime do Accionista,
o capital social foi aumentado no montante de 3 035 000 euros,
realizado em dinheiro e totalmente subscrito pelo accionista único
(DGT - Direcção Geral do Tesouro e Finanças, representante do
Estado Português). Após o referido aumento, o capital social foi
fixado em 51 035 000 euros e passou a ser constituído por 10
207 000 acções, de valor nominal de 5 euros cada.

• Ajudas à navegação;
• Gestão de postos de acostagem;

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

2.4. Activos adquiridos ou construídos
por concessionários de serviços publico
e de uso privativo, que revertam para a
Administração Portuária no final dos
respectivos contratos
A quase totalidade das actividades de movimentação de cargas
é exercida no porto por entidades privadas. Estas actividades
são exercidas em áreas sob jurisdição da Empresa, 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 a Empresa 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, a Empresa procede
à divulgação dos activos que, ao abrigo dos contratos de
concessão, revertam no final dos respectivos contratos para a
Empresa:
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CONCESSÕES E LICENÇAS DO PORTO DE LEIXÕES
Designação legal da empresa

Data de início

Prazo

Bens da concessão

Valor Líquido
Contabilistico
2010
1.000 Euros

Observações

Concessões de Serviço Público
TCL - TERMINAL DE CONTENTORES DE
LEIXÕES, S.A.

01-05-2000

25 anos

Equipamentos de movimentação: pórticos,
empilhadores, 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

Equipamentos de movimentação:
guindastes, gruas; empilhadores e outros.

11.261,8

Activo Intangível

SILOS DE LEIXÕES UNIPESSOAL LDA.

05-01-2007

25 anos

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

1.018,9

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

28-03-2006

25 anos

Linhas carga/descarga, tubagens, braços
carga, edifícios, tanques para águas lastro e
refugos, central contra incêndios, central de
bombagem, central de água doce, central de
ar comprimido, postos de transformação

24.313,8

Activo Fixo

CEPSA - COMPANHIA PORTUGUESA 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 melaços

120,7

Activo Fixo

SECIL - COMPANHIA GERAL DE CAL
E CIMENTO, S.A.

17-05-2001

15 anos

Silos de armazenagem de cimento, edifícios
de apoio, tubagens, básculas

a)

a)

DOCAPESCA - PORTOS E LOTAS S.A

27-01-1995

25 anos

Edifício nova lota e serviços gerais;
pavilhões antiga lota do arrasto e artesanal;
edifício serviços administrativos; entreposto
de congelação

3.777,9

Activo Fixo

Concessões e Licenças de Uso Privativo

PETROGAL, S.A.

a) Até à data de conclusão deste relatório a SECIL não deu resposta à informação solicitada.
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2.5. Adopção pela primeira vez das
NCRF – divulgação transitória

2.5.1. Reconciliação dos ajustamentos
de transição para as NCRF

A Empresa 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. A Empresa 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 normativo contabilístico utilizado nas demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010.

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.

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.

(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

31.12.09

01.01.09

238.501.884

203.987.759

Impactos da adopção do SNC pela subsidiária
APVC

1

1.541.931

-

Reclassificação dos subsídios não reembolsáveis
para capital próprio

2

63.369.599

62.791.630

Desreconhecimento de activos intangíveis

3

(507.155)

(536.109)

Desreconhecimento de subsídios não reembolsáveis
associados a activos intangíveis desreconhecidos

4

204.467

184.500

Desreconhecimento de reparações correntes que
no normativo POC se encontravam capitalizadas

5

(179.135)

(497.853)

Reconhecimento de imparidade sobre saldos a
receber de clientes

6

(119.088)

(115.845)

Reconhecimento de ganhos actuarias

7

2.441.315

3.321.517

(1.029)

-

(16.633.702)

(17.264.178)

50.117.203

47.883.662

288.619.087

251.871.421

Outros ajustamentos
Impostos diferidos - Efeito fiscal dos ajustamentos
acima
Total dos ajustamentos
Capital próprio SNC

8
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(ii) Reconciliação do capital próprio em 31 de Dezembro
de 2009
Para o exercício de 2009, a adopção de princípios e políticas
contabilísticas de acordo com as NCRF teve o seguinte impacto
nos resultados líquidos:

Ajust.
Resultado Líquido POC

31.12.09
21.801.476

Desreconhecimento de activos intangíveis

3

28.954

Desreconhecimento de subsídios não reembolsáveis

4

19.967

Efeito do desreconhecimento de reparações correntes que no normativo POC se
encontravam capitalizadas

5

318.718

Impactos da adopção do SNC pela subsidiária APVC

1

(1.541)

Reconhecimento de imparidade sobre saldos a receber de clientes

6

(3.243)

Impostos diferidos - Efeito fiscal dos ajustamentos acima

8

(96.565)

Desreconhecimento de activos intangíveis

Total dos ajustamentos
Resultado líquido SNC

(iii) Alterações à Demonstração Consolidada
dos Fluxos de Caixa
As alterações à demonstração dos fluxos de caixa não foram
consideradas significativas para divulgação.

266.290
22.067.766

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

7 6_

Detalhe dos ajustamentos
Os ajustamentos acima referidos na reconciliação do capital
próprio e do resultado líquido, 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 balanceados com
os gastos relacionados que pretende que se compensem.
Assim, na transição, procedeu-se 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, a APDL 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, a APDL 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.
(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.
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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 Empresa, 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 da Empresa 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
A Empresa, 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 da Empresa são continuamente avaliados,
representando à data de cada relato a melhor estimativa da
Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a
experiência 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
A Empresa 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 da Empresa, tais como:
a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital,
bem como por quaisquer outras alterações, quer internas quer
externas, à APDL.
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 registados

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

7 8_

com base em avaliação patrimonial efectuada em 1999 por
entidade independente. A avaliação abrangeu parte significativa
dos bens integrados e reportou-se à data de 2 de Dezembro
de 1998, tendo sido utilizado o método do “Valor em Uso
Continuado”.
Os 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:

Vida útil média
Edifícios e outras construções

12 – 40

Equipamento básico

10 – 15

Equipamento de transporte

4–6

Equipamento administrativo

6

Outras imobilizações corpóreas

4–5

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.
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.
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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.

investimento da Empresa em subsidiárias e Associadas. Se o
custo de aquisição for inferior ao justo valor dos activos líquidos
da subsidiária ou associada adquirida, a diferença é reconhecida
directamente na demonstração dos resultados.

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”.

Quando a quota-parte das perdas de uma subsidiária excede
o investimento na subsidiária, a empresa reconhece perdas
adicionais no futuro, se a empresa tiver incorrido em obrigações
ou tenha efectuado pagamentos em benefício da subsidiária.
As entidades que se qualificam como subsidiárias encontram-se
listadas na nota 8.
3.4.5. Inventários

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 entrada em utilização. Os custos compreendem os serviços
de fornecedores, impostos não dedutíveis, custos com mão-deobra 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. Investimentos em 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.
Investimentos em subsidiárias são apresentados pelo valor
resultante da aplicação do método de equivalência patrimonial.
Segundo este método, as demonstrações financeiras incluem
a quota-parte da empresa no total de ganhos e perdas
reconhecidos desde a data em que o controlo começa até à data
em que efectivamente termina. Ganhos ou perdas não realizados
em transacções entre a Empresa e as suas subsidiárias são
eliminados. Os dividendos atribuídos pelas participadas são
considerados reduções do investimento detido.
O excesso do custo de aquisição relativamente ao justo valor
da parcela da Empresa nos activos identificáveis adquiridos é
registado como goodwill, o qual, deduzido de perdas acumuladas
de imparidade, está considerado no valor inscrito como

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.
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
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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.
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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 a Empresa 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

3.4.9. Subsídios e apoios do governo
A Empresa reconhece os subsídios do Estado Português, da
União Europeia ou organismos semelhantes apenas quando
existir segurança que a Empresa cumprirá com as condições
inerentes à sua atribuição e que os subsídios serão recebidos.
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.

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.
2. Benefícios pós-emprego

3.4.10. Provisões
Pensões de reforma
As provisões são reconhecidas quando a Empresa 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.
A Empresa não regista provisões para perdas operacionais
futuras.

A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras
Administrações Portuárias, para a manutenção do fundo de
aposentações do INPP – Instituto Nacional de Pilotagem
dos Portos, criado pelo Decreto-Lei n.º 188/89, de 3 de
Junho, relativamente aos aposentados que integravam o exdepartamento de pilotagem. A Empresa 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
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valor presente da obrigação do benefício determinado à data
de balanço, juntamente com ajustamentos relativos a custos de
serviços passados.

actividade da APDL. O rédito é registado pelo montante líquido
de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos
financeiros atribuídos.

Benefícios de acção social pós-emprego (assistência
médica-medicamentosa e assistência hospitalar)

3.4.15. Imposto sobre o rendimento

Até ao exercício de 2009, a Empresa tinha como responsabilidade o pagamento da assistência médica-medicamentosa e
hospitalar, não só aos colaboradores que integravam os
quadros da Empresa até 2 de Dezembro 1998, como também
aos seus cônjuges e filhos até à idade legal do benefício.
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.
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.
A Empresa 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

A partir do período de 2009, inclusive, a Empresa passou a
estar sujeita ao regime especial de tributação de grupos de
sociedades (RETGS) previsto no Artigo 69.º e seguintes do
Código do IRC, sendo o grupo de tributação constituído pela
Empresa e pela sua subsidiária APVC – Administração do
Porto de Viana do Castelo, SA. As empresas que se englobam
no perímetro do grupo de sociedades sujeitas a este regime
apuram e registam o imposto sobre o rendimento tal como se
fossem tributadas numa óptica individual. Caso sejam apurados
ganhos na aplicação deste regime, estes são registados como
um rendimento da Empresa.
O imposto sobre o rendimento inclui imposto corrente e imposto
diferido. O imposto corrente sobre o rendimento é determinado
com base nos resultados líquidos, ajustados em conformidade
com a legislação fiscal vigente à data das demonstrações
financeiras O imposto diferido é calculado com base nas
diferenças temporárias entre os valores contabilísticos dos
activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a
determinação do imposto diferido é utilizada a taxa de imposto
em vigor, ou outra taxa já conhecida, que se espera estar em
vigor no período em que as diferenças temporárias serão
revertidas.
São reconhecidos impostos diferidos activos sempre que exista
razoável segurança de que serão gerados lucros futuros contra
os quais poderão ser utilizados. Os impostos diferidos são
registados como 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 a empresa 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.
A Empresa 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 da Empresa, e se relacionem com benefícios
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económicos futuros, permitindo prolongar a vida útil, aumentar
a capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros
activos detidos pela Empresa.
Em relação aos encargos de carácter ambiental a Empresa, no
âmbito do desenvolvimento da sua actividade incorre em diversos
encargos de carácter ambiental, os quais, dependendo das suas
características, estão a ser capitalizados ou reconhecidos como
um custo nos resultados operacionais do período.

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.

Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar
recursos ou para evitar ou reduzir danos futuros, e que se
considera que permitem prolongar a vida ou aumentar a
capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros
activos detidos pela Empresa, são capitalizados.

4.

Caixa e depósitos bancários
Descrição

2010

2009

Caixa:

7.186

9.548

Notas e moedas (Euros)

7.186

9.548

-

-

Depósitos à ordem

2.239.124

814.571

Depósitos a prazo

14.000.000

46.570.000

TOTAL

16.246.309

47.394.118

Notas e moedas estrangeiras
Depósitos bancários:

Os meios financeiros líquidos são totalmente constituídos por
valores em euros. Os depósitos a prazo são mobilizáveis num
prazo inferior a três meses.
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5.

Activos fixos tangíveis
31-12-2010
Terrenos e recursos naturais
Edifícios e outras construções
Equipamento básico

21.921.354

20.646.701

202.599.521

209.906.082

3.591.208

3.006.302

1.320

20.152

0

0

1.066.566

1.338.073

325.831

441.032

70.434.590

19.964.310

299.940.390

255.322.652

Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios
Equipamento administrativo
Outros activos fixos tangíveis
Investimentos em curso
TOTAL

31-12-2009

Nos quadros abaixo apresentam-se os valores dos activos fixos
tangíveis desdobrados em custo de aquisição e depreciações
acumuladas.
(i) Custo de aquisição

2009
Terrenos e recursos naturais

Saldo inicial

Aquisições Transferências Alienações

Abates

Saldo final

20.571.909

99.348

397.918

(422.474)

Edifícios e outras construções 296.723.891

4.817.454

19.405.100

-

- 320.946.445

7.928.838

544.588

180.107

-

-

8.653.533

806.921

-

-

(170.743)

(33.819)

602.359

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

9.532.924

295.501

327.556

-

(1.654.892)

8.501.089

Outros activos fixos tangíveis

1.858.784

81.712

-

(840)

(2.612)

1.937.044

10.591.567 (20.310.681)

-

-

19.964.310

(594.057)

(1.691.323)

381.251.481

Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios

Investimentos em curso
TOTAL

29.683.424

367.106.691 16.430.170

-

-

20.646.701
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2010

Saldo inicial

Terrenos e recursos naturais

Aquisições Transferências Alienações

Abates

Saldo final

20.646.702

-

1.274.652

-

-

21.921.354

Edifícios e outras construções 320.946.445

2.505.573

3.813.412

-

(1.359)

327.264.071

8.653.533

743.087

555.627

(351.154)

-

9.601.093

602.359

-

-

(111.036)

-

491.323

-

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

8.501.089

289.856

-

-

(678)

8.790.267

Outros activos fixos tangíveis

1.937.044

-

-

-

-

1.937.044

19.964.310

56.113.971

(5.643.691)

-

-

70.434.590

381.251.482 59.652.487

-

(462.190)

Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios

Investimentos em curso
TOTAL

Em 2010 foram encerradas as seguintes obras:

Custo de aquisição
Terrapleno Multiusos

Aquisições do ano

1.972.897

1.625.501

Revisão do rebocador Prometeu

379.277

379.277

Lancha de pilotagem

601.337

209.650

2.953.511

2.214.428

Dos activos fixos tangíveis em curso em 31 de Dezembro de
2010 destacámos os constantes da tabela abaixo:

Designação

Valor

Estruturação da Plataforma Logística

35.220.894

Terminal de Cruzeiros

18.005.750

Edifícios do Antigo Núcleo das Oficinas

2.146.398

Portaria Principal do Porto de Leixões

539.214

Acesso aos Silos de Leixões

235.680

Outros investimentos em curso

14.286.654
70.434.590

As alienações incluem a venda do rebocador Monte de S. Brás
e duas viaturas automóveis pelo montante de 443.619 euros
(mais IVA).

(2.037) 440.439.742
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(ii) Depreciações acumuladas
Os activos fixos tangíveis não registam qualquer perda por
imparidade.

2009

Depreciações
do período

Saldo inicial

Terrenos e recursos naturais

Anulação/
Reversão

Perdas por
imparidade

Saldo final

-

-

-

-

-

98.099.495

12.940.868

-

-

111.040.363

4.738.503

908.728

-

-

5.647.231

721.192

61.315

(200.300)

-

582.207

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

7.992.264

825.644

(1.654.892)

-

7.163.016

Outros activos fixos tangíveis

1.385.968

113.273

(3.229)

-

1.496.012

112.937.422

14.849.828

(1.858.421)

-

125.928.829

Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios

TOTAL

2010

Depreciações
do período

Saldo inicial

Terrenos e recursos naturais

Anulação/
Reversão

Perdas por
imparidade

Saldo final

-

-

-

-

-

111.040.363

13.625.206

(1.019)

-

124.664.550

5.647.231

713.808

(351.154)

-

6.009.885

582.207

9.579

(101.783)

-

490.003

-

-

-

-

-

Equipamento administrativo

7.163.016

561.363

(678)

-

7.723.701

Outros activos fixos tangíveis

1.496.012

115.201

-

-

1.611.213

125.928.829

15.025.157

(454.634)

-

140.499.352

Edifícios e outras construções
Equipamento básico
Equipamento de transporte
Ferramentas e utensílios

TOTAL

(iii) Bens construídos em terrenos de domínio público
A maioria dos edifícios e construções que integram o activo fixo
tangível da Empresa foram edificados em terrenos do domínio
público do Estado afecto à APDL. Objectivando esta realidade

específica, enumera-se de seguida o peso relativo destes bens
construídos em terrenos do domínio público registados na
rubrica Activos fixos tangíveis:

2010

2009

Valor bruto total

327.264.071

320.367.768

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

291.309.142

284.513.085
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6.

Propriedades de investimento
Não se verificou qualquer movimento nas propriedades de
investimento pelo que o valor escriturado variou apenas pelo
gasto em depreciações.
(i) Valores escriturados

31-12-2010
Propriedades de investimento

31-12-2009

821.235

01-01-2009

868.614

915.891

(ii) Custo de aquisição

Saldo inicial

Aquisições

Transferências

Alienações

Abates

Saldo final

2009

1.388.653

-

-

-

-

1.388.653

2010

1.388.653

-

-

-

-

1.388.653

(iii) Depreciações acumuladas

Saldo inicial

Depreciações
do período

Anulação/
Reversão

Perdas por
imparidade

Saldo final

2009

472.762

47.277

0

0

520.039

2010

520.039

47.379

0

0

567.418
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7.

Activos intangíveis
(i) Valores escriturados

31-12-2010
Projectos

31-12-2009

943

175.902

1.068.682

1.240.017

Propriedade industrial

20.202

377

Investimentos em curso

-

382.091

1.089.827

1.798.387

Programas de computador

TOTAL

(ii) Custo de aquisição

2009

Saldo inicial

Aquisições

937.147

2.830

-

-

-

939.977

1.665.827

117.168

954.294

-

-

2.737.289

Propriedade industrial

2.492

-

-

-

-

2.492

Investimentos em curso

980.794

355.590

(954.294)

-

-

382.090

3.586.260

475.588

-

-

-

4.061.848

Saldo inicial

Aquisições

939.977

-

-

-

-

939.977

2.737.289

509.608

355.590

-

-

3.602.487

Propriedade industrial

2.492

-

26.500

-

-

28.992

Investimentos em curso

382.090

-

(382.090)

-

-

-

4.061.848

509.608

-

-

-

4.571.456

Projectos
Programas de computador

TOTAL

2010
Projectos
Programas de computador

TOTAL

Transferências Alienações

Transferências Alienações

Os aumentos do ano tem o seguinte detalhe

Saldo inicial

Aumentos

ERP SAP

355.590

469.200

Outros

26.500

40.408

382.090

509.608

TOTAL

Abates

Saldo final

Abates

Saldo final
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(iii) Amortizações acumuladas

2009

Depreciações
do período

Saldo inicial

Anulação/
Reversão

Perdas por
imparidade

Saldo final

Projectos

558.257

205.818

-

-

764.075

Programas de computador

635.883

861.388

-

-

1.497.271

-

2.115

-

-

2.115

1.194.140

1.069.321

-

-

2.263.461

Propriedade industrial
TOTAL

2010

Saldo inicial

Projectos
Programas de computador

Anulação/
Reversão

Perdas por
imparidade

Saldo final

764.075

174.959

-

-

939.034

1.497.271

1.036.534

-

-

2.533.805

2.115

6.675

-

-

8.790

2.263.461

1.218.168

-

-

3.481.629

Propriedade industrial
TOTAL

Depreciações
do período

8.

Participações financeiras
método da equivalência
patrimonial
8.1. Participações financeiras em empresas
subsidiárias
As participações financeiras em empresas subsidiárias em 31
de Dezembro de 2010 e 2009, sua sede social, proporção de
capital e sua actividade são como segue:

Percentagem
de capital detido
Empresa
Administração do Porto de Viana do
Castelo, SA

Valor contabilístico

Sede
Social

2010

2009

2010

2009

Viana do
Castelo

100%

100%

4.930.972

3.312.550

4.930.972

3.312.550
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A Administração do Porto de Viana do Castelo, S. 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 Empresa foi constituída com um capital social
de €50.000, integralmente subscrito e realizado pela APDL
– Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A. A
APVC tem por objecto a administração do porto de Viana do
Castelo, visando a sua exploração económica, conservação e
desenvolvimento e abrangendo o exercício das competências e
prerrogativas de autoridade portuária que lhe estejam ou venham
a ser cometidas.

8.2. Informação financeira da participação
na empresa subsidiária
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, a informação financeira
relativa à participação na empresa subsidiária é como segue:

2010

2009

2.721.742

1.625.743

4.070.063

3.719.730

6.791.805

5.345.473

632.764

555.934

1.228.069

1.476.989

1.860.833

2.032.923

4.930.972

3.312.550

4.930.972

3.312.550

6.406.504

5.746.311

(6.105.917)

(5.641.083)

300.587

105.228

100%

100%

300.587

105.228

Activos
Não correntes
Correntes

Passivos
Não correntes
Correntes

Capital Próprio

Actividade no ano
Rendimentos
Gastos
Resultado líquido
% participação detida
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8.3. Movimentos na participação financeira
contabilizada pelo método da equivalência
patrimonial
Em 31 de Dezembro de 2010 e de 2009, os movimentos
ocorridos na participação financeira valorizada pelo método da
equivalência patrimonial é como segue:

2009
1 de Janeiro de 2009

50.000

2010
1 de Janeiro de 2010

3.312.550

Aquisições

-

Aquisições

-

Reforço de capital

-

Reforço de capital

-

Ganhos/(Perdas)
Outros movimentos no capital

31 de Dezembro de 2009

105.228

Ganhos/(Perdas)

300.587

3.157.322

Outros movimentos no capital

1.317.835

3.312.550

31 de Dezembro de 2010

4.930.972

Os outros movimentos no capital referem-se às seguintes
situações registadas pela subsidiária:
(i) Os activos fixos tangíveis e activos intangíveis 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 pela Empresa, 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
pela Empresa, 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 estudos levados a cabo
pela Empresa, a perda por imparidade, em termos líquidos, foi
revertida em €2.650.728, dos quais €1.125.578 por contrapartida
de capitais próprios.

(ii) 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. Durante
o exercício de 2010, esta subsidiária registou em capitais
próprios um montante de €192.257 (2009: €1.541.931) relativo
a subsídios ao investimento não reembolsáveis, Líquido do
efeito do correspondente imposto diferido passivo que lhe está
associado, e perdas por imparidade sobre os bens que estes
subsídios pretendem subsidiar.

8.4. Transacções entre a APDL e a APVC
No âmbito da aplicação do regime especial de tributação de grupo de
sociedades, a APDL entregou à APVC o montante de 11 586 euros.
Não houve qualquer outro movimento nem existem saldos
pendentes entre as entidades.

9.

Participações financeiras
– outros métodos
A participação financeira na APOR encontra-se valorizada ao
custo de aquisição. A APOR distribuiu dividendos tendo sido
atribuídos à APDL o montante de 183.506 euros.
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10.

Impostos diferidos
10.1. Activos por impostos diferidos

2009
Conversão SNC

Saldo inicial

Variação

Demonst.
dos
resultados

Saldo final

Capital
próprio

274.000

(92.133)

181.867

(92.133)

-

14.120.741

14.120.741

14.120.741

10.691.632

(4.533.126)

6.158.506

APVC, perdas por imparidade acumuladas:
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Benefícios pós-emprego
Perdas por imparidade acumuladas:

(4.533.126)

-

Dívidas de clientes

591.153

2.572

593.725

2.572

Devedores das Obras Sociais

28.650

(517)

28.133

(517)

11.585.435

9.497.537

21.082.972

(4.531.071)

2010
Conversão SNC

Saldo inicial

Aumento
do imposto

181.867

6.863

Outras
variações
(37.746)

APVC, perdas por imparidade acumuladas:
Activos fixos tangíveis e intangíveis
Dívidas dos clientes
Benefícios pós-emprego

Devedores das Obras Sociais
Subsídios de terrenos

Demonst.
dos
resultados

150.984

(30.883)

Capital
próprio

14.120.741

-

(624.203) 13.496.538

-

-

6.572

6.572

6.572

6.158.506

232.396

32.886

6.423.788

265.282

Perdas por imparidade acumuladas:
Dívidas de clientes

Saldo final

14.028.608

(624.203)

593.725

22.405

(21.881)

594.249

524

28.133

1.062

(47)

29.148

1.015

-

-

59.164

59.164

59.164

21.082.972

262.726

(i) Conversão SNC
A adopção do novo normativo contabilístico obrigou ao
desreconhecimento de activos que geraram activos por
impostos diferidos.

(585.255) 20.760.443

301.674 (624.203)
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Saldo inicial
Base

Variação

Imposto

Base

Imposto

Conservação plurianual

497.853

131.931

(318.718)

(84.460)

Activos intangíveis

128.063

33.937

(82.547)

(21.875)

Activos intangíveis em curso

408.047

108.132

53.593

14.202

1.033.962

274.000

(347.672)

(92.133)

As variações verificadas em 2009 referem-se a:

• Activos intangíveis: amortizações desreconhecidas;

A derrama estadual é uma taxa de 2,5% que incide sobre a
matéria colectável superior a 2 milhões de euros. Para reflectir
o aumento de impostos, foi estimado um agravamento de 1% na
taxa efectiva de imposto pelo que o saldo inicial foi actualizado
e os movimentos do período são feitos à nova taxa de 27,5%.

• Activos intangíveis em curso: dispêndios reclassificados em
gastos do período.

(iii) Perdas por imparidade de dívidas dos
clientes da APVC

O saldo final de 2009 do activo por impostos diferidos pela
adopção do SNC será fiscalmente deduzido nos períodos fiscais
de 2010 a 2014 em parcelas iguais.

As perdas por imparidade suportadas pela subsidiária APVC
geram activos por impostos diferidos. Atendendo que não é
previsível que a APVC irá gerar, no futuro próximo, lucros fiscais
que permitam recuperar esse imposto, então a APVC não
reconhece esse activo. No entanto, a tributação pelo regime
especial de tributação dos grupos de sociedades, permitirá a
recuperação desse imposto.

• Conservação plurianual: gastos que foram desreconhecidos;

(ii) Aumento da taxa de imposto sobre o rendimento
A Lei n.º 12-A/2010 de 30 de Junho introduziu um novo
imposto sobre o rendimento denominado derrama estadual.

10.2. Passivos por impostos diferidos

2009

Saldo inicial

Variação

Saldo final

Demonst.
dos
resultados

Mais-valias não tributadas

602.287

(48.923)

553.364

Subsídios ao investimento

16.639.782

153.162

16.792.944

48.893

5.291

54.184

(5.291)

17.290.962

109.530

17.400.492

43.632

Conversão SNC

2010

Saldo inicial

Aumento
do imposto

Outras
variações

Saldo final

48.923
(153.162)

Demonst. dos
resultados

Mais-valias não tributadas

553.364

20.882

(50.770)

523.476

Subsídios ao investimento

16.792.944

633.696

1.460.824

18.887.464

54.184

2.045

(11.246)

44.983

9.201

17.400.492

656.623

1.398.808

19.455.923

39.089

Conversão SNC

Capital
próprio

(153.162)

Capital
próprio

29.888
(2.094.520)

(2.094.520)
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(iv) Subsídios ao investimento

(v) Conversão SNC

O SNC prevê o registo dos subsídios ao investimento no capital
próprio. Atendendo que a imputação dos subsídios a resultados
será tributada é reconhecido um passivo por impostos diferidos.

O montante resultante do ajustamento das demonstrações
financeiras refere-se aos subsídios ao investimento de activos
intangíveis desreconhecidos. A variação em 2009 é relativa a um
recebimento que foi reclassificado em rendimento do período.

11.

O saldo final de 2009 do passivo por impostos diferidos pela
adopção do SNC será fiscalmente deduzido nos períodos fiscais
de 2010 a 2014 em parcelas iguais.

Inventários
Quantias escrituradas de inventários

31.12.2010
Quantias
brutas
Mercadorias

Perdas por
imparidade
acumuladas

31.12.2009
Quantias
(líquidas)
escrituradas

38.586

Quantias
brutas

38.586

34.192

Perdas por
imparidade
acumuladas

Quantias
(líquidas)
escrituradas
34.192

Matérias subsidiárias e
de consumo

375.120

(40.209)

334.911

279.551

(40.209)

239.342

TOTAIS

413.706

(40.209)

373.497

313.743

(40.209)

273.534

Quantias de inventários reconhecidas como gastos durante o período
2010
Mercadorias

Matérias
subsidiárias
e outras

Mercadorias

Matérias
subsidiárias
e outras

34.192

279.552

313.743

5.068

255.907

260.975

509.025

305.328

814.353

440.435

165.117

605.552

Devoluções

-

-

-

-

-

-

Descontos e abatimentos

-

-

-

-

-

-

Reclassificações

-

-

-

-

(5.047)

(5.047)

Perdas em sinistros

-

-

-

-

-

-

Perdas por quebras

-

-

-

-

-

-

Outras perdas

-

-

-

-

-

-

Ofertas e amostras

-

-

-

-

-

-

Ganhos em sinistros

-

-

-

-

-

-

Ganhos por sobras

-

-

-

-

-

-

Outros ganhos

-

118.669

118.669

-

26.528

26.528

Saldo inicial
Compras
Compras

Reclassificações
e regularizações

2009
Totais

Inventários no fim do período

(38.586) (375.120) (413.706)

Custo das mercadorias vendidas e das
matérias consumidas

504.631

328.428

833.059

Totais

(34.192) (279.552) (313.744)
411.311

162.952

574.263

Perdas em inventários

-

-

Ofertas e amostras de inventários

-

-

504.631

328.428

833.059

411.311

162.952

574.263
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Ajustamentos aos inventários
Matérias subsidiárias
e outras

Mercadorias
Perdas por imparidade acumuladas
em 01.01.2009

134.286

Totais
134.286

Reforços de perdas de imparidade não
revertidas no período

0

Reversões de perdas de imparidade
reconhecidas em períodos anteriores

0

Reforços e respectivas reversões
ocorridas no próprio período

Reforços

0

Reversões

-94.077

-94.077

Alterações referentes a inventários
reclassificados ou regularizados no período

0

Outras alterações

0

Perdas por imparidade acumuladas
em 31.12.2009 (01.01.2010)

0

40.209

40.209

Reforços de perdas de imparidade não
revertidas no período

0

Reversões de perdas de imparidade
reconhecidas em períodos anteriores

0

Reforços e respectivas reversões
ocorridas no próprio período

Reforços

0

Reversões

0

Alterações referentes a inventários
reclassificados ou regularizados no período

0

Outras alterações

0

Perdas por imparidade acumuladas
em 31.12.2010

0

40.209

40.209

12.
CLIENTES

Rubricas
Clientes
Imparidade acumulada
TOTAIS

2010

2009

7.596.385

7.507.689

(4.068.791)

(3.684.681)

3.527.594

3.823.008
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Totais

Imparidades de clientes
Acumuladas em 01.01.2009

3.048.314

Reforços de perdas por imparidade

551.157

Reversões de perdas por imparidade

(35.830)

Ajustamentos SNC

121.040

Acumuladas em 31.12.2009 (01.01.2010)

3.684.681

Reforços de perdas por imparidade

482.204

Reversões de perdas por imparidade

(98.094)

Acumuladas em 31.12.2010

4.068.791

13.

Estado e outros entes
públicos
Saldos devedores

31.12.2010
Imposto sobre o rendimento

29.315

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

29.262

TOTAIS

29.262

O saldo devedor em 2009 é relativo ao imposto sobre o
rendimento de 2008 apurado a favor da APDL. O crédito sobre
o Estado refere-se ao imposto apurado no mês de Dezembro de
2010 que será deduzido no mês de Janeiro de 2011.

31.12.2009

29.315

Saldos credores
Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, não existiam quaisquer
dívidas em situação de mora com o Estado e outros entes
públicos. Nas referidas datas, as dívidas ao Estado tinham a
seguinte composição:

31.12.2010

31.12.2009

Imposto sobre o rendimento

850.813

Retenção de impostos sobre rendimentos

628.797

176.716

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)

172.303

177.140

Outros impostos

53

Contribuições para a Segurança Social

207.578

198.983

Comparticipação financeira para o IPTM

447.869

38.077

2.307.360

590.970

TOTAIS
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14.

Outras contas a receber
Rubricas
Beneficiários das Obras Sociais

2010

2009

563.837

751.089

1.261.842

505.760

Acréscimos de juros de depósitos a prazo

71.002

196.650

Outros

82.142

127.431

1.978.823

1.580.930

Acréscimos de vendas

As dívidas dos beneficiários das Obras Sociais são relativas à
parte das despesas não comparticipadas pela prestação de
serviços médicos e aquisição de medicamentos.

Os acréscimos de juros de depósitos a prazo relevam os juros
calculados sobre o prazo decorrido. Os juros serão recebidos no
final do prazo contratado.

Os acréscimos de vendas são relativos a prestações de serviços
realizadas mas que não foram facturados aos clientes, até à data
de encerramento dos períodos.

Os valores acima são os valores escriturados. Na tabela abaixo
apresentam-se os montantes relativos às perdas por imparidade
acumuladas e respectivos movimentos nos períodos

Outros devedores
Acumuladas em 01.01.2009
Reforços de perdas por imparidade
Reversões de perdas por imparidade
Ajustamentos SNC
Acumuladas em 31.12.2009
Reforços de perdas por imparidade
Reversões de perdas por imparidade
Acumuladas em 31.12.2010

394.059
(1.952)
392.107
(170)
391.937
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15.

Diferimentos
Os gastos a reconhecer respeitam a contratos de manutenção
de equipamentos e sistemas informáticos e a materiais de
economato ainda não consumidos. Os saldos em 31 de
Dezembro de cada ano eram os seguintes:

Diferimentos
GASTOS A RECONHECER

2010
47.405

2009
77.067

16.
Capital

Conforme previsto no artigo 10º do Decreto-Lei 335/98, de 3
de Novembro, que transformou a APDL em sociedade anónima
de capitais exclusivamente públicos, o capital social foi fixado,
por ajustamento, em 48.000.000 euros, no seguimento da
avaliação patrimonial realizada em 1999.

Em 28 de Março de 2008, por Deliberação unânime do
Accionista, o capital social foi aumentado no montante de
3.035.000 euros, realizado em dinheiro e totalmente subscrito
pelo accionista único (DGT - Direcção Geral do Tesouro e
Finanças, representante do Estado Português).

Assim, o capital inicial de 4.181.000 contos fixado na data de
constituição da Sociedade foi alterado por incorporação de
parte da Reserva de Avaliação e redenominado em euros, por
Deliberação Unânime do Accionista em 21 de Março de 2001.

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

O capital social era então constituído por 9 600 000 acções, de
valor nominal de 5 euros cada.

Em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o capital é detido na sua
totalidade pela Direcção Geral do Tesouro.

17.

Reservas legais
De acordo com a legislação vigente e com os Estatutos da
Empresa, anualmente deverá ser transferido para a rubrica de
reserva legal, no mínimo, 10% do lucro líquido apurado em cada
exercício até que a mesma atinja pelo menos 20% do capital
Saldo em 01-01-2009
Aplicação do resultado
Saldo em 31-12-2009
Aplicação do resultado
Saldo em 31-12-2010

social. A reserva legal não pode ser distribuída aos accionistas,
podendo, contudo, em determinadas circunstâncias, ser utilizada
para aumentos de capital e para absorver prejuízos depois de
esgotadas todas as outras reservas.
4.457.372
604.697
5.062.068
2.180.148
7.242.216
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18.

Outras reservas
A rubrica Outras reservas regista o montante de 123.821.252 e
não teve qualquer movimento nos dois períodos. A reserva resulta,
na sua maior parte, da avaliação patrimonial referida na nota 16.

19.

Resultados transitados
Resultados transitados
Resultados transitados em 01.01.2009
Outras variações
Aplicação do resultado líquido

20.358.984
512
5.442.269

Distribuição de dividendos

(3.023.483)

Resultados transitados em 31.12.2009 (01.01.2010)

22.778.282

Outras variações

3

Aplicação do resultado líquido

19.782.390

Distribuição de dividendos

(4.185.883)

Resultados transitados em 31.12.2010

38.374.792
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20.

Outras variações no
capital próprio
Outras variações no capital em 01.01.2009

46.151.848

Imposto diferido (imparidades APVC)

14.120.741

Subsídios ao investimento

424.807

Outras variações no capital em 31.12.2009 (01.01.2010)

60.697.396

Imposto diferido - imparidades APVC

(624.203)

Subsídios ao investimento

3.432.708

Outras variações no capital em 31.12.2010

63.505.901

A presente rubrica regista os subsídios ao investimento
recebidos ou reconhecidos pela APDL. O montante dos
subsídios escriturados é líquido de impostos diferidos.
Os subsídios ao investimento tiveram os seguintes movimentos:

2010
Saldo inicial

2009

63.369.599

62.791.626

9.974.588

5.346.557

Imputação a resultados

(4.447.360)

(4.768.584)

SALDO FINAL

68.896.827

63.369.599

Recebimentos

A APDL regista o activo por impostos diferidos relativo às perdas
por imparidade acumuladas sobre os activos da APVC.
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21.

Imposto sobre o rendimento
Com efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2009, a Empresa
encontra-se sujeita ao regime especial de tributação de grupo
de sociedades de acordo com a legislação em vigor.
De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais
estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades
fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a
Segurança Social), excepto quando tenham havido prejuízos
fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam

em curso inspecções, reclamações ou impugnações, casos em
que, dependendo das circunstâncias, os prazos são prolongados
ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da Empresa,
relativas aos anos de 2007 a 2009, poderão ainda vir a ser
sujeitas a revisão.
A taxa de imposto adoptada na determinação do montante de
imposto nas demonstrações financeiras é conforme segue:

IRC: Taxa de imposto sobre a matéria colectável:
até 12.500 euros

12,50%

superior a 12.500 euros

25,00%

Derrama municipal
Derrama estadual sobre a matéria colectável superior a 2 milhões de euros
Taxa média de imposto

1,50%
2,5%
27,50%

O imposto sobre o rendimento apurado e a carga fiscal efectiva
foram os seguintes:

2010

2009

Imposto corrente

2.375.796

1.842.959

Imposto diferido

(340.763)

4.579.571

Imposto sobre o rendimento do período (1)

2.035.033

6.422.530

Resultado antes de impostos (2)

8.495.845

28.490.295

24%

23%

Carga Fiscal ((1)/(2))
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O apuramento do imposto corrente, dos exercícios de 2010 e
2009, analisa-se como segue:

2010

2009

8.495.845

28.127.440

- Positivas

256.034

-

- Negativas

(137.258)

-

118.776

-

- Provisões não dedutíveis

1.272.397

-

- Gastos de beneficios pós-emprego

1.500.374

2.203.541

- Perdas por imparidade em dívidas a receber

416.809

412.087

- Gastos com depreciações e amortizações

187.997

202.799

- Mais valias fiscais

216.998

76.071

- Donativos

39.140

106.823

- Multas e juros compensatórios

71.114

3.946

- Gastos de períodos anteriores

85.903

18.142

- Outros

63.517

56.932

3.854.248

3.080.341

-

(16.566.680)

(1.380.788)

(2.742.996)

(434.366)

(283.330)

-

(1.964.755)

(496.545)

(407.573)

(74.359)

(79.017)

- Anulação do método da equivalência patrimonial

(300.587)

(106.769)

- Dupla tributação económica

(183.506)

-

Resultado antes de impostos
Variações patrimoniais

Gastos não aceites fiscalmente

Rendimentos não tributados
- Corte nos benefícios pós-emprego
- Pagamento de benefícios pós-emprego
- Mais-valias contabilisticas
- Excesso de estimativa para imposto
- Perdas por imparidade de períodos anteriores
- Benefícios fiscais

- Outros

(2.870.151)

(22.151.120)

Rendimento tributável

9.598.718

9.056.661

Imposto corrente sobre o rendimento (1)

2.765.777

2.427.980

de Grupos (2)

(423.692)

(614.548)

33.711

29.527

2.375.796

1.842.959

tributação autónoma (3)
Imposto corrente sobre o rendimento (1) + (2) + (3)
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O quadro seguinte demonstra o apuramento do imposto sobre o
rendimento a pagar ou a receber:

2010

Imposto corrente sobre o rendimento
Reconhecimento como gasto no exercício (1) + (2)
Menos: Pagamentos por conta e especial por conta
Menos: Retenções na fonte
Menos: Valor a pagar à APVC
Saldo corrente a pagar (receber)

2009

2.375.796

1.842.959

(1.310.731)

(1.466.478)

(214.251)

(394.209)

(9.311)

(11.587)

841.502

(29.315)

22.

Resultado líquido do período
O resultado de 2009 inclui um montante de 16.566.680
resultante da redução de benefícios pós-emprego (assistência
médica).

2010
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

2009

8.495.845

28.490.295

(2.035.033)

(6.422.530)

6.460.812

22.067.766

Resultado líquido

23.
Subsídios

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração dos
resultados e no balanço:

2010

2009

Demonstração dos resultados

Subsídios à
exploração

Capital próprio

Demonstração dos resultados

Outros
rendimentos

Outras
variações

Subsídios à
exploração

-

4.447.360

9.974.588

Exploração

301.636

-

Totais

301.636

4.447.360

Investimentos

Capital próprio

Outros
rendimentos

Outras
variações

-

4.768.584

5.366.524

-

217.231

-

-

9.974.588

217.231

4.768.584

5.366.524
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24.

Provisões
Processos judiciais
em curso

Impostos
Acumuladas em 01-01-2009
Aumentos

Reduções

-

519.425

519.425

Por reforços

-

29.252

29.252

Por novas provisões

-

-

-

Pela utilização

-

-

-

Pela reversão

-

(15.866)

(15.866)

-

532.811

532.811

-

350.070

350.070

922.327

-

922.327

Pela utilização

-

-

-

Pela reversão

-

(42.114)

(42.114)

922.327

840.766

1.763.093

Acumuladas em 31-12-2009
Aumentos

Reduções

Totais

Por reforços
Por novas provisões

Acumuladas em 31.12.2010

Em 2010 foi constituída provisão para impostos pela redução do
benefício fiscal SIFIDE inicialmente considerado para o período
2008.

25.

Benefícios dos empregados
25.1. Responsabilidades por benefícios
pós-emprego
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.

Em 31 de Dezembro de 2009, os processos judiciais em curso,
em que a Empresa era arguida, ascendiam a 1.094.164 Euros
(2009: 1.097.354 euros), estando constituída uma provisão no
montante de 840.766 Euros (2009: 532.811 euros).
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25.1.1. Pressupostos actuariais
Os estudos actuariais realizados por actuário independente, com
referência a 31 de Dezembro de 2010 e 2009, para efeitos de
apuramento nessas datas das responsabilidades acumuladas
tiveram por base os seguintes pressupostos:

2010

Pressupostos actuariais
Tábua de mortalidade

2009

TV 88/90

TV 88/90

Tábua de invalidez

EVK 80

EVK 80

Taxa de desconto

5 06%

5 25%

Taxa de crescimento dos custos

5 00%

5 00%

Agregado familiar médio – Activos/Reformados

2

2

Agregado familiar médio – Outros

1

1

457

569

Custo per capita

25.1.2. Ganhos e perdas actuariais
não reconhecidos
As tabelas abaixo resumem os montantes não reconhecidos nas
contas pela aplicação do método do corredor.

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

Saldo inicial

-

-

-

-

-

Amortização

-

-

-

-

-

Ganhos e perdas

2.444.129

(4.863)

-

7.979

2.447.245

Saldo final

2.444.129

(4.863)

-

7.979

2.447.245

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

2.444.129

(4.863)

-

7.979

2.447.245

(21.532)

-

-

-

(21.532)

(5.257.793)

(2.842)

-

(158.362)

(5.568.997)

(2.835.196)

(7.705)

-

(150.383)

(3.143.284)

2009

2010
Saldo inicial
Amortização
Ganhos e perdas
Saldo final

Aposent. DL
467/99

F. Pensões
ex-INPP

Aposent. DL
467/99

Total

F. Pensões
ex-INPP

Total
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25.1.3. Responsabilidades
reconhecidas nas contas

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

35.787.009

85.595

15.704

4.457.474

40.345.782

1.905.619

4.237

-

232.203

2 .142.059

61.482

-

-

-

61.482

-

-

-

-

-

(16.566.680)

-

-

-

(16.566.680)

Benefícios pagos

(2.256.409)

(13.855)

(10.068)

(462.665)

(2.742.997)

Saldo final

18.931.021

75.977

5.636

4.227.012

23.239.646

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

18.931.021

75.977

5.636

4.227.012

23.239.646

1.086.534

3.362

-

210.282

1.300.178

184.300

-

-

-

184.300

21.532

-

-

-

21.532

-

-

(5.636)

-

(5.636)

(918.683)

(12.970)

-

(449.135)

(1.380.788)

19.304.704

66.369

-

3.988.159

23.359.232

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

Saldo inicial

35.787.009

85.595

15.704

4.457.474

40.345.782

Saldo final

21.375.150

71.114

5.636

4.234.991

25.686.891

Plano médico

Subsídios de
creche e de
estudo

Saldo inicial

21.375.150

71.114

5.636

4.234.991

25.686.891

Saldo final

16.469.508

58.664

-

3.837.776

20.365.948

2009
Saldo inicial

Aposent. DL
467/99

F. Pensões
ex-INPP

Total

Gastos do período:
Juros
Serviços correntes
(Ganhos)/Perdas actuariais
Cortes e liquidações

2010
Saldo inicial

Aposent. DL
467/99

F. Pensões
ex-INPP

Total

Gastos do período:
Juros
Serviços correntes
(Ganhos)/Perdas actuariais
Cortes e liquidações
Benefícios pagos
Saldo final

25.1.4. Montantes das
responsabilidades totais

2009

2010

Aposent. DL
467/99

F. Pensões
ex-INPP

Aposent. DL
467/99

F. Pensões
ex-INPP

Total

Total
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25.1.5. Descrição das principais
responsabilidades
(i) Pensões de reforma

(ii) Assistência médica, medicamentosa e hospitalar

A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras
Administrações Portuárias, para a manutenção do fundo de
aposentações do INPP – Instituto Nacional de Pilotagem
dos Portos, criado pelo Decreto-Lei n.º 188/89, de 3 de
Junho, relativamente aos aposentados que integravam o
ex-departamento de pilotagem. A Empresa possui ainda uma
responsabilidade relacionada com o pagamento de pensões
vitalícias de sobrevivência e de sangue a alguns aposentados.

A Empresa tinha como responsabilidade o pagamento da
assistência médica, medicamentosa e hospitalar, não só aos
colaboradores que integravam os quadros da Empresa até
2 de Dezembro de 1998, mas também aos seus cônjuges e
filhos até à idade legal do benefício. Todos os trabalhadores,
subscritores da Caixa Geral de Aposentações, foram inscritos
na ADSE – Assistência na Doença aos Servidores Civis do
Estado (ADSE), incluindo cônjuges e filhos que reuniam
as necessárias condições, assim como a generalidade dos
aposentados e respectivo agregado familiar. As Obras Sociais
passam a assumir-se como um sistema complementar de saúde
para todos os beneficiários, continuando, entre outras, a manter
as suas valências disponíveis no Centro de Assistência.

26.

Fornecedores
A rubrica Fornecedores do passivo corrente apresenta os
seguintes valores:

2010
Fornecedores
Facturas em recepção e conferência
Soma

A rubrica Facturas em recepção e conferência respeita a
aquisições de materiais já recepcionados e a prestações de
serviço concluídas mas ainda não facturas pelos fornecedores.

2009

1.433.395

833.379

200.571

-

1.633.966

833.379
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27.

Outras contas a pagar
2010
Fornecedores de investimentos

2009

4.351.193

1.761.330

459.822

765.531

1.109.481

1.339.676

Beneficiários das Obras Sociais

17.174

31.087

Cauções e garantias

76.155

68.939

145.456

415.780

46.500

-

123.746

88.124

6.329.527

4.470.467

Acréscimos de gastos
Férias e subsídios de férias

Fornecedores das Obras Sociais
Incentivos à aposentação
Outras contas a pagar

O montante na rubrica acréscimos de gastos é relativo a
aquisições de serviços realizados mas ainda não facturados
pelos fornecedores.

28.

Vendas e prestações de
serviços
2010

2009

Serviços ao navio

11.322.142

10.732.677

Serviços à carga

4.535.855

5.066.650

6.626.610

7.129.576

12.823.628

12.560.130

2.992.333

2.684.837

1.891.011

2.241.921

Fornecimentos e serviços diversos

1.575.780

1.140.657

Receitas da gestão dominial

1.201.064

1.102.293

42.968.423

42.658.741

Concessões:
Terminal Petroleiro
Terminal de Contentores
Terminal de Carga Geral e Granéis
Outras concessões

TOTAL
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As prestações de serviços estão relacionadas com as
atribuições da Empresa, as quais se encontram descritas na
Introdução a este anexo.

29.

Fornecimentos e
serviços externos
2010

2009

Subcontratos:
Amarração

455.022

461.600

Recolha de resíduos ao navio

112.457

165.329

Operação da Ponte Móvel

75.567

74.476

Outros subcontratos

66.938

92.426

168.618

166.898

Vigilância e segurança

1.291.978

1.392.912

Conservação e reparação

1.402.599

1.554.736

Dragagens

679.328

336.085

Consultorias

796.284

592.407

Publicidade

268.076

320.794

Outros serviços especializados

265.918

174.822

Água

190.698

201.955

Electricidade

924.033

951.433

Deslocações

111.391

97.527

Renting de viaturas

166.142

270.125

Seguros

190.390

185.616

Limpeza de cais e edifícios

774.858

727.911

Comunicação

107.101

123.089

Cantina

202.488

216.281

Outros

351.735

326.976

8.601.622

8.433.399

Serviços especializados
Comissões s/ Taxa de porto

Outros fornecimentos e serviços
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30.

Gastos com o pessoal
O número médio de trabalhadores da APDL nos períodos findos
em 31 de Dezembro de 2009 e 2010, atenta a natureza do
vínculo contratual, foi o seguinte:

Período 2010

Período 2009

212

215

5

6

217

221

Período 2010

Período 2009

321.552

364.226

Remunerações do pessoal

7.997.634

8.234.852

Beneficios pós-emprego

1.537.903

(14.363.139)

Encargos sobre remunerações

1.591.569

1.515.137

735.550

798.518

12.184.208

(3.450.406)

N.º médio trabalhadores
Efectivos
Outros
TOTAL

O quadro abaixo discrimina os gastos com o pessoal. O valor
com sinal contrário na rubrica Benefícios pós-emprego deve-se
à redução de responsabilidades verificada em 2009 (ver 25.1.3).

GASTOS COM PESSOAL
Remunerações dos orgãos sociais

Outros gastos
TOTAL

31.

Outros rendimentos e ganhos
Outros rendimentos e ganhos
Imputação de subsídios ao investimento
Outros rendimentos e ganhos
TOTAL

A imputação de subsídios ao investimento encontra-se descrita
na nota 23.

Período 2010

Período 2009

4.447.360

4.768.584

1.111.884

3.211.387

5.559.244

7.979.971
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Na rubrica Outros rendimentos e ganhos do ano 2010,
destacam-se os seguintes montantes:

Valor

Descrição
Venda do rebocador Monte S. Brás

395.919

Viaturas automóveis

38.108

Cantina

150.080

Dividendos da APOR

183.506

Multa contratual

53.910

Reversão do prémio de gestão

48.567

Outros

241.794

TOTAL

1.111.884

32.

Outros gastos e perdas
Outros gastos e perdas

Período 2010

Período 2009

19.528

18.785

1.726.421

1.717.593

267.869

380.386

2.013.818

2.116.763

Impostos
Comparticipação IPTM
Outros
TOTAL

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).

33.

34.

Os valores registados nesta rubrica são provenientes de juros de
depósitos a prazo ou à ordem.

A rubrica regista o montante de juros de mora estimados para o
pagamento do imposto sobre o rendimento relativo ao ano 2008
devido à redução da dedução à colecta prevista na candidatura
ao SIFIDE.

Juros e rendimentos
similares obtidos

Juros e gastos
similares
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35.

Gastos de Pesquisa e
Desenvolvimento

NCRF 6

Dispêndios de
pesquisa e
desenvolvimento

No período 2010
Pesquisa (i)

Desenvolvimento

(ii)

No período 2009
Totais

Pesquisa (i)

Desenvolvimento

(ii)

Totais

Nota 6.6

SIG - Sistema de
informação geográfica

0

0

0

0

67.000

67.000

Nota 6.6

Certificação do Porto
de Leixões

0

0

0

0

53.593

53.593

Nota 6.6

Portmos - Portuguese
Ports and maritime
system in the
motorways of the sea

0

0

0

0

2.830

2.830

Nota 6.6

PIPE - Procedimentos
e informação portuária
electrónica

0

42.947

42.947

0

Nota 6.6

MIELE - Multimodal
interoperability
E-services for logistics
and environment
sustainability

0

14.250

14.250

0

Nota 6.6

CTUR - Cruise traffic
and urban regeneration

3.886

0

3.886

0

0

Nota 6.6

Cruise Atlantic Europe

13.830

13.830

0

0

74.913

0

Nota 6.6 Totais

17.716

(i) Contabilizados como gasto do exercício
(ii) Capitalizados na rubrica de activos intangíveis

57.197

123.423

123.423
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No período 2010
Pesquisa (i)

Desenvolvimento

(ii)

No período 2009
Totais

Pesquisa (i)

Desenvolvimento

(ii)

Totais

SIG - Sistema de informação
geográfica

0

67.000

67.000

Certificação do Porto de Leixões

0

53.593

53.593

Portmos - Portuguese Ports
and maritime system in the
motorways of the sea

0

2.830

2.830

PIPE - Procedimentos e
informação portuária
electrónica

42.947

42.947

MIELE - Multimodal
interoperability
E-services for logistics and
environment sustainability

14.250

14.250

CTUR - Cruise traffic and urban
regeneration

3.886

3.886

0

Cruise Atlantic Europe

13.830

13.830

0

Totais

17.716

57.197

74.913

0

123.423

123.423
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36.

Encargos de carácter
ambiental
A Empresa, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade,
incorre em diversos encargos de carácter ambiental, os quais,
dependendo das suas características, estão a ser capitalizados
ou reconhecidos como um gasto nos resultados operacionais
do exercício.

Dispêndios de
carácter ambiental

Os dispêndios de carácter ambiental incorridos para preservar
recursos ou para evitar ou reduzir danos futuros, e que se
considera que permitem prolongar a vida ou aumentar a
capacidade ou melhorar a segurança ou eficiência de outros
activos detidos pela Empresa, são capitalizados. Os dispêndios
capitalizados durante os exercícios de 2010 e 2009 foram os
seguintes:

Período 2010
Gastos do
período

Dispêndios
capitalizados

Período 2009
Gastos do
período

Total

Dispêndios
capitalizados

Total

Ligação dos efluentes ao
saneamento básico

-

101.838

101.838

-

517.337

517.337

Actualização do sistema de
abastecimento de água

-

11.908

11.908

-

132.127

132.127

Minimização dos impactos
ambientais

-

15.000

15.000

-

-

-

Monitorização ambiental da
empreitada de construção
do novo Terminal Multiusos

-

-

-

-

14.500

14.500

Estudos de impacto ambiental da
plataforma logistica de Leixões

-

-

-

-

26.250

26.250

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

-

-

-

-

32.218

32.218

Manutenção de equipamentos

8.259

-

8.259

36.644

-

36.644

Depreciações de equipamentos

20.650

-

20.650

50.535

-

50.535

Manutenção geral

3.220

-

3.220

4.157

-

4.157

Outros

6.169

-

6.169

8.454

-

8.454

Totais

38.297

128.746

167.043

99.790

722.432

822.222

Em 31 de Dezembro de 2010 não se encontra registado nas
demonstrações financeiras qualquer passivo de carácter
ambiental nem é divulgada qualquer contingência ambiental,
por ser convicção da Administração que não existem nessa
data obrigações ou contingências, legais ou construtivas,
provenientes de acontecimentos passados, de que resultem
encargos materialmente relevantes para a Empresa.
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37.

Responsabilidades
por garantias prestadas
(i) Garantias reais prestadas a terceiros
Em Outubro de 2004, a APDL foi notificada pelos Serviços
de Finanças de Matosinhos, da existência dum processo de
execução fiscal instaurado pela Caixa Geral de Aposentações, no
montante de 267 957 euros, referente ao cálculo dos encargos
com pensões e respectivos juros de mora com trabalhadores
oriundos de outros serviços do Estado, que nos são imputados,
mas que não são aceites pela APDL.
O processo de execução fiscal foi já impugnado pelos nossos
advogados e para efeitos de suspensão da execução foi dada
como garantia de pagamento um prédio urbano em Leça da
Palmeira, registado na Conservatória do Registo Predial de
Matosinhos com o n.º 02451/110402, onde estão instalados os
nossos Serviços de Pilotagem.
(ii) Garantias bancárias prestadas a terceiros
Em 2001, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz
de Direito do Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos
para caucionar o fundo indispensável ao pagamento de
indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito
da empreitada de construção da VILPL – Via Interna de Ligação
ao Porto de Leixões. Em 31 de Dezembro de 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 trabalhadores
oriundos de outros serviços do Estado, que nos são imputados,
mas que não são aceites pela APDL, 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 n.º 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, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz
de Direito do Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos
para caucionar o fundo indispensável ao pagamento de
indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito
da “ Ligação Rodoviária da Plataforma Principal do Porto de
Leixões à Plataforma Logística de Leixões – Pólo I/Gonçalves.
Em 31 de Dezembro de 2010, esta garantia ascendia a 265 983
Euros (2009: 265 983).
Em 2009, a APDL prestou duas garantias bancárias a favor
do Juiz de Direito do Tribunal de Círculo e de Comarca de
Matosinhos para caucionar o fundo indispensável ao pagamento
de indemnização de parcelas de terreno expropriadas, no âmbito
do “Pólo I - Gonçalves e do Pólo II - Guifões da Plataforma 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.
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38.

Garantias Prestadas
por Terceiros
Fornecedores
DEPÓSITOS DE GARANTIA
APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO
GARANTIAS BANCÁRIAS

2010
256.487

83 812

1.149.451

1 150 466

9.336.383

10 917 352

0

0

10.742.321

12 151 630

NUMERÁRIO
TOTAL

2009

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.

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

25 000

ACTIVIDADE SUPERINTENDÊNCIA E PERITAGENS

3.741

3 741

SHIPCHANDLLER'S

6.410

6 410

19.988

33 788

5.922.129

1 903 610

LICENCIAMENTO USO PRIVATIVO
TOTAL

As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem
o cumprimento das suas obrigações perante a Autoridade
Portuária, que lhes emitiu as respectivas licenças para exercício
da sua actividade nos Portos do Douro e Leixões.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

04

GOVERNO DA SOCIEDADE

116_

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

117_

1.

Missão, Objectivos e Políticas
da Empresa
A missão de uma empresa reflecte a razão da sua própria
existência, o que faz e quais os seus destinatários internos e
externos. A missão da APDL é:
“Prestar serviços de reconhecido valor para os utilizadores do
Porto de Leixões, através de uma adequada oferta de infraestruturas, de uma elevada eficiência operacional, de recursos
humanos qualificados e motivados, de uma prática de
sustentabilidade e de segurança, ordenando e desenvolvendo
o espaço portuária, assegurando a adequada integração
urbana e envolvendo a comunidade portuária de Leixões”.
A Visão traduz a ambição da empresa, perspectivando o
futuro desejado para a organização e envolve todos os actores
envolvidos na prestação de serviços associados ao movimento
de navios e cargas no porto, pretendendo funcionar como factor
de motivação, coesão e articulação de todos os interessados e
implicados no negócio portuário:
“Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas
logísticos que utilizam a fachada atlântica da Península Ibérica”

• Promover acções comerciais que contribuam para a crescente
orientação do Porto de Leixões para o mercado;
• Promover novos serviços: logística, auto - estradas do mar e cruzeiros;
• Aumentar a notoriedade e melhorar a imagem do porto;
• Assegurar a adequada integração na Comunidade e na Região;
• Melhorar a qualidade dos serviços prestados;
• Assegurar maior eficiência e controlo de custos nos processos críticos;
• Monitorizar as operações nas concessões portuárias;
• Reforçar a gestão da área dominial;
• Modernizar e aumentar a eficiência dos Sistemas de Informação;
• Ser excelente na oferta, na gestão, no desenvolvimento e na
manutenção de infra-estruturas e instalações;
• Melhorar os níveis de qualidade ambiental;
• Aumentar os níveis de segurança;
• Planear e desenvolver o espaço portuário;
• Desenvolver uma cultura e práticas de sustentabilidade;
• Desenvolver os níveis de competências funcionais, de liderança
e estratégicas;
• Aumentar os níveis de motivação;
• Alargar os níveis de alinhamento organizacional.

Os Valores que servem de referência para os comportamentos,
atitudes e decisões tomadas no decorrer das actividades
desenvolvidas por todas as pessoas, que no exercício das suas
responsabilidades executem a Missão na direcção da Visão, são
os seguintes:

Para estes 21 Objectivos Estratégicos foram definidos
indicadores, metas e responsáveis, que permitem um
acompanhamento do seu desempenho, que vem sendo feita
através de reuniões mensais do Conselho da Administração com
as Direcções de Serviço (AGM - Avaliação de Gestão Mensal)
com recurso à metodologia do BSC – Balanced Scorecard.

• Orientação para o cliente procurando satisfazer plenamente as
suas expectativas;
• Transparência, ética, lealdade e orgulho de pertencer à APDL;
• Valorização e reconhecimento do mérito dos colaboradores da
APDL;
• Inovação, procura sistemática da excelência, ambição colectiva
em atingir melhores resultados;
• Participação activa na comunidade portuária de Leixões;
• Valorização da localização através de uma integração responsável;
• Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o
interesse público.

No plano operacional, a concretização destes objectivos alicerçase num plano de 27 acções desdobradas em 109 projectos, que
abarcam os diferentes aspectos de gestão das actividades do
porto, designadamente a melhoria das acessibilidades marítimas e
terrestres, a construção de infra-estruturas para novos mercados,
a agilização e simplificação de procedimentos, a segurança
das operações, a integração do porto no ambiente urbano, o
sistema de gestão da qualidade, a oferta de serviços de valor
acrescentado, a formação e cooperação, a qualidade ambiental
e o marketing portuário. Das principais acções e projectos é feita
referência no capítulo Investimento deste relatório.

Os Objectivos Estratégicos materializam num mapa a
estratégia global da Empresa em quatro grandes temas:
orientação para o cliente e para o mercado, eficiência portuária
global, criação de valor e equilíbrio financeiro, e sustentabilidade
e envolvente, são os seguintes:

O Programa PAEX – Parcerias para a Excelência, do qual a APDL
faz parte desde Outubro de 2008 e que conta com o apoio da
Fundação Dom Cabral (Brasil) e da Escola de Gestão do Porto, tem
sido um pilar essencial para o planeamento e gestão estratégica da
empresa com o objectivo de envolver os principais responsáveis e
os demais trabalhadores nos seus objectivos estratégicos.

• Criar valor, crescer e manter uma estrutura financeira equilibrada;
• Assegurar uma crescente utilização das infra-estruturas;
• Aumentar os níveis de produtividade e reduzir os custos unitários;
• Satisfazer os utilizadores das infra-estruturas e dos serviços;

Anota-se que a informação abordada neste ponto consta do site
da empresa (www.apdl.pt).
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2.

Regulamentos internos
e externos
Em termos de enquadramento legal e económico da
empresa, a APDL está sujeita a alguns diplomas legais que
regem a sua actividade, mormente:
- Estatuto jurídico da empresa: a APDL é uma sociedade
anónima de capitais exclusivamente públicos criada pelo
Decreto-Lei n.º 335/98, de 2 de Novembro, que aprovou os
seus Estatutos. A sociedade tem por objecto a administração
dos portos do Douro e Leixões, visando a sua exploração
económica, conservação e desenvolvimento abrangendo o
exercício das competências e prerrogativas de autoridade
portuária que lhe estejam ou venham a estar cometidas.
A APDL está sujeita à legislação aplicável às sociedades
comerciais em geral e, pela sua natureza de empresa de capitais
públicos, está igualmente sujeita ao regime jurídico aplicável
ao Sector Empresarial do Estado aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 558/99, de 17 de Dezembro, alterado e republicado pelo
Decreto-Lei n.º 300/2007, de 23 de Agosto.
- Regime económico de exploração: a exploração comercial
da movimentação de cargas nos terminais e cais de Leixões
faz-se sob o regime de concessão de serviço público, ao abrigo
dos diplomas legais que regem a actividade de movimentação
de cargas nos portos: o Decreto-Lei n.º 298/93, de 20 de
Agosto que aprovou o regime jurídico da operação portuária e
o Decreto-Lei n.º 324/94, de 31 de Dezembro que aprovou as
bases gerais das concessões para a movimentação de cargas
nos cais dos portos.

Os concessionários de serviço público que operam em Leixões
são três, a saber:
• TCL – Terminal de Contentores de Leixões, SA: concessão do
direito de exploração comercial, em regime de serviço público,
da actividade de movimentação de carga contentorizada no
porto de Leixões;
• TCGL – Terminal de Carga Geral e Granéis de Leixões, SA:
concessão do direito de exploração comercial, em regime de
serviço público, da actividade de movimentação de carga geral
fraccionada e granéis no porto de Leixões;
• SdL – Silos de Leixões, Unipessoal Lda.: concessão, em regime
de serviço público, da actividade de recepção, movimentação,
armazenagem, expedição e transporte de matérias-primas
alimentares e produtos conexos nos silos portuários de Leixões.
Para além destes concessionários de serviço público, existe um
conjunto de concessionários que exploram actividades comerciais
em regime de uso privativo do domínio público, a saber:

• Petróleos de Portugal - Petrogal, SA: exploração dos terminais
petroleiro e oceânico de Leixões, destinados à movimentação
de petróleo, produtos refinados e aromáticos;
• SECIL – Companhia Geral de Cal e Cimento, SA: concessão
do direito de uso privativo de uma parcela de terreno na Doca
1 Sul para a exploração com recepção de cimento a granel por
via marítima, sua armazenagem coberta e expedição por via
terrestre ou marítima.
• CIMPOR - Indústria de Cimentos, S.A: licença do direito ao
uso privativo de uma parcela do terrapleno da Doca 1 Sul para
recepção, armazenagem e expedição de cimento;
• ED&FMAN Portugal, Lda.: concessão do direito de uso de um
terreno no Molhe Sul com o fim exclusivo do seu aproveitamento
para a construção e exploração de um terminal especializado
para o armazenamento de produtos líquidos a granel para fins
alimentares, nomeadamente melaços e seus derivados;
• CEPSA- Companhia Portuguesa de Petróleos, Lda.: concessão
de uso privativo para a recepção de produtos asfálticos e
fuelóleos, através de dois pipelines localizados na Doca 2 Sul,
e de combustíveis no Posto B do Terminal Petroleiro;
• REPSOL Portuguesa, S.A: licença de uso privativo para
exploração de instalação destinada a recepção, armazenagem
e expedição de produtos petrolíferos e/ou químicos a granel,
através de pipelines localizados no Molhe Sul;
• DOCAPESCA - Portos e Lotas, S.A: concessão de uso privativo
para a utilização das instalações do porto de pesca de
Matosinhos;
• Marina de Leixões - Associação de Clubes: concessão do uso
da área do domínio público marítimo, com o fim exclusivo do
seu aproveitamento na construção e exploração de instalações
de apoio a embarcações de recreio.
A APDL explora directamente os cais portuários não
concessionados, destinados ao tráfego roll-on/roll-off e ao tráfego
de passageiros – Doca 1 Norte, Terminal Multiusos, Estação de
Passageiros e Molhe Sul -, para além de um conjunto de serviços
relacionados com a gestão do tráfego marítimo, gestão de infraestruturas, acessibilidades, segurança, ambiente e limpeza.
- Área de jurisdição: o artigo 2º do Decreto-Lei n.º 335/98
define a área de jurisdição da APDL que abrange a faixa
marginal do domínio público marítimo, desde o enfiamento
do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao
paralelo do farol da Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões, e
compreende, além disso, as duas zonas seguintes:
a) Zona do porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio
Douro, desde 200 metros a montante da Ponte Luís I até à
Foz, com todas as suas margens, ancoradouros, cais, docas
e terraplenos existentes ou que venham a ser construídos.
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b) Zona do porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a
área molhada por eles circunscrita e as docas existentes ou a
construir; o curso do Rio Leça até à antiga ponte dos moinhos
de Guifões e a área terrestre delimitada pelo domínio público
respectivo.
- Áreas de actuação: o decreto-lei que criou a empresa, acima
referenciado, dá cobertura legal para a APDL actuar nas áreas
seguintes:
• 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 o exercício da actividade portuária e concessão de
serviços públicos portuários;
• Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e
respectivos serviços;
• Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes
à actividade portuária;
• Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos,
implantação de traçados e exercício de servidões administrativas
necessárias à expansão ou desenvolvimento portuários.
- Serviços prestados: o exercício da sua actividade engloba a
prestação de um conjunto de serviços aos navios, à carga e aos
passageiros que utilizam o porto de Leixões, a saber:
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Passageiros, Equipamento, Vigilância, Licenciamento de
Operações, Disposições Diversas e Contra-Ordenações e
Coimas. O regulamento foi publicado no Diário da República, II
Série, n.º 170, de 9 de Setembro de 2006.
• Regulamentos de Exploração dos Concessionários de Serviço
Público: Conjunto de normas e regras aplicadas nos cais e
terminais concessionados. Estes Regulamentos são propostos
pelos concessionários e aprovados pela Administração
Portuária e na sua elaboração deve ser tida em consideração
o regulamento de aplicação geral no porto, ie o Regulamento
de Exploração dos Portos do Douro e Leixões. Existem três
deste tipo de Regulamentos em Leixões: o do Terminal de
Contentores de Leixões, o do Terminal de Carga Geral e
Granéis de Leixões e o dos Silos de Leixões.
• Normas de Segurança Marítima e Portuária: Conjunto de normas,
instruções e procedimentos relativos ao acesso, entrada,
permanência e saída de embarcações do porto de Leixões.
• Regulamento das Actividades de Superintendência e Peritagens
de Cargas nos Portos do Douro e Leixões: Conjunto de normas
que regulam o exercício das actividades de Superintendência e
Peritagens de Cargas na área de jurisdição da APDL.
• Regulamento de Recolha de Resíduos: Conjunto de normas que
visam regular o exercício da actividade de recolha de resíduos,
quer esta seja exercida directamente pela Administração
Portuária ou por entidade terceira licenciada.

• 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.

• Regulamento de Acesso e Circulação e Estacionamento nos
Portos do Douro e Leixões: Conjunto de normas e regras
relativas ao acesso de pessoas e veículos ao porto, circulação
e estacionamento de veículos e horário de funcionamento das
portarias de acesso ao porto.

Feito o enquadramento legal e económico da empresa
passemos aos principais regulamentos internos e externos a
que a Empresa está sujeita.

• Regulamento de Tarifas da Administração dos Portos do Douro
e Leixões: Conjunto de normas e regras que regulam a
aplicação de tarifas de serviços prestados. Este Regulamento
é elaborado à luz do Regulamento do Sistema Tarifário
dos Portos do Continente, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
273/2000, de 9 de Novembro, e a sua estrutura por capítulos
é a seguinte: Disposições Gerais, Uso do Porto, Pilotagem,
Reboque, Amarração e Desamarração, Armazenagem, Uso de
Equipamento e Fornecimentos.

Os regulamentos internos mais directamente relacionados
com a actividade da Empresa e que esta tem por obrigação fazer
cumprir são os seguintes:
• Regulamento de Exploração dos Portos do Douro e Leixões:
Conjunto de normas e regras relativas às actividades
operacionais relacionadas com o ciclo do navio, da carga e dos
passageiros em porto. Trata-se de um regulamento de aplicação
geral a todas as entidades que estão autorizadas a exercer
uma actividade dentro do porto, cuja estrutura por capítulos
é a seguinte: Disposições Gerais, Embarcações, Mercadorias,

• Regulamento do Exercício da Actividade Marítimo-Turística no
Porto do Douro, na Área de Jurisdição da APDL: Conjunto de
normas que regulamenta o exercício da actividade marítimoturística que compreende os capítulos seguintes: Disposições
Gerais, Licenciamento, Obrigações e Proibições, Sanções e
Disposições Finais e Transitórias.

• Guia do Procedimento de Compras – Aquisição de Bens Móveis
e Serviços e Empreitadas de Obras Públicas: Conjunto de
normas e regras que visam regulamentar o procedimento de
compras e aquisições de bens móveis, serviços e empreitadas
de obras públicas, com a descrição dos fluxos e as formas de
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controlo internas aplicáveis, aprovado na sequência da entrada
em vigor do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de Janeiro, e objectivando
contribuir para a melhoria contínua da eficiência e eficácia de
todos os serviços da APDL.
Todos os regulamentos internos supracitados constam do site da
APDL (www.apdl.pt), com a excepção do guia de procedimentos
de compras.
Os regulamentos externos directamente relacionados com a
actividade da empresa e que esta está obrigada a observar são,
designadamente, os seguintes:
• Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos do Continente:
Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei n.º 273/2000, de
09 de Novembro, que estabelece um conjunto de normas e
procedimentos para a elaboração dos regulamentos de tarifas
de cada porto.
• Regulamento Geral do Serviço de Pilotagem: Regulamento
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 48/2002, de 2 de Março, que
estabelece um conjunto de normas reguladoras da prestação
dos serviços de pilotagem nos portos portugueses.

3.

Informação sobre as
transacções relevantes com
entidades relacionadas
Regista-se como “transacção relevante” a transferência
de 4.5% dos proveitos registados na 72 – “Prestação de
Serviços”, excluindo a receita do serviço de pilotagem, para
o IPTM - Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos, em
conformidade com o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 28º
dos estatutos do IPTM, publicados em anexo ao Decreto-Lei n.º
257/2002, de 22 de Novembro.
Durante 2010 não houve nenhuma transacção de relevo com a
APCV – Administração do Porto de Viana, SA, na qual a APDL
é detentora de 100% do capital social.
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• Regulamento da Náutica de Recreio: Regulamento aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 124/2004, de 25 de Maio, que estabelece
um conjunto de normas reguladoras da actividade da náutica
de recreio.
• Regulamento n.º 725/2004, do Parlamento Europeu e do
Conselho de 31 de Março: Regulamento Comunitário que
aprova o Código Internacional para a Protecção dos Navios
e das Instalações Portuárias (Código ISPS), o qual consagra
um conjunto de normas no âmbito do transporte marítimo,
designadamente no que respeita à protecção contra ameaças
terroristas no tráfego marítimo.
• Edital n.º 1/08 da Capitania do Porto de Leixões: Publicitação
e divulgação de instruções, normas e procedimentos, que a
navegação marítima deve adoptar na escala ao porto. Este
Edital consta do site da APDL.
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4.

Informação sobre outras
transacções
4.1 Procedimentos adoptados em matéria de
aquisição de bens e serviços
A APDL está sujeita ao regime do código da contratação pública
(CCP), aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de Janeiro enquanto
entidade adjudicante ora na veste de organismo de direito
público, ora na veste de uma entidade pertencente ao sector
especial dos transportes.
Desde a entrada em vigor daquele código (30 de Julho de
2008), a APDL, enquanto organismo de direito público,
lança mão, dentro dos limites consagrados, de qualquer dos
procedimentos pré-contratuais: o concurso público, o concurso
limitado por prévia qualificação, o procedimento de negociação
(com publicação prévia de anúncio), o ajuste directo (com
consulta não obrigatória a um ou vários interessados) no
seu regime simplificado ou regime normal, e ainda o diálogo
concorrencial que foi introduzido pelas directivas comunitárias
sobre contratação pública e que se destina apenas à celebração
de contratos particularmente complexos, reunidas que estejam
determinadas circunstâncias especiais.
Por outro lado, caso esteja perante uma actividade em que age
sob a veste de entidade do sector especial, a APDL só está
obrigada a cumprir as regras relativas à formação dos contratos
do CCP, a partir de determinados limiares, ou seja: só terá que
lançar um qualquer dos procedimentos consagrados no código
caso esteja perante uma aquisição de bens e serviços de
montante superior a € 387 000,00 ou perante uma empreitada
superior a € 4 845 000,00. Abaixo daqueles limiares, a APDL
deverá lançar procedimentos pré-contratuais ad-hoc subtraídos
ao regime consagrado no CCP.

8

Procurando responder a outra ordem de exigências do CCP,
a APDL tem à sua disposição os serviços de uma plataforma
electrónica (que obedece a requisitos e condições a definidos
na Portaria 701-G/2008, de 29 de Julho) para publicação
dos procedimentos, consulta das peças do procedimento,
esclarecimentos e rectificação daquelas peças, apresentação
de propostas ou candidaturas, negociação quando aplicável,
adjudicação e publicação dos contratos adjudicados.
Face ao exposto, divulga-se que no ano de 2010 foram lançados
através da Plataforma Electrónica8 (VortalGov) os seguintes
procedimentos:
- 5 Concursos Públicos
- 27 Ajustes Directos
Adicionalmente, informa-se que em 2010, e em cumprimento
do artigo 127º do CCP, foi publicitada no portal da internet
dedicado aos contratos públicos (base.gov.pt) a celebração de
80 contratos na sequência de ajustes directos lançados pela
APDL.
4.2 Lista de fornecedores que representam
mais de 5% dos fornecimentos e serviços
externos (no caso de esta percentagem
ultrapassar 1 milhão de euros)
A aplicação da referida percentagem, ao montante dos
Fornecimentos e Serviços Externos da APDL, não ultrapassa 1
milhão de euros, pelo que não existe situação alguma a reportar.

Nos termos do CCP não é obrigatório o lançamento de Ajustes Directos através de Plataforma Electrónica.
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5.

Modelo de governo
Os órgãos sociais para o período 2008-2010 são os seguintes.
Mandato I

Cargo

Órgãos Sociais

Eleição

Mandato

04/04/2008

Triénio
2008/2010

04/04/2008

Triénio
2008/2010

04/04/2008

Triénio
2008/2010

04/04/2008

Triénio
2008/2010

Mesa da Assembleia Geral
Presidente da Mesa

Associação Empresarial de Portugal

Secretário

Dr. Sebastião Simões Marques (até 1/4/2009)
Drª. Cristina Maria Torres Matela Tavares (desde 19/5/2010)
Conselho de Administração

Presidente

Eng.º João Pedro Soeiro de Matos Fernandes

Vogal

Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias

Vogal

Dr.ª Maria Gabriela de Castro Chouzal (1)
Dr.º Amadeu Ferreira da Rocha (2)

Conselho Fiscal
Presidente

Dr.ª Luísa Maria Rosário Roque

Vogal

Dr.ª Luísa Maria Teixeira Pisco

Vogal

Eng.ª Maria da Glória Beja Cunha (1)

Vogal Suplente

Dr.ª Clara Susana Pereira da Silva Santos

Revisor Oficial de Contas

Efectivo
Suplente
1
2

PRICEWATERHOUSECOOPERS & ASSOCIADOS
— Sociedade de Revisores de Contas, Lda,
Representada pelo Dr. José Pereira Alves
ou por Dr. José Manuel Henriques Bernardes

Apresentou a renúncia ao cargo com efeitos a 1 de Janeiro 2011
Por deliberação do Conselho de Administração o Director do Gabinete de Estudos foi cooptado para substituir a Dr.ª Gabriela
Chouzal até ao final do Mandato, nos termos dos artigos 14º e 15º do Decreto-lei n.º 71/2007 (Estatuto do Gestor Público) e
do artigo 393º, n.ºs 4 e 5, do Código das Sociedades Comerciais.

As competências dos membros do Conselho para coordenação
directa das áreas de gestão foram distribuídas do modo seguinte:
- Presidente Engº. João Pedro Soeiro de Matos Fernandes:
Direcção Comercial, Formação e Cooperação, Direcção de
Recursos Humanos, Gabinete de Estudos e Planeamento e
Gabinete Jurídico;
- Vogal Engº. Emílio Fernando Brògueira Dias: Direcção
de Obras e Equipamentos e Direcção de Operações Portuárias
e Segurança;
- Vogal Drª. Maria Gabriela de Castro Chouzal: Direcção
Financeira, Direcção de Aprovisionamentos e Contratos,
Direcção de Informática e Auditoria Interna.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

Durante o exercício de 2010, o Conselho de Administração
nas 46 reuniões havidas tomou 318 Deliberações, sendo de
destacar as relativas a:
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• Elaboração do Projecto da Plataforma Logística de Leixões,
Pólo 2 - Gatões/Guifões.

• Aquisição de 15 Licenças Adicionais SAP e respectivos serviços
de manutenção.

• Prestação de serviços de limpeza na área portuária do porto
de Leixões e recolha de resíduos a navios e limpeza da Frente
Atlântica do Porto e Praias de Matosinhos e Leça.

• Renovação de prestação de serviços de Monitorização dos
fundos da Barra do Rio Douro.

• Renovação do Contrato de Certificação da Verificação dos
Requisitos de Classe dos Rebocadores da APDL.

• Elaboração do Plano de Gestão Estratégica do Porto de Leixões.
• Fornecimento e Montagem de Cinco Painéis de mensagem
variável para a Ponte Móvel de Leixões.

• Elaboração de Estudo da possibilidade de Operação de
Equipamento de Movimentação Vertical (Grua Liebherr LHM
320 e LHM 400S), sobre as Estruturas do Cais Norte e Sul
das Docas N.º 2 e da Doca N.º 4 Norte.

• Aprovação da Política de Sustentabilidade.

• Prospecção Geotécnica no Antigo Núcleo da Sanidade Marítima.

• Prospecção Geológica e Geotécnica do Novo Parque de
Contentores Vazios para ampliação do TCS.

• Elaboração do projecto de alargamento da Via de Cintura
Portuária e reforço do Pontão sobre o Rio Leça.

• Contratação dos seguros de “Acidentes Pessoais em deslocações
em serviço” e “Responsabilidade Civil para Administradores e
Directores”.

• Fornecimento e Montagem de Nove Torres de Iluminação de
25 metros, para o Terminal Multiusos no Molhe Sul do Porto
de Leixões.

• Contratação de seguro de Responsabilidade Civil para a
Exploração Portuária e Pilotos de Barra.

• Fornecimento e plantação de uma Cortina arbórea na D2S
(zona da estilha) do Porto de Leixões.

• Aprovação da Política, Manuais, Processos e Procedimentos
do Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ).

• Fornecimento e Montagem de Sistema de Iluminação Exterior
para o Terminal Multiusos no Molhe Sul do Porto de Leixões.

• Revisão do projecto, fiscalização e coordenação de segurança
em obra do Terminal de Cruzeiros de Leixões – Pólo de Mar
da Universidade do Porto, sua envolvente e ligação à cidade.

• Reposição do Equilíbrio Financeiro da Empreitada de pavimentação do terrapleno no Terminal Multiusos do porto de Leixões.

• Elaboração do Estudo de Manobras de Navios para Projecto
de Novo Terminal de Contentores.
• Recarga e reperfilamento das Praias de Leça da Palmeira e
regularização da Praia de Matosinhos.
• Fornecimento e instalação de unidades AVAC em substituição
das existentes de gás refrigerante R22 instaladas no Porto de
Leixões.
• Fornecimento de equipamento de controlo e regulação do fluxo
luminoso para os sistemas de iluminação exterior do Porto de
Leixões. Poupança de energia pública.
• Prorrogação do contrato de Prestação de serviços de recolha
de resíduos oleosos a embarcações e equipamentos portuários.
• Prestação de serviços de recolha de resíduos oleosos a
embarcações e equipamentos portuários.
• Empreitada de conser vação do pavimento em cubos ou
paralelepípedos de granito nos terraplenos portuários e em
blocos de betão da via de cintura portuária do Porto de Leixões.
• Empreitada de Conservação do Pavimento em Cubos ou
Paralelepípedos de Granito nos Terraplenos Portuários e em
Blocos de Betão da Via de Cintura Portuária do Porto de Leixões.
• Empreitada de Construção de Infra-Estruturas no Cais Sul do
Porto de Leixões.

• Fornecimento e Instalação de Equipamento de Monitorização
de Ruído.
• Fornecimento de Cabos para Distribuição de Energia Eléctrica
em Média Tensão, Tipo LXHIOV 1x240 mm2, 8,7/15 kV.
• Cooperação no Domínio das Tecnologias de Informação.
Implementação Conjunta da Relação e-Marítime.
• Consultoria Financeira para a apresentação de candidatura ao
BEI para financiamento do plano de investimentos da APDL.
• Prestação de Serviços de Consultoria para a Implementação de
um Modelo de Avaliação de Riscos da Organização e Definição
do Plano de Auditorias Internas baseado no Risco.
• Fornecimento e Montagem de Soluções de Arquivo para a Cave
do Edifício Central da APDL.
• Execução de estrutura de contenção na Doca 2 Sul do Porto
de Leixões.
• Elaboração do Projecto de Estrutura Autoportante de Contenção
de Estilha na D2S do Porto de Leixões.
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6.

Remuneração dos membros
dos órgãos sociais
Estatuto remuneratório fixado:
1. Mesa Assembleia Geral

3. Órgãos de Fiscalização

Presidente – Senha de presença no valor de 672,94 euros;
Secretário – Senha de presença no valor de 448,80 euros.

Conselho Fiscal

2. Conselho Administração

Presidente: Remuneração mensal ilíquida correspondente a
20% da remuneração mensal ilíquida atribuída ao Presidente do
Conselho de Administração, paga 14 vezes por ano.

Presidente – Remuneração de 6.357,48 euros, 14 vezes por ano;

Vogais efectivos: Remuneração mensal ilíquida correspondente a
15% da remuneração mensal ilíquida atribuída ao Presidente do
Conselho de Administração, paga 14 vezes por ano.

Remuneração variável anual: em função do cumprimento dos
objectivos anuais definidos, fixando-se um máximo de 35% da
respectiva componente fixa da remuneração.

A base de incidência considerara para cálculo das remunerações
mensais ilíquidas, a partir de 1 de Janeiro de 2010, foi de 6.
357,48 Euros.

Vogais – Remuneração de 5.438,52 euros, 14 vezes por ano.

Revisor Oficial de Contas

Remuneração variável Anual: em função do cumprimento dos
objectivos anuais definidos, fixando-se um máximo de 35% da
respectiva componente fixa da remuneração.

A prestação de serviços por parte do ROC, bem como a respectiva
formalização, correm os seus termos pelo órgão de administração,
devendo os honorários contratados ter em conta o previsto no
art.60º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas,
publicado pelo D.L. n.º 487/99, na redacção dada pelo D.L. n.º
224/2008, de 20 de Novembro.

Administradores Executivos

Os membros do Conselho de Administração beneficiam ainda
das seguintes regalias ou benefícios remuneratórios:
a) Benefícios sociais de aplicação generalizada a todos os
trabalhadores da sociedade;
b) Atribuição de uma viatura de serviço até ao limite de renda
mensal de 1.000 euros para o Presidente e de 900 euros para
os Vogais, incluindo-se neste limite as despesas com seguro
automóvel e manutenção. O limite mensal de encargos com
combustível será fixado pelo Conselho de Administração,
tendo em consideração as necessidades e a prática em vigor
na Sociedade;
c) Utilização de telemóvel de serviço, cujo limite máximo mensal
deverá ser fixado pelo Conselho de Administração, tendo
em consideração as necessidades e a prática em vigor na
Sociedade.

Em 28/10/2008 foi celebrado contrato de prestação de serviços
com o ROC, tendo sido actualizado o valor para o exercício de
2010 para € 19.788,75, a pagar em prestações mensais.

R E L AT Ó R I O E C O N TA S 2 010

12 5_

Remunerações e outras regalias (valores anuais)
1. Mesa Assembleia-geral

Presidente

Secretário

-

449

Remunerações 2010

UNID: EUROS

2. Conselho Administração

1. Remuneração
1.1. Remuneração base/Fixa
1.2. Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010)
1.3. Remuneração base/Fixa efectiva (1.1. - 1.2.)
1.4. Senha de presença
1.6. Acumulação de funções de gestão
1.7. Remuneração variável
1.8. IHT (isenção de horário de trabalho)
2. Outras regalias e compensações
2.1. Gastos na utilização de telefones
2.2. Subsídio de deslocação
2.3. Subsídio de refeição
2.4. Outras (ajudas de custo)
3. Encargos com benefícios sociais
3.1. Regime convencionado
3.2. Seguros de saúde
3.3. Seguros de vida
3.4. Outros (identificar detalhadamente)
4. Parque Automóvel
4.1. Marca
4.2. Modelo
4.3. Matrícula
4.4. Valor de aquisição da viatura
4.5. Ano de aquisição da viatura
4.6. Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço
(inclui seguro e manutenção)
4.7. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço
4.8. Outros (identificar detalhadamente)
5. Informações Adicionais
5.1. Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n)
5.2. Regime convencionado
5.2.1. Segurança social (s/n)
5.2.2. Outro (s/n)
5.3. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n)
5.4. Outras (identificar detalhadamente)

Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes

Vogal
Engº. Brógueira
Dias

89.005
2.861
86.144
0
0
0
0

65.543
2.486,709
65.543
0
0
0
12.151

76.139
2.447
73.692
0
0
0
0

2.400
0
1.085
3.435

264,15
0
1.641
920

1.278,47
0
1.706
925

14.966
546
não
0

10.676
314
não
0

14.966
546
não
0

Mercedes
E350 CDI
60-IP-63
0
0

Mercedes
C250 CDI
26-IV-57
0
0

Mercedes
C250 CDI
02-IG-97
0
0

13.964

10.09710

12.887

5.079
0

4.962
0

2.303
0

não

sim

não

sim
não
0
0

não
ADSE
0
0

sim
não
0
0

Redução a efectuar em 2011, após esclarecimento prestado pelo Oficio n.º 2337 da DGTF de 22.03.2011, que determina
a redução a título excepcional, das remunerações dos gestores públicos e equiparados, em 5% e até 10%, com produção
de efeitos a 1 de Junho de 2010 e 1 de Janeiro de 2011, respectivamente.
10
Contrato de renting celebrado em 9.03.2010
9

Vogal
Drª. Gabriela
Chouzal

UNID: EUROS
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3. Órgãos de Fiscalização
Conselho Fiscal
Remunerações 2010

Presidente

17.801

Vogal

13.351

Vogal

13.352
UNID: EUROS

Revisor Oficial de Contas

Honorários 2010 (ROC)

20.500
UNID: EUROS
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7.

Análise da sustentabilidade
da empresa
1. Enquadramento
Sem prescindir da elaboração do Relatório de Sustentabilidade
onde, de forma mais circunstanciada, se fará referência à
actividade desenvolvida e aos resultados obtidos, importa
salientar que o modelo de gestão consagrado encara o seu
desenvolvimento numa tríplice dimensão - económica, social e
ambiental, e na sua plena integralidade.
2. POLÍTICA DE SUSTENTABILIDADE
A política de sustentabilidade da empresa, aprovada por
deliberação do Conselho de Administração de 19 de Setembro
de 2009, assume como pilar fundamental o incorporar na
gestão da empresa e no processo de decisão económico
e financeiro, princípios de ética, de responsabilidade social
e boas práticas ambientais, fomentando activamente o
envolvimento dos nossos stakeholders directos (concessionários,
fornecedores e colaboradores), por forma a fazer dos valores
enunciados factores de diferenciação positiva na promoção da
competitividade do Porto de Leixões.
As suas directrizes estratégicas fundamentais são as seguintes:
• Eleger a Sustentabilidade como factor de competitividade e
oportunidade de negócio;
• Incentivar concessionários e fornecedores a adoptarem princípios
de gestão sustentável de forma a influenciar positivamente a
sustentabilidade portuária;
• Promover princípios de cooperação, transparência e confiança
no relacionamento com as partes interessadas;
• Contribuir e incentivar a minimização dos impactes ambientais
resultantes da actividade portuária;
• Promover a segurança das actividades desenvolvidas no Porto;
• Promover as condições para uma melhor integração urbana
do Porto e para o reconhecimento da APDL como “Empresa
- cidadã”;
• Incentivar o desenvolvimento profissional e a realização pessoal
dos colaboradores.
2.2 PLANO OPERACIONAL DE SUSTENTABILIDADE 2010
Pela importância desde sempre assumida no âmbito da nossa
política de protecção ambiental e pelo relevo público associado,
a operação de descarga, acondicionamento e levante da estilha
mereceu um particular acompanhamento de todos os serviços
técnicos da APDL e do concessionário responsável por aquela
movimentação.
Neste sentido assumiu particular destaque o Protocolo
celebrado com a Comissão de Coordenação da Região
Norte e o Terminal de Carga Geral de Leixões, que tem como

objectivo estudar, implementar e acompanhar medidas para
prevenir e minimizar os impactes ambientais da operação da
estilha no Porto de Leixões, tendo no ano de 2010 e início de
2011 já sido tomadas as seguintes iniciativas:
• Plantação de uma cortina arbórea na Doca 2 Sul;
• Redução da área do parque de estilha, implicando menor tempo
em cais;
• Procede-se à molha da estilha no tapete de transporte, na
operação de levante e sempre que há libertação de poeiras;
• É controlada a altura da pá da grua durante o levante da estilha;
• Foi posta uma barreira de contentores a sul do parque de estilha;
• Foi limitada a altura da pilha de estilha a 3 contentores.
Está ainda a ser estudada uma solução na criação de uma
barreira de protecção mais eficiente de forma a diminuir o
impacto da sua movimentação na zona envolvente.
Para além disso, e nos domínios da protecção ambiental e
sustentabilidade económico-social, concluiu-se em 2010 um
conjunto de acções iniciadas em 2009, de que se destaca:
• Monitorização do ruído e qualidade do ar nas zonas portuárias;
• Gestão integrada dos furos de água no sistema de rega das
zonas ajardinadas;
• Instalação de um sistema de regulação dos fluxos de iluminação
na VIL, sendo desligada entre as 00:30 às 6:30,
• Instalação sectorial de lâmpadas economizadoras e de regulação
automática de fluxo luminoso;
e iniciaram-se novos projectos como, por exemplo:
• Certificação do Sistema da Gestão da Qualidade do processo
“Prestação do Serviço ao Navio” de acordo com as seguintes
normas: ISO 9001:2008 e NP EN ISSO 9001:2008;
• Definição de um Modelo de Avaliação do Risco (MAR);
• Criação de um “Dicionário de Competências” no âmbito da Gestão
de pessoal.
• Implementação de um novo modelo de gestão do Centro de
Assistência Médico, no sentido da garantia da sua sustentabilidade.
Todas estas acções assumem uma especial relevância na
nossa Política de Sustentabilidade, contribuindo decisivamente
para uma gestão racional dos recursos naturais, a protecção
do ambiente e melhoria da qualidade de vida de todos os
trabalhadores da empresa.
No Relatório Sustentabilidade faz-se uma abordagem mais
pormenorizada das acções realizadas e resultados alcançados.
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2.3 RESPONSABILIDADE SOCIAL
O nosso compromisso social concretiza-se numa perspectiva
interna e externa, isto é, tendo como interlocutores todos as (os)
nossas(os) trabalhadoras (os), e os seus agregados familiares,
e a comunidade local onde estamos inseridos, assumindo-se a
APDL como uma “Empresa-cidadã”.
Assim, e dando expressão ao Código de Ética da Empresa, a
gestão do capital humano rege-se por princípios de igualdade
de tratamento e de oportunidade, independentemente do sexo,
idade, convicção política, ideológica ou religiosa.
A existência de um sistema universal de avaliação do
desempenho, pretende reconhecer o mérito e ser um instrumento
de desenvolvimento pessoal e profissional dos trabalhadores
(as).
A par da avaliação do desempenho, a formação profissional
é também uma ferramenta de gestão vocacionada para dotar
os trabalhadores(as) das competências necessárias ao seu
desempenho e desenvolvimento profissional, numa perspectiva
de futuro, por forma a , permanentemente, poderem responder
aos desafios de gestão e tecnológicos que lhes possam ser
colocados a médio e longo prazo.

O compromisso social externo tem como principais destinatários
a comunidade local, representada pelo poder autárquico e as
associações particulares sem fins lucrativos, faz-se de uma
forma diversificada e adequada a satisfazer necessidades
locais que se enquadrem no âmbito da projecção da imagem da
APDL como “Empresa – cidadã” e na nossa política de gestão
sustentável do porto de Leixões.
De uma forma sucinta, e que desenvolvemos no relatório de
Sustentabilidade importará referir projectos como:
• “Dia aberto do porto de Leixões”
• “Escola-Empresa”
• Prémio “Aprender Para Depois Liderar”
• “Baptismo de mar”
• Programa “Aprender Sempre” – Formação Aposentados
Relativamente aos trabalhadores e aposentados, e seus
agregados familiares, assume especial importância o apoio na
saúde e na educação dos filhos, destacando-se:
• Apoio na infância e na educação
• Protecção complementa na doença

3. Alguns indicadores de sustentabilidadE

Indicadores Sociais
Custos com pessoal (103 euros)

2009

2010

Variação
09/10

12.904

12.182

-5,6%

Rácio salário mais baixo/salário mínimo nacional

1,91

1,71

-10,5%

Rácio salário mais elevado/salário mais baixo

8,34

8,82

5,8%

Beneficiários do sub-sistema de saúde (titulares+familiares)

2.853

2.835

-0,6%

Saúde e protecção na doença (10 euros) – inclui sistema
complementar de saúde, seguro de doença de grupo e medicina
do trabalho

2.267

1.478

-34.8%

69,3

60,1

-13,3%

167,5

63,2

-62,3%

5,9

7,8

32,2%

3

Apoio na infância e na educação (103 euros)
Valorização Profissional (10 euros)
3

Segurança e prevenção de riscos profissionais (103 euros)
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Por força do novo sistema informático de suporte à gestão ERP/
SAP, implementado em 2010, verificou-se alguma alteração
dos critérios de contabilização de custos, de que resulta uma
aparente diminuição dos custos com valorização profissional,
dado que em 2009 foram contabilizados os respectivos “custos
de não produção”.
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A implementação de medidas de mobilidade e polivalência
profissional, a par da implementação de um novo modelo de
gestão do sistema complementar de saúde traduziu-se numa
significativa redução de custos com pessoal.

Indicadores AMBIENTAIS
Consumo total de electricidade Porto de Leixões (KW/h)
Inclui electricidade vendida aos concessionários e aos particulares a
operarem no porto

Consumo total de electricidade pela APDL (KW/h)
Consumo total de energia pela APDL (GJ)
Inclui energia indirecta (electricidade) e energia directa (combustíveis)

Consumo de água total (m3)
Inclui a água fornecida a navios e aos particulares a operarem no porto

Consumo de água pela APDL – rega e serviços (m3)
Exclui a água fornecida a navios e aos particulares a operarem no porto

Apesar das medidas de racionalização do consumo de água de
dos furos de captação para fins não domésticos, o agravamento
do consumo da água resulta de um reforça das necessidades
de consumo por motivos operacionais e mitigação da poluição
atmosférica e, essencialmente, por terem sido identificadas
algumas imprecisões de registo de consumo em anos anteriores,
resultantes de deficiência técnica da rede existente na área
portuária.

Variação
09/10

2009

2010

11.225.003

11.070.081

-1,4%

3.957.943

4.053.331

2,4%

44.448

47.742

7,4%

63.069

73.710

17%

18.921

27.248

44%
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8.

Avaliação sobre o grau de
cumprimento dos Princípios
de Bom Governo
A APDL assume o desenvolvimento das suas actividades
segundo princípios da transparência, da responsabilidade
ambiental, do cumprimento das normas de segurança das
operações portuárias, da qualidade dos sistemas de gestão, da
responsabilidade social e da ética profissional. Estes princípios
têm sido amplamente divulgados pelos trabalhadores da
empresa, utilizadores do porto e público em geral através da
comunicação interna e do portal da empresa (www.apdl.pt)
que integra aspectos que interessam quer ao bom governo da
empresa quer à economia do porto no seu todo, mormente:
- a estrutura da administração da empresa com a divulgação dos
seus estatutos sociais e organigrama;
- a apresentação da visão, missão, valores e objectivos da empresa;
- a apresentação das acções e projectos que integram a estratégia
de desenvolvimento da empresa;
- o acompanhamento dos investimentos em curso;
- o Relatório e Contas anual;
- o Relatório de Sustentabilidade anual;
- o Código de Ética da empresa;
- as estatísticas portuárias mensais e anuais;
- os regulamentos de exploração e de tarifas da APDL e dos
concessionários que operam no porto;

Príncipios do Bom Governo

- as normas e procedimentos de segurança marítima e portuária;
- o acesso a ferramentas do negócio aos utilizadores credenciados
para o efeito, designadamente: a PCOM/Gestão Comercial
Portuária e Alfândega – Saída de Contentores;
- os objectivos e entidades que integram a Comunidade Portuária
de Leixões;
- os estatutos do provedor do Cliente do Transporte Marítimo do
Porto de Leixões.
Regista-se neste âmbito que, dando cumprimento à determinação
da Inspecção-Geral das Obras Públicas Transportes e
Comunicações (IGOPTC) dirigida a todas as entidades gestoras
de dinheiros, valores ou património público, foi aprovado no final
do ano de 2009 em Sessão do Conselho de Administração o
documento que contém as Medidas prosseguidas em matéria de
“Corporate Governance” e o Plano de Gestão de Riscos.
Em concreto, no que concerne aos Princípios de Bom Governo
constantes da RCM n.º 49/2007, de 28 de Março, dirigidos
às empresas detidas pelo Estado constantes dos pontos I e II
do Anexo àquele diploma, apresenta-se o quadro resumo da
avaliação do seu cumprimento:

Realização/Justificação

Grau
Cumprimento

1. Missão, objectivos e princípios
gerais de actuação da empresa

Ver pontos 1 e 9 do Capítulo IV do presente relatório

Total

2. Estruturas de administração e
fiscalização

Ver pontos 5 do Capítulo IV do presente relatório

Total

3. Remuneração e outros direitos

Ver ponto 6 do Capítulo IV do presente relatório

Total

4. Prevenção de conflitos de interesse

Ver ponto 11 do Capítulo IV do presente relatório

Total

5. Divulgação de informação relevante

Ver pontos 1, 2, 8, 9 e 12 do Capítulo IV do presente relatório
Ver site da APDL (www.apdl.pt)
Ver site do SEE
(http://www.dgtf.pt/sector-empresarial-do-estado-see/
informacao-sobre-as-empresas/entidade/apdl-administracaodos-portos-do-douro-e-leixoessa)

Total

6. Inclusão no Relatório de Gestão de
um ponto relativo ao Governo da
Sociedade

Ver Capítulo IV do presente Relatório

Total
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Dando cumprimento às orientações para a elaboração do
Relatório de Gestão referente a 2010 constantes do Ofício
1057, de 10 de Fevereiro de 2011, da Direcção Geral do Tesouro
e Finanças, apresenta-se o quadro seguinte relativo ao processo
de prestação de contas.

DESCRIÇÃO

INFORMAÇÃO/OBSERVAÇÕES

Ao Governo da Sociedade, nos termos da RCM n.º
49/2007, de 28 de Março, que aprovou os Princípios
de Bom Governo (PBG), respeitando a sistematização
apresentada nos Anexos 1 e 3 ao presente oficio.

A APDL e a APVC assumem o desenvolvimento das
suas actividades segundo princípios da transparência, da
responsabilidade ambiental, do cumprimento das normas
de segurança das operações portuárias, da qualidade dos
sistemas de gestão, da responsabilidade social e da ética
profissional. Os princípios de bom governo da sociedade
encontram-se desenvolvidos nos Relatórios e Contas
individuais da APDL e da sua participada, onde existem
capítulos próprios sobre o “Governo da Sociedade”.

2.

A explicitação das condições e níveis do cumprimento
de orientações e objectivos de gestão previstos no
artigo 11º do DL n.º 300/2007, de 23 de Agosto, caso
estes tenham sido aprovados.

O accionista Estado, representado pelas Secretarias de
Estado do Tesouro e Finanças e dos Transportes fixaram
objectivos de gestão e respectivas metas quantificadas a
atingir pelo Conselho de Administração comum às duas
empresas, a APDL e a APVC. Os objectivos de Resultado
Líquido, 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 desempenho do indicador
associado ao grau de cumprimento do plano de investimentos,
tendo o mesmo ficado aquém da meta definida de 90%.

3.

À gestão do risco financeiro, nos termos do Despacho n.º
101/2009-SETF, de 30 de Janeiro, com a identificação
dos aspectos descriminados no Anexo 4 ao presente
oficio.

A APDL e a APVC não detêm passivo remunerado à data
de 31 de Dezembro de 2010, não havendo assim medidas
específicas a observar no que concerne às orientações
emanadas pelo Despacho n.º 101/2009 da SETF.

1.

Na estratégia de investimento a APDL sempre procurou a
optimização da obtenção de subsídios comunitários para
financiamento dos seus investimentos e a capacidade
que demonstra na geração de fundos próprios com a sua
actividade de exploração têm sido até à presente data
suficientes como fontes de financiamento do investimento
realizado.
Quanto à APVC, que não tem actualmente capacidade de
auto-financiamento para dar cobertura aos investimentos
necessários ao seu desenvolvimento, tem obtido a
comparticipação do PIDDAC. A estratégia passa pela
procura de áreas de negócio que alarguem a fonte de
proveitos deste porto e reforcem ao longo dos próximos
anos a sua estrutura económico-financeira.
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Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.2 101/09SETF, de 30-01
• Procedimentos adoptados em matéria de avaliação
de risco e medidas de cobertura respectiva:
- Diversificação de instrumentos de financiamento
- Diversificação das modalidades de taxa de juro
disponíveis
- Diversificação de entidades credoras
- Contratação de instrumentos de gestão de cobertura
de riscos em função das condições de mercado
• Adopção de politica activa de reforço de capitais
permanentes:
- Consolidação passivo remunerado: transformação
passivo Curto em MIL prazo, em condições favoráveis
- Contratação da operação que minimiza o custo
financeiro (all-in-cost) da operação
- Minimização da prestação de garantias reais
- Minimização de cláusulas restritivas (covenants)
• Medidas prosseguidas com vista à optimização da
estrutura financeira da empresa:
- Adopção de política que minimize afectação de
capitais alheios à cobertura financeira dos investimentos
- Opção pelos investimentos com comprovada
rendibilidade social/empresarial, beneficiam de FC e de CP
- Utilização de auto financiamento e de receitas de
desinvestimento
• Inclusão nos R&C
- Descrição da evolução tx média anual de financiamento
nos últimos 5 anos
- juros suportados anualmente com o passivo
remunerado e outros encargos nos últimos 5 anos
- Análise de eficiência da politica de financiamento e
do uso de instrumentos de gestão de risco financeiro
• Reflexão nas DF 2009 do efeito das variações do
justo valor dos contratos de swap em carteira
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N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
S
S
S
N/A
N/A
N/A
N/A

A APDL reporta trimestralmente à DGTF o indicador do
PMP, dando cumprimento às orientações emanadas pela
RCM n.º 34/2008. Ao longo dos 2 últimos exercícios, o
indicador teve a seguinte evolução por trimestre:
2009

4.

À evolução do Prazo Médio de Pagamentos (PMP) a
fornecedores, em conformidade com a RCM 34/2008,
de 22 de Fevereiro, que aprovou o Programa Pagar
a Tempo e a Horas, com a alteração introduzida pelo
Despacho n.º 9870/2009, de 13 de Abril.

1º trimestre
2º trimestre
3º trimestre
4º trimestre

55
56
55
55

2010
51
42
37
39

Em 2010 a APDL iniciou um processo de expropriações de
parcelas destinadas à construção da Plataforma Logística
de Leixões. Porque estas expropriações são de montante
muito elevado, tendo representado mais de 50% dos 60
milhões de euros do investimento total executado no período,
foi entendimento da empresa que aquelas aquisições
deviam ser expurgadas do investimento adquirido para não
“adulterar” o PMP – Prazo Médio de Pagamento com
situações atípicas. Assim, os prazos acima referidos são
expurgados dos pagamentos relacionados com o processo
de expropriações de terrenos para a Plataforma Logística.
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5.

6.

Ao cumprimento dos deveres especiais de informação,
nos termos do Despacho n.º 14277/2008, de 23 de
Maio, designadamente, por via do reporte à DGTF e à
Inspecção-Geral de Finanças (IGF) dos:

Os orçamentos anuais, incluindo a estimativa das operações
financeiras com o Estado e os relatórios trimestrais de
execução orçamental acompanhados dos relatórios do
órgão de fiscalização são inseridos no SIRIEF.

• Planos de actividades anuais e plurianuais;
• Orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações
financeiras com o Estado;
• Planos de investimentos anuais e plurianuais e respectivas
fontes de financiamento;
• Relatórios trimestrais de execução orçamental,
acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização;
• Cópias das actas das Assembleias Gerais (AG).

Os Planos de Actividade e os Planos de Investimento anuais
e plurianuais são remetidos ao Ministro das Finanças e ao
Ministro da tutela e, após aprovação pela AG, enviados à
IGF.

As diligências tomadas e os resultados obtidos no
âmbito do cumprimento das recomendações do
accionista emitidas aquando da aprovação das
contas de 2009.

7.

Ao cumprimento das orientações genéricas sobre
negociações salariais para as empresas públicas (EP),
nos termos do oficio n.º 1730, de 25 de Fevereiro de
2010, desta Direcção-Geral: “… não actualização dos
salários nominais para o corrente ano…”

8.

Ao cumprimento do Despacho de 25 de Março de
2010 do Ministro de Estado e das Finanças (MEF),
comunicado através de oficio circular n.º 2590, de 26
de Março de 2010, que determina a não atribuição
de prémios de gestão nos anos de 2010 e 2011, aos
membros do órgão de administração.

9.
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Ao cumprimento da orientação constante no Despacho
n.º 438/10-SETF, de 10 de Maio, transmitida através
do oficio circular n.º 6132, de 6 de Agosto de 2010,
desta Direcção-Geral, relativamente às normas de
contratação pública:

Também as actas são enviadas à IGF, logo que disponíveis.

O accionista recomendou que a APDL deveria “planificar
a execução dos seus investimentos de forma a minimizar
a necessidade de financiamento por recurso a capitais
alheios”.
Esta recomendação foi integralmente cumprida, uma vez que
a APDL desenvolveu o seu Plano de Actividade e Orçamento
2010 sem recurso a capitais alheios, tendo negociado uma
linha de crédito de 4 milhões de euros em 2010 que se
encontra activa mas que não foi utilizada até à data.
Nas negociações salariais para 2010 foi dado integral
cumprimento às orientações transmitidas pelo ofício da
DGT em apreço.

Foi dado cumprimento às orientações em referência.

Foi dado cumprimento às orientações em referência.

“Considerando que as empresas públicas, em matéria
de contratação, se regem actualmente pelo Código
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
18/2008, de 29 de Janeiro, na sua actual redacção,
e que os gestores públicos se encontram vinculados
aos deveres de rigor, zelo e diligência, determina-se às
empresas públicas o seguinte:
• Nos contratos de prestação de serviços de valor igual
ou superior a 125.000€ (s/IVA):

Em 2010, a APDL não procedeu à contratação de
prestações de serviços de valor igual ou superior a 125
mil euros.
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A adjudicação seja precedida da necessidade de
contratar, tanto do ponto de vista económico, como
da ausência de soluções internas, bem como da
explicitação dos objectivos que se pretende alcançar;
Os resultados obtidos sejam objecto de avaliação;
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Em 2011, a APDL procedeu à contratação de uma
prestação de serviços de valor igual ou superior a 125
mil euros, tendo-se cumprido o determinado.

Os desvios quanto à realização temporal e financeira
sejam justificados.
• Os relatórios de gestão passem a incluir um ponto
sobre o modo como foram aplicadas as normas de
contratação pública, sendo que, nas empresas-mãe
de grupos públicos, esse ponto deverá incluir todas as
empresas em que estas participem maioritariamente.

Foi dado cumprimento às orientações em referência
(ver, por favor, ponto 4. do capítulo Governo da Sociedade)

• As empresas-mãe dos grupos públicos deverão
transmitir às respectivas participadas maioritariamente,
as obrigações previstas nos números 1 e 2 do presente
oficio e garantir o seu cumprimento por parte daquelas.

A APDL transmitiu à sua participada APVC as obrigações
referidas.

10. Ao cumprimento dos limites máximos de acréscimo de
endividamento definidos para 2010 no PEC e aprovado
pela Resolução da Assembleia da República n.º
29/2010, de 12 de Abril, e explicitados no Despacho
n.º 510/10-SETF, de 1 de Junho, comunicado pelo
oficio circular n.º 4348, de 1 de Junho de 2010, desta
Direcção-Geral.

Não aplicável à APDL por não se tratar de uma empresa
estruturalmente deficitária, de acordo com o PEC –
Programa de Estabilidade e Crescimento 2010/2013,
de Março de 2010. Acresce que, em 2010, a APDL não
registava qualquer tipo de endividamento.

11. À implementação de medidas previstas no Plano
de Estabilidade e Crescimento (PEC), ao nível da
racionalização de politica de aprovisionamento de
bens e serviços, designadamente sobre a adesão da
empresa ao Sistema Nacional de Compras Públicas
(SNCP).

A empresa ainda não aderiu ao Sistema Nacional de
Compras Públicas (SNCP), pois esta adesão não é
obrigatória para entidades pertencentes ao Sector
Empresarial do Estado. Por outro lado, a diversidade de
bens e serviços adquiridos pela APDL não é integralmente
coberta nas categorias existentes pela ANCP.

12. Ao cumprimento do previsto no artigo 12º da Lei n.º
12-A/2010, de 30 de Junho: “A remuneração fixa
mensal ilíquida dos gestores públicos executivos e
não executivos, incluindo os pertencentes ao sector
público local e regional, e dos equiparados a gestores
públicos, é reduzida a título excepcional em 5%.”

Foi dado integral cumprimento à redução salarial das
remunerações dos Gestores Públicos nos termos do artº
12º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de Junho.

13. Ao cumprimento previsto no artigo 17º da Lei n.º
12-A/2010, de 30 de Junho, ao nível do Principio da
Unidade de Tesouraria do Estado, segundo a qual “…
as entidades que integram o sector empresarial do
Estado, …, devem manter as suas disponibilidades e
aplicações financeiras junto do IGCP,I.P. …”.

Até à Lei do Orçamento de Estado 2011 foi entendimento
da APDL que este princípio não de aplicava à empresa.
Entretanto, após a aprovação daquela Lei, e nos termos
previsto no seu artigo 77º, a APDL está a cumprir com o
Principio de Unidade de Tesouraria do Estado.
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9.

Apresentação do Código
de Ética
O Código de Ética da APDL foi amplamente divulgado pelos
trabalhadores e colaboradores da empresa e encontra-se
publicado no site da empresa (www.apdl.pt). O âmbito da
sua aplicação é largo, abrangendo todos os trabalhadores,
colaboradores e ainda todos aqueles que, a título permanente
ou ocasional, actuem em nome da empresa.

Os pilares que alicerçam o modelo de gestão comportamental
de suporte às actividades que empresa desenvolve, são os
princípios éticos seguintes: do respeito pelos direitos humanos,
do respeito pela lei, da integridade, do profissionalismo,
da garantia das condições de trabalho, e do ambiente e
sustentabilidade.

10.

Informação sobre a existência de um sistema de controlo
compatível com a dimensão e complexidade da empresa, de
modo a proteger os investimentos e os seus activos, o qual
deve abarcar todos os riscos relevantes da empresa
A APDL está consciente da importância da gestão e controlo
do risco tem no seu objectivo central de criar valor, mediante
processos de gestão e controlo das incertezas e ameaças que
podem atingir as actividades que desenvolve sempre numa
perspectiva de continuidades das operações a longo prazo.
Assim, no actual contexto de grande concorrência, em que uma
organização está exposta a diversos riscos e vulnerabilidades,
externos e internos, despoletou-se a consciência de se
implementar uma estratégia de gestão do risco, a fim de se
conhecerem e tratarem os riscos que ameaçam os objectivos
estratégicos e do negócio da APDL, e consequentemente
minimizar os impactos negativos na geração de valor ao
Accionista e aos demais Stakeholders.

No seguimento destas preocupações foi internamente tomada
a decisão em 2010, dando resposta também a exigências de
organismos oficiais, para se implementar o projecto de gestão
do risco empresarial, abreviadamente designado por projecto
MAR – Modelo de Avaliação de Riscos, consubstanciando
assim a resposta da Administração a novos desafios, cujos
principais benefícios se podem agregar em três vértices:
- a gestão de risco representa para a APDL um instrumento
essencial para a tomada de decisão através da permanente
monitorização dos riscos a que a Empresa se encontra exposta,
sensibilizando a organização de uma forma abrangente, para
uma cultura de risco que inclua a perspectiva de evitar riscos
mas também a perspectiva positiva de assumir riscos;
- a estrutura orgânica interna beneficia da gestão de
risco, ao antecipar situações de incerteza, mitiga os riscos de
consequências adversas e potencia os riscos que encerram em
si oportunidades. É ainda obtida uma maior e mais sustentada
capacidade de decisão;

- do ponto de vista da função de Auditoria Interna e do ambiente
de controlo, a gestão de risco assume uma especial relevância,
através da possibilidade de avaliação contínua do perfil de
risco da organização e do reforço do nível de controlo interno
na organização, com maior enfoque da sua acção para as
áreas/processos de maior risco e preocupação para o negócio
– “Auditoria Interna baseada no Risco”.
A execução do projecto assentou em Standards e nas melhores
práticas internacionalmente reconhecidos de gestão de risco e
auditoria interna, tal como ISO 31000:2009 e o Framework
COSO II, procurando-se com este projecto obter dois principais
objectivos:
• Um modelo dinâmico de avaliação dos riscos da organização
(MAR), em todas as suas componentes, permitindo um
diagnóstico do estado actual quanto ao entendimento dos
riscos que poderão ameaçar a organização;
• A elaboração de uma proposta de Plano de Auditorias Internas
baseado no risco.
Em síntese, para o projecto MAR os principais outputs foram os
seguidamente numerados:
• Modelo Conceptual de Gestão de Risco da APDL, incluindo o
processo da sua monitorização e revisão periódica dinâmica;
• Pré-assessment e Dicionário de Riscos preliminar;
• Dicionário de Riscos final;
• Mapas/Matrizes de Risco;
• Diagnóstico dos Riscos;
• Plano de Mitigação de Riscos;
• Metodologia de auditoria interna baseada no risco, incluindo o
processo da sua monitorização e revisão periódica, e
• Plano de Auditorias Internas da APDL.
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11.

12.

Os membros dos órgãos Sociais da APDL abstém-se de intervir nas
decisões que envolvam os seus próprios interesses. Considerando,
além disso, que não existem participações patrimoniais daqueles
na empresa, nem qualquer relação relevante com fornecedores,
clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de
negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse.

A divulgação relevante nos sites da empresa e do sector
empresarial do estado é feita nos moldes que se assinalam no
quadro seguinte:

Identificação de mecanismos
adoptados com vista à
prevenção de conflitos
de interesses

Explicitação fundamentada
de toda a informação
actualizada prevista na RCM
n.º 49/2007 de 28 de Março

Informação a constar no Site da Empresa

Divulgação
S

Existência de Site

X

Historial, Visão, Missão e Estratégia

X

Organigrama

X

Órgãos Sociais e Modelo de Governo:

X

Identificação dos Órgãos Sociais

X

Identificação das áreas de responsabilidade do CA

X

Identificação de comissões existentes na sociedade

N.A.

Comentários

X

Identificar sistemas de controlo de riscos

X

Remuneração dos Órgãos Sociais

X

Regulamentos Internos e Externos

X

Transacções fora das condições de mercado
Transacções relevantes com entidades relacionadas

N

X
X

Análise da sustentabilidade Económica, Sicial e Ambiental

X

Código de Ética

X

Relatório e Contas

X

Provedor do Cliente

X

Não ocorreram transacções
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Divulgação
S

Estatutos actualizados (PDF)

X

Historial, Visão, Missão e Estratégia

X

Ficha Sintese da Empresa

X

Identificação da Empresa:
Missão, objectivos, política, obrig. serv. Público e modelo de financiamento

X

Modelo Governo/Ident. Orgãos Sociais:
Modelo de Governo (identificação dos Órgãos Sociais)

X

Estatuto Remuneratório fixado

X

Remunerações auferidas e demais regalias

X

Regulamentos e Transacções:
Regulamentos internos e externos

X

Transacções relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)

X

Outras transacções

X

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental

X

Avaliação do cumprimento dos PBG

X

Código de Ética

X

Informação Financeira histórica e actual

X

Esforço Financeiro do Estado

X

N

N.A.

Comentários
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RELATÓRIO E PARECER DO CONSELHO FISCAL
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CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS
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