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CAPÍTULO I - RELATÓRIO DE GESTÃO

4

0. Indicadores

SETORES

Unidade

2012

2011

Tráfego Portuário
Escalas de Navios ao Porto

nº

2 591

2 638

Movimento de Contentores

nº

403 086

327 563

Movimento de Contentores

TEU

632 666

514 088

1000 ton

16 615

16 355

Total de Carga Movimentada
Quota de Mercadorias no Mercado Nacional (Continente)
Carga Total

%

24,5

24,5

Carga Contentorizada

%

34,4

31,1

Outras Cargas

%

20,7

22,1

nº

212

214

nº

35

35

Taxa de Absentismo

%

5,35

5,44

Índice de Formação

horas

6,9

5,1

Pessoal
Trabalhadores (1)
Trabalhadores Serviço de Reboque

Investimento
Capital Investido

1000 euros

21 228

27 035

Fundos Próprios

1000 euros

8 392

21 435

Outros Fundos

1000 euros

12 836

5 600

Volume de Negócios (Prestação de Serviços)

1000 euros

48 500

45 624

EBITDA

1000 euros

33 940

31 480

Resultados Operacionais

1000 euros

16 799

13 916

Resultados Líquidos

1000 euros

11 939

10 832

Margem EBITDA (2)

%

70,0

69,0

Autonomia Financeira (3)

-

0,74

0,76

Rentabilidade dos Capitais Próprios (4)

%

4,0

4,0

Finanças

(1) Estão aqui incluídos os 35 trabalhadores afetos ao serviço de reboque
(2) EBITDA / Volume de Negócios
(3) Cap. Próprio / Ativo Total
(4) Resultados Líquidos/ Capitais Próprios
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1. Introdução
O ano 2012 foi marcado pela retração da economia nacional, pela instabilidade dos
mercados financeiros no espaço europeu e pelo abrandamento da economia mundial.
Não obstante este quadro macroeconómico desfavorável, os portos portugueses
registaram um crescimento, ainda que modesto, no total de mercadorias
movimentadas, atingindo 69 milhões de toneladas, mais 1,61% do que no ano anterior.
O Porto de Leixões deu o seu contributo para contrariar este quadro
macroeconómico desfavorável ao renovar o seu máximo histórico quer quanto ao
movimento total de mercadorias, com 16,6 milhões de toneladas, quer no tocante ao
movimento de contentores, com 633 mil TEU, o que lhe conferiu o lugar cimeiro dos
portos nacionais no movimento de contentores e de segundo lugar no movimento total
de mercadorias.
A carga contentorizada foi o tipo de carga que mais cresceu em 2012, mais 19,4%,
alcançando cerca de 6,5 milhões de toneladas, mais 1 milhão do que o ano anterior, em
sentido contrário os granéis líquidos movimentados no Terminal Petroleiro e Oceânico
registaram uma descida de 5,73%, ficando-se apenas pelas 6,9 milhões de toneladas,
menos 0,4 milhões de toneladas que em 2011. De notar que o total da carga
contentorizada representa já 39% da carga total do porto e está muito próximo do
movimento de granéis líquidos, carga tradicionalmente mais representativa no porto.
As exportações por Leixões, depois de terem crescido 34,7% em 2011, voltaram a
registar um crescimento de relevo em 2012, mais 23,3% – aumento de 23% para países
fora da zona euro e de 24% dentro desta mesma zona -, o que traduz bem o esforço dos
empresários na diversificação dos destinos exportação e a resposta adequada do porto
para servir bem a economia da região norte, se não todo o país, através de uma oferta
de serviços suportada em mais 50 transportadores marítimos e numa rede de ligações a
portos de 180 países diferentes.
O notório desempenho do porto no movimento de cargas refletiu-se positivamente
nos resultados económico e financeiros da empresa, traduzindo-se num EBITDA de
33,9 milhões de euros e um Resultado Líquido de 11,9 milhões de euros. Para estes
resultados contribuíram, por um lado, o aumento dos ganhos operacionais originados
pelo acréscimo da prestação de serviços e, por outro, o esforço continuado na
contenção de gastos operacionais (consumos, fornecimentos e serviços externos, e
despesas com o pessoal), onde se verificou uma redução de 2,2 pontos percentuais do
seu peso no volume de negócios da empresa face ao ano anterior.
Interessa registar que 2012 foi o primeiro ano em que a empresa implementou a
nova política contabilística relativa ao reconhecimento, registo, mensuração e
divulgação de bens adquiridos ou construídos por concessionários de serviço público e
por concessionários de usos privativos de bens dominiais afetos à atividade portuária.
A aplicação desta política contabilística foi efetuada com efeitos retroativos, o que
implicou a reexpressão das demonstrações financeiras do exercício de 2011,
apresentadas para efeitos comparativos.
O investimento do ano totalizou 21,2 milhões de euros e foi canalizado na sua
grande maioria para os projetos da Plataforma Logística de Leixões, da Construção do
Edifício do Terminal de Cruzeiros, e da aquisição de dois novos rebocadores de 60
toneladas de tração para reforçar o trem naval e permitir as manobras de reboque de
navios de maior dimensão.
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Importa ainda referir que foi em 2012 que se deu por concluído a 1ª fase do
importante projeto estruturante do Porto de Leixões, relativo ao “Novo Terminal de
Contentores e Reformulação do Porto de Pesca” que, além de promover a criação de
raiz de um novo e moderno Porto de Pesca adequadamente integrado com a cidade,
materializa o estudo prévio para a construção de um novo terminal de contentores a
fundos a -14 metros. Assim pretende-se dar resposta ao constante aumento do porte
dos navios que escalam o porto, reforçar as ligações com o Atlântico Sul e abrir portas
para a entrada no mercado de linhas de tráfego direto, conforme prevê o PET – Plano
Estratégico dos Transportes.
Finalmente, é de realçar com agrado que Leixões prestou um ótimo serviço à
economia do país, em especial quando, nos últimos cinco meses do ano, continuou a
receber navios, camiões, comboios e cargas, enquanto a maioria dos portos
portugueses passavam por um período de greve dos seus trabalhadores portuários. A
todos quanto possibilitaram esta prestação ao comércio externo português o nosso
muito obrigado.
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2. Estratégia de desenvolvimento
O perfil estratégico da empresa é espelhado na formulação da Visão, Missão, Valores
e Objetivos Estratégicos, como de seguida se apresenta:

Visão integrada do negócio do porto:
Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos que utilizam a fachada
atlântica da Península Ibérica.

Missão que integra a oferta de valor e a gestão orientada por resultados:
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 portuário, assegurando a adequada integração urbana e
envolvendo a comunidade portuária de Leixões.

Valores que constituem os pilares da nossa ação:
Ser líder do Porto de Leixões

Assumir o papel de agente facilitador, integrador e dinamizador do negócio global
do porto nas suas vertentes económica, ambiental e social, apostando na inovação e
ambição coletiva de atingir os melhores resultados.
Orientação para o cliente e procura sistemática da excelência
Auscultar das necessidades e expectativas dos clientes do porto e impulsionar a
excelência na resposta às expectativas dos clientes, colaboradores, acionistas,
fornecedores e coletividade envolvente.
Ética, lealdade e orgulho de pertença à APDL
Atuar com padrões de respeito, integridade, honestidade e transparência nas
relações dos seus colaboradores com os interlocutores mais diretos e partes
interessadas (stakeholders) no âmbito das suas funções, com um sentimento de brio
em fazer parte da empresa.
Motivação e reconhecimento do mérito dos colaboradores
Fomentar e inspirar comportamento honesto e íntegro que motive a confiança dos
colaboradores e reconheça o mérito e a realização profissional e pessoal dos
colaboradores.
Segurança, integração e sustentabilidade ambiental das operações
Fazer cumprir as normas legais de segurança e ambientais e integrar o porto no seu
espaço urbano, de forma a assegurar o seu crescimento sustentável no futuro.
Criação de valor e sustentabilidade financeira
Criar valor para os utilizadores do porto, operadores portuários, empregados,
comunidade envolvente e acionista e manter uma estrutura financeira equilibrada e
autossuficiente.
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Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público
Zelar pelo cumprimento da legislação e a regulamentação em vigor, em especial as
de responsabilidades de natureza fiscal, de concorrência, de proteção do
consumidor, de proteção do trabalhador e do local de trabalho, de natureza
ambiental e de segurança, tendo como orientação a procura das melhores soluções
para o interesse público.

Objetivos estratégicos que dão corpo às nossas apostas estratégicas:
Criação de valor e sustentabilidade financeira
- Criar valor, crescer, diversificar o negócio e manter uma estrutura financeira
equilibrada;
- Maximizar a eficiência e a rentabilidade no uso das infraestruturas;
- Aumentar os níveis de produtividade e reduzir custos unitários;
Orientação para o cliente e para o mercado
- Satisfazer os utilizadores de infraestruturas e serviços;
- Conseguir uma maior proximidade com os clientes;
- Desenvolver as novas áreas de negócio: logística, cruzeiros e marinas;
- Aumentar a notoriedade e reforçar as relações institucionais ao nível
internacional;
- Assegurar a adequada integração na comunidade e na Região;
Competitividade portuária e logística
- Assegurar maior eficiência e controlo de custos nos processos críticos;
- Monitorizar as operações nas concessões portuárias;
- Ser eficiente no modelo de gestão dominial;
- Melhorar a eficiência e a gestão do risco dos SI e alargar o âmbito da JUP;
- Ser excelente na oferta, na gestão, no desenvolvimento e na manutenção de
infraestruturas e instalações;
Sustentabilidade e envolvente
- Melhorar os níveis de qualidade ambiental;
- Desenvolver uma cultura e prática de Sustentabilidade;
- Planear e desenvolver o espaço portuário;
- Aumentar os níveis de segurança;
- Desenvolver os níveis de competências funcionais, de liderança e estratégicas;
- Aumentar os níveis de motivação, de liderança e de alinhamento organizacional;
- Adquirir novos saberes e procurar exemplos internacionais nas áreas chave do
negócio.
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 regional, como agente
ativo que promove e participa em projetos de interesse económico para região onde o
porto se insere.
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3. Ano 2012: Principais Acontecimentos
O ano 2012 fica marcado pela renovação do máximo histórico no Porto de Leixões quer
ao nível do movimento total, com 16,6 milhões de toneladas de mercadorias, quer ao
nível do movimento de contentores, com 633 mil TEU.
Apesar do crescimento ligeiro de 1,5% relativamente a 2011 na movimentação de carga
em Leixões, as exportações voltaram a registar um incremento bastante significativo de
23,3%, tendo como principais destinos Angola, Reino Unido, Espanha, Estados Unidos
da América, Argélia e Marrocos, contando com o contributo positivo do ferro e aço,
produtos refinados diversos, bebidas papel e cartão e paralelepípedos. Este
desempenho permitiu reforçar o peso das exportações no total do comércio externo do
Porto de Leixões para os 40,3%.
Realce neste ano igualmente para o notável crescimento registado ao nível do
segmento de cruzeiros, com 80,9% para os 75 672 passageiros, o que foi garantido pela
oferta do novo terminal de cruzeiros que permitiu a receção de navios de grande
dimensão, dos quais se destacam o Queen Victoria, o Ventura, o Azura e o Celebrity
Constellation.
Após o sucesso obtido em 2011, a APDL levou a cabo a 2ª edição da pós-graduação de
Gestão e Estratégia Portuária, com a parceria da Escola Náutica Infante D. Henrique, e
que compreendeu dois seminários abertos sob os temas “O Porto e a Cidade” e
“Infraestruturas Portuárias”.
O “Dia do Porto de Leixões” já constitui uma marca da abertura do Porto de Leixões à
comunidade, celebrado em ambiente de festa pelos colaboradores da empresa e pela
população em geral, com o objetivo de dar a conhecer as atividades e projetos do porto,
reforçando a boa imagem que já detém.
Foram ainda desenvolvidas ações comerciais de relevo de que se destacam a
participação do Porto de Leixões na Intermodal de S. Paulo em conjunto com a
Comunidade Portuária, o Cruise Shipping em Miami e o Seatrade Med em Marselha.
É ainda de referir que na sequência da participação de Leixões no projeto
Intermodalidade E80, resultou o acordo estabelecido com a ZALDEZA – Plataforma
Logística de Salamanca, que prevê a presença recíproca nas plataformas Logísticas de
Salamanca e de Leixões.
O excelente ano ao nível do movimento portuário teve o seu reflexo nos resultados
económico-financeiros da APDL, que se traduziram num resultado líquido de 11,9
milhões de euros e um EBITDA de 33,9 milhões de euros. Para estes resultados muito
contribuiu todo o esforço efetuado, com sucesso, de contenção de custos que a empresa
vem desenvolvendo desde 2008. Note-se que em 2012, a APDL superou amplamente a
meta definida no âmbito do Plano de Redução de Custos, alcançando um decréscimo
adicional de 2,7 pontos percentuais no peso dos gastos de consumos, fornecimentos e
serviços externos e despesas com o pessoal no volume de negócios.
Ao nível dos investimentos, prosseguiu-se em 2012 com o desenvolvimento dos dois
grandes projetos em curso, nomeadamente a Plataforma Logística de Leixões e o Novo
Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões. Em relação ao primeiro projeto, foram

concluídos em 2012 os acessos rodoviários ao Pólo 1 e iniciados os trabalhos de
terraplanagem no mesmo pólo. No que diz respeito ao terminal de cruzeiros, as obras
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marítimas já haviam sido concluídas em 2011, estando a decorrer a obra do edifício do
terminal, prevendo-se a sua conclusão no primeiro trimestre de 2014. Destaque ainda
para a entrada ao serviço em 2012 dos dois novos rebocadores – Nereu e Aquiles - com
uma força de tração de 60 toneladas.
No âmbito de outras atividades desenvolvidas em 2012 é ainda de salientar o
envolvimento da APDL no projeto MIELE – Multimodal Interoperability E-Services for
Logistics and Environmental Sustainability, no projeto NOPTILUS – Autonomous,
Self-learning, Optimal and complete Underwater System e no Projeto NETMAR Networked systems for situational awareness and intervention in maritime incidents.
Finalmente realce para o facto de a APDL, na pessoa do seu presidente Eng.º Brogueira
Dias, ter sido eleita para a presidência da RETE – Associação para a colaboração entre
portos e cidades, para o próximo biénio.
Por fim, enaltece-se a parceria que tem sido muito acarinhada entre a APDL e a FEUP –
Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que tem permitido o
desenvolvimento dos projetos do Pólo do Mar e Incubadora de Empresas no Porto de
Leixões.
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4. Atividade Portuária
4.1. Enquadramento
O ano 2012 traduziu-se num agravar da conjuntura económica nacional, seja pela
necessidade de medidas adicionais ao programa de ajustamento económico e
financeiro em curso, seja pelo abrandamento sentido na economia mundial, que se
continuará a sentir durante 2013.
De acordo com o Boletim Económico de inverno do Banco de Portugal (BdP), terse-á registado, em 2012, uma redução de 3% do Produto Interno Bruto (3,2% na
estimativa do INE), condicionado pela quebra expressiva de todas as componentes
internas da procura.
Assim, os Consumos Privado e Público recuaram 5,5% e 4,5% respetivamente e a
Formação Bruta de Capital Fixo contraiu-se 14,4%, contribuindo para uma redução do
emprego de 3,7% em 2012.
Este comportamento depressivo apenas foi mitigado pelo crescimento de 4,1% das
Exportações, apesar destas já terem começado a abrandar no último trimestre do ano, o
que em conjunto com uma redução de 6,9% das Importações contribuiu para a
acelerada correção do desequilíbrio externo da economia a que temos vindo a assistir.
A taxa de inflação registou um valor de 2,8% refletindo o impacto das medidas
tomadas ao nível da tributação indireta e dos preços determinados
administrativamente.
Este é um cenário que não se prevê vir a sofrer alterações no próximo ano, já que as
medidas de consolidação orçamental incluídas no Orçamento de Estado para 2013
perspetivam uma nova queda da procura interna, ainda que mais moderada que a
verificada em 2012, e a evolução económica internacional indicia um novo
abrandamento das exportações, estimando-se uma contração do PIB de 1,9%.

Apesar do cenário macroeconómico desfavorável, em 2012, o Porto de Leixões
alcançou o melhor desempenho de sempre, registando um novo máximo 16,6 milhões
de toneladas de carga movimentada, com um crescimento de 1,5% em relação ao ano
anterior. Os contributos mais importantes para este resultado vieram das exportações,
que registaram um incremento de 23,3% e do movimento de carga contentorizada, que
cresceu, 19,4%.

Neste capítulo todos os dados estatísticos respeitantes aos restantes portos do Continente
foram disponibilizados pelas respetivas 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.
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4.2. Movimento de Navios
Em 2012 o número de navios que escalou os portos do Douro e Leixões ascendeu a
2.591, representando um decréscimo de 1,78% em relação ao ano anterior. Ao nível da
arqueação bruta (GT), de acordo com a tendência dos últimos anos, registou-se um
crescimento expressivo de 7,22%.
NAVIOS ENTRADOS E ARQUEAÇÃO BRUTA
2012

NAVIOS
N.º
NACIONAIS

2011

1000 GT

N.º

VAR. % 12/11

1000 GT

N.º

1000 GT

189

1.026

300

1.672

-37,00%

-38,64%

ESTRANGEIROS

2.402

27.181

2.338

24.636

2,74%

10,33%

TOTAL

2.591

28.207

2.638

26.308

-1,78%

7,22%

O quadro seguinte mostra a evolução do tráfego de navios nos portos do
continente, em número e em arqueação bruta, assim como a respetiva quota de
mercado:
NAVIOS/ESCALAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS
LEIXÕES
AVEIRO
FIGUEIRA DA FOZ

2012
NAVIOS

2011
%

NAVIOS

%

VAR. %
12/11

2.591

27,08%

2.638

25,71%

-1,78%

873

9,12%

874

8,52%

-0,11%

471

4,92%

481

4,69%

-2,08%

LISBOA

2.641

27,60%

3.047

29,70%

-13,32%

SETÚBAL

1.128

11,79%

1.443

14,07%

-21,83%

SINES

1.653

17,27%

1.573

15,33%

5,09%

212

2,22%

203

1,98%

4,43%

9.569

100,00%

10.259

100,00%

-6,73%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

ARQUEAÇÃO BRUTA NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2012
1000 GT

2011
%

1000 GT

%

VAR. %
12/11

LEIXÕES

28.207

20,23%

26.308

19,30%

7,22%

AVEIRO

3.410

2,44%

3.243

2,41%

5,14%

FIGUEIRA DA FOZ

1.448

1,04%

1.376

1,03%

5,23%

LISBOA

44.248

31,73%

45.414

33,32%

-2,57%

SETÚBAL

13.693

9,82%

17.032

12,49%

-19,61%

SINES

47.597

34,13%

41.967

30,78%

13,42%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

850

0,61%

902

0,66%

-5,78%

139.452

100,00%

136.334

100,00%

2,29%
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O Porto de Leixões, apesar da redução do número de navios, reforçou a sua posição
no conjunto dos principais portos do continente, quer no número de navios, onde
passou a representar 27,08% do total, quer na arqueação bruta (GT), onde o seu peso
relativo ultrapassou os 20%. O crescimento na arqueação bruta (GT) foi superior ao
crescimento do movimento consolidado dos portos do continente.
Em termos globais, o número de navios que escalaram os portos do continente
sofreu uma redução de 6,73%. À exceção de Sines e Viana do Castelo, todos os portos
registaram quebras no movimento. Note-se, no entanto, que a redução do movimento
total nos portos do continente é maioritariamente devida às expressivas quebras em
Lisboa e Setúbal.
Ao nível da arqueação bruta (GT) registou-se um crescimento de 2,29% em relação
a 2011. Leixões, Aveiro, Figueira da Foz e Sines tiveram uma evolução positiva, em
linha com a tendência de crescimento. Lisboa, Setúbal e Viana do Castelo registaram
uma evolução negativa.

4.3. Movimento de Mercadorias

Em 2012, o Porto de Leixões registou novo máximo de mercadorias movimentadas.
Atingiu um movimento de 16,6 milhões de toneladas, superando o máximo do ano
anterior, em que já havido sido um dos poucos portos do continente a registar
crescimento.
MOVIMENTO DE MERCADORIAS NOS PORTOS DO CONTINENTE
UNID. 1000 TON
PORTOS

2012

LEIXÕES
AVEIRO
FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2011

VAR. %
12/11

16.615
3.319
1.797
11.076
6.059
28.563
503

16.363
3.312
1.658
12.347
6.893
25.792
490

1,54%
0,23%
8,40%
-10,29%
-12,10%
10,74%
2,53%

67.932

66.854

1,61%

O movimento de mercadorias nos portos do continente registou um acréscimo de
cerca de 1,1 milhões de toneladas (+1,61%).
À exceção de Lisboa e Setúbal, todos os portos do continente tiveram uma evolução
positiva. Leixões contribuiu com 252 mil toneladas para o aumento do movimento
portuário no continente, face a 2011 (+1,54%), tendo Sines registado um aumento de
2,77 milhões de toneladas (+10,74%) e Figueira da Foz 139 mil toneladas (+8,40%).
Aveiro e Viana do Castelo tiveram um pequeno aumento no movimento,
representando uma variação de +0,23% e +2,53%, respetivamente.
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Comportamento inverso tiveram Lisboa e Setúbal, registando quebras de 1,27
milhões de toneladas (-10,29%) e 834 mil toneladas (-12,10%), respetivamente, por
comparação ao ano transato.
Desta forma, o Porto de Leixões manteve a sua quota de mercado em 24,5%,
enquanto Aveiro, Figueira da Foz e Viana do Castelo, com evoluções praticamente sem
significado, garantiram quotas de 4,9%, 2,6% e 0,7%, respetivamente.
Os portos de Lisboa e Setúbal sofreram uma redução do seu peso relativo. O
primeiro registou uma quebra em 2,2 p.p. para uma quota de 16,3% e Setúbal de 1,4
p.p. para os 8,9%. O porto de Sines obteve uma quota de 42%, com um crescimento de
3,5 P.P., que é quase a totalidade da quota perdida por Lisboa e Setúbal. Os três
maiores portos do continente, Leixões, Lisboa e Sines, que em 2011 somavam uma
quota de 81,5%, passaram a representar 82,8% do movimento total.
Em termos globais, o movimento de mercadorias nos portos do continente
aproximou-se das 68 milhões de toneladas, verificando-se um crescimento de 1,6% em
relação ao ano anterior.

COMÉRCIO EXTERNO DO PORTO DE LEIXÕES
UNID. 1000 TON

2012
IMPORTAÇÃO
EXPORTAÇÃO
TOTAL

8.138
5.504
13.642

2011
8.758
4.465
13.223

VAR. %
12/11
-7,08%
23,27%
3,17%

O comércio internacional via Leixões atingiu, em 2012, as 13,6 milhões de
toneladas, mais 3,17% que no ano anterior.
O peso deste tráfego no movimento total do porto também aumentou em 1,3%,
passando para 82% em 2012.
Este crescimento foi suportado no crescimento expressivo das exportações
(+23,27%). Nas importações verificou-se um comportamento contrário, registando-se
uma quebra de 7%.
Nos gráficos que se seguem apresenta-se a evolução dos tráfegos intra e
extracomunitários no Porto de Leixões por tipo de carga:
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TRÁFEGO PORTUÁRIO INTRA-COMUNITÁRIO (mil Ton)
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No ano 2012, o peso dos mercados extracomunitários no total do tráfego
internacional decresceu para 57% (58% em 2011). De modo inverso, os mercados
intracomunitários viram a sua importância relativa aumentar de 42% em 2011 para
43% em 2012.
O tráfego com os países da União Europeia apresentou um crescimento de 5% em
relação ao ano anterior. Por segmentos de carga registaram-se aumentos na
movimentação de carga fracionada (+21%), carga contentorizada (+11,5) e granel sólido
(+19), e quebra no granel líquido (-21%).
No tráfego com países não pertencentes à U.E. verificou-se um crescimento de 1,8%
face a 2011, sendo que o segmento que apresentou uma evolução mais relevante foi o
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da carga contentorizada (+51%). A carga fracionada e o granel sólido tiveram em 2012
quebras de 7% e 43%.
De seguida, apresenta-se um quadro com os principais países de origem / destino
das mercadorias movimentadas em Leixões:
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MOVIMENTO DE MERCADORIAS
UNID. 1000 TON

ORIGEM E DESTINO DO TRÁFEGO
PORTUÁRIO

2012

VAR. %

2011

2012/2011

ANGOLA

2.953

1.330

121,97%

PAISES BAIXOS

1.734

1.705

1,66%

ESPANHA

1.231

1.326

-7,20%

REINO UNIDO

1.119

962

16,40%

EGITO

1.012

1.244

-18,68%

BELGICA

543

500

8,67%

BRASIL

478

728

-34,27%

FRANCA

467

416

12,25%

E.UNIDOS AMERICA

401

574

-30,24%

CAMAROES

350

229

52,60%

ARGELIA

346

673

-48,57%

MARROCOS

318

175

82,01%

UCRANIA

276

145

90,88%

ALEMANHA

175

149

17,76%

CABO VERDE

154

125

22,82%

GUINE EQUATORIAL

151

12

1168,77%

TURQUIA

134

106

26,29%

IRLANDA

130

136

-4,46%

CHINA

126

74

69,88%

CANADA

114

127

-10,79%

GIBRALTAR

113

246

-53,96%

BULGARIA

96

1

13011,19%

GRECIA

92

37

148,47%

URUGUAI

86

286

-70,11%

ITALIA

84

49

70,66%

SUECIA

77

119

-35,46%

RUSSIA

76

161

-52,55%

DINAMARCA

76

61

24,06%

ISRAEL

68

79

-13,98%

CUBA

55

OUTROS
COMÉRCIO EXTERNO
CONTINENTE E REGIÕES AUTÓNOMAS
TOTAL

0 303917,09%

609

1.448

-57,93%

13.642

13.223

3,17%

2.972

3.140

-5,33%

16.615

16.363

1,54%

Em 2012 Angola conquistou o primeiro lugar à Holanda no ranking de países com
maior movimento de mercadorias com origem e destino no Porto de Leixões.
O principal destaque vai para os portos de Angola que, à semelhança do que havia
acontecido em 2011, mais do que duplicaram o movimento em comparação com o ano
anterior. A evolução do tráfego de mercadorias com os portos de Angola nos últimos
anos é notável. Em 2012 aproximou-se dos três milhões de toneladas, com uma taxa de
crescimento de 122%, semelhante à que havia registado em 2011, crescendo 52% à
carga e 212% à descarga. Enquanto o crescimento do tráfego à carga é sustentado numa
grande variedade de mercadorias exportadas, o da descarga respeita quase totalmente
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à importação de petróleo em bruto, que registou em 2012 um movimento de 1,7
milhões de toneladas.
A Espanha, apesar de ter registado um decréscimo de tráfego de 7% face a 2011,
conservou o terceiro lugar.
Os portos do Reino Unido, que em 2011 ocupavam o quinto lugar, subiram ao
quarto, registando um crescimento de 16% no tráfego.
Entre os principais países de destino das mercadorias carregadas em Leixões
encontram-se, em primeiro lugar, Angola com 1,13 milhões de toneladas, mais 52% que
em 2011, seguida dos Países Baixos com 871 mil toneladas e o Reino Unido com 529 mil
toneladas, que comparativamente com o ano transato registaram um crescimento de
25% e de 36%, respetivamente.
Relativamente aos países com maior preponderância na origem das mercadorias
descarregadas em Leixões, houve alteração de posições. Angola subiu da quinta à
primeira posição, o Egito desceu à segunda posição, e Espanha manteve a terceira
posição. Os três países com maior tráfego à descarga, Angola, Egito e Espanha,
registaram 1,8 milhões de toneladas (+212%), 1 milhão de toneladas (-16%) e 877 mil
toneladas (-12), respetivamente.
O tráfego portuário entre Leixões e outros portos nacionais sofreu, em 2012, uma
redução 167 mil toneladas (-5,3%) face ao ano anterior. Registou-se uma evolução
negativa em todos os segmentos de carga. Em tonelagem, a maior quebra no
movimento verificou-se nos granéis líquidos (-82 mil toneladas). Em termos relativos,
as quebras da carga geral (-31,1%) e dos granéis sólidos (-26,5%) foram superiores à dos
granéis líquidos.

4.4. Movimento Global no Porto de Leixões
Apesar de a economia nacional se manter em recessão, o Porto de Leixões
conseguiu em 2012 melhorar o máximo que havia obtido no ano anterior. A tendência
de crescimento da relevância da mercadoria carregada, no total do tráfego, acentuouse. O tráfego à carga representou 41% do total, contra 35% no ano anterior.
O movimento total atingiu as 16,6 milhões de toneladas, significando um
crescimento de 1,5% face a 2011. A quebra 7% no movimento total à descarga foi
compensada pelo crescimento de 17% do total à carga.
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REPARTIÇÃO POR SETORES OPERACIONAIS
UNID. 1000 TON.
SETORES

2012

CAIS COMERCIAIS
CARGA GERAL FRACIONADA
CARGA CONTENTORIZADA
CARGA RO-RO
GRANÉIS SÓLIDOS
GRANÉIS LÍQUIDOS
TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
TOTAL

VAR. %
12/11

2011

9.641

8.965

7,54%

917

935

-1,97%

6.458

5.409

19,41%

18

10

75,61%

2.174

2.503

-13,14%

74

108

-31,71%

6.974

7.398

-5,73%

16.615

16.363

1,54%

Por setores operacionais, verificou-se crescimento do tráfego nos Cais Comerciais e
uma diminuição nos Terminais Petroleiro e Oceânico. Note-se, no entanto, que o
crescimento nos cais comerciais é sustentado na performance assinalável dos terminais
de contentores, dado que se registou em 2012 um crescimento da carga contentorizada
superior a um milhão de toneladas.
Por segmentos de carga merecem destaque a carga contentorizada e a carga ro-ro.
A carga ro-ro pela taxa de crescimento (75,6%), e a carga contentorizada cujo
crescimento de 19,4%, correspondente a 1,05 milhões de toneladas, compensou as
quebras da carga fracionada (-2%), granéis sólidos (-13%) e granéis líquidos (-6%),
permitindo que o ano terminasse com um acréscimo de tráfego de 252 mil toneladas,
por comparação a 2011.
Analisando o movimento de mercadorias por tipo de acondicionamento da carga
verifica-se que, comparativamente com o ano anterior, a carga contentorizada
aumentou significativamente o seu peso relativo (+5,8 p.p.), passando a representar
perto de 39% da carga total.
Os restantes segmentos de carga, à exceção da carga ro-ro, reduziram a sua
importância relativa. O peso da carga fracionada posicionou-se nos 5,5% (-0,2 p.p.) e o
dos granéis sólidos nos 13,1% (-2,2 p.p.). Os granéis líquidos, apesar da quebra de 3,5
p.p.), continuam ser a carga mais relevante em Leixões com um peso relativo de 42,4%.

20

MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2012

5,5%

42,4%

38,9%

0,1%

13,1%

Carga Fraccionada
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MOVIMENTO GLOBAL DE MERCADORIAS EM 2011

5,7%

33,1%

45,9%

15,3%

Carga Fraccionada

Carga Contentorizada

Carga Ro-Ro

0,1%

Granel Sólido

Granel Líquido

Carga Geral Fracionada
De seguida apresenta-se a evolução das mercadorias mais relevantes em termos de
movimentação no segmento de carga fracionada.
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CARGA GERAL FRACIONADA
UNID. 1000 TON.
MERCADORIAS

2012

FERRO/AÇO N. D.

VAR. %
12/11

2011
662

511

29,46%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO)

99

144

-31,66%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES

60

63

-3,99%

PARALELEPÍPEDOS

34

28

20,27%

PEDRAS DE GRANITO

14

12

18,07%

AUTOMÓVEIS

8

7

12,36%

MADEIRA SERRADA

5

3

43,62%

ESTILHA

4

0

_

FIOS, TECIDOS E ARTIG. TEXTEIS

2

0

1524,26%

CIMENTO

1

147

-99,01%

28

19

47,35%

917

935

-1,97%

MERCADORIAS DIVERSAS
TOTAL

Contrariando a tendência dos últimos anos, em que a carga fracionada havia tido
fortes incrementos, em 2012 registou um movimento de 917 mil toneladas, com um
pequeno decréscimo de 18 mil toneladas.
O Ferro/ Aço n.d. é a mercadoria que merece maior destaque, pois teve uma
variação de 29,4%, correspondendo a um acréscimo de 151 mil toneladas.
Pela negativa destacam-se o movimento de Cimento, que praticamente
desapareceu, e o Ferro/aço (Chapa, Arco) com uma quebra de 32%, ainda que tenha
sido a segunda mercadoria mais movimentada neste segmento.
Neste segmento continua a existir uma elevada concentração num número
reduzido de mercadorias. As três principais passaram a representar 90% do tráfego
total, sendo que, a primeira, o Ferro/ Aço n.d., representou 72%.
CARGA GERAL FRACIONADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2012

PORTOS

1000 TON
LEIXÕES

2011
%

1000 TON

%

VAR. %
12/11

917

15,71%

935

16,79%

-1,97%

1.215

20,82%

978

17,57%

24,16%

FIGUEIRA DA FOZ

970

16,62%

843

15,14%

15,01%

LISBOA

129

2,21%

222

3,99%

-41,99%

2.181

37,39%

2.167

38,91%

0,68%

SINES

125

2,14%

94,5

1,70%

31,93%

VIANA DO CASTELO

299

5,12%

329

5,91%

-9,29%

5.834

100,00%

5.569

100,00%

12,30%

AVEIRO

SETÚBAL

TOTAL

No conjunto dos portos do continente o movimento deste tipo de carga aumentou
12,3%. Aveiro e Figueira da Foz foram os portos que mais se destacaram, conquistando
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quase todo crescimento do segmento. Leixões perdeu 1 P.P. de quota do segmento,
descendo ao quarto lugar no ranking.

Carga Contentorizada
A carga movimentada por contentor teve um aumento muito significativo em 2012
(+19,4%), ultrapassando as 6,4 milhões de toneladas, o que constitui um novo máximo,
superando em mais de 1 milhão de toneladas o movimento recorde de 2011. Esta carga
continua a reforçar a sua importância estratégica para o Porto de Leixões.
O movimento da maior parte das mercadorias registou crescimento. No conjunto
das dez principais mercadorias deste segmento, todas registaram variação positiva. As
que tiveram maior crescimento foram o Papel e Cartão (+42 mil toneladas), as Bebidas
(+69 mil toneladas) e as Matérias Plásticas (+46 mil toneladas), que por comparação ao
ano anterior, tiveram variações de +19,9%, 22,6% e 16,2%, respetivamente.
Entre as mercadorias que tiveram uma evolução negativa, destaca-se o Ferro/Aço
(Chapa, Arco), com uma quebra de movimentação de 17 mil toneladas (-24,7%).
CARGA GERAL CONTENTORIZADA
UNID. 1000 TON.
MERCADORIAS

2012

VAR. %
12/11

2011

PAPEL E CARTÃO

500

417

19,92%

BEBIDAS, N.D.

372

303

22,59%

MATÉRIAS PLÁSTICAS (BRUTO E OBRA)

334

320

4,65%

FERRO/AÇO N. D.

282

242

16,22%

FIOS, TECIDOS E ARTIG. TEXTEIS

252

249

1,56%

AZULEJOS, MOSAICOS, ETC.

210

179

17,81%

MÁQUINAS,APARELHOS E S/PARTES

181

158

14,58%

PRODUTOS QUÍMICOS

135

98

36,99%

MADEIRA PRENSADA

111

83

33,90%

VINHO COMUM

96

71

35,10%

CORTIÇA (BRUTO,OBRA)

81

73

11,46%

ALUMÍNIO,COBRE,CHUMBO,ZINC.OUT

76

78

-2,33%

MADEIRA SERRADA

63

66

-3,82%

BORRACHA NATURAL E SINTÉTICA, EM BRUTO

59

61

-3,95%

FERRO/AÇO (CHAPA, ARCO)

53

70

-24,66%

VINHO DO PORTO

40

41

-1,15%

CHASSIS E PEÇAS P/VEÍCULOS

40

33

19,93%

MADEIRA EM OBRA

35

30

16,04%

SUCATA

30

21

41,88%

ALCATRÃO, BETUME DE PETRÓLEO
MERCADORIAS DIVERSAS
TARAS DE CONTENTORES
TOTAL

29

31

-6,35%

2.154

1.712

25,85%

1.326

1.075

23,42%

6.458

5.409

19,41%

A análise dos portos do continente força a destacar o comportamento de Leixões e
Sines, pelo elevado crescimento, e de Lisboa e Setúbal, pela diminuição significativa de
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movimento. Lisboa perdeu 673 mil toneladas (-12,1%) e Setúbal 285 mil toneladas (38,7%). Sines cresceu um pouco mais de 1,2 milhões de toneladas (+22,7%), dividindo
com Leixões o movimento correspondente ao crescimento do segmento e o perdido por
Lisboa e Setúbal.
Verificaram-se alterações importantes no que toca às quotas no segmento. Leixões
posicionou-se nos 34,4% e Sines nos 36,0%, aumentando o seu peso em 3,3 p.p. e 4,3
p.p., respetivamente. Lisboa desceu para os 26,2% (-5,9 p.p.) e Setúbal 2,4% (-1,8 p.p.).

CARGA GERAL CONTENTORIZADA NOS PORTOS DO CONTINENTE
2012

PORTOS

1000 TON
LEIXÕES

VAR. %
12/11

%

34,43%

5.409

31,12%

19,41%

0,95%

139

0,80%

27,28%

4.911

26,18%

5.585

32,13%

-12,06%

451

2,40%

736

4,23%

-38,72%

6.756

36,02%

5.505

31,68%

22,72%

2

0,01%

5

0,03%

-59,47%

18.756

100,00%

17.379

100,00%

7,92%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

1000 TON

177

SETÚBAL
SINES

%

6.458

FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA

2011

A evolução deste tráfego em 2012 permitiu que os portos de Leixões e Sines se
destacassem de Lisboa. O tráfego dos três portos, no seu conjunto, aumentou a sua
representatividade de cerca de 95% do total para cerca de 97%.

Tráfego Roll-on/Roll-off
O tráfego roll-on/roll-off foi o que registou a maior taxa de crescimento no Porto de
Leixões (+76%). Apesar de quase ter duplicado, o seu peso, no total das cargas de
Leixões, mantém-se pouco expressivo, representando pouco mais de 1%.

TRÁFEGO ROLL-ON/ ROLL-OFF
UNID. 1000 TON.
MERCADORIAS

2012

VAR. %
12/11

2011

AUTOMÓVEIS

7

4

55,52%

MÁQUINAS, APARELHOS E S/PARTES

6

3

117,14%

MERCADORIAS DIVERSAS

5

3

69,99%

18

10

75,61%

TOTAL

Dos restantes portos continentais com tráfego ro-ro, Lisboa, à semelhança de
Leixões, registou um crescimento de movimento de 14,9% e Setúbal, o maior porto
neste tipo de carga, perdeu 51 mil toneladas, representando uma variação de -19,2%,
relativamente ao anterior.
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No conjunto dos portos do continente, verificou-se uma quebra no
movimento total de 13,6%, comparativamente a 2011.
TRÁFEGO ROLL-ON/ ROLL-OFF NOS PORTOS DO CONTINENTE
2012

2011

VAR. %
12/11

PORTOS
1000 TON

%

1000 TON

%

LEIXÕES

18

6,91%

10

3,40%

75,61%

LISBOA

24

9,35%

20,817

7,03%

14,93%

214

83,74%

265

89,57%

-19,19%

256

100,00%

296

100,00%

-13,57%

SETÚBAL
TOTAL

O porto de Setúbal representa perto de 84% neste segmento de carga mas Leixões e
Lisboa conquistaram-lhe quase 6 p.p..

Granéis Sólidos
O movimento de granéis sólidos no Porto de Leixões atingiu, em 2012, perto de 2,2
milhões de toneladas, menos 329 mil toneladas que no ano anterior, correspondendo a
um decréscimo percentual de 13,1%.
No próximo quadro apresenta-se a evolução dos principais granéis sólidos
movimentados em Leixões.

GRANÉIS SÓLIDOS
UNID. 1000 TON.
MERCADORIAS

2012

VAR. %
12/11

2011

TRIGO

500

428

16,82%

SUCATA

477

440

8,20%

MILHO

378

324

16,66%

PARALELEPÍPEDOS

211

188

12,18%

CIMENTO

155

208

-25,57%

SUCATA DE VIDRO

127

78

63,93%

AÇÚCAR

111

133

-16,81%

ESTILHA

87

542

-84,02%

FORRAGENS

78

15

423,28%

SAL

25

24

2,97%

MINÉRIOS

14

9

49,60%

CENTEIO

3

4

-15,30%

MERCADORIAS DIVERSAS

8

109

-92,36%

2.174

2.503

-13,14%

TOTAL

Grande parte das principais mercadorias movimentadas neste tipo de carga
apresentou uma evolução positiva. O global ficou muito prejudicado pelo pequeno
movimento da Estilha e o decréscimo no movimento do Cimento. A Estilha teve uma
variação de -84%, passando de um movimento de 542 mil toneladas para 87 mil
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toneladas. O cimento totalizou 155 mil toneladas, com uma quebra de 53 mil toneladas
(-25,6%). O Açúcar teve, também um desempenho negativo, caindo 16,8%, face ao ano
anterior.
Excluídas a Estilha e o Cimento, as principais mercadorias registaram crescimento
em 2012. A carga mais movimentada neste segmento foi o Trigo com 500 mil toneladas
e um crescimento de 16,8%, seguindo-se a Sucata com 477 mil toneladas (+8,2%) e o
Milho com 378 mil toneladas (+16,7%).
De destacar ainda, o movimento de Paralelepípedos que ultrapassou as 200 mil
toneladas e as taxas de crescimento da Sucata de Vidro e das Forragens, de quase 64% e
423%, respetivamente.
No conjunto dos principais portos do continente, apenas Sines e Viana do Castelo
cresceram nos granéis sólidos, tendo o movimento global registado um pequeno
crescimento de 0,57%, totalizando 16,4 milhões de toneladas.

GRANÉIS SÓLIDOS NOS P ORTOS DO CONTINENTE
2012

PORTOS

1000 TON

2011
%

1000 TON

%

VAR. %
12/11

LEIXÕES

2.174

13,22%

2.503

15,31%

-13,14%

AVEIRO

1.120

6,81%

1.299

7,95%

-13,78%

FIGUEIRA DA FOZ

643

3,91%

652

3,99%

-1,31%

LISBOA

4.269

25,97%

4624,936

28,29%

-7,69%

SETÚBAL

2.653

16,14%

3.097

18,95%

-14,34%

SINES

5.407

32,89%

4.042

24,72%

33,78%

174

1,06%

130

0,79%

34,00%

16.441

100,00%

16.348

100,00%

0,57%

VIANA DO CASTELO
TOTAL

Note-se, no entanto que se verificaram variações no que respeita às quotas de
mercado. O Porto de Leixões viu diminuir o seu peso em 2,1 p.p., representando 13,2%
do movimento total. As perdas de quotas de Setúbal, e Lisboa foram superiores às de
Leixões, enquanto Sines conquistou 8,2 p.p..

Granéis Líquidos
No ano 2012, registou-se uma diminuição de 459 mil toneladas no movimento de
granéis líquidos no Porto de Leixões, que totalizou pouco mais de 7 milhões de
toneladas.
UNID. 1000 TON.
LOCAIS

2012

TERMINAIS PETROLEIRO E OCEÂNICO
CAIS COMERCIAIS
TOTAL

VAR. %
12/11

2011

6.974

7.398

-5,74%

74

108

-31,71%

7.048

7.506

-6,11%
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O Terminal Oceânico teve um desempenho positivo, registando um movimento
superior a 3,5 milhões de toneladas e um crescimento de 3,6%. Este desempenho não
conseguiu, no entanto, compensar a diminuição do movimento nos postos do Terminal
Petroleiro (-13,7%) e nos cais comerciais, onde a quebra foi de 31,7%.
UNID. 1000 TON.
TERMINAL
PETROLEIRO

2012
1000 TON

2011
%

1000 TON

VAR. %
12/11

%

POSTO A

1.672

24,0%

1.789

24,2%

-6,5%

POSTO B

1.424

20,4%

1.847

25,0%

-22,9%

POSTO C

333

4,8%

340

4,6%

-2,0%

TERMINAL
OCEÂNICO
TOGL
TOTAL

2012
1000 TON

2011
%

1000 TON

VAR. %
12/11

%

3.544

50,8%

3.422

46,3%

3,6%

6.974

100,0%

7.398

100,0%

-5,7%

Os três postos do Terminal Petroleiro registaram diminuição no movimento num
total de 546 mil toneladas. As mercadorias, maioritariamente responsáveis pela quebra
no movimento de granéis líquidos, foram os Produtos Refinados Diversos, os Produtos
Aromáticos e os Gases Liquefeitos.
No Terminal Oceânico, o movimento de Petróleo em Bruto teve um incremento de
122 mil toneladas, relativamente ao valor de 2011.

GRANÉIS LÍQUIDOS NOS PORTOS DO CONTINENTE
PORTOS

2012
1000 TON

LEIXÕES
AVEIRO
FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

2011
%

1000 TON

%

VAR. %
12/11

7.048

26,5%

7.506

27,5%

-6,1%

984

3,7%

1.034

3,8%

7

0,0%

24

0,1%

1.743

6,5%

1.894

6,9%

-8,0%

559

2,1%

628

2,3%

-11,0%

16.276

61,1%

16.150

59,2%

0,8%

28

0,1%

26

0,1%

8,5%

26.645

100,0%

27.262

100,0%

-2,3%

-4,8%
-

O movimento de granéis líquidos nos portos do continente decresceu 617 mil
toneladas. Os portos de Sines e Viana do Castelo registaram crescimento, embora
pouco significativo.
Os restantes portos tiveram diminuição de tráfego, por comparação ao ano anterior.
Leixões registou a maior quebra, em termos absolutos, e perdeu 1 p.p. na quota de
mercado, fixando-se nos 26,5%.
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Movimento de contentores
Na sequência de um ano em que o Porto de Leixões ultrapassou pela primeira vez a
barreira dos 500 mil TEU, com um crescimento de 6,4%, e dada a conjuntura, não seria
de esperar o desempenho tão bom em 2012. O novo máximo de 632.666 TEU
movimentados, representa um crescimento superior a 118 mil TEU, por comparação ao
valor de 2011 e uma variação de +23,1%.
Em número de contentores a taxa de crescimento foi a mesma que a verificada em
TEU. O aumento foi superior a 75 mil contentores, colocando o total do ano acima dos
400 mil contentores, pela primeira vez.
Os quadros seguintes permitem analisar a evolução anual dos contentores cheios e
vazios e por dimensão.
2012

2011

CONTENTORES

VAR. %
12/11 (Nº)

VAR. %
12/11 (TEU)

N.º

TEU

%

N.º

TEU

%

CHEIOS

285.724

455.199

70,9%

245.330

390.986

74,9%

16,5%

16,4%

VAZIOS

117.362

177.467

29,1%

82.233

123.102

25,1%

42,7%

44,2%

403.086

632.666

100,0%

327.563

514.088

100,0%

23,1%

23,1%

TOTAL

Os contentores vazios registaram uma taxa de crescimento bastante superior à dos
contentores cheios, tanto em número como em TEU. Assim, o rácio cheios/vazios, em
TEU, apresenta em 2012 um valor de 2,6, quando no ano anterior se havia aproximado
dos 3,2.
2012

DIMENSÃO DOS CONTENTORES

2011

VAR. %
12/11

N.º

%

N.º

%

CONTENTORES DE 20'

175.176

43,5%

141.749

43,3%

23,6%

CONTENTORES DE 40'

214.975

53,3%

177.325

54,1%

21,2%

12.935

3,2%

8.489

2,6%

52,4%

403.086

100,0%

327.563

100,0%

23,1%

CONTENTORES COM OUTRAS DIMENSÕES
TOTAL

Por dimensão, os contentores de 40 pés tiveram uma variação inferior à dos de 20
pés mas registaram o maior crescimento, em termos absolutos. Em termos relativos, o
maior crescimento pertenceu aos contentores de outras dimensões.
Na composição por dimensões, os contentores de 40 pés diminuíram ligeiramente o
seu peso relativo no total do movimento, permanecendo ainda assim maioritários ao
representarem mais de 53% dos contentores que passaram por Leixões.
O próximo gráfico permite observar a repartição do movimento de contentores
pelos diferentes terminais.
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MOVIMENTAÇÃO DE CONTENTORES
350.000
293.477

Nº de Contentores

300.000
235.579

250.000
200.000
150.000

108.930

91.570

100.000
50.000

414

0

679

2011

2012

Terminal Contentores Norte

Terminal Contentores Sul

Cais Convencionais

O elevado crescimento registado no movimento de contentores deve-se à boa
performance de ambos os terminais de contentores. O Terminal de Contentores Sul
(TCS) que registou um incremento na movimentação de quase 58 mil contentores,
correspondendo a uma variação de +24,6%. O Terminal de Contentores Norte (TCN)
movimentou mais 17.360 contentores que no ano anterior, obtendo um crescimento de
19%.
O Terminal de Contentores Sul que tinha em 2011, aproximadamente 72% do
movimento total, aproximou-se dos 73%, enquanto o Terminal de Contentores Norte
perdeu 1 P.P., em termos relativos, fixando-se nos 27%.
Nos Terminais Convencionais verificou-se um forte incremento do movimento de
contentores (+64%), continuando com uma importância relativa no movimento total
praticamente insignificante (0,2%).
Os portos do continente registaram um aumento de 8,8% no tráfego de contentores,
tendo sido movimentados um pouco mais de 1,7 milhões de TEU. O movimento global
cresceu 141 mil TEU.

MOVIMENTO DE CONTENTORES NOS PORTOS DO CONTINENTE
2012

2011

PORTOS
1000 TEU
LEIXÕES
FIGUEIRA DA FOZ
LISBOA
SETÚBAL
SINES
VIANA DO CASTELO
TOTAL

%

1000 TEU

%

VAR. %
12/11

633

36,33%

514

32,13%

23,07%

20

1,14%

19

1,19%

4,35%

486

27,90%

542

33,86%

-10,36%

49

2,83%

77

4,82%

-36,01%

553

31,76%

447

27,96%

23,59%

1

0,04%

1

0,04%

5,38%

1.741

100,00%

1.600

100,00%

8,82%
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Em 2012 o Porto de Leixões subiu à primeira posição, na tabela do movimento de
contentores.
Sines acompanhou Leixões em termos de crescimento relativo e posicionou-se no
segundo lugar da tabela. Lisboa e Setúbal perderam 56 mil e 28 mil TEU, com variações
de -10,4% e -36%, respetivamente.
Leixões tornou-se o porto mais importante no tráfego de contentores, aumentando
a sua quota em 4.2 p.p., para 36,3% do total.
Sines aproximou-se dos 32% de quota, e Lisboa cedeu 6 p.p., fixando-se nos 27,9%,
descendo da primeira para a terceira posição dos maiores portos de contentores.
Setúbal também perdeu importância e tem agora 2,8% do movimento de contentores.

Movimento de Passageiros
nº passageiros
MOVIMENTO DE PASSAGEIROS

2012

VAR. %
12/11

2011

DESEMBARQUE

686

195

251,79%

EMBARQUE

240

281

-14,59%

74.687

41.353

80,61%

TOTAL GLOBAL

75.613

41.829

80,77%

Nº DE NAVIOS

70

56

25,00%

TRÂNSITO

Este foi o primeiro ano em que se pode observar a impacto da entrada em operação
do novo cais de cruzeiros. Em 2012 registou-se um movimento de 76.613 passageiros.
O aumento do número de passageiros foi quase 34 mil, representando um crescimento
de 81%.
A esmagadora maioria dos passageiros que passaram por Leixões, fizeram-no em
trânsito. Ainda assim deve ser destacado o grande crescimento do número de
passageiros que desembarcaram.
Em 2012, escalaram Leixões um total de 70 navios de passageiros, mais 14 que no
ano anterior. Verificou-se, igualmente, um crescimento acentuado da dimensão dos
navios, tendo o GT médio aumentado 43% em comparação com o ano anterior. Em
termos de arqueação bruta os navios de passageiros passaram a representar 11,2% GT
total, uma evolução de 4,5 p.p., por comparação aos 6,7% obtidos no ano anterior.
Comparando o tráfego de passageiros com os mais diretos concorrentes, o Porto de
Leixões merece destaque pelo grande crescimento. Vigo registou um movimento
inferior ao do ano anterior.
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nº passageiros
PORTOS

2012

2011

VAR. %
12/11

75.613

41.829

80,77%

LISBOA

522.604

502.644

3,97%

VIGO

240.352

252.829

-4,93%

LEIXÕES

Porto de Pesca
A descarga de pescado em Leixões e na Afurada ascendeu, em 2012, a 24.622
toneladas, que, por comparação às 29.108 toneladas do ano anterior, representa uma
variação de -15%.
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5. Sistemas de Informação
Neste exercício foi fortemente incrementado o esforço de atualização das vertentes
diretamente relacionadas com a área de negócio, em equilíbrio com as referentes à
capacitação de gestão interna da APDL.

Deu-se continuidade à participação de Leixões no desenho e construção da Janela
Única Logística, através da participação ativa no Projeto MIELE (Multimodal
Interoperability E-services for Logistics and Environment sustainability).

Neste contexto, as principais linhas estratégicas e ações prosseguidas foram:
 Vetor de IT Governance


Executou-se o plano de implementação do projeto Centro de Serviços, através
da definição dos novos processos de gestão, com o objetivo de atingir a
certificação ISO 20000.



Operacionalizou-se um serviço de prevenção 24x7 de primeira linha, para os
sistemas de informação críticos à operacionalidade do Porto de leixões.



Iniciou-se um novo modelo de governação na Direção, baseado nos princípios
da gestão matricial balanceada.



Confirmou-se o rigoroso cumprimento das regras de licenciamento de
software, em particular do software Microsoft, com recurso a um processo de
auditoria Software Asset Management.



Manteve-se a exigência orçamental nos custos de exercício dos Sistemas de
Informação.



Melhoraram-se os níveis de execução do Plano de Investimentos.

 Vetor de Infraestruturas e continuidade de negócio


Relativamente à reformulação das Salas de Sistemas, em particular da Sala de
Sistemas da Portaria, os projetos das diversas especialidades decorreram de
acordo com o previsto e foi contratualizado com o Uptime Institute, a revisão
destes mesmos projetos já em fase de design, com vista à certificação como
TIER III por este organismo internacional.



Procedeu-se à substituição do sistema de filtragem de spam de e-mail, visando
a sua atualização tecnológica para garantir melhores taxas de deteção e anular
a necessidade de intervenção manual da equipa do suporte, com claros ganhos
de produtividade para os utilizadores em termos de qualidade de serviço e
tempo de resposta.



Decorreu durante este ano o processo de compra com vista à reformulação
tecnológica da rede informática, visando a substituição dos core-switch, de
uma parte significativa dos switches de acesso e das redes wireless na APDL e
na APVC. Foram também iniciados os trabalhos de construção civil que irão
permitir a ligação em fibra ótica do Edifício Principal ao Edifício dos Pilotos, o
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que trará um significativo incremento da largura de banda disponível neste
serviço.


Foi adquirido um sistema de prevenção de intrusão, objetivando um
complemento dos sistemas de segurança dos sistemas de informação da APDL,
em particular das redes de comunicações.



Foi contratado um novo link de comunicações de dados de 100 Mbit/s,
simétrico. Este novo link incrementou a largura de banda agregada de 20
Mbit/s para 120 Mbits/s, tendo esta medida contribuído muito
significativamente para o desempenho da PCOM e para a qualidade do serviço
prestado, resultando num incremento de 500% na largura de banda agregada
disponível.



O processo de abate de servidores obsoletos e consequente substituição ou
virtualização desenvolveu-se a muito bom ritmo, prevendo-se a sua conclusão
em 2013, após o arranque da JUP2.



Foram igualmente contratadas duas máquinas virtuais na cloud pública do
operador Refer Telecom, visando a instalação dos sites da APDL e APVC.



A atualização tecnológica e uniformização do parque de microinformática foi
incrementada, resultando na substituição dos equipamentos em vários serviços
e na troca da totalidade dos monitores.

 Vetor de Sistemas de Negócio


Iniciou-se o processo de atualização tecnológica dos servidores de controlo do
video-wall, com vista à adoção de tecnologia MPEG4 e H.264 nas novas
câmaras de CCTV.



Foi prosseguido um forte empenhamento na adequação da plataforma JUPv2 a
Leixões, através de um apreciável esforço de teste da plataforma com cerca de
500 casos reais, de forma a potenciar uma entrada em produção com um
mínimo de situações disfuncionais.



Embora tendo sido um longo processo, com cerca de 3400 situações
disfuncionais detetadas, foram estabelecidos indicadores que permitiram
acompanhar a convergência do mesmo com os objetivos fixados, conforme se
espelha no gráfico seguinte.
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Este esforço sobre a JUPv2 foi ainda acompanhado por trabalhos
complementares de reestruturação da plataforma tecnológica de base, de
forma a permitir uma base adequada para as evoluções e desafios futuros que
impendem sobre esta vertente.



Foram ainda desenvolvidos esforços, designadamente na área de informação
de gestão, de forma a garantir que, com a entrada em produção da JUPv2, não
se verifique qualquer descontinuidade nas obrigações e serviços prestados pela
APDL.



Realça-se o excelente comportamento verificado no subsistema da Portaria
Principal do Porto de Leixões (3PL), que contribuiu positivamente para uma
resposta adequada ao desafio de incremento de carga com picos de cerca de
45%, na sequência das greves verificadas na generalidade dos portos nacionais.

 Vetor de Sistemas Internos


Projeto GESDOC

Foi adquirido o produto Iportaldoc em fevereiro de 2012 para dar resposta a
necessidades de gestão documental, arquivo e circulação de documentos
empresariais.
O projeto GESDOC, materializa-se assim por recurso às ferramentas
informáticas Iportaldoc, Iportaldoc light, Ipbrick, Exchange, e integração com as
impressoras/digitalizadoras Ricoh.



Iportaldoc:
ferramenta usada para arquivo de documentos e
parametrização de fluxos de trabalho sobre os documentos



Iportaldoc light:
plataforma para acessos externos (por exemplo
clientes de faturação eletrónica) a documentos da APDL
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IPbrick:
sistema de suporte ao iportaldoc para gestão de
funcionalidades a mais baixo nível (integração com AD, integração com
email, etc…)



Exchange server:
para captura automática de emails de caixas
individuais e de grupo



Digitalizadoras:
digitalização de documentos na secretaria-geral e
centro de assistência e integração automática com o iportaldoc

Este projeto entrou em produção no início de maio de 2012 e o seu focus residiu
nos seguintes fluxos e componentes:


Correspondência Geral
Envio/receção de cartas, ofícios e outros documentos
Receção de emails (por captura automática ou por redireccionamento de
emails para o iportaldoc)
Arquivo manual de documentos da plataforma Vortal



Arquivo de documentos por direção
Cada direção passou a ter um local específico para arquivo de
documentos, dentro do Iportaldoc



Arquivo de publicações / Biblioteca



Qualidade
Implementação do repositório de arquivo de documentos e respetivos
fluxos de aprovação
Fluxos de reclamações de âmbito geral e de faturas, conforme aprovado
pelo SGQ.



Fluxos de trabalho específicos
Conferência de faturas de fornecedores
Produção e circulação de Informações de Serviço
Produção e aprovação de ofícios

Os trabalhos de consolidação da solução nos meses seguintes passaram por:


Levantamento e seleção de requisitos de ergonomia do iportaldoc
(implementada a primeira fase).



Analisar a viabilidade da integração com SAP de forma a melhorar a
eficiência dos seguintes processos:
o

Conferência de faturas de fornecedores e aprovação do
pagamento em GESDOC (com automatismo de aprovação em
SAP)
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o

Faturas a clientes originadas em SAP e integradas em GESDOC,
por recurso a webservices (viabilidade assegurada em 2012)

o

Faturação eletrónica (a clientes):


Assinatura digital dos documentos



Disponibilização de plataforma aos clientes para acesso
externo às suas faturas

Os trabalhos de faturas a clientes e faturação eletrónica foram parcialmente
realizados em 2012 (cerca de 80% do trabalho).
No que diz respeito à temática da gestão de expediente e contratação, foram
analisados os primeiros procedimentos de contratação pública (ajustes diretos
simplificados e ajustes diretos) e desenhados os respetivos fluxos.
A área das compras começou a organizar-se em torno do arquivo documental
do GESDOC, implementando pastas de processos, anexação e associação de
documentos e tramitação documental, por esta via.
Foi desenhado o fluxo para a produção e aprovação de minutas de contratos.


Projeto Evolução do ERP
Em 2012 este projeto teve como principais ações:





Implementação de registo de serviços complexos por recurso a
templates de Excel (por exemplo para faturas de telecomunicações, Galp
Frota), o que permitiu uma redução de 50% no tempo de processamento
das faturas, segundo inquérito realizado junto dos utilizadores;



Implementação de fichas de projeto por recurso a templates de Excel,
que permitirá futuramente dinamizar e incorporar a informação de
gestão dos projetos, em SAP, o mais cedo possível, com impactos
significativos na melhoria da previsão de tesouraria;



Implementação de práticas de transparência e rigor na gestão da
contratação pública, por aplicação dos CPV, em SAP, para identificar
univocamente os objetos de compra evitando assim a ultrapassagem de
limiares de contratação por fornecedor.



Implementação do conceito da conta certa, para os clientes da Janela
Única Portuária, com ganhos de produtividade, no destino, nos
processos de conferência de faturas.



Atualização dos níveis de patching do ERP e subsistemas, de forma a
permitir a introdução das evoluções legais relativas ao SAFT e alterações
legislativas

Projeto Sistema de Informação Geográfica:

Foi efetuada uma análise de viabilidade da evolução deste subsistema, tendo
resultado a consolidação de uma especificação para ser dada sequência em 2013.
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 Projetos Comunitários
Com o objetivo de preparar o enquadramento de Leixões em sistemas mais
vastos, designadamente a sua integração eficiente na Rede Pública de Serviços
Logísticos, foi prosseguida com a APL e o IPTM a participação ativa no Projeto
MIELE (Multimodal Interoperability E-services for Logistics and Environment
sustainability).
O projeto, coordenado pela RINA (Registro Italiano Navale - Génova), integra
também os portos de Gijón, Valência, Barcelona, com participação do Chipre
(Limassol) e da Alemanha (Willenmshaven).
Este projeto procurará aplicar às redes de serviços logísticos de grande
capacidade as boas práticas de outros setores de atividade, como é o caso das redes
de Correio Expresso ou das plataformas de contratação de Serviços de Mobilidade,
formalizando uma rede pública de serviços logísticos, na qual se insere o nó porto.
Na sequência dos trabalhos desenvolvidos no exercício anterior, em 2012 o
projeto foi objeto de uma apreciação por um Peer Review Group (PRG), constituído
por personalidades europeias notáveis no setor, tendo recebido deste uma
avaliação muito positiva e um conjunto de recomendações para o trabalho futuro.
Neste exercício foram então incorporadas as recomendações do PRG e
estabelecida uma estratégia consistente para os trabalhos a desenvolver durante
2013, indicada na figura seguinte.

Estabeleceu-se como objetivo do projeto fixar a sua intervenção num nível préconcorrencial, em estreita articulação com o Ecossistema de Transportes da
Associação ITS Portugal.
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Assim, o piloto a desenvolver para a JUL (Janela Única Logística) permitirá
estabelecer, demonstrar e testar um conjunto de soluções e especificações que
permita o surgimento, nos anos de 2014 e seguintes, de soluções concorrenciais, à
semelhança das plataformas de mobilidade existentes (Booking.com, Kayak.com,
EDreams.com, …).
Esta intervenção pré-concorrencial conta com a colaboração estreita da
Comunidade Científica e Tecnológica, designadamente da PGB (Porto Business
School), INESC Porto e ISEL, este último como pólo dinamizador da ligação ao
Ecossistema de Transportes.
Neste exercício concluiu-se igualmente a especificação dos trabalhos a contratar
em 2013.
Após final do projeto (31 de dezembro de 2013), serão acompanhadas outras
ações que tenham como objeto o desenvolvimento de plataformas concorrenciais.

Recordam-se os temas e objetivos formais do projeto:


Elaboração de um piloto nas relações B2A e A2A, em torno da
Declaração de Resíduos, da Declaração HAZMAT e Declaração ISPS,
experimentando soluções para a formalização do espaço único marítimo
europeu;



Construção da plataforma PCS (Port Community System), para
incremento da eficiência da interoperabilidade do nó porto na rede
pública de serviços logísticos, colapsando a complexidade natural dos
seus processos;



Construção do embrião da plataforma JUL (Janela Única Logística), à
semelhança de outros casos de sucesso, como é o caso do booking.com,
edreams.pt ou kayak.com, potenciando assim as normas e arquiteturas
de interoperabilidade, principalmente as emergentes da rede PEPPOL e
Projeto e-Freight, visando a cobertura de serviços D2D (porta-a-porta) às
mercadorias;



Assessoria às atividades a decorrer nos sistemas e organizações dos
stakeholders que participam no projeto, face à projeção de novas formas
de fazer negócio;



Conceção, construção e experimentação de um critério de avaliação do
impacto ambiental das cadeias que se formalizam na rede, de forma a
permitir quantificar e incorporar esses custos no custo dos produtos
transacionados;



Disseminação do projeto e dos seus resultados, preparando os passos
futuros nesta temática.

Estes trabalhos decorrerão até final de 2013, incluindo a avaliação dos seus
resultados através da experimentação de casos piloto.
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6. Recursos Humanos
6.1. Políticas e principais indicadores
Integrando a APDL o setor empresarial do Estado (SEE), a gestão de recursos
humanos foi determinada pelas políticas aplicáveis, nesta matéria, a todas as empresas
públicas, designadamente nos domínios do estatuto remuneratório, formação e
valorização profissional, avaliação do desempenho e reconhecimento do mérito, tendose cumprido, escrupulosamente, com as determinações constantes da LOE 2012 e
demais disposições legais e orientações governamentais sobre a gestão de pessoal nas
empresas públicas

Sem prejuízo de implementação das medidas de contenção de custos e como forma
de garantir a manutenção de elevados padrões de eficiência, desenvolveu-se junto de
todos os colaboradores uma política de motivação, envolvimento e proximidade,
condição necessária para manter, ou até melhorar, o bom clima laboral existente,
absolutamente necessário para garantir os bons resultados operacionais e o reforço da
marca Porto de Leixões.

Neste sentido, concluiu-se o processo de definição e implementação de um
“Modelo de Liderança” na empresa, que envolveu todas as chefias e, até, os mestres de
tráfego local enquanto responsáveis por unidades marítimas e respetivas tripulações,
para além de um intensivo programa de formação e valorização profissional, por forma
a concretizar uma política de aposta nos recursos humanos da empresa como um
capital de futuro, indispensável ao sucesso da empresa.

Paralelamente consagrou-se o projeto/concurso interno de “Novas Ideias”, através
do qual todos os colaboradores (as) foram desafiados a apresentar propostas
inovadores que contribuam para melhoria da eficiência de todos os serviços, em áreas
como a simplificação e desmaterialização dos processos internos, novos serviços e
plano de comunicação interna e externa.

O conjunto destas iniciativas e a manutenção de uma politica de transparência,
proximidade e diálogo com todos os colaboradores e suas estruturas sindicais,
permitiu manter e incentivar um clima de motivação, disponibilidade e envolvimento
na prossecução dos objetivos estratégicos da empresa.
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QUADRO DE PESSOAL – 31 DE DEZEMBRO
2012

2011

EFETIVOS

209

211

h

133

135

m

76

76

ATIVOS

212

214

h

136

138

m

76

76

VAR. %
-0,95%

-0,93%

Efetivo – Trabalhador com vínculo permanente à Empresa
Ativos – Totalidade dos recursos humanos disponíveis.

A estabilidade do quadro de pessoal tem sido uma constante nos últimos anos, que
se manteve em 2012.
NÍVEIS DE HABILITAÇÕES
2012

2011

VAR. %

ENSINO BÁSICO

61

63

-3,17%

H

49

51

M

12

12

ENSINO SECUNDÁRIO

56

55

H

23

22

M

33

33

ENSINO SUPERIOR POLITÉCNICO

11

11

H

10

10

M

1

1

ENSINO SUPERIOR UNIVERSITÁRIO

84

85

H

54

55

M

30

30

1,82%

0,00%

-1,18%

A aposta na valorização dos recursos humanos da empresa, quer pela via da
formação profissional, quer pela via do ensino oficial, traduz-se no facto de 40% dos
trabalhadores possuírem atualmente habilitação ao nível de licenciatura, verificando-se
ainda um crescente de situações em que os colaboradores prosseguem os seus estudo e
adquirem o grau de mestre nas diversas áreas de especialização.
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ATIVOS POR ÁREAS OPERACIONAIS
2012

2011

VAR. %

OPERAÇÕES PORTUÁRIAS, SEGURANÇA E AMBIENTE

91

91

0,00%

h

78

78

m

13

13

OBRAS E INFRAESTRUTURAS

31

31

h

24

24

m

7

7

LOGÍSTICA E INFORMÁTICA

15

15

h

10

10

m

5

5

11

12

h

3

4

m

8

8

GESTÃO E SERVIÇOS DE APOIO

64

65

h

21

22

m

43

43

TOTAL

212

214

h

136

138

m

76

76

COMERCIAL E GESTÃO DOMÍNIO PÚBLICO

0,00%

0,00%

-8,33%

-1,54%

-0,93%

Cerca de 43% do ativo de pessoal está afeto às áreas operacionais, sendo de
destacar um cada vez maior número de mulheres no desempenho de atividades
normalmente vocacionadas para os homens, designadamente no setor do controlo da
navegação e mercadorias.
REGIME DE TRABALHO
2012

2011

VAR. %

HORÁRIO NORMAL FIXO

56

56

0,00%

HORÁRIO DE TURNO

18

15

20,00%

ISENÇÃO DE HORÁRIO DE TRABALHO

138

143

-3,50%

Os serviços operacionais da APDL garantem a plena operacionalidade do Porto de
Leixões durante 24 horas/dia e 365 dias/ano, o que implica a afetação, em regime de
permanência, de trabalhadores a vários serviços, de que se destaca o setor das
Operações Marítimo – Portuárias e de Segurança da Navegação, que incluiu o serviço
de Pilotagem e do Vessel Traffic Services - “VTS”.
A plena operacionalidade dos serviços implica, face ao reduzido número de
pessoal, que todos os trabalhadores dos serviços marítimos e apoio à segurança e
controlo da navegação estejam integrados em regimes de trabalho de turno e/ou IHT.
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A consagração destes regimes de trabalho, permitem uma prestação de serviço
contínua, minimizando o número de trabalhadores, ajustando-se os seus horários de
trabalho às efetivas necessidades operacionais.

Taxa de Absentismo

TAXA DE ABSENTISMO

2012

2011

VAR.%

5,35%

5,44%

-1,65%

(Total horas ausência/potencial máximo trabalho*100)
No ano de 2012 houve uma ligeira diminuição da taxa de absentismo em
consequência de se ter verificado uma redução do número de dias de ausência ao
abrigo do regime de proteção da parentalidade.

Gastos com o Pessoal
2012
GASTOS COM PESSOAL

10.439.361

2011
10.144.402

VAR. %
2,91%

UNID: EUROS

O aumento dos gastos com pessoal resulta da reposição do pagamento dos
subsídios de férias aos colaboradores em 2013, na sequência da decisão do Tribunal
Constitucional, que implica um gasto adicional para 2012 de 585 mil euros. Isolando
este efeito, os impactos resultantes da aplicação das medidas impostas no âmbito do
Programa de Assistência Económica e Financeira ao país, fundamentalmente a
suspensão de pagamento dos subsídios de férias e de Natal de 2012 a todos os
colaboradores, traduziu uma redução das remunerações base em cerca de 9%.
Adicionalmente, referimos que houve o reconhecimento de um gasto, no montante de
595 milhares de euros, referente ao valor estimado das indemnizações a pagar

decorrentes do regime de incentivo à aposentação antecipada de trinta trabalhadores da
APDL, cuja produção de efeitos apenas ocorrerá nos próximos anos.

6.2. Estrutura de Gastos com Pessoal
A estrutura de gastos com o pessoal integra dois segmentos significativos –
remunerações certas e permanentes, incluindo os encargos obrigatórios, e o apoio
social prestado ao nível da proteção na doença e prestações sociais para a infância e
educação dos filhos dos trabalhadores, em idade escolar.

A Politica de Responsabilidade Social da empresa no que concerne à proteção na
doença e apoio à educação dos trabalhadores e aposentados, e seus filhos em idade
escolar, sempre pautada pelo rigor e contenção dos custos associados, tem-se
demonstrado essencial para a captação e fidelização de quadros técnicos de
reconhecida competência e a implementação de modelos de gestão de pessoal
plenamente adequados às necessidades operacionais do Porto de Leixões e elevados
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padrões de motivação e envolvimento nos desafios de sustentabilidade económica,
social e ambiental que se colocam.

O agravamento da rubrica de prestações sociais resulta, exclusivamente, da
alteração do sistema de pagamento referente ao ano escolar de 2012/2013, pois os
apoios referentes a este ano escolar foram pagos em dezembro de 2012 e não em janeiro
de ano seguinte, como era o critério até então aplicado.

REMUNERAÇÕES E ENCARGOS

(1)

REMUNERAÇÕES DOS CORPOS SOCIAIS
REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES

2012

2011

9.643.461

9.107.550

5,88%

220.619

251.313

-12,21%

5.031.323

5.006.371

0,50%

80.979

91.553

-11,55%

325.993

368.242

-11,47%

1.017.757

1.050.299

-3,10%

507.531

515.119

-1,47%

TRABALHO EXTRAORDINÁRIO
SUBSÍDIO DE TURNO
SUBSÍDIO I.H.T.
OUTRAS REMUNERAÇÕES
PENSÕES

VAR. %

22.483

24.523

-8,32%

INDEMNIZAÇÕES

594.604

0

-

OUTROS CUSTOS COM PESSOAL

476.510

437.605

8,89%

1.365.662

1.362.525

0,23%

663.211

914.833

-27,50%

DESPESA NO EXERCÍCIO (ATIVOS)

167.846

167.671

0,10%

RESPONSABILIDADES FUTURAS

495.365

747.162

-33,70%

132.689

122.019

8,75%

130.299

121.182

7,52%

2.390

837

185,89%

10.439.361

10.144.402

2,91%

ENCARGOS S/ REMUNERAÇÕES
APOIO NA DOENÇA

PRESTAÇÕES SOCIAIS
DESPESA NO EXERCÍCIO (ATIVOS)

(2)

(3)

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

MASSA SALARIAL

MASSA SALARIAL

2012

2011

7.266.640

7.345.743

VAR. %
-1,08%

UNID: EUROS

A massa salarial agrega a totalidades das rubricas remuneratórias dos
trabalhadores e membros dos órgãos sociais, refletindo a redução de 1,08%,
fundamentalmente, o não pagamento dos subsídios de férias e Natal em 2012 (apesar
de contar com o gasto do subsídio de férias a ser pago em 2013).

6.3. Saúde Ocupacional
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EXAMES MÉDICOS
2012

2011

VAR. %

EXAMES PERIÓDICOS OBRIGATÓRIOS

207

208

-0,5 %

EXAMES DE ADMISSÃO E OCASIONAIS

30

34

-11,8 %

Manteve-se o princípio de obrigatoriedade de exame médico anual para todos os
trabalhadores, bem como os exames ocasionais prévios à mudança de funções ou a
seguir a situações de ausência prolongada.

SINISTRALIDADE
2012

2011

VAR. %

COM INCAPACIDADE TEMPORÁRIA

11

5

120,0 %

SEM INCAPACIDADE

0

0

0,0%

TOTAL

11

5

120,0 %

Desenvolvendo a empresa uma atividade operacional com significativo grau de
perigosidade (serviços marítimos e pilotagem), a verificação de pequenos acidentes,
sem fixação de IPP (Incapacidade Permanente Parcial), é uma circunstância que tem
que se considerar normal, e que foi agravada pela ocorrência em 2012 de 1 acidente de
trajeto (“in itinere”) e outro nos serviços de apoio administrativo.

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA

ÍNDICE DE FREQUÊNCIA

2012

2011

VAR. %

29,82

14,67

103,3 %

Nota: Quantifica o número de acidentes com baixa por cada milhão de horas de trabalho de exposição ao risco

O agravamento deste índice resulta diretamente do aumento do número de
acidentes ocorridos em 2012

ÍNDICE DE GRAVIDADE

ÍNDICE DE GRAVIDADE

2012

2011

VAR. %

2,28

0,67

240,3 %

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

Em 2012 o número de dias de baixa por acidente em serviço foi de 840, de que
resultou um agravamento do índice de gravidade da sinistralidade.
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7. Centro de Formação
No ano de 2012 houve uma forte aposta na formação e valorização profissional dos
colaboradores/as da empresa através de ações de formação concebidas e ministradas
pelo Centro de Formação, com o que foi possível manter uma politica de gestão de
recursos humanos assente em princípios de melhoria das competências e motivação
profissional a par do não agravamento de custos com a formação.
Por isso, a um aumento de formação interna de 144%, correspondeu um
agravamento de gastos de apenas 28%.
Ações externas
2011
Formandos (nº)
Horas formação
Volume Formação (h*nº
alunos)
Gastos(euros)

2012

Ações internas

▲%

2011

2012

Total

▲%

2011

2012

▲%

55

73

33%

275

542

97%

330

615

86%

786

913

16%

321

555

73%

1.107

1.468

33%

1.012

1.506

49%

1.992

4.866

144%

3.004

6.372

112%

14.161

25.061

77%

24.934

31.968

28%

39.095

57.029

46%

A atividade formativa do Centro de Formação para terceiros (parceiros do Porto de
Leixões e empresas externas) teve uma significativa redução, por força de medidas de
contenção de custos implementadas por todas as empresas ligadas ao setor, e não só.

Também a atividade desenvolvida no âmbito da politica de cooperação, isto é,
formação gratuita proporcionada a trabalhadores/as de portos nacionais e dos
PALOP´s, teve uma significativa redução ao nível do número de formandos (redução
também associada aos elevados custos de transporte), mas houve uma aposta em
formação de maior duração, pelo que se verificou um aumento de 3% no volume de
horas de formação.
Formação a terceiros
2011
Formandos (nº)

2012

▲%

Cooperação
2011

2012

Total
▲%

2011

2012

▲%

597

348

-42%

135

25

-81%

732

373

-49%

Horas formação
Volume Formação (h*nº
alunos)

2.290

1.016

-56%

205

212

3%

2.495

1.228

-51%

33.613

13.644

-59%

857

560

-35%

34.470

14.204

-59%

Custos(euros)

19.491

12.621

-35%

2.892

3.655

26%

22.383

16.276

-27%

Receitas (euros)

63.342

31.919

-50%

n.a.

n.a.

n.a.

63.342

31.919

-50%

De realçar em 2012 a realização da 2ª edição do curso pós-graduação de Gestão
Portuária, realizado em parceria coma ENIDH – Escola Náutica Infante D. Henrique,

45

que contou com 20 participantes oriundos do Porto de Leixões e de Viana do Castelo,
de empresas privadas, inscrições individuais e com particular destaque para os portos
de Angola (Luanda), Cabo Verde, Guiné e S. Tomé e Príncipe.

Prestação de Serviços
Deu-se continuidade às parcerias desenvolvidas com o IEFP – Instituto de
emprego e formação profissional, em projetos relacionados com formação modular,
dando o centro de formação apoio ao nível da disponibilização de instalações e apoio
administrativo.
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8. Área Comercial, Marketing e Cooperação
Ao longo do ano de 2012 o Porto de Leixões prosseguiu com a estratégia de
orientação para o cliente dando continuidade à sua política de marketing relacional e
fortalecendo a reputação junto dos seus múltiplos stakeholders.
Objetivando executar esta estratégia comercial, o Porto de Leixões esteve presente
na Intermodal de S. Paulo em conjunto com a Comunidade Portuária, onde teve
oportunidade de estabelecer contactos com vista à captação de novos negócios. Deu-se
ainda continuidade ao programa de visitas a clientes atuais e potenciais procurando
fomentar a relação sólida e de longo prazo já existente com os nossos parceiros
incluindo, entre outros, armadores, agentes de navegação, concessionários,
carregadores, companhias de cruzeiros, transitários e operadores logísticos.
Leixões marcou também presença nos principais eventos internacionais dedicados
à Indústria de Cruzeiros, o Cruise Shipping, em Miami, e o Seatrade Med, em
Marselha, e liderou o Projeto de Cooperação Europeu “Cruise Atlantic Europe”,
envolvendo 8 portos, que visa promover a Costa Atlântica como destino de cruzeiros.
No primeiro ano completo de atividade do novo Cais do Terminal de Cruzeiros, o
Porto de Leixões superou os seus objetivos comerciais no que respeita ao número de
passageiros e de navios, tendo registado mais de 75 mil passageiros, muito próximo do
dobro dos registados em 2011. O aumento de 81% no número de passageiros teve por
base o acréscimo do número de navios de cruzeiros recebidos e a dimensão dos
mesmos. O excecional desempenho ficou ainda marcado pela receção de seis navios em
escalas inaugurais. Tratou-se do emblemático Queen Victoria, das linhas Cunard; do
Ventura e Azura, navios de maior dimensão da companhia inglesa P&O; do Celebrity
Constellation, da companhia Celebrity Cruises da Royal Caribbean; do navio Marina
da norte-americana Oceânia Cruises; e do navio de expedições Kristina Katarina, da
Kristina Cruises.
O projeto do Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, que agrega num
mesmo espaço o Terminal de Passageiros e o Parque de Ciência e Tecnologia do Mar
da Universidade do Porto, é considerado, ao nível internacional, um verdadeiro casestudy, tendo a APDL sido convidada a participar nalguns fóruns de particular
relevância, como é o caso da Conferência Mundial da AIVP – Rede Mundial de
Cidades Portuárias, em que a APDL apresentou o projeto sob o tema “The functional
mix of the new terminal: from cruises to science”
Continuando com a aposta no relacionamento próximo com os diferentes
stakeholders e valorizando a vertente pedagógica é de realçar as 86 visitas de estudo
que Leixões acolheu, significando cerca de 4500 alunos dos mais variados graus de
ensino. Estas ações inserem-se numa política de abertura do porto ao exterior,
apostando em ações pedagógicas para valorizar, junto das camadas mais jovens, a
importância de uma infraestrutura portuária dinâmica e economicamente sustentável.
Celebrou-se pelo quarto ano consecutivo 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 mais de 15 mil visitantes que, por
várias formas, mostrou o seu agrado pela iniciativa. Este ano o programa incluiu
atuações musicais da Banda Plástica de Barcelos, da banda juvenil “DEbris” e da Banda
portuense do momento “Os Azeitonas”. O momento de maior entusiasmo foi quando
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todos foram com “Os Azeitonas” ao “Porto de Leixões ver os navios a levantar ferro”,
o seu mais recente êxito comercial e que encerrou este dia com a grande emoção.
Em dezembro teve ainda lugar uma cerimónia comemorativa da saída do contentor
de mercadorias que assinalou o novo máximo de 600.000 TEU movimentados num ano
no Porto de Leixões. O aumento de quase 100 mil TEU num único ano representa
também um novo valor recorde de crescimento no Porto de Leixões, tendo em conta
que foram necessários seis anos para passar dos 300 para os aos 400 mil TEU, três anos
para atingir os 500 mil e, agora, apenas um ano para ultrapassar a barreira dos 600 mil
TEU.
No âmbito da Cooperação, 2012 foi um ano com especial enfoque nas relações
bilaterais com entidades da CPLP – Comunidade de Países de Língua Portuguesa,
tendo Leixões recebido visitas de delegações de Angola, Moçambique, Cabo Verde,
Guiné Bissau e Brasil. Dando seguimento ao Convénio de Cooperação celebrado no
final de 2011, uma delegação do Porto de Leixões deslocou-se no início de 2012 à
Venezuela a convite da Bolivariana de Puertos (Bolipuertos), entidade gestora dos
portos naquele país. Do programa constaram visitas aos portos de La Guaira e Puerto
Cabello e ainda uma reunião de trabalho na sede da Bolipuertos. Visando dar conteúdo
ao Convénio firmado, a APDL apresentou propostas ao nível da formação profissional
e assessoria técnica em diversas áreas de atividade.
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9. Investimento
A APDL realizou, em 2012, investimentos de cerca de 21,2 milhões de euros, o que
representa uma variação de -22% face ao ano anterior. 87% do valor de investimento
realizado no exercício consubstanciou-se nos projetos da Plataforma Logística de
Leixões, do Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões e na aquisição de dois
novos rebocadores, com tração de 60 toneladas.

UNID. 1000 EUROS

ADQUIRIDO

TRABALHO PRÓPRIO
TOTAL

2012

2011

2010

21.051

26.711

59.953

177

324

62

21.228

27.035

60.015

O quadro seguinte apresenta a realização do investimento por Ação do PEDPL
– Plano Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões:

UNID. 1000 EUROS

AÇÕES/PROJETOS
PLANO ESTRATÉGICO DE DESENVOLVIMENTO DO PORTO DE LEIXÕES

2012
21.210

AUMENTO DA CAPACIDADE DE NAVEGABILIDADE DO PORTO

30

Inspeção e Ensaios

9

Nivelador de fundos

21

TERMINAL MULTIUSOS

126

Terrapleno do Terminal Multiusos

126

TERMINAL DE CRUZEIROS

5.019

Edifício do Terminal de Cruzeiros

5.019

MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE OPERACIONALIDADE DO TERMINAL PETROLEIRO

194

Equipamento de Movimentação Vertical

194

PORTARIA ÚNICA

443

Parque de Camionistas

443

ESTRUTURAÇÃO DA PLATAFORMA LOGÍSTICA

5.673

Acesso Rodoviário ao Pólo 1

1.158

Pólos 1 e 2

4.514

REABILITAÇÃO DE ESPAÇOS E EDIFÍCIOS

354

Instalações para o SEF e Postos de Controlo de Passageiros

320

Remodelação do corpo A do Edifício Central

1

Armazém da DAC

2

Reabilitação de instalações para os Marítimos

14
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UNID. 1000 EUROS

AÇÕES/PROJETOS

2012

Melhoramento da Área para a Manutenção Naval sob o VVR

4

Edifício das Obras Sociais - Conservação

13

INCREMENTO DOS ESPAÇOS DE "SOCIABILIDADE" DO PORTO

78

Edifícios do Antigo Núcleo das Oficinas da APDL

61

Núcleo da Sanidade Marítima

17

MELHORIA DOS ESPAÇOS DE FRONTEIRA E COLMATAÇÃO DE FRENTES URBANAS

12

Espaços Verdes de "amarração" da Nova Ponte Móvel

12

SEGURANÇA MARÍTIMA E PORTUÁRIA

7.797

Sistemas de Ajuda à Operação Marítima

146

Redes e Infraestruturas de Ajuda à Operação Portuária

5

Segurança Portuária

3

Trem Naval

7.265

Alargamento da VCP e Reforço do Pontão sobre o Rio Leça

341

Via Férrea na Doca 2 Norte

12

Inspeção Cais Norte da Doca 1

9

Caminho do Rolamento Doca 2 Sul

31

GESTÃO AMBIENTAL

187

Planos de Monitorização - Partículas
Mitigação de Impactos Ambientais
Projeto NOPTILUS
Sistema de Ventilação em Edifícios
Projeto NETMAR

85
4
78
16
4

SISTEMA DE INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA

30

PORTAL DO PORTO DE LEIXÕES

130

PIPe

130

PORTAL INTERNO

185

Centro de Serviços

54

Evolução do ERP

56

Gestão de Expediente e Contratação

82

SISTEMA DE INFORMAÇÃO E GESTÃO

40

GESTÃO DOMINIAL

14

Porto

14

REFORÇO DA ESTRUTURA DOS SILOS DE LEIXÕES

9

INFRAESTRUTURAS TIC

388

JANELA ÚNICA LOGÍSTICA

244

MIELE

244

NOVO TERMINAL DE CONTENTORES DO PORTO DE LEIXÕES

205

CONTINUIDADE DE NEGÓCIO

32

INVESTIMENTOS DE NATUREZA RESIDUAL E RECORRENTE
TOTAL INVESTIMENTO

17
21.228

No exercício de 2012 destacam-se como principais investimentos:
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Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

O Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões, em construção no molhe sul do Porto de
Leixões, perspetiva-se como uma obra de elevado valor arquitetónico e diversidade
funcional, objetivando criar condições para o desenvolvimento do Turismo de
Cruzeiros na Região.
O segmento de mercado do Turismo de Cruzeiros apresenta-se como um dos subsetores com maior potencial de crescimento a nível mundial, pretendendo-se com este
investimento em curso captar para o Porto de Leixões uma quota importante dos novos
navios de cruzeiros, com maior dimensão, que até aqui não podiam escalar Leixões.

A construção do Novo Terminal de Cruzeiros de Leixões compreende um novo cais
de acostagem para navios até 300 metros de comprimento, um porto de recreio com
170 lugares e uma estação de passageiros, desenvolvendo-se em duas empreitadas
principais:


As Obras Marítimas, empreitada concluída em março de 2011, englobando 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 cuja construção teve início em outubro de 2011 e
conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2014 e que, adicionalmente à
Estação de Passageiros, acolherá ainda o Centro de Ciência e Tecnologias do
Mar da Universidade do Porto, no âmbito da criação do Parque de Ciência e
Tecnologias do Mar.

O novo cais de acostagem foi inaugurado em abril de 2011 com a escala do navio
Boudica e recebeu, até ao final de 2012, 49 navios.
O investimento no Novo Terminal de Cruzeiros, num valor global elegível de 49,7
milhões de euros, terá uma comparticipação do Programa Operacional Regional do
Norte de 25,5 milhões de euros.

Estruturação da Plataforma Logística

A Plataforma Logística de Leixões destaca-se como um investimento estruturante
para o Porto de Leixões, permitindo consolidar a sua visão de “fazer do Porto de
Leixões uma referência para as cadeias logísticas da fachada atlântica da Península
Ibérica”.
Desenvolvida em dois pólos junto ao Porto de Leixões, com acesso através da
VILPL (Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões), esta plataforma contribuirá para
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atrair novos tráfegos para Leixões e para as cadeias logísticas envolventes, pelas
condições únicas que oferecerá para a fixação de pólos logísticos e de distribuição.
Esta Plataforma Logística Portuária terá a seguinte configuração:
o

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

o

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

No exercício de 2012 foram concluídos os acessos rodoviários ao Pólo 1
(empreitada cofinanciada pelo POVT – Programa Operacional de Valorização do
Território) e iniciados os trabalhos de terraplanagem no mesmo pólo.

Trem Naval

Decorrente do aumento de dimensão dos navios que escalam Leixões, tornou-se
necessário atualizar a capacidade de tração dos rebocadores ao serviço do porto.
No ano de 2012 foram entregues dois rebocadores do tipo trator, com uma força de
tração certificada de 60 toneladas, sendo o seu valor de execução de 8,3 milhões de
euros.
A aquisição destes equipamentos teve a comparticipação do POVT – Programa
Operacional de Valorização do Território.

Sistemas de Informação

No exercício de 2012 a APDL continuou a investir intensamente nas tecnologias e
sistemas de informação.
Adicionalmente ao investimento em infraestruturas TIC, salientam-se os seguintes
projetos:

o

Gestão de expediente e contratação – implementação de processos de
workflow e gestão documental para suporte de processos administrativos e de
contratação pública, desmaterializando e fiabilizando os fluxos de informação e
documental.

o

MIELE – Multimodal Interoperability E-Services for Logistics and
Environment Sustainability – o objetivo deste projeto prende-se com a
formalização de uma rede de serviços logísticos, em que o nó porto está
inserido, com a finalidade de constituir uma JUL (Janela Única Logística). O
projeto é cofinanciado no quadro do Programa Plurianual 2007-2013 para as
Autoestradas do Mar, das RTE-T (Redes Transeuropeias de Transporte).
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Projetos de I&D e Cooperação
o

No que respeita a Investigação e Desenvolvimento, a APDL integra o projeto
NOPTILUS – Autonomous, Self-learning, Optimal and Complete
Underwater System, financiado pelo 7º Programa-Quadro de I&D. Este
projeto, 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.
Os sistemas multi-AUV atuais não são ainda capazes, de uma forma
completamente autónoma, de atuar em situações reais de avaliação complexa.
Com o projeto NOPTILUS objetiva-se alcançar significativos avanços
tecnológicos que permitam que este tipo de sistema / conceito seja efetivamente
e completamente autónomo.
No Porto de Leixões decorrerá a demonstração do sistema NOPTILUS em
ambiente real, com um conjunto de AUVs em utilização contínua.

o

Projeto NETMAR - Networked systems for situational awareness and
intervention in maritime incidents. Trata-se de um projeto de cooperação
transnacional, apoiado pelo programa INTERREG – Espaço Atlântico, liderado
pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e com a intervenção
dos parceiros APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A.,
Fundación Universidade da Coruña, Portos de Galicia, Ecole Nationale
Supérieure des Techniques Avancées, University of Limerick, National
Maritime College of Ireland, UK Spill Association e Fundacion Tecnalia
Research & Innovation.
O projeto visa demonstrar, avaliar e disseminar a utilização de veículos nãotripulados (aéreos, terrestres e marítimos) e sensores de vigilância marítima,
assegurando a segurança ambiental em caso de incidente marítimo, que possa
constituir um risco para a vida humana, meio ambiente, ou atividade
económica. A utilização de veículos robotizados oferece novas possibilidades
de intervir em ambiente adverso, poluído ou perigoso, otimizando os meios de
perceção e intervenção quando utilizados em sistemas em rede. A
demonstração prática, conduzida pelos parceiros operacionais, integra três
cenários de eventual incidente: portos, estuários e zonas costeiras.

Fontes de financiamento
O investimento realizado pela empresa no decurso de 2012 foi suportado em 60%
por comparticipação comunitária e em 40% por financiamento próprio /BEI.

As candidaturas que geraram as fontes de comparticipação externas foram:
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 FEDER – POVT: Integração do Porto de Leixões nas Autoestradas do Mar
(1ª. Fase); Integração do Porto de Leixões nas Autoestradas do Mar (2ª. Fase)
 FEDER – ON.2 – O Novo Norte: Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de
Leixões;
 Programa Operacional Espaço Atlântico – Cruise Atlantic Europe
 Redes Transeuropeias de Transportes - MIELE

Os subsídios ao investimento, comunitários e nacionais, recebidos pela APDL
foram os seguintes:
UNID. 1000 EUROS

2012
POVT

9.036

ON.2 – O Novo Norte

3.654

RTE-T

145
TOTAL

12.836

A evolução recente das fontes de financiamento do investimento desenvolvido pela
APDL é apresentada no quadro abaixo:
UNID. 1000 EUROS
2012
POAT, POVT, ON.2, POPH
RTE-T

12.83 6

O.E. – CAP. 50º
BEI
FUNDOS PRÓPRIOS
TOTAL

2011

201 0

5.622

7.60 1

88

2.40 0

5.76 3

7.903

2.62 9

13.423

50.01 4

21.22 8

27.035

60.01 5
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10. Análise económica e financeira
Com inicio em 1 de janeiro de 2012, a APDL deu início à adoção da política contabilística
relativa ao reconhecimento, registo, mensuração e divulgação de bens adquiridos ou construídos
por concessionários de serviço público e por concessionários de usos privativos de bens
dominiais afetos à atividade portuária, que revertam gratuitamente no final dos respetivos
contratos. Em conformidade, pelo facto dos efeitos da adoção desta nova política serem materiais,
a mesma foi adotada com efeitos retroativos, pelo que as demonstrações financeiras do exercício
de 2011 foram reexpressas, por forma a serem comparáveis com as do exercício de 2012. Assim,
toda a análise económica e financeira apresentada abaixo inclui os efeitos da adoção desta nova
política contabilística para ambos os exercícios.

Apesar do patente clima de austeridade vivido no país, o Porto de Leixões, em
2012, volta a registar o melhor desempenho económico-financeiro de sempre, com um
Resultado Liquido de cerca de 11,9 milhões de euros, superando o valor estimado de
9,1 milhões de euros, conseguido essencialmente pelo crescimento do volume de
negócios (+7,6%) e pela significativa poupança obtida nos fornecimentos e serviços
externos (-9,6%), quando comparado com o expectável para 2012.
O sucesso da sustentada política de controlo e contenção de gastos da empresa é
notório no quadro que se apresenta, quer em termos orçamentais quer em termos
transatos, nas rubricas de fornecimentos e serviços externos (assinalando a baixa
execução das dragagens e da conservação da frota naval, face ao estimado) e gastos
com pessoal. As variações positivas registadas nas rubricas de custos das mercadorias
vendidas e mercadorias consumidas e nos outros gastos operacionais encontram-se
relacionadas fundamentalmente com acréscimo da atividade operacional verificada no
Porto e Leixões no ano em apreço.
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(1.000 EUROS)

2012

2011

Var.
2012/2011

Vendas e prestações de serviços

48.500

45.624

6,3%

45.080

7,6%

Outros ganhos operacionais

8.028

7.617

5,4%

5.243

53,1%

Ganhos operacionais

56.528

53.241

6,2%

50.323

12,3%

Custo das mercadorias vendidas e m.c.
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal

(1.474)

(1.071)

37,6%

(1.079)

36,6%

(7.184)

(7.741)

-7,2%

(7.949)

-9,6%

Demonstração de Resultados

Orçamento
2012

Desvio
Real/Orç.

(10.439)

(10.144)

2,9%

(9.952)

4,9%

Outros gastos operacionais

(3.491)

(2.806)

24,4%

(2.725)

28,1%

EBITDA

33.940

31.480

7,8%

28.618

18,6%

Margem EBITDA

70,00%

69,00%

1,0 p. p.

63,50%

6,5 p. p.

Depreciações

(17.142)

(17.564)

-2,4%

(16.636)

3,0%

Resultado operacional (EBIT)

16.799

13.916

20,7%

11.982

40,2 %

Margem EBIT

34,60%

30,50%

4,1 p. p.

26,60%

8,0 p. p.

(65)

378

-117,2%

(586)

-88,9%

Resultado antes de impostos

16.733

14.294

17,1%

11.396

46,8 %

Imposto sobre o rendimento

(4.795)

(3.462)

38,5%

(2.265)

111,7%

RESULTADO LÍQUIDO

11.939

10.832

10,2%

9.131

30,7%

Resultado financeiro

-

O EBITDA cifrou-se em 33,9 milhões de euros, muito acima dos 28,6 milhões de
euros estimados para 2012, perante o acréscimo de 1,5% da atividade
operacional do Porto de Leixões face a 2011 (tendo alcançado o máximo
histórico de toneladas movimentadas – 16,6 milhões de toneladas), aliado ao
contínuo esforço de contenção de gastos.

-

A rubrica de gastos com pessoal registou um acréscimo de 295 mil euros
quando comparado com o ano de 2011, uma vez que esta rubrica encontra-se
influenciada pelo montante de cerca de 595 mil euros relativo a incentivos à
aposentação, aprovado por deliberação do CA nº 298 de 8 novembro 2012, bem
como pela recente decisão do Tribunal Constitucional (abril de 2013) a qual
implicou a contabilização do Subsídio de Férias relativo ao ano de 2012 com um
impacto estimado de 585 mil euros.

-

Em resultado da política constante de renegociação de contratos com os
principais fornecedores e prestadores de serviços, os gastos de subcontratação,
de vigilância e segurança, de amarração e de consultoria registaram
decréscimos face ao ano de 2011. Contudo, os gastos relativos a eletricidade e
combustíveis apresentaram um desempenho negativo, face ao aumento de
preços das matérias-primas em apreço, para além do efeito
quantidade/consumos dos concessionários perante o acréscimo da atividade
operacional no ano de 2012.

-

A Margem do EBITDA, cresceu 1 ponto percentual, face a 2011, influenciada
pelos ganhos operacionais que atingiram, em 2012, 56,5 milhões de euros,
superando igualmente o valor estimado de 63,5%.
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-

Em 2012, o montante de depreciações foi de 17 milhões de euros, representando
um decréscimo de 2,4% relativamente ao ano anterior, sendo de realçar que 1,3
milhões de euros respeitam a depreciações relacionadas com o reconhecimento
dos bens das concessões.

-

Assim, o EBIT cresceu expressivamente para 16,8 milhões de euros e a respetiva
margem atingiu 34,6%, um crescimento de 4,1 pontos percentuais face a 2011 e
8,0 pontos percentuais acima do projetado para 2012.

-

Os Resultados Financeiros apresentaram-se, em 2012, negativos face aos gastos
de financiamento advindos do primeiro, e único desembolso à data, do
empréstimo do BEI (Banco Europeu de Investimentos), os quais não são
passíveis de ser cobertos pelos juros provenientes dos excedentes de tesouraria
da APDL aplicados no Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Publica –
IGCP, em virtude das baixas taxas de remuneração obtidas.

-

Os Resultados Antes de Impostos (RAI) atingiram os 16,7 milhões de euros em
2012, traduzindo um acréscimo de 17,1% face a 2011.

No quadro seguinte, apresenta-se a evolução das Prestações de Serviços, que
incorporam o desempenho da atividade operacional do Porto de Leixões, perante o
crescimento de 1,5% do movimento de mercadorias, sendo que as exportações
apresentaram um forte crescimento de +23,3% face a 2011, permitindo reforçar o peso
das exportações no total das mercadorias movimentadas em Leixões, para 40,3% (+6,6
p.p. do que no mesmo período de 2011).
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(1.000 EUROS)

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
SERVIÇOS PRESTADOS AO NAVIO

2012

Var.
2012/2011

2011

Orçamento
2012

Desvio
Real/Orç

12.299

12.671

-2,9%

11.913

3,2%

TUP-Navio

4.328

4.476

-3,3%

4.105

5,4%

Serviço de Pilotagem

3.002

2.995

0,2%

2.990

0,4%

Serviço de Reboque

3.371

3.291

2,4%

3.176

6,1%

Uso de Equipamento Marítimo

356

612

-41,9%

359

-0,9%

Serviço de Amarração

724

715

1,2%

690

5,0%

Outros

519

581

-10,7%

592

-12,4%

SERVIÇOS PRESTADOS À CARGA

5.175

4.875

6,2%

4.765

8,6%

TUP-Carga

4.250

4.128

3,0%

3.985

6,7%

925

747

23,8%

781

18,5%

26.664

24.650

8,2%

24.534

8,7%

6.341

6.354

-0,2%

6.341

0,0%

15.209

13.199

15,2%

13.371

13,7%

Terminal de Carga Geral e Granéis

3.190

3.259

-2,1%

3.253

-1,9%

Terminal de Cimentos

1.118

1.050

6,5%

1.123

-0,5%

Outras Concessões

806

788

2,3%

445

81,0%

USO DOMINIAL

1.072

1.180

-9,1%

1.490

-28,1%

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS DIVERSOS

3.290

2.248

46,3%

2.378

38,4%

48.500

45.624

6,3%

45.080

7,6%

Outros
CONCESSÕES
Terminal Petroleiro
Terminal de Contentores

TOTAL

Na prestação de serviços ao navio realça-se o contínuo bom desempenho dos
serviços de pilotagem, reboque e amarração, diretamente correlacionado o aumento do
GT médio, enquanto que a receita advinda da tup-navio verifica uma diminuição de
3,3% face a 2011, uma vez que o tempo médio de estadia dos navios em porto
(nomeadamente dos navios-tanque e graneleiros) também apresentou uma descida de
1,4% face a 2011.
No que diz respeito aos serviços prestados à carga, o aumento verificado no
movimento de mercadorias - destaque para o novo máximo histórico de 633 mil TEU
em Leixões - explica o ganho verificado, quer em termos previsionais, quer face ao ano
transato (respetivamente de 6,2% e de 8,6%), dissipando-se o efeito da potencial
diminuição de receita, em consequência da redução de 10% da tarifa de tup-carga nos
meses de novembro e dezembro de 2012.
Relativamente às concessões, evidencia-se o bom desempenho do Terminal de
Contentores, proveniente do acréscimo do movimento de mercadorias observado neste
segmento de mercado. A receita proveniente do Terminal Petroleiro e Oceânico de
Leixões apresentou um pequeno decréscimo face ao ano de 2011, diretamente
relacionado com o menor movimento de granéis líquidos (-6,1% em comparação com o

58

ano de 2011) influenciado pela paragem da refinaria em novembro. O Terminal de
Carga Geral e Granéis Sólidos de Leixões denotou uma descida de receita de 69 mil
euros face a 2011 refletindo a descida do movimento de toneladas operado nesse
terminal.
O Balanço, elaborado de acordo com as Normas Contabilísticas e de Relato
Financeiro (NCFR), é apresentado de seguida espelhando a evolução ocorrida na
situação patrimonial e financeira:
(1.000 EUROS)
2012

2011

SITUAÇÃO PATRIMONIAL

Var. 2012/2011
1000 euros

%

1000 euros

%

384.481

89,8%

371.006

91,9%

3,6%

315.304

73,7%

310.556

76,9%

1,5%

Participações financeiras - MEP

5.305

1,2%

5.315

1,3%

-0,2%

Ativos por impostos diferidos

20.135

4,7%

20.373

5,0%

-1,2%

Outros ativos não correntes

43.736

10,2%

34.762

8,6%

25,8%

43.481

10,2%

32.836

8,1%

32,4%

Clientes

4.031

0,9%

4.480

1,1%

-10,0%

Outras contas a receber

1.882

0,4%

1.463

0,4%

28,6%

Caixa e depósitos bancários

34.997

8,2%

26.156

6,5%

33,8%

Outros ativos correntes

2.571

0,6%

737

0,2%

248,8%

TOTAL DO ATIVO

427.962

100,0%

403.842

100,0%

6,0%

CAPITAL PRÓPRIO

315.391

73,7%

302.864

75,0%

4,1%

PASSIVO NÃO CORRENTE

101.033

23,6%

91.877

22,8%

10,0%

PASSIVO CORRENTE

11.538

2,7%

9.100

2,3%

26,8%

Fornecedores

1.529

0,4%

1.421

0,4%

7,6%

Estado e outros entes públicos

2.975

0,7%

2.647

0,7%

12,4%

Diferimentos e Outras contas a pagar

7.034

1,6%

5.033

1,2%

39,8%

427.962

100,0%

403.842

100,0%

6,0%

ATIVO NÃO CORRENTE
Ativos fixos tangíveis

ATIVO CORRENTE

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

 Seguindo a tendência dos anos anteriores, o Ativo apresenta um
crescimento expressivo de 6,0%.
 Os Ativos Fixos Tangíveis crescem, em termos líquidos, cerca de 4,7
milhões de euros em 2012, face à aquisição de terrenos para a Plataforma
Logística, a continuação da obra do Edifício do Terminal de Cruzeiros, o inicio
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das obras de infraestruturação do Pólo 1 da Plataforma Logística e a aquisição
dos dois rebocadores – Nereu (entregue em novembro de 2012) e Aquiles (cuja
entrega só se efetivou em inícios de janeiro de 2013).
 A diminuição verificado na rubrica de participações financeiras – MEP1
reflete a diminuição dos capitais próprios da subsidiária APVC –
Administração do Porto de Viana do Castelo, S.A., como consequência do efeito
líquido do resultado líquido negativo gerado no exercício de 2012 por esta
subsidiária,versus o efeito dos subsídios nos seus capitais próprios.
 O Ativo Corrente cresceu 10,6 milhões de euros, devido ao reforço
verificado nas Disponibilidades de cerca de 9 milhões de euros, provenientes
do recebimento das comparticipações comunitárias e da não execução do
investimento planeado para 2012 (a taxa de realização do investimento foi
apenas de 36,8%).
 Os Capitais Próprios apresentaram em 2012 uma maior robustez (+12,5
M€) cobrindo estes 73,7% do valor do ativo. Apesar da distribuição de
dividendos ao acionista em 50% do resultado liquido em 2011 (5,2 milhões de
euros), o capital próprio atingiu o valor de 11,9 milhões de euros, quer pela via
do lucro obtido no montante 11,9 milhões de euros, quer por um montante de
5,4 milhões de euros relativo ao efeito dos subsídios de investimento.
 As rubricas de Passivos por Impostos Diferidos e Diferimentos crescem
substancialmente em 2012 (respetivamente 11,4% e 26,6%) face à nova política
contabilística relativa ao reconhecimento, registo, mensuração e divulgação de
bens das concessões e ao recebimento de subsídios comunitários,
nomeadamente às aquisições efetuadas pelos concessionários de bens que
revertem para a APDL no final das respetivas concessões.
 A 7 de junho de 2011, a APDL assinou um contrato de financiamento
com o BEI (Banco Europeu de Investimentos), garantido por um aval do Estado
Português, até ao montante de 70 milhões de euros, com o objetivo de dar
execução a três grandes projetos de investimento já em curso – o novo Terminal
de Cruzeiros, a Plataforma Logística do Porto de Leixões e a aquisição de dois
rebocadores de grande porte. Em outubro de 2011, a APDL procedeu ao
primeiro desembolso no montante de 20 milhões de euros, evidenciado na
rubrica de financiamento obtidos, tendo-se optado pelo regime de taxa de juro
fixa a 10 anos, a 2,54% ao ano. Em 2012, em virtude da baixa execução de
investimento, não se procedeu a qualquer desembolso, apesar de se encontrar
previsto no orçamento. Considerando que a utilização do financiamento teria
de estar concluída até junho de 2014 (podendo a APDL apresentar ao BEI até
um máximo de 4 pedidos de desembolso, cada um com um valor mínimo de 10
milhões de euros, e verificando-se a primeira amortização de capital em
novembro de 2015), a APDL solicitou ao BEI a prorrogação do prazo de
utilização do financiamento por mais dois anos, tendo, à data da elaboração
deste relatório, recebido uma resposta favorável.

1

Método de Equivalência Patrimonial
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 O Passivo Corrente aumentou cerca de 2,4 milhões de euros face ao ano
de 2011, proveniente do acréscimo verificada na soma das rubricas de
Fornecedores e Outras contas a pagar, quando comparado com o ano transato.
A APDL continua a revelar uma autonomia financeira invejável, bem como uma
boa capacidade de endividamento.
Dando cumprimento à RCM nº 70/2008, que definiu as orientações estratégicas
para o Setor Empresarial do Estado, apresentam-se um conjunto de indicadores
financeiros ilustrativo do desempenho da APDL nos últimos 2 anos.

REAL
2012

ORÇ
2012

DESVIO
%

REAL
2011

VARIAÇÃO
%

GASTOS OPERACIONAIS/EBITDA

1,16

1,34

-13,4%

1,25

-7,2%

GASTOS COM PESSOAL/EBITDA

0,31

0,35

-11,4%

0,32

-3,1%

GASTOS APROVISIONAMENTO/EBITDA

0,26

0,32

-18,8%

0,28

-7,1%

INDICADORES

INDICADORES DE EFICIÊNCIA

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

0,10

0,17

-41,2%

0,10

0,0%

EBITDA/JUROS LIQUIDOS

61,07

33,58

81,9%

298,72

-79,6%

AUTONOMIA FINANCEIRA (CAPITAL PRÓPRIO/ATIVO
TOTAL)

0,74

0,76

-2,6%

0,75

-1,3%

SOLVABILIDADE (CAPITAL PRÓPRIO/PASSIVO TOTAL)

2,80

3,16

-11,4%

3,00

-6,7%

LIQUIDEZ (ATIVO CORRENTE/PASSIVO CORRENTE)

3,77

2,33

61,8%

3,61

4,4%

PRAZO MEDIO PAGAMENTO

21

42

-50,0%

45

-53,3%

PRAZO MEDIO RECEBIMENTO

41

40

2,5%

45

-8,9%

MARGEM EBITDA

0,70

0,63

11,1%

0,69

1,4%

MARGEM EBIT

0,36

0,27

33,3%

0,31

16,1%

RESULTADO LIQUIDO/CAPITAL INVESTIDO

0,03

0,02

50,0%

0,03

0,0%

RESULTADO LIQUIDO/CAPITAL PRÓPRIO

0,04

0,03

33,3%

0,04

0,0%

PRAZO MEDIOS

INDICADORES DE RENTABILIDADE E CRESCIMENTO

INDICADORES DE REMUNERAÇÃO DO CAPITAL
INVESTIDO
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11. Certificação da Qualidade e Gestão de Riscos
11.1. Certificação da Qualidade ISO 9001:2008
O Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) da empresa completou, no ano de 2012, o
primeiro triénio de vigência da Certificação, seguindo-se no próximo ano de 2013 a
auditoria de renovação que iniciará novo ciclo de três anos, 2013 - 2015.

Como é do conhecimento geral, o SGQ da APDL tem por âmbito todos os serviços
prestados ao navio e, neste terceiro ano de Certificação, evidenciou a maior
performance até ao momento, refletida no Macro Indicador dos Processos da
Qualidade, apresentando-se com resultado igual ou acima da meta em quase todos os
meses do ano de 2012 (11 meses), exceção para o mês de agosto, conforme sintetiza o
gráfico seguinte:

EVOLUÇÃO DO MACRO INDICADOR DO SGQ – 2010 a 2012

100%

92,9% 92,9%
81,8%

81,8%

86,7%

83,3%

80%
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77,3%
> 75%
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60%
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53,8%
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Me se s

Legenda:
Meta
Cum
Meta primento dos objectivos - 2010

Cum
dos objectivos
objectivos -- 2010
2011
Cum primento
primento dos
Cum primento dos objectivos - 2012

Este Macro Indicador consolida em si mesmo o nível de eficácia dos demais 15
processos que integram a Matriz de Processos do SGQ.

Procedendo-se a uma breve retrospetiva dir-se-á que, o ano de arranque, em 2010,
foi um ano em que as metas fixadas e a adaptabilidade às mesmas foram gradualmente
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sendo interiorizadas na organização, com o Macro Indicador a registar níveis abaixo da
meta estabelecida, muito próprio de um sistema que se inicia. No ano imediatamente
seguinte, em 2011, as melhorias nos resultados foram substancialmente diferentes do
ano anterior, decorrentes do prosseguimento da Política de Qualidade e do
acompanhamento estrito dos objetivos e metas delineadas, consubstanciadas em ações
de melhoria contínua. A metodologia utilizada na monitorização, que numa base
mensal procede à compilação e análise dos dados dos quinze (15) processos que
integram o Sistema da Qualidade e trimestralmente a todas as componentes do Sistema
de Gestão da Qualidade.
Deste modo e prosseguindo essa tendência de melhoria, é no ano de cruzeiro do
SGQ, ano de maturidade do sistema, que se obteve a melhor performance.

Entre todas as ferramentas utilizadas para a gestão do SGQ da APDL, destaca-se
sempre o Controlo e Monitorização das Reclamações, de âmbito geral e de faturação,
por de algum modo veicular o nível de satisfação do Cliente para os Processos ao
Navio.

No ano de 2012, este nível de reclamações apresentou a seguinte distribuição
mensal:

E por natureza da reclamação a seguinte distribuição:
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Paralelamente as auditorias internas da qualidade, realizadas a todos os processos
do SGQ numa base anual, identificam também todas as Oportunidades de Melhoria
(OM) e as Não Conformidades (NC) do sistema, objeto sempre da tomada de ações
posteriores com vista à sua mitigação, sendo os resultados das últimas constatações
(biénio 2011/2012) resumidamente apresentadas no gráfico abaixo:

RESULTADO DAS CONSTATAÇÕES - 2011 vs. 2012

12
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Número

8
6

8
6

4
2
1

0
2011

2012
NC
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Atinente ao nível de maturidade conseguido com a implementação do Sistema de
Gestão da Qualidade da APDL, o Conselho de Administração decidiu a prossecução
da implementação de um novo referencial a ISO/IEC 20000-1:2011 – Sistema de Gestão
de Serviços TI e a sua integração no ano de 2012 com o referencial da Qualidade ISO
9001:2008.

Assim, os atuais quinze processos objeto de Certificação passarão para cerca do
dobro, conforme perspetiva do modelo integrado da Matriz dos Processos:

A P
C D

A P
C D

Gestão
Planeamento do SGQ

Operacionais e de valor para o cliente
Meio de Transporte - Navio
Gestão do Navio em Porto
Fornecimento de Serviços
e Abastecimento

Pilotagem
Reboque
Amarração

Sistemas de Informação (ISO/IEC 20000)

Suporte
Comercial,
Marketing e
Cooperação

Desenho e Transição de Serviços Novos ou Alterados
Recursos
Humanos

Disponibilização de
Serviços
Relatórios de
Serviço

Compras e
Contratações

Manobra de Largada

Desamarração
Pilotagem
Reboque

ISPS
Recolha de Resíduos
Mercadoria Perigosa - HAZMAT

Satisfação do cliente

Requisitos do cliente

Manobra de Atracação

Centro de
Serviços Formação

Gestão de
Níveis
de Serviço

Resolução

Manutenção Infraestruturas
e Equipamentos e
Hidrografia

Gestão da
Continuidade

Gestão de
Incidentes e
Pedidos de Serviço

Gestão da
Disponibilidade

Gestão da
Capacidade

Controlo
Gestão de
Entregas

Gestão de
Alterações

Gestão de
Configurações

Gestão de
Problemas

Gestão da Relação
com o Negócio

Gestão
Financeira
Gestão da
Segurança de
Informação

Relacionamento

Gestão de
Fornecedores

Medição, Análise e Melhoria

Em suma, esta medida permitirá no curto-prazo, após a sua implementação e
certificação:

- vantagem competitiva ao nível dos serviços prestados em TI;
- garantia independente para o cliente (interno e externo) da organização em como
os requisitos do serviço são efetivamente cumpridos;
- garantia interna em como a implementação é efetiva e eficaz;
- reconhecimento por entidade Certificadora independente e consequente impato
na imagem;
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- fomenta a monitorização, medição e revisão dos processos que lhe são subjacentes
e garante o cumprimento de níveis de serviço (SLA’s) em TI’s;
- Controlo contínuo e oportunidades de melhoria.

11.2. Modelo de Avaliação de Riscos (MAR)
O Modelo de Avaliação de Riscos da APDL (também designado por projeto MAR)
concluído em meados do ano de 2011, para além dos resultados e informação obtidos
com a sua implementação, permitiu no ano de 2011/2012 a elaboração do Plano de
Auditorias Internas da APDL baseado no Risco, ou seja, tendo por base os critérios de
prioritização dos riscos corporativos.

Consciente das condicionantes de cariz orçamental e da necessidade de contenção
de custos, procurou a APDL focalizar a sua atuação ao nível das Auditorias Internas
em segmentos ou áreas que apresentassem um maior nível de exposição ao risco, dado
não ser possível abranger na íntegra todas as áreas ou domínios resultantes da
avaliação de riscos.

Do trabalho preliminar efetuado e após a seleção dos cinco (5) âmbitos auditáveis
que materializam as componentes do risco do projeto MAR, a saber:

Foi selecionado um conjunto de 12 Ações de Auditoria realizadas na íntegra dentro
do prazo previamente estabelecido, novembro de 2011 a dezembro de 2012, que
seguidamente se identificam:

 Planeamento, Controlo de Gestão, Tesouraria e Reporte de Informação (# 1)
 Projetos, Obras e Gestão de Património (# 2)
 Manutenção (# 3)
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 Compras (# 4)
 Aplicações de negócio I (# 5)
 Safety & Security – Operações Marítimas (# 6)
 Safety & Security – Gestão Dominial (# 7)
 Recursos Humanos, Obras Sociais e Formação (# 8 e # 11.2)
 Gestão Dominial - Controlo Interno (# 9)
 Serviços Jurídicos (# 10)
 Marketing e Cooperação (# 11.1)
 Aplicações de negócio II - BackOffice (# 12)

Os resultados de cada uma das ações de auditoria foram consolidados nos
respetivos relatórios finais, foram elaborados planos (cronograma) de recomendação
para as Unidades Orgânicas responsáveis pela sua implementação (com menção do
nível de prioridade) e elaborado o Manual de Controlo Interno.

Em síntese, numa perspetiva de seguimento das recomendações e de
implementação dessas melhorias na organização, com prazos de execução
diferenciados, procurará a APDL progressivamente implementar o conjunto das
recomendações (exemplificadas no quadro anterior) ou mitigar as causas que lhe são
subjacentes, reduzindo também desse modo os níveis de exposição ao risco
corporativo.
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12. Perspetivas Futuras
No âmbito do processo de reflexão estratégica desenvolvido em 2012, que contou
novamente com a assessoria da Escola de Gestão do Porto (EGP-UPBS) e foi orientado
pelas perspetivas principais de evolução previstas na metodologia BSC em prática na
organização (Económica e Financeira, Clientes e Mercado, Processos Internos e
Aprendizagem e Desenvolvimento), foram introduzidas novas vertentes de análise,
das quais se destacam:


A gestão integrada dos riscos dos sistemas de informação, associada ao
processo em curso de Certificação dos Serviços de acordo com a norma ISO
20000 e ao investimento previsto em Disaster Recovery;



A organização interna para a gestão da Plataforma Logística Portuária de
Leixões, que se encontra em fase avançada de maturação e de construção;



E as iniciativas para melhorar a articulação funcional com o porto de Viana do
Castelo, nomeadamente ao nível dos sistemas de informação e nas atividades
de suporte, no sentido da harmonização de processos e consequente melhoria
da performance na gestão dos dois portos.

As perspetivas de desenvolvimento futuro do Porto de Leixões mantiveram-se no
essencial, o que se manifesta na comparação entre os Mapas Estratégicos para 2012 e
2013.
O ano 2012, excecional em carga contentorizada, colocou o Porto de Leixões muito
perto do limite da sua capacidade neste tipo de carga, nas atuais condições de
exploração (dois turnos/dia), com penalização de alguns indicadores de qualidade de
serviço, veio ditar a aceleração de alguns investimentos já previstos para aumentar a
oferta de Leixões neste segmento de mercado, nomeadamente a Ampliação do
Terminal de Contentores Sul, em fase de projeto de execução, e a conceção do Novo
Terminal de Contentores do Porto de Leixões, com fundos a -14 metros, em fase de
estudo prévio e previsto no PET – Plano Estratégico dos Transportes.
Estes investimentos na carga contentorizada, em articulação com o investimento
em curso na Plataforma Logística Portuária de Leixões, permitirá colocar o Porto de
Leixões em níveis mais elevados de competitividade, nas rotas regionais e
transatlânticas em que se insere, evoluindo de um porto com serviços tradicionais para
um porto com serviços de valor acrescentado.
Também se objetivam elevados níveis de integração das cadeias logísticas das
mercadorias que passam por Leixões, através de projetos como o MIELE - Multimodal
Interoperability E-Services for Logistics and Environment Sustainability para o
desenvolvimento da JUL (Janela Única Logística).
No âmbito Económico-Financeiro, para além das ações tendentes à criação de valor
e ao crescimento do negócio, a atuação em 2013 será marcada pela manutenção da
política de controlo e contenção de custos e o cumprimento do Plano de Redução de
Custos estabelecido para 2013, incidente nas rubricas Mercadorias Vendidas e Matérias
Consumidas, Fornecimentos e Serviços Externos e Gastos com o Pessoal.
Na perspetiva de Clientes e Mercado, a par do enfoque dado nas novas áreas de
negócio, nomeadamente na logística e nos cruzeiros, foi revalidada a importância no
esforço comercial e a promoção da imagem internacional, nomeadamente através do
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envolvimento com os PALOP – Países de Língua Oficial Portuguesa e outras
associações internacionais como a RETE – Associação para a Colaboração entre Portos
e Cidades.
No âmbito dos Processos Internos, em 2013 pretende-se desenvolver o processo de
certificação dos serviços de acordo com a norma ISO 20000 e investir na harmonização
de processos e procedimentos nos portos de Leixões e Viana do Castelo.
Por último, na perspetiva da Aprendizagem e Desenvolvimento pretende-se
investir na valorização e formação de pessoas como veículo motivacional, através da
promoção de conhecimento de boas práticas desenvolvidas a nível internacional.
Os nossos principais investimentos integram-se nas prioridades estratégicas
identificadas, as quais assumem a maior relevância com a identificação a nível europeu
do Porto de Leixões na rede core de transportes europeia, no âmbito das RTE-T (Redes
Transeuropeias de Transporte), atendendo ao território em que se insere, importante
centro de consumo e uma área com forte concentração empresarial e grande
capacidade exportadora.
Os nossos maiores projetos de investimento infraestruturais em curso são os
seguintes:

-

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões

Este investimento superior a 50 milhões de euros, em execução pela APDL,
permite responder às novas tendências de mercado e requisitos do segmento dos
cruzeiros, promover as potencialidades turísticas da Região Norte de Portugal e
melhorar a articulação do porto com a cidade.
Na sequência da conclusão das obras marítimas em março de 2011 o segmento
de cruzeiros já cresceu significativamente em Leixões, 52% em 2011 e 81% em 2012,
superando os 75 mil passageiros em 2012, o que constitui um relevante fator de
desenvolvimento e promoção da Região Norte.
O Edifício do Novo Terminal de Cruzeiros encontra-se em execução, prevendose a sua conclusão no primeiro semestre de 2014, terá elevado valor estético e
arquitetónico e compreenderá, para além da Estação de Passageiros, com
capacidade para 2.000 passageiros em “turnaround”, o Centro de Ciência e
Tecnologias do Mar, da Universidade do Porto.
-

Plataforma Logística Portuária de Leixões

O Porto de Leixões pretende pautar-se pelos requisitos de eficiência, sistemas
de informação, serviços de valor acrescentado, conexões intermodais e melhores
práticas ambientais exigíveis no âmbito da rede principal europeia, da qual faz
parte, enquanto porto reconhecido na Rede Core das RTE-T (Redes Transeuropeias
de Transporte).
Os investimentos críticos do Porto de Leixões assumem particular pertinência
para a promoção das relações comerciais para espaços não europeus,
nomeadamente PALOP, essencialmente no sentido da carga, ie da exportação.
Um desses investimentos é a Plataforma Logística Portuária de Leixões, que é
imperativa não só pelo valor acrescentado que proporciona às cargas, mas também
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pelo que representa em termos de colmatação das limitações de superfície
operativa do Porto de Leixões.

O investimento total estimado na Plataforma Logística ascende a cerca de 180
milhões, a desenvolver de forma faseada, e contribuirá de uma forma decisiva para
desenvolver o Porto de Leixões, com condições para a atração e fixação de agentes
da logística e de distribuição que permitam ancorar novo tráfego para o Porto de
Leixões e para as comunidades e cadeias logísticas envolventes.
Este investimento em execução pela APDL apresenta um elevado estado de
maturação, atendendo a que:


Todo o projeto se encontra licenciado, nomeadamente do ponto de vista
ambiental (DIA e RECAPE);



Já foi tomada a posse administrativa dos terrenos, obtida a respetiva
DUP – Declaração de Utilidade Pública e adquiridos a maioria dos
terrenos;



Os projetos de execução das infraestruturas estão concluídos e os
projetos de execução das naves logísticas vão sendo executados,
mediante estudos prévios existentes;



Está concluído o acesso ao Pólo 1, comparticipado pelo POVT,



Está em curso a empreitada de infraestruturação do Pólo 1, com
conclusão prevista para outubro de 2013;



Foi adjudicada a empreitada de Construção dos Armazéns nos Lotes 10
e 11 do Pólo 2, os quais se destinam a importante operador logístico, de
referência nacional e ibérica, prevendo-se o início dos trabalhos em abril
de 2013, com um período de execução de 14 meses;



Está em concurso a obra de acesso ao Pólo 2, com candidatura aprovada
no POVT,



Está em concurso a Construção do Reservatório de Abastecimento de
Água do Pólo 2, prevendo-se o início da execução em junho de 2013,
com um período de execução de 9 meses;



Está em processo de adjudicação a prestação de serviços para a gestão
da Plataforma Logística de Leixões.

Para fazer face ao grande esforço de investimento, a desenvolver nestes anos, a
APDL está a beneficiar de um financiamento do BEI – Banco Europeu de Investimentos
em condições de financiamento particularmente vantajosas.
Contrariando as perspetivas iniciais, o ano 2012 foi o melhor de sempre em Leixões,
colocando-se 8,2% acima da previsão e 1,5% acima do movimento de mercadorias
verificado em 2011, essencialmente correlacionado com o crescimento verificado na
carga contentorizada, o qual foi intensificado nos últimos meses do ano pelas greves
verificadas noutros portos nacionais. Atendendo às perspetivas dos concessionários em
cada um dos segmentos de mercado foi previsto um ligeiro aumento de tráfego em
2013, que se acentuará nos anos seguintes.
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O ligeiro crescimento de tráfego em 2013 está essencialmente sustentado no
aumento previsto do movimento de granéis líquidos, na sequência dos investimentos
significativos efetuados na Refinaria de Leça da Palmeira.

toneladas

2012

2013

2014

2015

Real

Previsão

Previsão

Previsão

7 392 676
916 542
6 458 463
17 671
2 174 271

7 000 000
830 000
6 150 000
20 000
2 375 000

7 125 000
830 000
6 275 000
20 000
2 455 000

7 250 000
830 000
6 400 000
20 000
2 535 000

Agro-alimentares

960 03 5

800 000

8 00 000

800 0 00

Cimentos

154 62 5

190 000

1 90 000

190 0 00

Estilha

86 66 9

165 000

1 65 000

165 0 00

Outros

972 94 2

1 220 000

1 3 00 000

1 380 0 00

7 047 615
6 973 714
73 901
16 614 561

7 285 000
7 200 000
85 000
16 660 000

7 285 000
7 200 000
85 000
16 865 000

7 285 000
7 200 000
85 000
17 070 000

Tipo de Mercadorias

Carga Geral
Carga Geral Fraccionada
Carga Contentorizada
Carga ro-ro
Granéis Sólidos

Granéis Liquidos
Terminal Petroleiro e Ocêanico
Outros Granéis Liquidos
Total

Em termos de situação económico-financeira, o desempenho da APDL tem sido
altamente positivo, permitindo a geração de importantes níveis de EBITDA e por
consequência uma importante e necessária capacidade de investimento.

Em 2013 previu-se na elaboração do Orçamento um decréscimo do Resultado
Líquido do período face ao ano de 2012, justificado essencialmente pelo aumento do
gasto de depreciação e pelos juros suportados com o empréstimo do BEI.
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13. Proposta de Aplicação de Resultados
Considerando o previsto no artigo nº17 dos Estatutos da Sociedade, propõe-se a
seguinte aplicação dos Resultados Líquidos de 2012, no montante de
11.938.612,08 euros:





10% para Reserva Legal no montante de 1.193.861,21 euros;
Reserva para Ativos das Concessões, no montante de 756.868,37;
Para Dividendos a distribuir ao acionista, o montante de 4.993.941,25
euros;
Para Resultados Transitados, o montante de 4.993.941,25 euros.

Leça da Palmeira, 23 de abril de 2013

O Conselho de Administração

________________________________
Emílio Fernando Brògueira Dias

________________________________
Amadeu Ferreira da Rocha
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CAPÍTULO II - DEMONSTRAÇÕES
FINANCEIRAS

73

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
DATAS

RUBRICAS

NOTAS

31-12-2011
Reexpresso

31-12-2012

ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações financeiras – MEP
Participações financeiras – Outros métodos
Ativos por impostos diferidos

6
7
8
9
10
22

315.303.626
726.478
42.886.292
5.305.210
123.702
20.135.377
384.480.685

310.556.108
773.856
33.864.824
5.314.617
123.702
20.372.639
371.005.746

11
12
13
14
15
16
5

476.075
4.031.176
1.876.643
52.949
1.881.561
165.770
34.996.843
43.481.017

506.034
4.479.656
52.949
1.463.422
177.551
26.156.410
32.836.022

427.961.702

403.841.768

51.035.000
8.920.347
127.629.335
42.210.343
5.577.724
68.079.517
303.452.266
11.938.612

51.035.000
7.888.297
127.117.907
38.315.629
5.031.133
62.644.404
292.032.370
10.831.924

315.390.878

302.864.294

Ativo corrente:
Inventários
Clientes
Adiantamentos a fornecedores
Estados e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Outras variações no capital próprio

17
18
19
20
9
21

Resultado líquido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades por benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Diferimentos

23
24
25
22
16

928.334
20.000.000
23.077.936
24.804.092
32.222.774
101.033.136

965.620
20.000.000
23.198.529
22.264.253
25.448.659
91.877.061

Passivo corrente:
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar
Diferimentos

26
14
27
16

1.528.538
2.975.123
4.247.258
2.786.769
11.537.688

1.420.643
2.646.662
3.028.603
2.004.505
9.100.413

Total do passivo

112.570.824

100.977.474

Total do capital próprio e do passivo

427.961.702

403.841.768

O Técnico Oficial de Contas
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
Exercício findo em 31 de
dezembro de:
RENDIMENTOS E GASTOS

Notas

2011
(Reexpresso)

2012
Vendas e serviços prestados

28

Subsídios à exploração

48.500.308

45.624.433

14.424

45.959

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias

9

(322.514)

233.484

Trabalhos para a própria entidade

8

177.232

324.279

Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas

11

(1.473.784)

(1.070.723)

Fornecimentos e serviços externos

29

(7.183.846)

(7.740.813)

Gastos com o pessoal

25

(10.439.361)

(10.144.402)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

12

(482.542)

(554.403)

Provisões (aumentos/reduções)

23

37.286

(124.854)

Outros rendimentos e ganhos

30

7.836.345

7.013.036

Outros gastos e perdas

31

(2.723.256)

(2.126.476)

33.940.292

31.479.520

6,7 e 8

(17.141.771)

(17.563.668)

16.798.521

13.915.852

Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos

5

490.642

492.266

Juros e gastos similares suportados

24

(555.739)

(113.813)

16.733.424

14.294.305

22

(4.794.812)

(3.462.381)

Resultado líquido do período

11.938.612

10.831.924

Resultado das atividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no resultado
líquido do período

-

-

1,17

1,06

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período

Resultado por ação básico

O Técnico Oficial de Contas
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2011 (reexpresso)
CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA

DESCRIÇÃO

A 1 de janeiro de 2011

Capital
realizado

1

Reservas
legais

51.035.000

Outras
reservas

7.242.216 126.518.917

Outras
variações
no capital
próprio

Resultados
transitados

Ajustamentos
em ativos
financeiros

Resultado
líquido do
período

38.374.792

4.580.386

63.505.902

(59.163)

150.160

(675.824)

Total

7.059.802 298.317.015

Alterações no período
Outras alterações reconhecidas no capital próprio

-

-

(584.827)

Subsídios ao investimento

-

-

-

-

-

Aplicação do resultado líquido de 2010

-

646.081

598.990

5.514.144

300.587

(185.674)

-

(185.674)

-

(7.059.802)

-

-

646.081

598.990

5.454.981

450.747

(861.498)

(7.059.802)

(770.501)

3

10.831.924

10.831.924

4=2+3

10.061.423

10.061.423

2
Resultado líquido do período
Resultado integral

-

-

Operações com detentores de capital no período
Distribuições (dividendos)

A 31 de dezembro de 2011

O Técnico Oficial de Contas

-

-

-

(5.514.144)

-

-

-

(5.514.144)

5

-

-

-

(5.514.144)

-

-

-

(5.514.144)

6=1+2+3+5

51.035.000

7.888.297 127.117.907

38.315.629

5.031.133

62.644.404

10.831.924 302.864.294

A Administração
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO EM 2012
CAPITAL PRÓPRIO ATRIBUÍVEL AOS DETENTORES DO CAPITAL DA EMPRESA

DESCRIÇÃO

Capital
realizado

A 1 de janeiro de 2012

1

Reservas
legais

Outras
reservas

Outras
variações
no capital
próprio

Ajustamentos
em ativos
financeiros

Resultados
transitados

Resultado
líquido do
período

Total

51.035.000

7.888.297

127.117.907

38.315.629

5.031.133

62.644.404

10.831.924

302.864.294

Ajustamentos por impostos diferidos

-

-

-

-

-

-

-

-

Outras alterações reconhecidas no capital próprio

-

-

-

-

313.107

(422.350)

-

(109.243)

Subsídios ao investimento

-

-

-

-

-

5.857.463

-

5.857.463

Aplicação do resultado líquido de 2011

-

1.032.050

511.428

9.054.962

233.484

-

(10.831.924)

-

-

1.032.050

511.428

9.054.962

546.591

5.435.113

(10.831.924)

5.748.220

3

11.938.612

11.938.612

4=2+3

17.686.832

17.686.832

Alterações no período

2
Resultado líquido do período
Resultado integral
Operações com detentores de capital no
período

-

Distribuições (dividendos)

A 31 de dezembro de 2012

O Técnico Oficial de Contas

-

-

-

(5.160.248)

-

-

-

(5.160.248)

5

-

-

-

(5.160.248)

-

-

-

(5.160.248)

6=1+2+3+5

51.035.000

8.920.347

127.629.335

42.210.343

5.577.724

68.079.517

11.938.612

315.390.878
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DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
RUBRICAS

Un: Euros

Notas

Exercício de:

2012

2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais - método direto
Recebimentos de clientes
Pagamentos a fornecedores
Pagamentos ao pessoal
Caixa gerada pelas operações

53.670.126

49.083.569

(11.026.703)

(10.117.682)

(8.909.165)

(10.679.578)

33.734.258

28.286.309

Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento

(4.822.860)

(3.531.699)

Outros recebimentos/pagamentos

(5.438.251)

(4.249.238)

23.473.147

20.505.372

(21.736.117)

(30.268.959)

Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangíveis
Ativos intangíveis

(661.284)

(562.464)

Investimentos financeiros

-

-

Outros ativos

-

-

Recebimentos provenientes de:

-

-

73.330

322.151

Ativos intangíveis

-

-

Investimentos financeiros

-

-

Ativos fixos tangíveis

Outros ativos
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares
Dividendos
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)

23.320

22.665

12.835.825

5.621.832

540.699

495.025

-

-

(8.924.227)

(24.369.750)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos

-

20.000.000

Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprio

24

-

-

Cobertura de prejuízos

-

-

Doações

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

-

-

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos

-

-

Juros e gastos similares

(548.239)

(261.395)

(5.160.248)

(5.964.126)

Reduções de capital e de outros instrumentos de capital próprio

-

-

Outras operações de financiamento

-

-

(5.708.487)

13.774.479

-

-

8.840.433

9.910.101

26.156.410

16.246.309

34.996.843

26.156.410

Dividendos

20

Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)
Efeito das diferenças de câmbio
Caixa e seus equivalentes no início do período
Caixa e seus equivalentes no fim do período

5

O Técnico Oficial de Contas

A Administração
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
(Montantes expressos em Euros)

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




Zona do Porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro desde 200
metros a montante da Ponte Luís I até à Foz com todas as suas margens,
ancoradouros, cais, docas e terraplenos existentes ou que venham a ser
construídos;
Zona do Porto de Leixões que abrange os 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 respetivo.

1.1. Áreas de atuação


Fomentar e promover a atividade 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 efetivos
e de exploração portuária;


Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;

 Licenciar o exercício da atividade portuária e a concessão de serviços
públicos portuários;
 Regulamentar as taxas a cobrar pela utilização dos portos e respetivos
serviços;
 Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à atividade
portuária, e;
 Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de
traçados e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários.
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1.2. Serviços prestados


Ajudas à navegação;



Gestão de postos de acostagem;



Controlo de tráfego marítimo;

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


Manutenção dos canais de acesso;



Prevenção e combate à poluição no mar;



Sistemas de segurança;



Construção e manutenção de acessibilidades terrestres ao porto;



Manutenção de equipamentos, cais e terraplenos;



Limpeza da área portuária;

 Atribuição de licenças no âmbito da sua área de jurisdição (praias,
terraplenos, “pipelines”, entre outros) e;
 Atribuição de concessões (Granéis Líquidos, Contentores, Granéis Sólidos,
Carga Geral Fracionada, 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 setor marítimo-portuário, a Empresa tem vindo a alterar o modelo de gestão de
autoridade portuária, através do acionamento dos processos de concessão ao setor
privado das operações e infraestruturas 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 ativos integrados nas contas aquando da
sua constituição.
Em 28 de março de 2008, por deliberação unânime do Acionista, o capital social foi
aumentado no montante de 3.035.000 euros, realizado em dinheiro e totalmente
subscrito pelo acionista único (DGTF - Direção 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 ações, com o valor
nominal de 5 euros cada.
A Empresa tem a sua sede social em Leça da Palmeira, no concelho de Matosinhos.
Estas demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração,
na reunião de 23 de abril de 2013. É da opinião o Conselho de Administração que estas
demonstrações financeiras refletem de forma verdadeira e apropriada as operações da
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APDL – Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., bem como a sua posição e
performance financeira e fluxos de caixa.

2. Referencial contabilístico de preparação das
demonstrações financeiras
2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas
Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF) emitidas e em vigor à data de relato.
Foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e
registos contabilísticos da Empresa.
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 adotar
pela Empresa, com impacto significativo no valor contabilístico dos ativos e passivos,
assim como nos rendimentos e gastos do período de relato.
Apesar destas estimativas serem baseadas na melhor experiência do Conselho de
Administração e nas suas melhores expectativas em relação aos acontecimentos e ações
correntes e futuras, os resultados atuais e futuros podem diferir destas estimativas. As
áreas que envolvem um maior grau de julgamento ou complexidade, ou as áreas em
que os pressupostos e estimativas sejam significativos para as demonstrações
financeiras são apresentadas na nota 3.20.

2.2. Derrogação das disposições do SNC
Não existiram, no decorrer do período a que respeitam estas demonstrações
financeiras, quaisquer casos excecionais que implicassem diretamente a derrogação de
qualquer disposição prevista pelo SNC.

2.3. Comparabilidade das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras de 2012 passaram a incorporar a adoção da política
contabilística descrita na Nota 3.5.. De forma a permitir a comparabilidade, as
demonstrações financeiras de 2011 foram reexpressas de acordo com o previsto na
NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros (ver
Nota 4). Assim, os valores constantes das demonstrações financeiras de 2012 são
comparáveis com os relativos ao exercício de 2011, apresentadas para efeitos
comparativos.

3. Principais políticas contabilísticas
As principais políticas contabilísticas aplicadas na elaboração das demonstrações
financeiras são as que abaixo se descrevem. Estas políticas foram consistentemente
aplicadas a todos os períodos apresentados, salvo indicação em contrário.
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3.1. Conversão cambial
3.1.1. Moeda funcional e de apresentação
As demonstrações financeiras da Empresa e respetivas notas deste anexo, são
apresentadas em euros, salvo indicação explícita em contrário.

3.1.2. Transações e saldos
As transações em moedas diferentes do euro são convertidas na moeda funcional
utilizando as taxas de câmbio à data das transações. Os ganhos ou perdas cambiais
resultantes dos pagamentos e recebimentos das transações bem como da conversão
pela taxa de câmbio à data do balanço, dos ativos 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 transações.

3.2. Ativos fixos tangíveis
Os ativos fixos tangíveis (incluindo os bens de domínio público) integrados à data
de constituição da Empresa foram registados com base em avaliação patrimonial
efetuada 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”. Estes ativos estão escriturados
pelo seu valor de avaliação deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas
por imparidade acumuladas.
Os ativos 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 ativo, os impostos não
dedutíveis, despesas de transporte, de montagem e preparação do ativo até que se
encontre em condições de utilização.
Os custos subsequentes incorridos que aumentem a vida útil, a capacidade ou
melhorem o desempenho dos ativos são reconhecidos no custo do ativo. 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 ativos fixos tangíveis (equipamentos) são
reconhecidas como itens de ativo fixo tangível e depreciados durante o período de
duração das mesmas.
Os gastos de depreciação são calculados, 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
ativo, durante a sua vida útil estimada. Os bens objeto do processo de avaliação
patrimonial acima referido são depreciados em função do período de vida útil
atribuído naquele processo.
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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
Equipamento administrativo
Outras imobilizações corpóreas

4–6
6
4–5

Os terrenos não são objeto de depreciação.
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
ativos. As alterações às vidas úteis são tratadas como uma alteração de estimativa
contabilística e são aplicadas prospectivamente.
Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis, são
efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável. Se este for
inferior ao valor escriturado então a Empresa reconhece uma perda por imparidade
que é registada na rubrica Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões).
O abate ou alienação dos ativos 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 ativos ou
indemnizações recebidas por sinistros. Os ganhos ou perdas gerados são registados na
demonstração dos resultados do período nas rubricas, respetivamente, Outros
rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.

3.3. Propriedades de investimento
As propriedades de investimento, integradas à data de constituição da Empresa
foram registadas com base em avaliação patrimonial efetuada em 1999 por entidade
independente. A avaliação reportou-se à data de 2 de dezembro de 1998, tendo sido
utilizado o método do “Valor em Uso Continuado”. Estes ativos estão escriturados
pelo seu valor de avaliação deduzido das depreciações acumuladas e eventuais perdas
por imparidade acumuladas.
As propriedades de investimento adquiridas subsequentemente encontram-se
valorizadas pelo custo de aquisição deduzido das depreciações acumuladas e
eventuais 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.
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Sempre que existam indícios de perda de valor das propriedades de investimento,
são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor recuperável. Se este for
inferior ao valor escriturado então a Empresa reconhece uma perda por imparidade
que é registada na rubrica Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões).
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.
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 ativos ou
indemnizações recebidas por sinistros. Os ganhos ou perdas gerados são registados na
demonstração dos resultados do período nas rubricas, respetivamente, Outros
rendimentos e ganhos ou Outros gastos e perdas.
De acordo com a NCRF 11 – Propriedades de investimento, e no particular do
critério de valorização de acordo com o modelo do custo depreciado, é requerida a
divulgação do justo valor das propriedades de investimento nas demonstrações
financeiras.
O justo valor é determinado com base em avaliações efetuadas por avaliadores
externos tendo em conta as condições da sua utilização ou o melhor uso, consoante se
encontre arrendado ou não.

3.4. Ativos intangíveis
Os ativos intangíveis compreendem essencialmente licenças de programas de
computador e programas desenvolvidos internamente. Os ativos são registados pelo
seu valor de aquisição, acrescido de todos os custos incorridos até à data da sua
entrada em utilização. Os custos compreendem os serviços de fornecedores, impostos
não dedutíveis, custos com mão de obra interna e consumos de materiais.
Estes ativos são amortizados pelo método das quotas constantes, em duodécimos,
durante um período de 3 a 6 anos. Sempre que existam indícios de perda de valor dos
ativos intangíveis, são efetuados testes de imparidade, de forma a estimar o valor
recuperável. Se este for inferior ao valor escriturado então a Empresa reconhece uma
perda por imparidade que é registada na rubrica Imparidade de investimentos
depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) se for amortizável, ou na rubrica Imparidade de
investimentos não depreciáveis/amortizáveis (perdas/reversões) caso não seja amortizável.
Os custos com a manutenção dos ativos intangíveis são reconhecidos como gastos
do período na rubrica Fornecimentos e serviços externos.
O valor escriturado corresponde ao custo de aquisição menos as amortizações
acumuladas e perdas por imparidade acumuladas.
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3.5. Ativos adquiridos ou construídos por concessionários de
serviços públicos e de uso privativo, que revertam para a
Administração Portuária no final dos respetivos contratos
As administrações portuárias acordaram a política contabilística a aplicar no
reconhecimento, registo, mensuração e divulgação dos bens adquiridos ou construídos
pelos concessionários de serviço público e por concessionários de usos privativos de
bens dominiais afetos à atividade portuária que revertam gratuitamente no final dos
respetivos contratos. A decisão teve em consideração o parecer da CNC (Comissão de
Normalização Contabilística) datado de 3 de janeiro de 2012, a ponderação entre o
custo e o benefício e a adoção de critérios objetivos na preparação das demonstrações
financeiras. Procurou-se a minimização de custos na identificação de ativos, na sua
mensuração inicial e subsequente e objetividade na aplicação de um único
procedimento de política contabilística e seu contributo relevante para garantir a
harmonização contabilística entre as Administrações Portuárias.
A política contabilística adotada é descrita nos parágrafos abaixo.
Reconhecimento
Para efeitos de reconhecimento e tendo em consideração a substância económica
dos contratos de concessão em que as Administrações Portuárias beneficiam de
contrapartidas na concessão de um direito de prestação de serviço público e/ou de
ocupação de um espaço dominial para a realização de atividade portuária, será
incorporada no ativo intangível da concedente a quantia correspondente ao valor do
direito aos bens a reverter, com a exceção das infraestruturas portuárias que serão
incorporadas no ativo tangível da concedente. Consideram-se como infraestruturas
portuárias os cais, terraplenos e molhes marítimos afetos diretamente à realização de
operações portuárias.
O ativo intangível será reconhecido na conta 445 – Concessões – Bens a reverter (esta
conta poderá ser subdividida em 4451 – Concessões – Bens a reverter em contratos de
serviço público e 4452 – Concessões – Bens a reverter em contratos de usos privativos) por
contrapartida da conta 282 - Rendimentos a reconhecer.
No caso especifico das infraestruturas portuárias, o ativo tangível será reconhecido
em subconta apropriada da 432 – Edifícios e outras construções por contrapartida da
conta 282 - Rendimentos a reconhecer.
O ativo deverá ser amortizado ou depreciado pelo período de vida útil económica
estimado pela Administração Portuária, tendo em conta a afetação dos bens à atividade
portuária por uma vida útil que não se esgota no horizonte da concessão. Os
rendimentos serão reconhecidos numa base linear e anual, durante a vida útil do
contrato até à data mais curta em que se estime que previsivelmente se virá a exercer o
direito de reversão. As quantias correspondentes à diferença entre os gastos de
amortização ou depreciação do ativo e o rendimento do período, incluídas nos
resultados líquidos anuais, serão transferidas, no período imediatamente seguinte,
para a conta 553 – Reservas não distribuíveis – Concessões.
No momento do exercício contratual da reversão, haverá lugar ao
desreconhecimento do ativo intangível seguido do reconhecimento no ativo fixo
tangível dos bens revertidos, por transferência do saldo da conta 445 – Concessões –
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Bens a reverter. O ativo tangível será depreciado por continuidade do período de vida
útil económica estimado pela Administração Portuária. O saldo respetivo da conta 553
– Reservas não distribuíveis – Concessões será transferido para a conta 595 – Outras
variações no capital próprio – Concessões.
Mensuração
A mensuração inicial será realizada pelo montante suportado pelo concessionário
com a aquisição ou construção do ativo em causa. Este custo real do concessionário
será obtido com base em informação contabilística a fornecer pelo concessionário.
Eventuais custos adicionais ao longo da concessão serão incorporados nos períodos da
sua realização.
Divulgação em anexo
Dever-se-ão proceder às divulgações aplicáveis (ver parágrafos 117 a 119 da NCRF
6), com especial ênfase para:


Descrição dos bens, contratos e direitos de reversão envolvidos;



Os critérios de reconhecimento;



Os critérios de mensuração inicial e subsequente;



As vidas úteis e a respetiva amortização ou depreciação;



As quantias brutas, amortizações e depreciações acumuladas.

Notas adicionais
Os contratos de concessão de serviço público poderão incluir cláusulas específicas
sobre a reversão de bens e investimentos realizados nos últimos anos do período de
concessão que impliquem o não reconhecimento de ativos nas contas da concedente.
Exemplificando, as concessões de serviço publico que impliquem o pagamento de
indemnizações à concessionária pelos investimentos realizados nos últimos 10 anos do
contrato.
No caso específico dos contratos de concessão de usos privativos de bens dominiais
não afetos à atividade portuária, que revertam gratuitamente no final dos respetivos
contratos, o reconhecimento do ativo será realizado apenas no final do contrato,
utilizando-se a subconta apropriada da 432 – Edifícios e outras construções por
contrapartida da conta 78 – Outros rendimentos e ganhos.
Proceder-se-á ao reconhecimento de passivo por imposto diferido, tendo em
consideração a diferença temporária entre o apuramento anual de resultado e a
tributação que ocorre no momento da realização efetiva da reversão dos bens. O
apuramento anual de resultado decorre da aplicação do justo valor, ainda que baseado
nos custos incorridos pelos concessionários, pelo que considerando o n.º 9 do art.º 18.º
do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas) a sua
concorrência para a formação do lucro tributável ocorre no período de tributação em
que o direito de reversão é exercido. Assim, a tributação em sede de IRC ocorrerá no
ano da realização da reversão, ou seja no final do contrato de concessão.
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Entrada em vigor
A APDL iniciou a aplicação da nova política contabilística em 1 de janeiro de 2012.
Contudo, na sequência da situação descrita na Nota 2.4, a Empresa efetuou a
reexpressão das demonstrações financeiras do exercício de 2011, em conformidade com
a NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros, de
forma a permitir a comparabilidade das mesmas.

3.6. Participações financeiras – método da equivalência
patrimonial
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, direto ou indireto, 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.
Os 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
efetivamente termina. Os ganhos ou perdas não realizados em transações 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 ativos identificáveis adquiridos é registado como goodwill, o qual, deduzido de
perdas acumuladas de imparidade, está considerado no valor inscrito como
investimento da Empresa em subsidiárias e associadas. Se o custo de aquisição for
inferior ao justo valor dos ativos líquidos da subsidiária ou associada adquirida, a
diferença é reconhecida diretamente na demonstração dos resultados.
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 efetuado pagamentos em benefício da subsidiária.

3.7. Imparidade de ativos
Sempre que o valor recuperável determinado é inferior ao valor contabilístico dos
ativos, a empresa avalia se a situação de perda assume um caráter permanente e
definitivo, e em caso afirmativo regista a respetiva perda por imparidade. Nos casos
em que a perda não é considerada permanente e definitiva, é feita a divulgação das
razões que fundamentam essa conclusão.
O valor recuperável é o maior entre o justo valor do ativo deduzido dos custos de
venda e o seu valor de uso. Para a determinação da existência de imparidade, os ativos
são alocados ao nível mais baixo para o qual existem fluxos de caixa separados
identificáveis (unidades geradoras de caixa).
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3.8. Caixa e equivalentes de caixa
O caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, depósitos bancários e outros
investimentos de curto prazo, de liquidez elevada e com maturidades iniciais até 3
meses, assim como os descobertos bancários, quando existam. Os descobertos
bancários são apresentados no Balanço, no passivo corrente, na rubrica Financiamentos
obtidos, e são considerados na elaboração da demonstração dos fluxos de caixa, como
caixa e equivalentes de caixa.

3.9. Inventários
Os inventários são constituídos pelos materiais ou consumíveis aplicados nas
prestações de serviços e nas atividades 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. Se o valor realizável líquido for inferior ao valor escriturado então serão
reconhecidas perdas por imparidade na rubrica “Imparidade de inventários
(perdas/reversões)” da demonstração dos resultados.
Os consumos de materiais são determinados com base no método do custo médio
ponderado.

3.10. Clientes e outras contas a receber
As dívidas de clientes e de outros devedores são reconhecidas inicialmente ao justo
valor, sendo subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzido das perdas
por imparidade. As perdas por imparidade são reconhecidas, sempre que exista
evidência objetiva de que as mesmas não são recuperáveis conforme os termos iniciais
da transação.
As perdas por imparidade identificadas são registadas na demonstração dos
resultados na rubrica Imparidade de dívidas a receber, sendo subsequentemente revertidas
na mesma rubrica, caso os indicadores de imparidade diminuam ou desapareçam.

3.11. Subsídios
A Empresa reconhece os subsídios do Estado Português, da União Europeia ou de
outras entidades apenas quando existir segurança de 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 no capital próprio sendo subsequentemente
imputados aos rendimentos do período na rubrica “Outros rendimentos e ganhos”de
acordo com os gastos de depreciação e amortização dos ativos 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.
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3.12. Imposto sobre o rendimento
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 n.º 69.º e
seguintes do Código do IRC, sendo o grupo de tributação constituído pela Empresa e
pela sua subsidiária APVC. 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 ótica individual. Caso sejam apurados ganhos na
aplicação deste regime, estes são registados, na sua totalidade, como um rendimento
da Empresa.
O imposto sobre o rendimento inclui o imposto corrente e o imposto diferido. O
imposto corrente sobre o rendimento é determinado com base no resultado líquido,
ajustado 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 ativos e passivos e a respetiva 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 que esteja em vigor no período em que as diferenças
temporárias serão revertidas.
São reconhecidos impostos diferidos ativos 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, exceto se
resultarem de valores registados diretamente em rubricas de capital próprio, situação
em que o imposto diferido é registado na mesma rubrica que a transação que o
originou.

3.13. Benefícios dos empregados
Os benefícios aos empregados podem ser de curto prazo ou pós-emprego.
1. Benefícios a curto prazo
A APDL reconhece a responsabilidade com as remunerações a pagar no ano
seguinte relativas ao ao mês de férias e os respetivos 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.
Os montantes das responsabilidades a curto prazo são mensurados numa base não
descontada e são reconhecidas no balanço na rubrica Outras contas a pagar do passivo
corrente (ver nota 27).
2. Benefícios pós-emprego

Pensões de reforma
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.

89

Relatório e Contas 2012
As responsabilidades com o pagamento das referidas prestações, são estimadas
anualmente por atuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da
unidade projetada. O valor presente da obrigação do benefício definido é determinado
pelo desconto dos pagamentos futuros dos benefícios, utilizando a taxa de juro de
obrigações de “rating” elevado denominadas na mesma moeda em que os benefícios
serão pagos e com uma maturidade que se aproxima das da responsabilidade
assumida.
O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com
benefícios de reforma, corresponde ao valor presente da obrigação do benefício
determinado à data de balanço, juntamente com ajustamentos relativos a custos de
serviços passados.
Benefícios de ação social pós-emprego (assistência médica-medicamentosa e
assistência hospitalar)
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, incluindo cônjuges e
filhos que reuniam as necessárias condições, assim como a generalidade dos
aposentados, e respetivo 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 atuariais
Os desvios atuariais resultam de ajustamentos de experiência e alterações nos
pressupostos atuariais.
A Empresa reconhece todos os ganhos e perdas atuariais apurados, de acordo com
o método do “corredor”. A aplicação do método do corredor prevê o diferimento fora
do balanço dos desvios atuariais que se situem dentro do intervalo de ±10% do maior
entre o justo valor dos ativos do plano e o valor presente das responsabilidades. Os
desvios atuariais que excedam a banda dos ±10% são registados nos resultados do
período e amortizados pelo período médio de prestação de serviço dos empregados.

3.14. Rédito
O rédito corresponde aos rendimentos obtidos no decurso das atividades normais
da Empresa. Os rendimentos correspondem ao justo valor do montante recebido ou a
receber relativo aos serviços prestados e às vendas de materiais. O rédito é registado
pelo montante líquido de quaisquer impostos, descontos comerciais e descontos
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financeiros atribuídos. A data de reconhecimento é a data de entrega dos materiais ou
a data de conclusão das prestações de serviços.
Os juros são reconhecidos pelo recurso ao método do juro efetivo e apenas quando
for provável que as quantias serão efetivamente recebidas.

3.15. Provisões
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 atualizada de acordo com a
taxa de desconto aplicável. O aumento da provisão decorrente da passagem do tempo
é reconhecido na demonstração de resultados.
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.

3.16. Custos de empréstimos obtidos
Os financiamentos obtidos são inicialmente reconhecidos ao justo valor, líquido de
custos de transação e de montagem incorridos. Os financiamentos obtidos são
classificados no passivo corrente, exceto 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.

3.17. Locações
Locações de ativos fixos tangíveis, relativamente às quais a APDL detém
substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à propriedade do ativo são
classificados como locações financeiras. São igualmente classificadas como locações
financeiras os acordos em que a análise de uma ou mais situações particulares do
contrato aponte para tal natureza. Todas as outras locações são classificadas como
locações operacionais.
As locações financeiras são capitalizadas no início da locação pelo menor entre o
justo valor do ativo locado e o valor presente dos pagamentos mínimos da locação,
cada um determinado à data de início do contrato. A dívida resultante de um contrato
de locação financeira é registada líquida de encargos financeiros, na rubrica
Financiamentos obtidos. Os encargos financeiros incluídos na renda e o gasto de
depreciação dos ativos locados são reconhecidos na demonstração dos resultados no
período a que dizem respeito.
Os ativos fixos tangíveis adquiridos através de locações financeiras são depreciados
pelo menor entre o período de vida útil do ativo e o período da locação quando a
Empresa não tem opção de compra no final do contrato, ou pelo período de vida útil
estimado quando a Empresa tem a intenção de adquirir os ativos no final do contrato.
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Nas locações consideradas operacionais, as rendas a pagar são reconhecidas como
gasto na demonstração dos resultados, numa base linear, durante o período da locação.

3.18. Ativos e passivos contingentes
A Empresa não reconhece ativos e passivos contingentes.
Os passivos contingentes são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade
de um exfluxo de recursos que incorporem benefícios económicos. Os ativos são
divulgados, quando for provável um influxo de benefícios económicos.
Os ativos e passivos contingentes são avaliados continuadamente para assegurar
que os desenvolvimentos estão apropriadamente refletidos nas demonstrações
financeiras.
Se se tornar provável que um exfluxo de benefícios económicos futuros será exigido
para um item previamente tratado como um passivo contingente, é reconhecida uma
provisão nas demonstrações financeiras do período em que a alteração da
probabilidade ocorra.
Se se tornar virtualmente certo que ocorrerá um influxo de benefícios económicos,
o ativo e o rendimento relacionado são reconhecidos nas demonstrações financeiras do
período em que a alteração ocorra.

3.19. Acontecimentos após a data de balanço
As demonstrações financeiras apresentadas refletem os eventos subsequentes
ocorridos até 23 de abril de 2013, data em que foram aprovadas pelo Conselho de
Administração conforme referido na Nota 1.
Os eventos ocorridos após a data do balanço sobre condições que existiam à data
do balanço são considerados na preparação das demonstrações financeiras.
Os acontecimentos materiais após a data do balanço que não dão lugar a
ajustamentos são divulgados na Nota 37.

3.20. Principais estimativas e julgamentos apresentados
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras da
Empresa são continuamente avaliadas, 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
acredita serem 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 ativos e passivos no decurso dos períodos seguintes são as que
seguem:
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i.

Ativos fixos tangíveis e intangíveis

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a
aplicar, é essencial para determinar o montante dos gastos de depreciação e
amortização a reconhecer na demonstração dos resultados de cada período.
Estes dois parâmetros são definidos de acordo com o melhor julgamento do
Conselho de Administração para os ativos e negócios em questão, considerando
também as práticas adotadas por empresas do setor ao nível internacional e as tabelas
fiscais em vigor.
ii.

Imposto sobre o rendimento

O imposto sobre o rendimento do período registado na demonstração dos
resultados é igual à soma do imposto corrente com o imposto diferido. O imposto
corrente é calculado sobre o lucro tributável. O imposto diferido corresponde aos
montantes dos ativos e passivos cuja tributação ocorrerá em períodos posteriores.
O montante desses ativos e passivos é estimado utilizando as taxas de tributação
que se espera que estejam em vigor na data da reversão. Os ativos apenas serão
reconhecidos se houver expectativa razoável de haver lucros tributáveis que permitam
a sua reversão.
iii.

Perdas por 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 ativos implicam um elevado grau de
julgamento por parte da Administração no que respeita à identificação e avaliação dos
diferentes indicadores de imparidade.
iv.

Provisões

A Empresa analisa de forma periódica eventuais obrigações que resultem de
eventos passados e que devam ser objeto de reconhecimento ou divulgação.
A subjetividade 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.
v.

Pressupostos atuariais

A estimativa das responsabilidades por benefícios pós-emprego utiliza
pressupostos de natureza demográfica e financeira. A sua variação pode afetar
significativamente o montante dessas responsabilidades assim como o resultado
líquido do período. São estimadas as taxas de juro, taxas de inflação e recorre-se a
tábuas de mortalidade para a realização das estimativas.
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4. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas
contabilísticas e erros
A APDL adotou neste período de relato a política contabilística descrita na Nota
3.5. Em virtude dessa adoção, a APDL efetuou a reexpressão das demonstrações
financeiras do exercício de 2011, apresentadas para efeitos comparativos, de forma a
permitir a comparabilidade. A reexpressão foi feita em conformidade com o disposto
na NCRF 4 – Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros.
A reexpressão das contas assentou nos seguintes ajustamentos no balanço:
1. Reconhecimento, na rubrica Ativos intangíveis, dos bens adquiridos ou construídos
pelos concessionários de serviço público e que revertem, no final dos respetivos
contratos de concessão, para a APDL, por contrapartida na rubrica Diferimentos
(conta Rendimentos diferidos), no passivo.
2. Reconhecimento da amortização acumulada pelo período decorrido entre a data
de início de utilização do ativo e a data das demonstrações financeiras. Os ativos
referidos em 1 acima são amortizados durante a sua vida útil económica estimada.
3. Reconhecimento de um rendimento acumulado pelo período decorrido entre a
data de início de utilização do ativo e a data das demonstrações financeiras. O
rendimento diferido referido em 1 acima è imputado à demonstração dos
resultados, em base linear, durante o período que medeia o início da utilização dos
bens e o final da concessão.
4. Reconhecimento de uma reserva não distribuível, correspondente ao resultado
acumulado resultante da aplicação desta política contabilística.
5. Reconhecimento de um passivo por imposto diferido resultante da aplicação desta
nova política contabilística.
O resultado dos ajustamentos descritos acima resumem-se no quadro seguinte:

Em 01-01-2011

Passivo por
imposto
diferido

Ativos
intangíveis

Rendimentos
a reconhecer

Resultado
líquido

33.026.457

(28.479.347)

919.745

(919.745)

-

-

1.129.541

Reservas

(1.250.455) (3.296.655)

-

Movimentos em 2011:
Reconhecimento de ativos (aquisições)
Gastos de amortizações

(1.129.541)

-

-

-

Imputação de rendimento

-

1.945.928

-

- (1.945.928)

Imposto diferido passivo

-

-

(304.959)

-

304.959

(209.796)

1.026.183

(304.959)

-

(511.428)

32.816.661

(27.453.164)

(1.555.414) (3.296.655)

(511.428)

Em 31-12-2011
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Em 31 de dezembro de 2011, a reconciliação do balanço da Empresa de acordo com
as demonstrações financeiras aprovadas e publicadas e as apresentadas para efeitos
comparativos é como segue:
Ajustamentos

2011
Reexpresso

310.556.108
773.856
1.048.163
5.314.617
123.702
20.372.639
338.189.085

32.816.661
32.816.661

310.556.108
773.856
33.864.824
5.314.617
123.702
20.372.639
371.005.746

506.034
4.479.656
52.949
1.463.422
177.551
26.156.410
32.836.022
371.025.107

32.816.661

506.034
4.479.656
52.949
1.463.422
177.551
26.156.410
32.836.022
403.841.768

51.035.000
7.888.297
123.821.252
38.315.629
5.031.133
62.644.404
288.735.715
10.320.496
299.056.211

3.296.655
3.296.655
511.428
3.808.083

51.035.000
7.888.297
127.117.907
38.315.629
5.031.133
62.644.404
292.032.370
10.831.924
302.864.294

965.620
20.000.000
23.198.529
20.708.839
64.872.988
1.420.643
2.646.662
3.028.603
7.095.908
71.968.896
371.025.107

1.555.414
25.448.659
27.004.073
2.004.505
2.004.505
29.008.578
32.816.661

965.620
20.000.000
23.198.529
22.264.253
25.448.659
91.877.061
1.420.643
2.646.662
3.028.603
2.004.505
9.100.413
100.977.474
403.841.768

2011
ATIVO
Ativo não corrente:
Ativos fixos tangíveis
Propriedades de investimento
Ativos intangíveis
Participações financeiras - MEP
Participações financeiras - Outros
Ativos por impostos diferidos
Ativo corrente:
Inventários
Clientes
Estados e outros entes públicos
Outras contas a receber
Diferimentos
Caixa e depósitos bancários
Total do ativo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio:
Capital realizado
Reservas legais
Outras reservas
Resultados transitados
Ajustamentos em ativos financeiros
Outras variações no capital próprio
Resultado líquido do período
Total do capital próprio
Passivo
Passivo não corrente:
Provisões
Financiamentos obtidos
Responsabilidades. p/ benefícios pós-emprego
Passivos por impostos diferidos
Diferimentos
Fornecedores
Estado e outros entes públicos
Outras contas a pagar
Diferimentos
Total do passivo
Total do capital próprio e do passivo
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Em 31 de dezembro de 2011, a reconciliação da demonstração de resultados da
Empresa de acordo com as demonstrações financeiras aprovadas e publicadas e as
apresentadas para efeitos comparativos é como segue:
RENDIMENTOS E GASTOS
Vendas e serviços prestados
Subsídios à exploração

2011

Ajustamentos

45.624.433

-

2011
Reexpresso
45.624.433

45.959

-

45.959

233.484

-

233.484

-

-

-

324.279

-

324.279

(1.070.723)

-

(1.070.723)

(7.740.813)

-

(7.740.813)

(10.144.402)

-

(10.144.402)

-

-

-

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)

(554.403)

-

(554.403)

Provisões (aumentos/reduções)
Imparidade de investimentos não
depreciáveis/amortizações (perdas/reversões)
Aumentos/reduções de justo valor

(124.854)

-

(124.854)

-

-

-

-

-

-

5.067.108

1.945.928

7.013.036

(2.126.476)

-

(2.126.476)

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias
Variação nos inventários da produção
Trabalhos para a própria entidade
Custos das mercadorias vendidas e das matérias
consumidas
Fornecimentos e serviços externos
Gastos com o pessoal
Imparidade de inventários (perdas/reversões)

Outros rendimentos e ganhos
Outros gastos e perdas
Resultado antes de depreciações, gastos de
financiamentos e impostos
Gastos/reversões de depreciação e de amortização
Imparidade de investimentos depreciáveis/amortizáveis
(perdas/reversões)
Resultado operacional (antes de gastos de
financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos
Juros e gastos similares suportados
Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do período
Resultado líquido do período

29.533.592

1.945.928

31.479.520

(16.434.127)

(1.129.541)

(17.563.668)

-

-

-

13.099.465

816.387

13.915.852

492.266

-

492.266

(113.813)

-

(113.813)

13.477.918

816.387

14.294.305

(3.157.422)

(304.959)

(3.462.381)

10.320.496

511.428

10.831.924

5. Fluxos de caixa
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 período.
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ii.

Depósitos a prazo

Os depósitos a prazo nesta rubrica são mobilizáveis num prazo inferior a três
meses. Os juros auferidos são reconhecidos como rendimento do período a que se
refere, independentemente do seu recebimento posterior.

5.1. Caixa e seus equivalentes indisponíveis para uso
Em 31 de dezembro de cada ano não existiam quaisquer montantes indisponíveis
para uso.
Os meios financeiros líquidos são totalmente constituídos por valores em euros e os
depósitos a prazo são mobilizáveis num prazo inferior a três meses.

5.2. Montantes inscritos em caixa e depósitos bancários
Nos períodos de 2012 e de 2011 a rubrica referente a caixa e depósitos bancários
apresentava a seguinte composição:
Descrição
Caixa:
Notas e moedas (Euros)
Depósitos bancários:
Depósitos à ordem
Depósitos a prazo
Total

2012

2011

8.191

5.577

6.038.652
28.950.000

2.100.833
24.050.000

34.996.843

26.156.410

A rubrica Outros recebimentos/pagamentos incluídos nos fluxos de caixa das
atividades operacionais referem-se, fundamentalmente a pagamentos do IVA –
Imposto sobre o Valor Acrescentado, pagamentos à Segurança Social, pagamentos de
retenções de impostos sobre o rendimento e pagamento da comparticipação devida ao
IPTM (ver Nota 31).
Os juros dos excedentes de tesouraria nos exercícios de 2012 e de 2011 foram como
segue:
Juros de depósitos à ordem
Juros de depósitos a prazo

2012
96.509
394.133
490.642

2011
39.501
452.765
492.266

6. Ativos fixos tangíveis
Os quadros seguintes resumem os movimentos ocorridos nos exercícios de 2011 e
de 2012.
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Movimentos no exercício de 2011:
2011
Saldo inicial
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada
Aumentos

Terrenos e
recursos
naturais

Edifícios e
outras
construções

21.921.353 327.264.071
- (124.664.549)
21.921.353 202.599.522
-

Diminuições
Alienações:
Valor bruto
Depreciação acumulada
Valor líquido
Abates:
Valor bruto
Depreciação acumulada

Equipamento
básico

-

8.900.170

-

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Outros ativos
fixos tangíveis

9.601.094
(6.009.885)
3.591.209

491.323
(490.004)
1.319

8.790.267
(7.723.701)
1.066.566

1.937.044
(1.611.214)
325.830

812.566

-

301.550

131.744

-

(113.002)
113.002
-

(43.078)
43.078
-

-

Investimentos
em curso

Total

70.434.590 440.439.742
- (140.499.353)
70.434.590 299.940.389
16.252.545

26.398.575

-

(156.080)
156.080
-

-

-

-

-

(78.144)
77.908

-

-

(78.144)
77.908

Valor líquido

-

-

-

-

(236)

-

-

(236)

Total das diminuições

-

-

-

-

(236)

-

-

(236)

Gastos de depreciação

-

(14.339.547)

(832.626)

(1.211)

(495.985)

(113.251)

-

(15.782.620)

Transferências de ativos em curso

-

22.818.749

19.361

-

-

77.558

(22.915.668)

-

21.921.353 358.982.990
- (139.004.096)
-

10.433.021
(6.842.511)
-

378.321
(378.213)
-

8.970.595
(8.098.700)
-

2.146.346
(1.724.465)
-

3.590.510

108

871.895

421.881

Saldo final
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada

21.921.353

219.978.894

63.771.467 466.604.093
- (156.047.985)
63.771.467

310.556.108
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Movimentos no exercício de 2012:
2012
Saldo inicial
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada
Aumentos

Terrenos e
recursos
naturais

Edifícios e
outras
construções

Equipamento
básico

21.921.353 358.982.990
- (139.004.096)
21.921.353 219.978.894

Equipamento
de transporte

Equipamento
administrativo

Outros ativos
fixos tangíveis

10.433.021
(6.842.511)
3.590.510

378.321
(378.213)
108

8.970.595
(8.098.700)
871.895

2.146.346
(1.724.465)
421.881

Investimentos
em curso

Total

63.771.467 466.604.093
- (156.047.985)
63.771.467 310.556.108

-

2.520.665

5.444.639

7.480

165.133

114.675

12.313.659

20.566.251

Diminuições
Alienações:
Valor bruto
Depreciação acumulada
Valor líquido

(229.162)
(229.162)

(101.755)
49.521
(52.234)

-

-

-

-

-

(330.917)
49.521
(281.396)

Abates:
Valor bruto
Depreciação acumulada

-

(18.289)
18.289

-

-

(7.230)
7.230

(598)
598

-

(26.117)
26.117

-

-

-

-

-

-

-

-

(229.162)

(52.234)

-

-

-

-

-

(281.396)

Gastos de depreciação

-

(14.133.700)

(919.971)

(1.935)

(324.692)

(157.039)

-

(15.537.337)

Transferências de ativos em curso

-

3.197.584

78.800

-

4.452

281.593

(3.562.429)

-

21.692.191 364.581.195
- (153.069.986)
-

15.956.460
(7.762.482)
-

385.801
(380.148)
-

9.132.950
(8.416.162)
-

2.542.016
(1.880.906)
-

8.193.978

5.653

716.788

661.110

Valor líquido
Total das diminuições

Saldo final
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada

21.692.191

211.511.209

72.522.697 486.813.310
- (171.509.684)
72.522.697

315.303.626
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i.

Investimentos em 2012
Em 2012, foram concluídos e/ou realizados os seguintes principais investimentos:
Designação

Custo de
aquisição

Rebocador Nereu
Acesso rodoviário ao Pólo 1
Parque de camionistas
Reforço Pontão sobre o Rio Leça
Instalações do SEF e Controlo passageiros

5.150.724
3.790.327
644.543
369.508
369.154
10.324.256

Total

Dos ativos fixos tangíveis em curso em 31 de dezembro de 2012 destacámos os
constantes da tabela abaixo:
Designação

Valor

Estrutura da Plataforma Logística
Terminal Cruzeiros
Aquisição Rebocador
Núcleo da Sanidade Marítima
Equipamento de Movimentação Vertical
Centro de Serviços - ITSM
Novo Terminal de Contentores a -14 metros
Outros Investimentos em curso
Total

ii.

59.704.355
7.293.837
3.150.724
311.833
241.141
209.000
204.715
1.407.092
72.522.697

Alienações e abates

Durante o exercício de 2012 foram alienados dois terrenos e um imóvel (Casa de S.
João da Foz). Estes ativos não estavam afetos à atividade operacional da empresa
iii.

Bens construídos em terrenos de domínio público

A maioria dos edifícios e construções que integram o ativo fixo tangível da
Empresa foram edificados em terrenos do domínio público do Estado afeto à APDL.
O peso relativo destes bens construídos em terrenos do domínio público,
contabilizados na rubrica Edifícios e outras construções, é evidenciado no seguinte
quadro:
2012

2011

Valor bruto

364.581.196

358.982.990

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

323.013.477

321.191.541

8.780.487

3.691.825

Imóveis e instalações em curso construídas em
terrenos do domínio público
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iv.

Descrição e quantias dos principais compromissos contratuais

Os principais compromissos contratuais assumidos no final de 2012 para aquisição
de ativos tangíveis estão identificados na seguinte tabela:
Valor
Terminal de Cruzeiros
Plataformas Logísticas
Total

13.623.231
9.780.368
23.403.600

7. Propriedades de investimento
Não se verificou qualquer adição ou alienação nas propriedades de investimento,
pelo que o valor escriturado variou apenas pelos gastos de depreciação.
2012
Saldo inicial
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas

2011

1.388.653
(614.797)
-

1.388.653
(567.418)
-

773.856

821.235

Aumentos

-

-

Diminuições
Alienações:
Valor bruto
Depreciação acumulada

-

-

-

-

(47.378)

(47.379)

-

-

1.388.653
(662.175)
726.478

1.388.653
(614.797)
773.856

Quantia líquida escriturada

Valor líquido
Abates:
Valor bruto
Depreciação acumulada
Valor líquido
Total das diminuições
Gastos de depreciação
Transferências de ativos em curso
Saldo final
Quantia bruta escriturada
Depreciações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada

8. Ativos intangíveis
Os quadros seguintes resumem os movimentos ocorridos nos exercícios de 2012 e
de 2011:
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i.

Movimentos nos períodos
2011

Saldo inicial
Quantia bruta escriturada
Amortizações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada
Aumentos
Diminuições
Alienações:
Valor bruto
Amortizações acumuladas
Valor líquido
Abates:
Valor bruto
Amortizações acumuladas

Projetos de
desenvolvimento

Programas de
computador

Concessões
(ver Notas 3.5
e 4)

Propriedade
industrial

Ativos
intangíveis em
curso

Total

939.977
(939.034)
943

3.602.487
(2.533.806)
1.068.681

28.992
(8.790)
20.202

41.027.280
(8.000.823)
33.026.457

-

45.598.736
(11.482.453)
34.116.283

-

77.353

-

919.745

485.111

1.482.209

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Valor líquido

-

-

-

-

-

-

Total das diminuições

-

-

-

-

-

-

(943)

(596.511)

(6.673)

(1.129.541)

-

(1.733.668)

-

-

-

-

-

-

939.977
(939.977)
-

3.679.840
(3.130.317)
-

28.992
(15.463)
-

41.947.025
(9.130.364)
-

485.111
-

47.080.945
(13.216.121)
-

-

549.523

13.529

32.816.661

485.111

33.864.824

Gastos de amortização
Transferências de ativos em curso
Saldo final
Quantia bruta escriturada
Amortizações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada
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2012
Saldo inicial
Quantia bruta escriturada
Amortizações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada

Projetos de
desenvolvimento

Programas de
computador

Concessões
(ver Notas 3.5
e 4)

Propriedade
industrial

Ativos
intangíveis em
curso

Total

939.977
(939.977)
-

3.679.840
(3.130.317)
-

28.992
(15.463)
-

41.947.025
(9.130.364)
-

485.111
-

47.080.945
(13.216.121)
-

-

549.523

13.529

32.816.661

485.111

33.864.824

Aumentos

-

185.944

-

9.917.241

475.340

10.578.525

Diminuições
Alienações:
Valor bruto
Amortizações acumuladas

-

-

-

-

-

-

Valor líquido

-

-

-

-

-

-

Abates:
Valor bruto
Amortizações acumuladas
Valor líquido

-

-

-

-

-

-

Total das diminuições

-

-

-

-

-

-

Gastos de amortização

-

(255.539)

(6.669)

(1.294.849)

-

(1.557.057)

Transferências de ativos em curso

-

-

-

-

-

-

939.977
(939.977)
-

3.865.784
(3.385.856)
479.928

28.992
(22.132)
6.860

51.864.266
(10.425.213)
41.439.053

960.451
960.451

57.659.470
(14.773.178)
42.886.292

Saldo final
Quantia bruta escriturada
Amortizações acumuladas
Perdas por imparidades acumuladas
Quantia líquida escriturada
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ii.

Programas de computador

Os ativos adquiridos no exercício de 2012 correspondem aos constantes na seguinte
tabela:

iii.

Designação

Valor

GESDOC - Gestão de expediente
Software ALLOS BSC
Software VMWARE e BACKUP
Outros
Total

78.440
56.060
26.218
25.226
185.944

Ativos intangíveis em curso

Os ativos intangíveis em curso em 31 de dezembro de 2012 são os constantes da
tabela abaixo:
Designação
MIELE
PIPe
Outros investimentos em curso
Total

Valor
537.980
271.880
150.591
960.451

Os projetos MIELE (Multimodal Interoperability E-services for Logistics and
Environment Sustainability) e PIPe (Procedimentos e Informação Portuária Eletrónica)
são programas informáticos para a gestão portuária.
Os gastos com o pessoal que trabalha diretamente nos projetos, assim como outros
gastos também diretamente relacionados com os mesmos, encontram-se a ser
capitalizados. Os gastos capitalizados por projeto foram os seguintes:
Designação
Projeto NOPTILUS
Projeto MIELE
Plataforma Logística
Terminal Cruzeiros
Outros investimentos em curso
Total

iv.

Valor
45.945
33.913
64.965
18.417
13.992
177.232

Descrição e quantias dos principais compromissos contratuais

Os principais compromissos contratuais assumidos no final de 2012 para aquisição
de ativos intangíveis estão identificados na seguinte tabela:
MIELE Gestão de Projeto
JUP II
Total

Valor
24.255
18.300
42.555
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v.

Ativos das Concessões

O detalhe dos bens das concessões de serviço público incluídos nas demonstrações
financeiras da Empresa, na sequência da adoção da política contabilística referida na
Nota 3.5 é como segue:
TCL

TCGL

Silos

Total

A 1 de janeiro de 2011
Custo de aquisição

24.755.846

15.976.543

294.891

41.027.280

Amortizações acumuladas

(4.948.521)

(3.030.875)

(21.427)

(8.000.823)

19.807.325

12.945.668

273.464

33.026.457

919.745

-

-

919.745

(691.698)

(428.914)

(8.929)

(1.129.541)

228.047

(428.914)

(8.929)

(209.796)

Custo de aquisição

25.675.591

15.976.543

294.891

41.947.025

Amortizações acumuladas

(5.640.219)

(3.459.789)

(30.356)

(9.130.364)

20.035.372

12.516.754

264.535

32.816.661

Adições

9.470.228

447.013

-

9.917.241

Amortizações do período

(854.212)

(431.708)

(8.929)

(1.294.849)

8.616.016

15.305

(8.929)

8.622.392

Custo de aquisição

35.145.819

16.423.556

294.891

51.864.266

Amortizações acumuladas

(6.494.431)

(3.891.497)

(39.285)

(10.425.213)

28.651.388

12.532.058

255.607

41.439.053

Movimentos no período:
Adições
Amortizações do período

Em 31 de dezembro de 2011

Movimentos no período:

31 de dezembro de 2012

Foram apenas reconhecidos nas demonstrações financeiras da Empresa os ativos das
seguintes concessões de serviço público:


TCL – Terminal de Contentores de Leixões, S.A.



TCGL – Terminal de Carga Geral e de Graneis de Leixões, S.A.



Silos de Leixões, Unipessoal, Lda.

Para além destes concessionários de serviço público acima mencionados, existe um
conjunto de concessionários que exploram atividades comerciais em regime de uso
privativo do domínio público, a saber:
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Concessionário

Início

Prazo

Bens reversíveis da
concessão
Exploração dos terminais petroleiro e Linhas carga/descarga,
oceânico de Leixões, destinados à
tubagens, braços carga,
movimentação de petróleo, produtos edifícios, tanques para
refinados e aromáticos.
águas lastro e refugos,
central contra incêndios,
central de bombagem,
central de água doce,
central de ar comprimido,
postos de transformação
Concessão de uso privativo para a
Depósitos de combustíveis
receção de produtos asfálticos e
fuelóleos, através de dois pipelines
localizados na Doca 2 Sul, e de
combustíveis no Posto B do
Terminal Petroleiro.
Concessão do direito de uso de um Depósito para melaços
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.
Concessão do direito de uso privativo Silos de armazenagem de
de uma parcela de terreno na Doca 1 cimento, edifícios de
apoio, tubagens, básculas
Sul para a exploração com receção
de cimento a granel por via marítima,
sua armazenagem coberta e
expedição por via terrestre ou
marítima.
Objeto da concessão / licença

Petróleos de
28-03-2006
Portugal - Petrogal,
SA

25 anos

CEPSACompanhia
Portuguesa de
Petróleos, Lda.

13-07-1988

25 anos

ED&FMAN Portugal, 01-01-2001
Lda.

15 anos

SECIL –
Companhia Geral
de Cal e Cimento,
SA

17-05-2001

15 anos

DOCAPESCA Portos e Lotas,
S.A.

27-01-1995

25 anos

Concessão de uso privativo para a
utilização das instalações do porto
de pesca de Matosinhos.

REPSOL
Portuguesa, S.A

01-04-1985

Edifício nova lota e
serviços gerais; pavilhões
antiga lota do arrasto e
artesanal; edifício serviços
administrativos; entreposto
de congelação
5 anos,
Depósitos, tubagens,
Licença de uso privativo para
renovável exploração de instalação destinada a armazéns e escritórios
receção, armazenagem e expedição
de produtos petrolíferos e/ou
químicos a granel, através de
pipelines localizados no Molhe Sul.

CIMPOR Indústria de
Cimentos, S.A

01-01-2010

5 anos

Licença do direito ao uso privativo
de uma parcela do terrapleno da
Doca 1 Sul para receção,
armazenagem e expedição de
cimento.

Armazém coberto para
cimento;
Instalações administrativas
de apoio

Relativamente e estas concessões e/ou licenças, a APDL optou pelo não
reconhecimento de qualquer ativo, pelo facto do Conselho de Administração entender
que, no final do período da concessão, o conjunto dos bens que revertem não ter
qualquer valor residual para Empresa.
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9. Participações financeiras – método da equivalência
patrimonial
9.1. Participação financeira na APVC
A APDL detêm a seguinte participação financeira na subsidiária Administração do
Porto de Viana do Castelo, S. A., doravante designada APVC.
Empresa
Administração do Porto de Viana
do Castelo, SA

Sede
Social
Viana do
Castelo

Percentagem
de capital detido

Valor contabilístico

2012

2011

2012

2011

100%

100%

5.305.210

5.314.617

A APVC é uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que foi
criada através do Decreto – Lei n.º 211/2008, de 3 de novembro, tendo o mesmo entrado
em vigor 30 dias após a data da sua publicação. A APVC foi constituída com o capital
social de 50.000 euros, integralmente subscrito e realizado pela APDL.
A APVC tem por objeto 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.

9.2. Informação financeira da participação na empresa
subsidiária
No quadro abaixo, apresenta-se informação sobre a posição financeira:
2012

2011

Ativos
Não correntes
Correntes
Total do ativo

2.863.000
4.144.351
7.007.351

2.863.743
3.964.138
6.827.881

Capital próprio

5.305.210

5.314.617

Passivos
Não correntes
Correntes

741.211
960.930

638.665
874.599

Total do passivo

1.702.141

1.513.264

Total CP + Passivo

7.007.351

6.827.881
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Quadro resumo da demonstração dos resultados por naturezas:
Prestações de serviços
EBITDA
Depreciações
Resultado operacional
Resultado líquido
% participação detida

2.795.521
845.064
(1.746.920)
(330.636)
(322.514)

2.844.318
2.466.455
(1.902.532)
156.429
233.484

100%
(322.514)

100%
233.484

9.3. Movimentos na participação financeira contabilizada pelo
método da equivalência patrimonial (MEP)
Nos períodos terminados em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, os movimentos
decorrentes da participação na APVC foram refletidos em diversas contas da APDL. Os
quadros abaixo discriminam os movimentos ocorridos:
1. Participação financeira – MEP
2012

2011

Saldo inicial
Aquisições
Reforço de capital
Ganhos / (Perdas)
Outros movimentos no capital (ver (i)
e (ii) abaixo).
Alienações
Dividendos recebidos

5.314.617
(322.514)

4.930.972
233.485

313.107
-

150.160
-

Saldo final

5.305.210

5.314.617

Os montantes registados na rubrica Ganhos/Perdas foram registados na demonstração
de resultados na rubrica Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, correspondendo ao
resultado líquido desta subsidiária nos exercícios de 2012 e de 2011
2. Ajustamentos em ativos financeiros
2012
Saldo inicial

2011

5.031.133

4.580.386

Resultados não distribuídos

233.484

300.587

Outros movimentos no capital próprio:
Outras reservas (i)
Subsídios ao investimento (ii)

28.686
284.421

112.957
37.203

313.107

150.160

5.577.724

5.031.133

Saldo no final do ano
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i.

Os ativos fixos tangíveis e ativos intangíveis da APVC são testados anualmente
para determinação da perda por imparidade pelo facto do valor pelo qual esses
ativos se encontram escriturados não ser totalmente recuperável. Tendo em
consideração as atividades desenvolvidas pela Empresa, com natureza de serviço
público, o valor recuperável resultante dos testes de imparidade, corresponde ao
valor de uso dos ativos. No final de 2011, em função da atualização do estudo
levado a cabo pela Empresa, a perda por imparidade, em termos líquidos, foi
acrescida em €294.538, dos quais €112.956 por contrapartida de capitais próprios.
No exercício de 2012, após realização de novo estudo, a perda por imparidade,
em termos líquidos, foi revertida em €600.649, originando, contudo, um reforço
em capitais próprios no montante de €28.686.

ii. Os subsídios ao investimento não reembolsáveis são reconhecidos inicialmente
na rubrica de capital próprio Outras variações de capital, sendo subsequentemente
reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com a depreciação ou
amortização dos ativos a que estão associados. O montante reconhecido é líquido
de imposto diferido e da perda por imparidade sobre os bens subjacentes.

9.4. Transações entre a APDL e a APVC
No âmbito da aplicação do regime especial de tributação de grupo de sociedades, a
APDL reconhece €4.350 a receber da APVC. Este montante refere-se ao imposto sobre o
rendimento do ano 2012 da APVC. A APDL, como cabeça do grupo, é responsável pelo
seu pagamento.

10. Participações financeiras – outros métodos
Corresponde à participação financeira na APOR – Agência para a Modernização do
Portos, S.A., a qual se encontra valorizada ao custo de aquisição, não se tendo verificado
qualquer movimento em 2012.

11. Inventários
i.

Quantias escrituradas de inventários
31-12-2012
Quantias
brutas

Mercadorias
Matérias subsidiárias e de
consumo
Totais

31-12-2011

Perdas por
Quantias
imparidade
escrituradas
acumuladas

Quantias
brutas

Perdas por
Quantias
imparidade
escrituradas
acumuladas

47.617

-

47.617

62.155

-

62.155

428.458

-

428.458

443.879

-

443.879

476.075

-

476.075

506.034

-

506.034
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ii.

Movimentos

Mercadorias
Saldo inicial
Compras
Reclassificações
Regularizações
Perdas
Ganhos
Custo das mercadorias vendidas
Saldo final

38.586
735.355
2.568
(714.354)
62.155

Mercadorias
Saldo inicial
Compras
Reclassificações
Regularizações
Perdas
Ganhos
Custo das mercadorias vendidas
Saldo final

iii.

62.155
1.059.997
(1.074.535)
47.617

2011
Matérias
subsidiárias
e outras
375.120
556.840
(114.556)
(43.106)
25.950
(356.369)
443.879

2012
Matérias
subsidiárias
e outras
443.879
407.440
(23.613)
(399.248)
428.458

Totais
413.706
1.292.195
(114.556)
(43.106)
28.518
(1.070.723)
506.034

Totais
506.034
1.467.437
(23.613)
(1.473.783)
476.075

Perdas por imparidade
Mercadorias
Saldo em 01-01-2011
Reforço
Reversão
Utilização
Saldo em 31-12-2011
Reforço
Reversão
Utilização
Saldo em 31-12-2012

-

Matérias
subsidiárias
e outras
(40.209)
40.209
-

Totais
(40.209)
40.209
-

12. Clientes
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, a composição da rubrica
de Clientes, é como se segue:
Quantia bruta
Perdas por imparidade acumuladas
Quantia escriturada

2012
9.136.912
(5.105.736)
4.031.176

2011
9.102.850
(4.623.194)
4.479.656
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Perdas por imparidade
2012

2011

4.623.194

4.068.791

Reforços
Reversões

522.052
(39.510)
482.542

559.902
(5.499)
554.403

Saldo final

5.105.736

4.623.194

Saldo inicial

As perdas por imparidade acumuladas incluem o montante de €4.800.467 relativo às
rendas debitadas à entidade que se encontra a explorar o Cais de Gaia. As rendas não
estão a ser liquidadas pelo concessionário alegando, entre outros motivos, que:
(i) Apenas um ano após a assinatura do contrato é que foi possível iniciar as obras
do empreendimento tendo incorrido em perdas financeiras;
(ii) Houve alteração ao projeto inicial do parque de estacionamento, e;
(iii) O espaço da concessão, por força da aplicação do estabelecido no Decreto-lei n.º
330/2000 de 27 de dezembro, encontrar-se-á sob a alçada jurisdicional da
Gaia Polis, pelo que tem dúvidas sobre a qual entidade são devidas as
rendas.
Na ação arbitral intentada pela APDL contra o concessionário foi, em meados de
março de 2012, proferida a seguinte decisão:
- condenação do concessionário a reconhecer que o contrato administrativo de
concessão de uso privativo que celebrou com a APDL se manteve plenamente válido e
eficaz na ordem jurídica desde a data da respetiva celebração; e
- condenação do concessionário a pagar à APDL 3.113.742 euros a título das
acordadas taxas de utilização do domínio público vencidas até à data da propositura da
ação arbitral (junho de 2009).
O concessionário recorreu da decisão.
Pelo facto de ser expetativa do Conselho de Administração da APDL que, mesmo
sendo favorável à empresa o recurso da decisão, que o montante em dívida nunca irá ser
recebido, a imparidade acima mencionada não foi revertida.

13. Adiantamentos a fornecedores
Os adiantamentos respeitam a dois fornecedores de investimentos.
2012

2011

OPWAY ENG., FERREIRA CONSTRUÇÃO
CONSTRUÇÕES GABRIEL

614.864
1.261.779

-

Total

1.876.643

-
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O consórcio OPWAY/FERREIRA é a entidade responsável pela Empreitada de

construção do edifício do terminal de cruzeiros de Leixões/Pólo de Mar da Universidade
do Porto, enquanto que o fornecedor GABRIEL A. S. COUTO, S. A. é responsável pela
empreitada de terraplenagem, infraestruturas e pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves) da
Plataforma Logística de Leixões.

14. Estado e outros entes públicos
i.

Saldos devedores
2012
Imposto sobre o rendimento

2011

52.949

52.949

O saldo devedor é relativo à regularização do imposto sobre o rendimento de 2008
resultante de uma correção, favorável à Empresa, relativa ao crédito fiscal do SIFIDE
desse ano.
ii.

Saldos credores

A APDL não tinha quaisquer dívidas em situação de mora com o Estado e outros
entes públicos. Nas referidas datas, as dívidas ao Estado tinham a seguinte composição:
Imposto sobre o rendimento (ver Nota 22.2)
Retenção de impostos sobre o rendimento
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)
Outros impostos
Contribuições para a Segurança Social
Comparticipação financeira para o IPTM

2012

2011

1.648.046
146.545
469.204
174.676
536.652
2.975.123

1.734.805
148.190
204.238
177.232
382.197
2.646.662

15. Outras contas a receber
2012
Pessoal
Beneficiários das Obras Sociais
Acréscimos de rendimentos - prestações de serviços
Acréscimos de rendimentos - juros de depósitos a prazo

2011

18.581

24.882

345.823

439.865

1.453.279

988.320

18.186

68.243

Outros acréscimos de rendimentos

127.798

29.201

Outros

289.351

287.311

2.253.018

1.837.822

(371.457)

(374.400)

1.881.561

1.463.422

Perdas por imparidade acumuladas

Total
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As dívidas do pessoal referem-se a adiantamentos para despesas por deslocações em
serviços e dívidas pelo incentivo à compra de computadores.
As dívidas dos beneficiários das Obras Sociais são relativas à parte das despesas não
comparticipadas pela prestação de serviços médicos e pela aquisição de medicamentos
pelos beneficiários das Obras Sociais, cujo custo é suportado pela APDL e
posteriormente debitado aos beneficiários. Estas são devidas principalmente por
aposentados e o montante em dívida tem sofrido reduções atendendo a que o regime
não aceita novos beneficiários.
Os acréscimos de rendimentos por prestações de serviços referem-se a serviços
prestados no exercício cuja faturação ocorrerá apenas nos primeiros dias do período de
relato seguinte.
Os acréscimos de juros de depósitos a prazo relevam os juros calculados sobre o
prazo decorrido entre a data de pagamento do último juro e 31 de dezembro de cada
exercício.
Na tabela abaixo apresentam-se os montantes relativos às perdas por imparidade
acumuladas e respetivos movimentos nos períodos.
Perdas por imparidade de outras contas a receber:
2012

2011

374.400

391.937

Reforços
Reversões

-

-

Utilizações

(2.943)

(17.537)

Saldo final

371.457

374.400

Saldo inicial

As perdas por imparidade incluem um montante de 85.514 euros relativo a
beneficiários das obras sociais (2011: 88.458 euros) e um montante de 285.943 euros
relativos a despesas debitadas à Alfândega do Porto, relacionadas com a Cimeira Ibero –
Americana realizada em 2004, cuja recuperação é considerada como improvável.

16. Diferimentos
16.1. Diferimentos – Ativo
Os gastos a reconhecer respeitam a contratos de manutenção de equipamentos e
sistemas informáticos, a materiais de economato ainda não consumidos e à comissão que
a APDL pagou ao Banco Europeu de Investimento relativa ao empréstimo contraído em
2011. Esta comissão, no montante de 150.000 euros, cujo diferimento se iniciou em
setembro 2011, encontra-se a ser reconhecida como gasto, na rubrica Juros e gastos
similares suportados, durante o período de amortização do empréstimo (20 anos).

113

Relatório e Contas 2012

Os saldos em 31 de dezembro de cada ano eram os seguintes:
2012
140.625
25.145
165.770

Comissão BEI
Manutenção VTS
Outros diferimentos
Total

2011
148.125
22.400
7.026
177.551

16.2. Diferimentos – Passivo
Os diferimentos no passivo referem-se aos rendimentos dos ativos das concessões
(ver nota3.5) e tem a seguinte discriminação:

Em 1 de janeiro de 2011
Aumentos (ver Nota 8)
Imputação a rendimentos (ver Nota 30)
Em 31 de dezembro de 2011
Aumentos (ver Nota 8)
Imputação a rendimentos (ver Nota 30)
Em 31 de dezembro de 2012

TCL

TCGL

Silos de
Leixões

16.896.153
919.746
(1.203.150)
16.612.749
9.470.228
(1.609.957)
24.473.020

11.315.384
(730.025)
10.585.359
447.013
(738.152)
10.294.220

267.809
(12.753)
255.056
(12.753)
242.303

Total
28.479.346
919.746
(1.945.928)
27.453.164
9.917.241
(2.360.862)
35.009.543

A divisão entre corrente e não corrente é como segue:

TCL
TCGL
Silos de Leixões
Total

2012
Corrente Não corrente
2.011.481
22.461.538
762.535
9.531.685
12.753
229.551
2.786.769
32.222.774

Corrente
1.261.727
730.025
12.753
2.004.505

2011
Não corrente
15.351.020
9.855.335
242.304
25.448.659

17. Capital
As ações ordinárias são classificadas no capital próprio. Os custos diretamente
atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são apresentados no capital próprio
como uma dedução, líquida de impostos, ao montante emitido.
Conforme previsto no artigo 10.º 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.
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 Acionista em 21 de março de
2001.
O capital social era então constituído por 9.600.000 ações, de valor nominal de 5
euros cada.
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Em 28 de março de 2008, por Deliberação unânime do Acionista, o capital social foi
aumentado no montante de 3.035.000 euros, realizado em dinheiro e totalmente
subscrito pelo Acionista único (DGTF - Direção 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 ações, de valor nominal de 5 euros cada.
Em 31 de dezembro de 2012 e 2011, o capital é detido na sua totalidade pela Direção
Geral do Tesouro e Finanças.

18. Reservas legais
De acordo com a legislação vigente e com os Estatutos da Empresa, anualmente
deverá ser transferido para a rubrica Reserva legal, pelo menos 10% do lucro apurado em
cada período até que a mesma atinja pelo menos 20% do capital social.
A reserva legal não pode ser distribuída ao Acionista, podendo contudo, em
determinadas circunstâncias, ser utilizada para aumentos de capital e para absorver
prejuízos depois de esgotadas todas as outras reservas.
Saldo em 01-01-2011
Aplicação do resultado de 2010
Saldo em 31-12-2011
Aplicação do resultado de 2011
Saldo em 31-12-2012

7.242.216
646.081
7.888.297
1.032.050
8.920.347

19. Outras reservas
Avaliação patrimonial
Ativos das concessões:
Resultados acumulados
Imposto diferido passivo

Total

2012

2011

123.821.252

123.821.252

5.363.497
(1.555.414)

4.547.100
(1.250.445)

3.808.083

3.296.655

127.629.335 127.117.907

Esta rubrica é constituída pelas seguintes reservas:
i.

123.821.252 Euros relativos à avaliação patrimonial referida na nota 17. Esta
reserva não registou quaisquer movimentos nos períodos de relato. Esta
reserva não é distribuível, podendo ser utilizada para aumentos de capital
social ou para absorver resultados transitados negativos.

ii.

3.808.083 Euros pelo reconhecimento de ativos por reversão gratuita no final
dos contratos de concessão de serviço público ou de uso privativo de bens
dominiais afetos à atividade portuária, de acordo com a política contabilística
referida em 3.5. Esta reserva não é distribuível e o montante escriturado é o
montante líquido do correspondente imposto diferido passivo (ver nota 22).
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20. Resultados transitados
Os resultados transitados resultam de resultados gerados em exercícios anteriores.
Os movimentos ocorridos nos exercícios de 2012 e de 2011 analisam-se como segue:
Saldo inicial
Transferência do resultado líquido do período anterior
Aplicação do resultado líquido:
Reforço da reserva legal
Lucros não distribuíveis (APVC)
Distribuição de dividendos
Reforço da reserva Ativos das concessões

2012
38.315.629
10.831.924

2011
38.374.792
6.460.812

(1.032.050)
(233.484)
(5.160.248)
(511.428)

(646.081)
(300.587)
(5.514.144)

Outros movimentos
Saldo final

42.210.343

(59.163)
38.315.629

21. Outras variações no capital próprio
As quantias registadas nesta rubrica têm a seguinte composição:

Saldo em 01-01-2011
Variação
Saldo em 31-12-2011
Variação
Saldo em 31-12-2012

i.

Subsídios ao
investimento
68.896.827
1.101.635
69.998.462
8.153.556
78.152.018

Imposto
diferido
(18.887.463)
(1.287.309)
(20.174.772)
(2.296.093)
(22.470.865)

APVC
Imposto diferido
13.496.538
(675.824)
12.820.714
(422.350)
12.398.364

Total
63.505.902
(861.498)
62.644.404
5.435.113
68.079.517

Subsídios ao investimento

Segundo o parágrafo 12 da NCRF 22 – Contabilização dos Subsídios do Governo e
Divulgação de Apoios do Governo – os subsídios não reembolsáveis relacionados com
ativos fixos tangíveis e intangíveis, são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios
(Outras variações nos capitais próprios), devendo ser imputados, numa base sistemática,
como rendimento, durante os períodos necessários para balancearem-nos com os gastos
relacionados que pretende que se compensem.
Contudo, a existência de subsídios atribuídos à Empresa não traduz um aumento do
capital próprio 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 efetuar 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.
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Os movimentos ocorridos no exercício relativos a subsídios atribuídos e/ou a
atribuir à Empresa analisam-se como segue:
2012

ii.

2011

Saldo inicial
Recebimentos
Devolução
Imputação a resultados (ver Nota 30)
Desreconhecimento

69.998.462
12.835.825
(4.682.268)
-

68.896.827
5.631.101
(9.269)
(4.445.297)
(74.900)

Saldo final

78.152.019

69.998.462

APVC – Imposto diferido

Ativo por imposto diferido sobre a perda por imparidade dos ativos fixos tangíveis
da APVC (ver nota 22).

22. Imposto sobre o rendimento
A APDL encontra-se sujeita ao regime especial de tributação dos grupos de
sociedades de acordo com a legislação em vigor (CIRC, artigo 69.º) desde 1 de janeiro de
2009. De acordo com este regime, a taxa de IRC (25%) é aplicada ao lucro tributável do
grupo. A derrama municipal e a derrama estadual são aplicadas individualmente. O
pagamento do imposto (autoliquidação e pagamentos antecipados) é feito pela APDL.
Em Portugal, as Autoridades Fiscais têm a atribuição de rever o cálculo da matéria
coletável efetuado pela Empresa, durante um período de quatro, cinco ou seis anos (seis
anos para a matéria coletável do exercício de 2009, quatro anos para a dos exercícios de
2010 e de 2011 e cinco anos para a do exercício de 2012). Desta forma, é possível que
ocorram correções à matéria coletável, resultantes principalmente de diferenças na
interpretação da legislação fiscal. No entanto, é convicção da Administração da
Empresa, de que não haverá correções significativas aos impostos sobre os lucros
registados nas demonstrações financeiras.

22.1. Taxa de imposto
A taxa de imposto adotada na determinação do montante do imposto sobre o
rendimento das demonstrações financeiras é conforme segue:

IRC – Imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas
Derrama municipal (sobre o lucro tributável)
Derrama estadual (sobre o lucro tributável):
Entre 1,5 M€ e 10 M€
Superior a 10 M€
Taxa média de imposto

25,00%
1,50%
3,00%
5,00%
29,00%

A carga fiscal efetiva foi a seguinte:
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Imposto corrente
Imposto diferido
Imposto sobre o rendimento do período (1)
Resultado antes de impostos (2)
Carga Fiscal [(1) / (2)]

2012
2011
4.736.154
3.538.997
58.658
(76.616)
4.794.812
3.462.381
16.733.424 14.294.305

28,7%

24,22%

22.2. Imposto corrente
O quadro seguinte resume o pagamento do imposto:
2012
Imposto corrente
Pagamentos por conta
Retenções na fonte

2011

4.736.154

3.538.997

(2.954.521)

(1.695.706)

(137.937)

(108.486)

Valor a receber da APVC

4.350

-

Saldo corrente a pagar

1.648.046

1.734.805

A reconciliação entre o resultado contabilístico e fiscal é apresentada na tabela
seguinte e baseia-se no quadro 07 da declaração fiscal Modelo 22 do IRC.
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2012
Resultado antes de impostos

A

2011

16.733.424

14.294.305

276.890

256.034

(137.258)

(137.258)

139.632

118.776

26.029

25.783

Variações patrimoniais
Positivas
Negativas
B
Gastos não dedutíveis
Provisões não dedutíveis
Anulação dos efeitos do método de equivalência patrimonial

322.514

-

Gastos de benefícios pós-emprego

665.628

931.501

Incentivos à aposentação

594.604

-

Perdas por imparidade em dívidas a receber

442.066

500.179

Amortização de mais-valia ao abrigo do regime anterior

184.617

184.617

1.294.849

1.129.541

Mais valias fiscais

100.524

11.208

Donativos

167.925

184.972

Outros

155.189

77.189

3.953.945

3.044.990

-

-

(786.221)

(1.092.205)

(39.510)

-

Perdas por imparidade em dívidas a receber de períodos anteriores

(439.112)

(422.686)

Mais-valias contabilísticas

(295.621)

(22.416)

-

(98.582)

Amortizações dos ativos das concessões

C
Rendimentos não tributados
Pagamento de benefícios pós-emprego
Reversão de perdas por imparidade em dívidas a receber

Excesso de estimativa para imposto

(47.462)

(59.076)

-

(233.484)

(2.360.862)

(1.945.928)

-

-

(3.968.788)

(3.874.377)

16.858.213

13.583.694

Imposto corrente sobre o rendimento

5.065.337

3.887.709

Poupança fiscal obtida pelo Regime Especial de Tributação de Grupos

(375.619)

(382.618)

46.436

33.906

4.736.154

3.538.997

Benefícios fiscais
Anulação do método da equivalência patrimonial
Rendimentos dos ativos das concessões
Outras deduções
D
Lucro tributável (A+B+C+D)

Tributação autónoma
Imposto corrente sobre o rendimento

Nos termos da Lei n.º 40/2005, de 3 de agosto e Lei n.º 55-A/2010, de 31 de
dezembro (SIFIDE – Sistema de Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento
Empresarial), a APDL apresentou e/ou irá apresentar candidaturas para a obtenção de
um crédito fiscal (sob a forma de dedução à coleta de IRC) decorrente das atividades de
I&D realizadas em Portugal. Em 31 de dezembro de 2012, os créditos fiscais já
aprovados e/ou estimados, mas ainda não reconhecidos nas demonstrações financeiras
da empresa são como segue:
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Exercicio

Montante aprovado e
ainda não reconhecido
nas demonstrações
financeiras da APDL

Situação na data de encerramento das
demonstrações financeiras do exercício de 2012

2009

491.824

Este montante, apesar de aprovado pela ADI, não foi
ainda considerado nas demonstrações financeiras da
APDL. Pelo facto da reclamação graciosa ter sido
indeferida, por prudência, a Empresa optou por não
o reconhecer, até haver segurança que o mesmo
poderá ser recuperado.

2010

140.536

Este
montante
irá
ser
considerado
nas
demonstrações financeiras do exercício em que o
mesmo vier a ser aceite pela Autoridade Tributária.
Até maio do exercício de 2013, irá ser efetuada
submissão de Declaração de alterações à Modelo 22
do exercício de 2010.

2011

243.350

O montante estimado pela APDL ascende a €562.020.
Contudo o montante aprovado pela ADI ascende a
€243.350. A Empresa reclamou o montante do
crédito aprovado, não tendo sido ainda obtida
resposta por parte da ADI. O reconhecimento do
crédito fiscal irá ser apenas reconhecido nas
demonstrações financeiras da Empresa do exercício
em que o mesmo vier a ser aceite pela Autoridade
Tributária. Estima-se que a decisão final da ADI
ocorra até ao mês de maio de 2013, por forma a
permitir, ainda nesse mês, a submissão de
Declaração de alterações à Modelo 22 do exercício de
2011.

2012

-

Candidatura ainda não apresentada. Na data do
encerramento das contas do exercício de 2012, a
APDL ainda não tinha efetuado qualquer estimativa
sobre o crédito fiscal do SIFIDE relativo ao exercício
de 2012.
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22.3. Imposto diferido
22.3.1. Ativos por impostos diferidos
2011
Conversão SNC
APVC, perdas por imparidade
acumuladas:
Ativos fixos tangíveis e ativos
intangíveis:

Variação
no
período

Saldo
inicial
150.984

(37.746)

6.176

119.414

Demonst.
dos
resultados

Capital
próprio

(31.570)

-

Bens migrados

13.496.538 (675.823)

-

(675.823)

Bens adquiridos

-

26.382

-

26.382

26.382

-

6.572

(2.805)

-

3.767

(2.805)

-

6.423.789

(44.194)

347.978

6.727.573

303.784

-

594.249

21.311

33.576

649.136

54.887

-

29.148

(4.823)

1.327

25.652

(3.496)

-

59.163

(59.163)

-

-

-

-

Dívidas dos clientes
Benefícios pós-emprego
Perdas por imparidade
acumuladas:
Dívidas de clientes
Devedores das Obras Sociais
Subsídios de terrenos
Total

2012
Conversão SNC
APVC, perdas por imparidade
acumuladas:
Ativos fixos tangíveis e
intangíveis
Bens migrados

20.760.443 (776.861)

Saldo
inicial
119.414

- 12.820.715

389.057 20.372.639

347.182 (675.823)

Variação
no
período

Saldo final

Demonst.
dos
resultados

(39.805)

79.609

(39.805)

-

12.820.715 (422.351) 12.398.364

Capital
próprio

-

(422.351)

Bens adquiridos

26.382

419

26.801

419

-

Dívidas dos clientes

3.767

13.215

16.982

13.215

-

-

85.250

85.250

85.250

-

6.727.573

(34.972)

6.692.601

(34.972)

-

649.136

(10.601)

638.535

(10.601)

-

25.652

(853)

24.799

(853)

-

-

172.435

172.435

172.435

-

Incentivo à aposentação
Benefícios pós-emprego
Perdas por imparidade
acumuladas:
Dívidas de clientes
Devedores das Obras Sociais
Incentivo à aposentação
Total

i.

Aumento
da taxa
Saldo final
de
imposto

20.372.639 (237.263) 20.135.377

185.088 (422.351)

Conversão das contas para o SNC

De acordo com o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, os
ajustamentos de conversão com efeitos em capitais próprios, decorrentes da adoção, pela
primeira vez, do SNC, que sejam considerados fiscalmente relevantes, resultantes do
reconhecimento de ativos concorrem, em partes iguais, para a formação do lucro
tributável em 2010 e nos quatro exercícios seguintes, ou seja, até 2014.
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ii.

Perdas por imparidade da APVC

A APVC não reconhece ativos por impostos diferidos porque não são esperados
lucros fiscais que permitam recuperar esse imposto. No entanto, a tributação pelo
regime especial de tributação dos grupos de sociedades, permite à APDL recuperar esse
imposto. Pelo facto do benefício obtido pela APDL não ser posteriormente repercutido
na APVC, as situações que originam impostos diferidos na APVC dão origem a
reconhecimento de ativos por impostos diferidos na APDL.
iii.

Incentivo à aposentação

De acordo com o disposto no CIRC, os gastos com benefícios de cessação de
emprego apenas são dedutíveis fiscalmente na data do pagamento efetivo, previsto
ocorrer no exercício de 2013, pelo que se constituiu o correspondente ativo por imposto
diferido.

22.3.2. Passivos por impostos diferidos
Variação
no
período

Saldo
inicial

2011
Mais-valias não tributadas

523.475

Subsídios ao investimento

25.784

498.490

18.887.464

243.786

1.043.522

20.174.772

44.983

(11.246)

1.840

35.577

1.250.455

224.507

80.452

1.555.414

20.706.377

406.278

1.151.598

22.264.253

Ativos das concessões

2012

Saldo
inicial

Mais-valias não tributadas

498.490

Subsídios ao investimento

20.174.772

Conversão SNC
Ativos das concessões
Total

i.

Saldo final

(50.769)

Conversão SNC

Total

Aumento
do
imposto

Variação
no
período

Demonst.
dos
resultados
24.985

-

- (1.287.309)
9.406

-

(304.959) (270.568) (1.287.309)

Saldo final

Demonst.
dos
resultados

444.951

53.539

-

2.296.093 22.470.865

-

(2.296.093)
-

(53.539)

35.577

(11.859)

23.718

11.859

1.555.414

309.144

1.864.558

(309.144)

22.264.253

Capital
próprio

2.539.839 24.804.092

Capital
próprio

-

(243.746) (2.296.093)

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 ativos 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 balancearem-nos
com os gastos relacionados que pretende que se compensem. Contudo, a existência de
subsídios atribuídos à Empresa não traduz um aumento do capital próprio 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 efetuar o reconhecimento do passivo
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fiscal (passivo por imposto diferido) que lhe está associado, o qual vai sendo revertido
na proporção do subsídio reconhecido como rendimento no período.
ii.

Ativos das concessões

Procede-se ao reconhecimento de passivo por imposto diferido, tendo em
consideração a diferença temporária entre o apuramento anual de resultado e a
tributação que ocorre no momento da realização efetiva da reversão dos bens. O
apuramento anual de resultado decorre da aplicação do justo valor, ainda que baseado
nos custos incorridos pelos concessionários, pelo que considerando o n.º 9 do art.º 18.º
do CIRC a sua concorrência para a formação do lucro tributável ocorre no período de
tributação em que o direito de reversão é exercido. Assim, a tributação em sede de IRC
ocorrerá no ano da realização da reversão, ou seja no final do contrato de concessão.

22.3.3. Impacto nas contas
Este quadro resume o impacto dos impostos diferidos nas contas. Destaque-se o
impacto negativo no capital próprio pelos recebimentos de subsídios ao investimento.
2012
Demonst. dos
resultados

Ativos por impostos diferidos
Passivos por impostos diferidos
Total

2011
Demonst.
dos
resultados

Capital
próprio

Capital
próprio

185.088
(243.746)

(422.351)
(2.296.093)

347.182
(675.823)
(270.568) (1.287.309)

(58.658)

(2.718.444)

76.614 (1.963.132)

23. Provisões
Os movimentos ocorridos nas provisões nos exercícios de 2012 e de 2011 analisa-se
como segue:
Impostos
Saldo em 01-01-2011
Aumentos
Reduções

Por reforços
Por novas provisões
Pela utilização
Pela reversão

Reduções
Saldo em 31-12-2012

Totais

922.327

840.766 1.763.093

(922.327)

130.154
130.154
- (922.327)

-

(5.300)

(5.300)

-

965.620

965.620

Por reforços
Por novas provisões
Pela utilização

-

26.030
-

26.030
-

Pela reversão

-

(63.316)

(63.316)

-

928.334

928.334

Saldo em 31-12-2011
Aumentos

Processos
judiciais
em curso

Em 31 de dezembro de 2012, os processos judiciais em curso, em que a Empresa era
arguida, ascendiam a 1.092.203 Euros (2011: 1.153.093 euros).
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24. Financiamentos obtidos
Os empréstimos obtidos analisam-se como segue:
Não corrente
2012
2011
Contratos de mútuo:
Banco Europeu de Investimento
Total

20.000.000 20.000.000
20.000.000 20.000.000

O empréstimo junto do Banco Europeu de Investimento, no montante de 20 milhões
de euros, resulta de um contrato de financiamento celebrado em 7 de junho de 2011 que
tem por objetivo o financiamento de importantes investimentos que constam do Plano
Estratégico de Desenvolvimento do Porto de Leixões. O referido banco abriu um crédito
de 70 milhões de euros, em benefício da empresa, que corresponde ao montante global
do contrato.
O capital disponibilizado pelo banco vence juros fixos calculados à taxa de 2,54% que
serão pagos durante 10 anos nos meses de maio e novembro de cada ano. O montante de
juros reconhecido na demonstração dos resultados no exercício de 2012 ascendeu a
508.017 euros (2011: 103.506 euros), dos quais 68.500 euros serão pagos no exercício de
2013, encontrando-se o mesmo evidenciado na rubrica do balanço Outras contas a pagar –
acréscimos de gastos (ver nota 27).
A comissão de montagem do contrato no montante de 150.000 euros, paga na data
de assinatura do contrato, será reconhecida como gasto ao longo do período do contrato.
A parte ainda não reconhecida em gastos está escriturada na rubrica Diferimentos do
balanço (ver nota 16).
A amortização do empréstimo iniciar-se-á em novembro de 2015 e terminará em
maio de 2031. O reembolso, por anos, encontra-se detalhado no quadro abaixo:

Até 1 ano
De 1 a 5 anos
Mais de 5 anos
Total

2012

2011

0
3.260.000
16.740.000
20.000.000

0
2.280.000
17.720.000
20.000.000

Como garantia do empréstimo a APDL obteve o aval do Estado Português. Os custos
do aval (0,2% sobre o montante utilizado) são reconhecidos na mesma rubrica da
demonstração dos resultados.
Os gastos de financiamento nos exercícios de 2012 e 2011 resumem-se no quadro
seguinte:
Juros de financiamentos obtidos
Outros gastos de financiamento
Total

2012
508.017
47.722

2011
103.506
10.307

555.739

113.813
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25. Benefícios dos empregados
O número médio de trabalhadores da APDL nos períodos findos em 31 de dezembro
de 2012 e 2011, atenta a natureza do vínculo contratual, foi o seguinte:
2012
Efetivos
Outros
Total

2011

209
3
212

210
4
214

O quadro abaixo resume os gastos com o pessoal:
Remunerações dos órgãos sociais
Remunerações do pessoal
Benefícios pós-emprego
Indemnizações ao pessoal
Encargos sobre remunerações
Outros gastos
Total

2012
220.618
6.966.044
688.111
594.604
1.365.662
604.322
10.439.361

2011
251.313
7.033.766
957.061
1.362.525
539.737
10.144.402

25.1. Benefícios a curto prazo
Os benefícios a curto prazo incluem todas as remunerações, encargos sociais e outros
gastos (tais como seguros, fardamento e calçado, etc.) cuja liquidação se espera que
ocorra ou de imediato ou num período inferior a um ano.
Em 2012, a APDL reconheceu um gasto, no montante de 594.604 Euros,
correspondente à estimativa do montante a pagar, em 2013, de incentivos à aposentação.
Este incentivo pretende compensar os trabalhadores pela perda de benefícios de reforma
pela aposentação antecipada. Os incentivos serão pagos após a confirmação de saída
pela Caixa Geral de Aposentações, pelo que a responsabilidade encontra-se reconhecida
na rubrica Outros credores do balanço, no passivo corrente.
A APDL reconheceu ainda a responsabilidade pelo direito a dias de férias vencidos a
31 de dezembro de 2012, assim como o subsídio de férias, cujo pagamento irá ocorrer no
exercício de 2013. O registo desta responsabilidade inclui ainda os respetivos encargos
sociais. No exercício de 2011, foi apenas reconhecida a responsabilidade pelo direito a
dias de férias vencidos a 31 de dezembro de 2011 e respetivos encargos, pelo facto da lei
do Orçamento de Estado para 2012 ter suspendido o pagamento do subsídio de férias a
funcionários do Estado.

25.2. Benefícios pós-emprego
i.

Pensões de reforma

A APDL ficou obrigada a contribuir, em conjunto com outras Administrações
Portuárias, para a manutenção do fundo de aposentações do INPP – Instituto Nacional
de Pilotagem dos Portos, criado pelo Decreto-Lei nº 188/89, de 3 de junho, relativamente
aos aposentados que integravam o ex-departamento de pilotagem. A Empresa possui
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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 atuários independentes, sendo utilizado o método do crédito da
unidade projetada. O valor presente da obrigação do benefício definido é determinado
pelo desconto dos pagamentos futuros dos benefícios, utilizando a taxa de juro de
obrigações de “rating” elevado denominadas na mesma moeda em que os benefícios
serão pagos e com uma maturidade que se aproxima das da responsabilidade assumida.
O passivo reconhecido no balanço relativamente a responsabilidades com benefícios
de reforma, corresponde ao valor presente da obrigação do benefício determinado à data
de balanço, juntamente com ajustamentos relativos a custos de serviços passados.
ii.

Benefícios de ação social pós-emprego
medicamentosa e assistência hospitalar)

(assistência

médica-

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, incluindo cônjuges e
filhos que reuniam as necessárias condições, assim como a generalidade dos
aposentados, e respetivo 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 atuariais
Os desvios atuariais resultam de ajustamentos de experiência e alterações nos
pressupostos atuariais.
A Empresa reconhece todos os ganhos e perdas atuariais apurados, de acordo com o
método do “corredor”. A aplicação do método do corredor prevê o diferimento fora do
balanço dos desvios atuariais que se situem dentro do intervalo de ±10% do maior entre
o justo valor dos ativos do plano e o valor presente das responsabilidades. Os desvios
atuariais que excedam a banda dos ±10% são registados na demonstração dos resultados
na rubrica Gastos com o pessoal, amortizados pelo período médio de prestação de serviço
dos empregados.
Pressupostos atuariais
Os estudos atuariais realizados por atuário independente, com referência a 31 de
dezembro de cada período, para efeitos de apuramento nessas datas das
responsabilidades acumuladas tiveram por base os seguintes pressupostos:
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Pressupostos actuariais

2012

2011

TV 88/90

TV 88/90

EVK 80

EVK 80

3,75%
5,00%

4,75%
5,00%

Agregado familiar médio - Activos/Reformados

2

2

Agregado familiar médio - Outros

1

1

Tábua de mortalidade
Tábua de invalidez
Taxa de desconto
Taxa de crescimento dos custos

Ganhos e perdas atuariais não reconhecidos
As tabelas abaixo resumem os montantes não reconhecidos nas contas pela aplicação
do método do corredor.
2011
Saldo inicial
Amortização
Ganhos e perdas
Saldo final

(2.835.196)
(89.129)
(1.466.427)
(4.390.752)

2012
Saldo inicial
Amortização

Plano
médico

Subsídios
de
creche,
de estudo
(7.705)
1.839
3.406
(2.460)

FP exINPP

Total

(150.383) (2.993.284)
(87.290)
144.060 (1.318.961)
(6.323) (4.399.535)

Subsídios
de
creche,
de estudo
(4.390.752)
(2.460)
Plano
médico

FP exINPP

Total

(6.323) (4.399.535)

223.269

-

-

223.269

Ganhos e perdas

(3.790.321)

9.454

(444.628) (4.225.495)

Saldo final

(7.957.804)

6.994

(450.951) (8.401.761)

De acordo com as alterações à Norma Internacional de Contabilidade 19 – Benefícios
aos Empresados, publicadas a 16 de junho de 2011, a partir de 1 de janeiro de 2013 deixa
de ser possível diferir ganhos e perdas atuariais através do método do corredor. Os
desvios atuariais passam a ser reconhecidos de imediato e apenas nos “Outros
rendimentos integrais”.
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Responsabilidades reconhecidas nas contas
As responsabilidades reconhecidas nas demonstrações financeiras da APDL dos
exercícios de 2012 e de 2011 são as seguintes:
Subsídios
de
creche,
de estudo

Plano
médico

2011
Saldo inicial
Gastos do período:
Juros
Serviços correntes
(Ganhos) / Perdas atuariais
Cortes e liquidações
Benefícios pagos
Saldo final

Total

19.304.704

66.369

3.988.159 23.359.232

806.803
29.489
(89.129)
(664.423)
19.387.444

2.674
(1.838)
(9.819)
57.386

183.503
992.980
29.489
(90.967)
(417.963) (1.092.205)
3.753.699 23.198.529

Subsídios
de
creche,
de estudo

Plano
médico

2012

Fundo de
Pensões
ex-INPP

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

19.387.444

57.386

689.493
29.141
(223.269)
(462.708)

2.390
(14.313)

Saldo final

19.420.101

45.463

FP exINPP

Total

3.753.699 23.198.529
167.873
(309.200)

859.756
29.141
(223.269)
(786.221)

3.612.372 23.077.936

Montantes das responsabilidades totais
As responsabilidades totais, incluindo o efeito dos ganhos e perdas atuariais não
reconhecidos de acordo com o método do corredor analisam-se como segue:
2011
Saldo inicial
Saldo final

2012
Saldo inicial
Saldo final

Plano
médico
16 469 508
14 996 692

Plano
médico
14 996 692
11 462 297

Subsídios de
creche, de
estudo
58 664
54 926

Subsídios de
creche, de
estudo
54 926
52 457

FP exINPP

Total

3 837 776 20 365 948
3 747 376 18 798 994

FP exINPP

Total

3 747 376 18 798 994
3 161 421 14 676 175
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O valor das responsabilidades totais a 31 de dezembro de 2012, considerando uma
variação de 0,25% e 0,5% na taxa de desconto utilizada para efeitos do estudo atuarial
(3,75%) analisa-se como segue:
Taxa de desconto

Plano Médico
Plano de pensões - Pilotos do ex-INPP
Obras Sociais

3,75%

4%

4,25%

11.462.297

11.149.666

10.837.036

3.161.421

3.111.569

3.061.718

52.457

51.824

51.189

26. Fornecedores
A rubrica Fornecedores apresenta os seguintes valores:
Fornecedores – conta corrente
Faturas em receção e conferência
Total

2012

2011

1.279.746
248.792
1.528.538

1.166.771
253.872
1.420.643

A rubrica Faturas em receção e conferência respeita a aquisições de materiais já
rececionados nos nossos armazéns e a prestações de serviços concluídos e já conferidos
pelos nossos serviços mas ainda não faturadas pelos fornecedores.
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27. Outras contas a pagar
Nesta rubrica registam-se as dívidas a terceiros que não se incluem em Fornecedores,
nomeadamente, os fornecedores de investimentos e os acréscimos de gastos.
2012
Fornecedores de investimentos

2011

2.011.571

938.512

-

321.558

594.604

0

1.077.468

504.498

294.867

969.816

- Comissão taxa de porto

44.827

42.893

- Juros do empréstimo BEI

68.500

71.389

- Outros acréscimos de gastos

13.400

30.349

2.093.666

1.618.945

Cauções e garantias

72.163

58.518

Beneficiários das obras sociais

15.952

16.827

Fornecedores das obras sociais

42.361

61.047

Outras contas a pagar

11.545

13.196

4.247.258

3.028.603

Adiantamentos de outros devedores
Acréscimos de gastos:
- Incentivos à aposentação (i)
- Férias e subsídio de férias (ii)
- Descontos a concessionários (iii)

Total

i.

Refere-se ao montante estimado das indemnizações a pagar, decorrente do
regime de incentivos à aposentação antecipada. Um conjunto de trinta
trabalhadores da APDL aderiram a este regime até 30 de novembro de 2012,
perspetivando-se o pagamento deste incentivo no decorrer do exercício de
2013, após o diferimento do mesmo pela Caixa Geral de Aposentações.

ii.

A rubrica Férias e subsídio de férias respeita ao direito ao subsídio de férias e a
dias de férias e respetivos encargos obrigatórios, adquiridos pelos
trabalhadores em 31 de dezembro de 2012, cujo pagamento irá ocorrer no
exercício de 2013. Conforme referido na Nota 25.2, no exercício de 2011,
apenas foi especializado o montante relativo ao direito a férias, em função no
estabelecido na Lei do Orçamento de Estado para 2012.

iii.

Os descontos a concessionários no exercício de 2012 referem-se ao desconto
comercial a atribuir ao concessionário TCGL, pela atividade exercida durante
o exercício de 2012. Este desconto ascende a 288.214 Euros (2011: 236.439
Euros).

Em 2011, foi também registado um acréscimo de gasto, no montante de 733.378
Euros, relativo ao acerto ao valor das rendas do exercício de 2011 debitadas ao
concessionário Petrogal, desconto esse resultante da revisão das condições contratuais.

130

Relatório e Contas 2012

Este produziu efeitos retroativos a janeiro de 2011, tendo a correspondente nota de
crédito sido emitida em janeiro de 2012.

28. Vendas e prestações de serviços
As prestações de serviços estão relacionadas com as atribuições da Empresa, as quais
se encontram descritas na Introdução a este anexo.
Serviços ao navio
Serviços à carga
Concessões:
Terminal Petroleiro
Terminal de contentores
Terminal de carga geral e granéis sólidos
Outras concessões
Fornecimentos e serviços diversos
Gestão dominial
Total

2012
12.385.647
4.886.573

2011
12.737.370
4.638.248

6.340.585
15.209.124
3.189.894
1.969.246
3.447.337
1.071.902

6.353.625
13.199.421
3.259.124
1.870.448
2.386.570
1.179.627

48.500.308

45.624.433

29. Fornecimentos e serviços externos
Esta rubrica analisa-se como segue:
Rubrica
Subcontratos
Serviços especializados
Trabalhos especializados
Publicidade e propaganda
Vigilância e segurança
Honorários
Comissão s/ Taxa de porto
Dragagens
Outras conservações e reparações
Serviços bancários
Outros serviços especializados
Materiais
Energia e outros fluidos
Deslocações e estadas
Serviços diversos
Rendas e alugueres
Comunicações
Seguros
Contencioso e notariado
Despesas representação
Limpeza, higiene e conforto
Cantina
Outros
Total

2012

2011

740.409

707.142

250.059
159.669
1.042.476
100.971
162.112
303.970
1.189.417
7.859
179.259
84.336
1.515.803
73.690

425.560
246.885
1.103.618
88.254
169.272
516.307
1.223.675
7.695
205.660
95.045
1.381.650
97.097

245.805
88.569
178.726
8.490
16.884
692.178
95.556
47.608

216.269
87.983
193.770
13.113
15.333
725.900
154.131
66.454

7.183.846

7.740.813
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30. Outros rendimentos e ganhos
Serviços sociais
Aluguer de equipamento
Centro de Formação
Impressos e publicações
Outros rendimentos suplementares
Alienação de imobilizado (ver Nota 6)
Subsídios ao investimento (Ver Nota 21)
Ativos das concessões
Outros rendimentos e ganhos
Total

2012
2011
89.119
127.672
57.034
1.038
93.883
113.916
50.274
41.351
68.590
1.293
301.814
22.416
4.682.268 4.445.297
2.360.862 1.945.928
132.500
314.125
7.836.344 7.013.036

O valor evidenciado em “Ativos da concessões” resulta da aplicação da política
contabilística definida na Nota 3.5, no que se refere a ativos de concessões que, no final
do período contratual, revertem gratuitamente para a Empresa. A contrapartida do
registo dos ativos é efetuada na rubrica “Rendimentos a reconhecer”, sendo o
correspondente rendimento reconhecido na demonstração dos resultados, linearmente,
na rubrica “Outros rendimentos”, durante o período da concessão. Assim, os
rendimentos reconhecidos nos exercícios de 2012 e de 2011 analisam-se como segue:
TCL
TGCL
Silos de Leixões

1.609.957 1.203.151
738.152
730.025
12.753
12.752
2.360.862 1.945.928

31. Outros gastos e perdas
Comparticipação IPTM
Impostos e taxas
Perdas em inventários
Perdas em investimentos
Correções relativas a períodos anteriores
Donativos
Quotizações
Outros
Total

2012
2.160.373
16.516
23.613
6.193
248.396
194.544
55.294
18.327
2.723.256

2011
1.819.242
23.257
2.896
236
26.285
203.332
44.430
6.798
2.126.476

A comparticipação para o Instituto Portuário e dos Transportes Marítimos (IPTM),
correspondente a 5% das receitas de exploração portuária, exceto serviços de pilotagem
(2011: 4,5%). Esta comparticipação é fixada anualmente por despacho do ministério da
tutela.
Os impostos e taxas são constituídos pelo IUC – Imposto Único de Circulação, IVA
não dedutível e taxas obrigatórias.
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A rubrica Correções relativas a períodos anteriores inclui o montante de 216.630 Euros
relativo à devolução ao IGCP – Instituto de Gestão do Crédito Público dos juros de
depósitos a prazo recebidos da banca comercial pela APDL em 2011.

32. Encargos de caráter 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 efetuada uma estimativa fiável do montante dessa obrigação.
A Empresa incorre em dispêndios e assume passivos de caráter 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 atividade da Empresa, e se relacionem com
benefícios económicos futuros, permitindo prolongar a vida útil, aumentar a capacidade
ou melhorar a segurança ou eficiência de outros ativos detidos pela Empresa.
Em relação aos encargos de caráter ambiental a Empresa, no âmbito do
desenvolvimento da sua atividade incorre em diversos encargos de caráter ambiental, os
quais, dependendo das suas características, estão a ser capitalizados ou reconhecidos
como um custo nos resultados operacionais do período.
Os dispêndios de caráter 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 ativos detidos
pela Empresa, são capitalizados.
Os encargos estão descritos no quadro seguinte:
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2012
Gastos
do
período
Atualização do sistema de
abastecimento de água
Minimização dos impactos
ambientais
Planos de Monitorização – Ruído
Planos de Monitorização - Partículas
Estudos de impacto ambiental da
plataforma logística de Leixões
Monitorização ambiental das obras
marítimas do Terminal de Cruzeiros
de Leixões
NETMAR - Segurança ambiental e
marítima
Depreciações de equipamentos
Manutenção geral
Outros
Totais

2011

Dispêndios
capitalizados

Gastos
do
período

Total

Dispêndios
capitalizados

-

4.764

4.764

-

-

3.600

3.600

-

-

84.808

84.807

-

78.229
36.329

78.229
36.329

-

35.010

35.010

-

21.875

21.875

-

-

-

-

21.311

21.311

-

4.167

4.167

-

-

-

16.692
1.138
17.833

-

16.692
1.138
17.833

11.520
9.444
11.008

-

11.520
9.444
11.008

132.349 168.011

31.972

35.662

9.883

Total
9.883

579.622 579.622

747.249 779.221

Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011 não se encontra registado nas demonstrações
financeiras qualquer passivo de caráter 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.

33. Responsabilidades por garantias prestadas
33.1. Garantias reais prestadas a terceiros
Em outubro de 2004, a APDL foi notificada pela Repartição 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 respetivos 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 nº.02451/110402, onde estão instalados os nossos Serviços de
Pilotagem.

33.2. Garantias bancárias prestadas a terceiros
Em 2001, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Juiz de Direito do
Tribunal de Círculo e de Comarca de Matosinhos para caucionar o fundo indispensável
ao pagamento de indemnização de parcelas de terrenos expropriadas, no âmbito da
empreitada de construção da VILPL – Via Interna de Ligação ao Porto de Leixões. Em 31
de dezembro de 2012, esta garantia ascendia a 64.355 euros (2011: 64 355 euros).
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No âmbito do processo de dívida apresentada pela Caixa Geral de Aposentações,
referente ao cálculo dos encargos com pensões e respetivos juros de mora com
trabalhadores oriundos de outros serviços do Estado, que nos são imputados, mas que
não são aceites pela APDL, em 2012 mantêm-se as seguintes garantias bancárias a favor
de:


Autoridade Tributária – Repartição de Finanças de Matosinhos para
caucionar o valor da dívida referente ao processo de execução fiscal nº. PEF
1821200701022873, na quantia de 115.837 euros (2011: 115.837 euros);



Caixa Geral de Aposentações para garantir o pagamento do valor
remanescente da dívida, no montante global de 275.000 euros;



Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, no montante de 9 129 Euros.

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 terrenos 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 2012, esta garantia ascendia a
265 983 Euros (2011: 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 terrenos expropriadas, no âmbito do Pólo
I - Gonçalves e do Pólo II - Guifões da Plataforma da Plataforma Logística de Leixões.
Em 31 de dezembro de 2012, a garantia relativa ao Pólo I – Gonçalves foi cancelada,
encontrando-se apenas ativa a relativa ao Pólo II - Guifões no montante de a 2.035.334
euros (2011: 2.393.682 euros) .
A 21 de abril de 2012, a APDL prestou uma garantia bancária a favor do Tribunal da
Comarca de Matosinhos, no montante de 171.581 euros para caucionar o valor provável
das indemnizações a pagar pela áreas a expropriar para execução da obra de
Restabelecimento Vária do Pólo II - Guifões da Plataforma da Plataforma Logística de
Leixões. A 28 de março de 2012 esta garantia foi reduzida, sendo o seu montante atual
de 56.520 euros.

34. Garantias prestadas por terceiros
34.1. Fornecedores
As cauções prestadas por fornecedores são exigidas como garantia da boa execução
das empreitadas de obras públicas contratadas, mantendo-se em vigor até à receção
definitiva das obras.
Depósitos de garantia
Apólices de seguro-caução
Garantias bancárias (Técnicas)
Numerário
Total

2012

2011

262.265
498.267
9.834.932
10.595.464

267.426
1.149.451
11.459.137
12.876.014
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34.2. Clientes e outros devedores
As cauções prestadas por clientes e outros devedores garantem o cumprimento das
suas obrigações perante a Autoridade Portuária que lhes emitiu as respetivas licenças
para exercício da sua atividade nos portos do Douro e Leixões.
2012
GARANTIAS BANCÁRIAS
Shipchandller's
Agentes de navegação
Atividade de superintendência e peritagens
Licenciamento de uso privativo e concessionários
APÓLICES DE SEGURO-CAUÇÃO
Agentes de navegação
Shipchandller's
Licenciamento de uso privativo e concessionários
GARANTIAS EM NUMERÁRIO
Agentes de navegação
Atividade de superintendência e peritagens
Shipchandller's
Licenciamento de uso privativo
Total

2011

2.993
100.000
3.744
6.483.827

2.993
124.940
3.744
6.332.519

99.760
499
114.988

99.760
499
114.988

3.741
5.912
1.214
6.816.677

3.741
5.912
19.988
6.709.084

35. Locações
Os montantes reconhecidos em gastos na rubrica Fornecimentos e serviços externos
da demonstração dos resultados, são os seguintes:
2012
Quantias
escrituradas

2011

Rendas contingentes
a pagar

159.824

Quantias
escrituradas

174.723

Rendas contingentes
a pagar

151.620

183.671

O montante dos futuros pagamentos mínimos nas locações operacionais não
canceláveis ascende ao total de 174.723.
2012
Até 1 ano
Entre 1 e 5 anos
Total

2011

115.393

111.827,00

59.330

71.844,00

174.723

183.671

36. Passivos contingentes
Está em curso um processo de apuramento de responsabilidades relacionado com o
sinistro ocorrido no Molhe Sul do Porto de Leixões durante a desmontagem do
guindaste “Titan” no dia 12 de abril de 2012. O acidente originou uma explosão seguida
de incêndio causando danos humanos e materiais.
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Não obstante a APDL ter aberto um inquérito no sentido de averiguar as causas que
estiveram na origem do referido acidente, o relatório produzido não determinou com
certeza as causas que estiveram na sua origem.
O atual estado do processo não permite ainda mensurar, com suficiente fiabilidade,
o montante de prejuízos decorrentes do acidente.
Não existindo à partida motivo para considerar que a APDL possui qualquer
responsabilidade direta no sinistro, a possível obrigação que possa decorrer deste para a
empresa, enquanto dona da obra, está dependente do já referido apuramento de
responsabilidades.

37. Eventos subsequentes
Não são conhecidos quaisquer eventos subsequentes que possam influenciar a
apresentação e interpretação das demonstrações financeiras reportadas a 31 de dezembro
de 2012.

137

Relatório e Contas 2012

CAPÍTULO III - GOVERNO DA SOCIEDADE
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1 – Missão, Objetivos e Políticas da Empresa
O propósito de existência de uma empresa, ou seja, o que faz e quais os seus
destinatários internos e externos, é refletido na sua Missão. Assim, 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”.
Por outro lado, a Visão traduz a pretensão da empresa para o futuro, que envolverá
todos os atores abrangidos na vida de empresa, com o objetivo de funcionar como fator
de motivação, coesão e articulação de todos os interessados. A visão da APDL é:
“Fazer do Porto de Leixões uma referência para os sistemas logísticos que utilizam a fachada
atlântica da Península Ibérica”
No cumprimento da missão em direção da visão, cada empresa deverá definir os
Valores que servem de referência para as suas ações, cultura e tomadas de decisão no
decorrer das atividades desenvolvidas por todas as pessoas que integram a empresa.
Os valores da APDL são:








Ser líder do Porto de Leixões
Orientação para o cliente e procura sistemática da excelência
Ética, lealdade e orgulho de pertença à APDL
Motivação e reconhecimento do mérito dos colaboradores
Segurança, integração e sustentabilidade ambiental das operações
Criação de valor e sustentabilidade financeira
Exercício pleno de autoridade portuária orientado para o interesse público

No cumprimento da sua missão e valores, a atividade da APDL assenta nos seguintes
Objetivos Estratégicos, que materializam a estratégia global da Empresa em quatro
grandes temas, com recurso à metodologia do BSC – Balanced Scorecard:
Criação de valor e sustentabilidade financeira
 Criar valor, crescer, diversificar o negócio e manter uma estrutura financeira
equilibrada;
 Maximizar a eficiência e a rentabilidade no uso das infraestruturas;
 Aumentar os níveis de produtividade e reduzir custos unitários;
Orientação para o cliente e para o mercado
 Satisfazer os utilizadores de infraestruturas e serviços;
 Conseguir uma maior proximidade com os clientes;
 Desenvolver as novas áreas de negócio: logística, cruzeiros e marinas;
 Aumentar a notoriedade e reforçar as relações institucionais ao nível internacional;
 Assegurar a adequada integração na comunidade e na Região;
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Competitividade portuária e logística
 Assegurar maior eficiência e controlo de custos nos processos críticos;
 Monitorizar as operações nas concessões portuárias;
 Ser eficiente no modelo de gestão dominial;
 Melhorar a eficiência e a gestão do risco dos SI e alargar o âmbito da JUP;
 Ser excelente na oferta, na gestão, no desenvolvimento e na manutenção de
infraestruturas e instalações;
Sustentabilidade e envolvente
 Melhorar os níveis de qualidade ambiental;
 Desenvolver uma cultura e práticas de sustentabilidade;
 Planear e desenvolver o espaço portuário;
 Aumentar os níveis de segurança;
 Desenvolver os níveis de competências funcionais, de liderança e estratégicas;
 Aumentar os níveis de motivação, de liderança e de alinhamento organizacional;
 Adquirir novos saberes e procurar exemplos internacionais nas áreas chave do
negócio.
De forma a concretizar estes 20 Objetivos Estratégicos foram definidos indicadores,
ações e projetos de investimento, e as respetivas metas e responsáveis, que permitiram o
acompanhamento do seu desempenho ao longo do ano, efetuado nas reuniões mensais
do Conselho da Administração com as Direções de Serviço (AGM - Avaliação de Gestão
Mensal).
No global a APDL apresentou em 2012, um elevado grau de cumprimento das metas
definidas para os indicadores e as ações. Por outro lado o cumprimento dos projetos de
investimento foi prejudicado pela baixa execução do investimento planeado.
Anota-se que a informação abordada neste ponto consta do site da empresa
(www.APDL.pt) .

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 atividade, mormente:
- Estatuto jurídico da empresa: a APDL é uma sociedade anónima de capitais
exclusivamente públicos criada pelo Decreto-Lei nº 335/98, de 2 de novembro, que
aprovou os seus Estatutos. A sociedade tem por objeto 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 Setor Empresarial do Estado aprovado pelo Decreto-Lei nº 558/99, de 17 de
dezembro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 300/2007, de 23 de agosto.

140

Relatório e Contas 2012

- 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 atividade de movimentação de
cargas nos portos: o Decreto-Lei nº 298/93, de 20 de agosto que aprovou o regime
jurídico da operação portuária e o Decreto-Lei nº 324/94, de 31 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 atividade 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 atividade de movimentação
de carga geral fracionada e granéis no Porto de Leixões;
• SdL – Silos de Leixões, Unipessoal Lda.: concessão, em regime de serviço público,
da atividade de receção, 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 atividades 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 receção 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 receção, 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 receção 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 receção, 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.
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A APDL explora diretamente os cais portuários não concessionados, destinados ao
tráfego roll-on / roll-off e ao tráfego de passageiros – Doca 1 Norte, Terminal Multiusos,
Terminal de Cruzeiros, 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 nº 335/98 define a área de jurisdição
da APDL que abrange a faixa marginal do domínio público marítimo, desde o
enfiamento do eixo da Rua da Bélgica, na Praia de Lavadores, até ao paralelo do farol da
Boa Nova, ao Norte do Porto de Leixões, e compreende, além disso, as duas zonas
seguintes:
a) Zona do porto do Douro, que inclui todo o estuário do Rio Douro, desde 200
metros a montante da Ponte Luís I até à Foz, com todas as suas margens,
ancoradouros, cais, docas e terraplenos existentes ou que venham a ser construídos.
b) Zona do Porto de Leixões, que abrange quebra-mares, a área molhada por eles
circunscrita e as docas existentes ou a construir; o curso do Rio Leça até à antiga
ponte dos moinhos de Guifões e a área terrestre delimitada pelo domínio público
respetivo.
- Áreas de atuação: o decreto-lei que criou a empresa, acima referenciado, dá
cobertura legal para a APDL atuar nas áreas seguintes:









Fomentar e promover a atividade 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 efetivos e
de exploração portuária;
Atribuir licenças ou concessões nas áreas sob a sua jurisdição;
Licenciar o exercício da atividade portuária e concessão de serviços públicos
portuários;
Regulamentar taxas a cobrar pela utilização dos portos e respetivos serviços;
Supervisionar e fiscalizar o uso público dos serviços inerentes à atividade
portuária; e
Expropriar, por utilidade pública, ocupação de terrenos, implantação de traçados
e exercício de servidões administrativas necessárias à expansão ou
desenvolvimento portuários.

- Serviços prestados: o exercício da sua atividade engloba a prestação de um
conjunto de serviços aos navios, à carga e aos passageiros que utilizam o Porto de
Leixões, a saber:





Ajudas à Navegação;
Gestão de postos de acostagem;
Controlo de tráfego marítimo;
Prestação de serviços de amarração, guindagem, armazenagem, aguada, recolha
de resíduos, energia elétrica, rebocadores e pilotagem;
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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; e
Limpeza da área portuária.

Feito o enquadramento legal e económico da empresa passemos aos principais
regulamentos internos e externos a que a Empresa está sujeita.
Os regulamentos internos mais diretamente relacionados com a atividade 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 atividades 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 atividade dentro do porto,
cuja estrutura por capítulos é a seguinte: Disposições Gerais, Embarcações,
Mercadorias, Passageiros, Equipamento, Vigilância, Licenciamento de Operações,
Disposições Diversas e Contraordenações e Coimas.



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 Atividades de Superintendência e Peritagens de Cargas nos Portos
do Douro e Leixões: conjunto de normas que regulam o exercício das atividades 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 atividade de recolha de resíduos, quer esta seja exercida diretamente
pela Administração Portuária ou por entidade terceira licenciada.



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



Regulamento do Exercício da Atividade Marítimo-Turística no Porto do Douro, na
Área de Jurisdição da APDL: conjunto de normas que regulamenta o exercício da
atividade marítimo-turística que compreende os capítulos seguintes: Disposições
Gerais, Licenciamento, Obrigações e Proibições, Sanções e Disposições Finais e
Transitórias.
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Regulamento de Tarifas da Administração dos Portos do Douro e Leixões: conjunto
de normas e regras que regulam a aplicação de tarifas de serviços prestados. Este
Regulamento é elaborado à luz do Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos do
Continente, aprovado pelo Decreto-Lei nº 273/2000, de 9 de novembro, e a sua
estrutura por capítulos é a seguinte: Disposições Gerais, Uso do Porto, Pilotagem,
Reboque, Amarração e Desamarração, Armazenagem, Uso de Equipamento e
Fornecimentos.



Guia do Procedimento de Compras – Aquisição de Bens Móveis e Serviços e
Empreitadas de Obras Públicas: conjunto de normas e regras que visam
regulamentar o procedimento de compras e aquisições de bens móveis, serviços e
empreitadas de obras públicas, com a descrição dos fluxos e as formas de controlo
internas aplicáveis, aprovado na sequência da entrada em vigor do Código dos
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, e
objetivando contribuir para a melhoria contínua da eficiência e eficácia de todos os
serviços da APDL.

Todos os regulamentos internos supracitados constam do site
(www.APDL.pt), com a exceção do guia de procedimentos de compras.

da

APDL

Os regulamentos externos diretamente relacionados com a atividade da empresa e que
esta está obrigada a observar são, designadamente, os seguintes:


Regulamento do Sistema Tarifário dos Portos do Continente: Regulamento aprovado
pelo Decreto-Lei nº 273/2000, de 09 de novembro, que estabelece um conjunto de
normas e procedimentos para a elaboração dos regulamentos de tarifas de cada
porto.



Regulamento Geral do Serviço de Pilotagem: Regulamento aprovado pelo DecretoLei nº 48/2002, de 2 de março, que estabelece um conjunto de normas reguladoras da
prestação dos serviços de pilotagem nos portos portugueses.



Regulamento da Náutica de Recreio: Regulamento aprovado pelo Decreto-Lei nº
124/2004, de 25 de maio, que estabelece um conjunto de normas reguladoras da
atividade da náutica de recreio.



Regulamento nº 725/2004, do Parlamento Europeu e do Conselho de 31 de março:
Regulamento Comunitário que aprova o Código Internacional para a Proteção 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
proteção contra ameaças terroristas no tráfego marítimo.



Edital nº 1/08 da Capitania do Porto de Leixões: publicitação e divulgação de
instruções, normas e procedimentos, que a navegação marítima deve adotar na
escala ao porto. Este Edital consta do site da APDL.
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3 – Informação sobre as transações relevantes com entidades
relacionadas
Regista-se como “transação relevante” a transferência de 5,0% dos ganhos 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 no
Despacho nº 5905/2012, de 23 de abril, de Sua Exa. o Secretário de Estado das Obras
Públicas, Transportes e Comunicações, conforme determinado na alínea b) do nº2 do
artigo 12º do D.L. nº 146/2007, de 27 de abril.
Com a extinção do IPTM consumada pelo D.L. nº 236/2012, de 31 de outubro, que criou
o IMT, I.P., a quem foram cometidas as atribuições no domínio marítimo-portuário
provenientes daquele Instituto, o nº 3 do Despacho referido no parágrafo anterior
determina que aquela obrigação passa a ser cumprida junto do IMT – Instituto da
Mobilidade e Transportes, I.P.
Durante 2012 não houve nenhuma transação de relevo com a APCV – Administração do
Porto de Viana, SA, na qual a APDL é detentora de 100% do capital social.

4 – Informação sobre outras transações
4.1 Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens e serviços
A APDL, como organismo de direito público e entidade pertencente ao setor especial
dos transportes está sujeita, enquanto entidade adjudicante, ao regime do código da
contratação pública (CCP), aprovado pelo DL 18/2008, de 29 de janeiro.
Enquanto organismo de direito público, a APDL 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 direto (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 diretivas 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 atividade em que age sob a veste de entidade do
setor 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 € 400 000,00 ou perante uma empreitada
superior a € 5 000 000,00. Abaixo daqueles limiares, a APDL deverá lançar
procedimentos pré-contratuais ad-hoc subtraídos ao regime consagrado no CCP.
Cumprindo com as exigências do CCP, a APDL tem à sua disposição os serviços de uma
plataforma eletrónica (que obedece a requisitos e condições a definidos na Portaria 701-
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G/2008, de 29 de julho) para publicação dos procedimentos, consulta das peças do
procedimento, esclarecimentos e retificação 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 2012 foram lançados através da Plataforma
Eletrónica2 (VortalGov) os seguintes procedimentos:
- 8 Concursos Públicos
- 2 Concursos Limitados por Prévia Qualificação
- 70 Ajustes Diretos
Adicionalmente, informa-se que em cumprimento do artigo 127º do CCP, foi publicitada
no portal da internet dedicado aos contratos públicos (base.gov.pt) a celebração de 109
contratos na sequência de ajustes diretos lançados pela APDL.

4.2 Universo das transações que não tenham ocorrido em condições de mercado
No ano de 2012, não se verificaram transações que não tenham respeitado o CCP.

4.3 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.

2

Nos termos do CCP não é obrigatório o lançamento de Ajustes Diretos através de Plataforma Eletrónica.

146

Relatório e Contas 2012

5 – Modelo de governo
Os órgãos sociais eleitos para o triénio 2008-2010 e que, com as exceções referidas, se
mantêm em exercido de funções até à presente data, são os seguintes:
Mandato I

Cargo

Órgãos Sociais

Eleição

Mandato

04/04/2008

Triénio
2008/2010

Mesa da Assembleia Geral
Presidente da Mesa
Secretário

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

Presidente

Vogal
Vogal

Eng.º João Pedro Soeiro de Matos Fernandes (3)
Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias (4)
(desde 01/06/2012)

04/04/2008

Triénio
2008/2010

04/04/2008

Triénio
2008/2010

04/04/2008

Triénio
2008/2010

Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias
Dr.ª Maria Gabriela de Castro Chouzal (1)
Dr. Amadeu Ferreira da Rocha (2)
Conselho Fiscal

Presidente
Vogal
Vogal
Vogal Suplente

Dr.ª Luísa Maria Rosário Roque
Dr.ª Luísa Maria Teixeira Pisco
Eng.ª Maria da Glória Beja Cunha (1)
Dr.ª Clara Susana Pereira da Silva Santos
Revisor Oficial de Contas

Efetivo

(1)
(2)
(3)
(4)

PRICEWATERHOUSECOOPERS &
ASSOCIADOS – Sociedade de Revisores de
Contas, Lda,
Representada pelo Dr. José Miguel Dantas Maio
Marques ou Dr. António Joaquim Brochado
Correia

Apresentou a renúncia ao cargo com efeitos a 1 de janeiro 2011
Por deliberação do Conselho de Administração o Diretor do Gabinete de Estudos e Planeamento foi cooptado
para substituir a Dr.ª Gabriela Chouzal até ao final do Mandato.
Apresentou a renúncia ao cargo com efeitos a 31 de maio 2012
Por deliberação do Conselho de Administração o Vogal, Eng.º Emílio Fernando Brogueira Dias, substituiu o
Eng.º João Pedro Soeiro de Matos Fernandes.
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Os principais elementos curriculares e as qualificações dos administradores:
Presidente do Conselho de Administração - Emílio Fernando Brógueira Dias
Data de Nascimento: 1 de janeiro de 1947
Habilitações Académicas - Licenciatura em Engenharia Civil, pela Faculdade de
Engenharia da Universidade do Porto, em outubro de 1974.
Atividade Profissional - Na APDL, Presidente do Conselho de Administração,
assumindo os pelouros da Direção de Obras e Equipamentos; Direção de Operações
Portuárias e Segurança; Direção de Informática e Direção de Recursos Humanos; Vogal
do Conselho de Administração desde maio de 2002; Diretor da Direção de Obras;
Assessor do quadro. Na APVC Presidente do Conselho de Administração, assumindo os
pelouros da Direção de Operações e Segurança; Obras e Recursos Dominiais; Divisão de
Recursos Humanos
Outros: Docente no Instituto Superior de Engenharia do Porto como Professor Adjunto,
desde 1998; Docente no curso de Estudos Superiores Especializados em Escavações e
Fundações de Geotecnia, no Instituto Superior de Engenharia do Porto, em 1997;
Docente no curso de Mestrado em Vias de Comunicação na Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto (1998 a 2005); Assessoria Técnica de Engenharia Civil –
Engenharia Costeira e Portuária, até 6/05/2002; Membro da delegação Portuguesa da
AIPCN/PIANC; Presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Engenheiros (Região
Norte) – (1998 a 2004); Membro da Direção do IHRH; Presidente da Direção da
Delegação Norte da APRH – Associação Portuguesa de Recursos Hídricos (2000 a 2005);
Membro da Direção do IDCEM; Membro da Direção do CERUP – Centro de Riscos da
Universidade do Porto.

Vogal do Conselho de Administração - Amadeu Ferreira da Rocha
Data de Nascimento: 5 de julho de 1960
Habilitações Académicas - Licenciatura em Economia, pela Faculdade de Economia da
Universidade do Porto em 1985; Pós-Graduação em Gestão e Administração Pública,
pela Universidade do Minho (1993); Mestrado em Administração Pública, pela
Universidade do Minho (1998), com tese intitulada “O papel da Administração Pública e
o envolvimento do setor privado na gestão dos portos portugueses”
Atividade Profissional - Na APDL, Vogal do Conselho de Administração desde 1 de
janeiro de 2011, por cooptação, assumindo os Pelouros da Auditoria Interna; Direção
Financeira; Direção Administrativa e Contratos; Gabinete de Estudos e Planeamento;
Gabinete Jurídico; Comercial Marketing e Cooperação; Diretor do Gabinete de Estudos e
Planeamento (01/06/2000 a 31/12/2011), Assessor do quadro. Na APVC, Vogal do
Conselho de Administração desde 1 de janeiro de 2011, por cooptação, assumindo os
Pelouros da Divisão de Informatica; Divisão Administrativa e Financeira; Divisão
Comercial.
Outros: Banco Fonsecas & Burnay: Técnico Superior da Direção Comercial da Região
Norte até maio de 1990; Funções administrativas na Secção de Contabilidade Geral da
Corporação Industrial do Norte, SA em 1981/82; Operador de Quadro na Subestação de
Custóias do Setor da DODN/Amial, em 1981 na Eletricidade de Portugal, EP: funções
administrativas na Secção de Contabilidade Analítica do Setor EQEH, em 1979, na
Eletricidade de Portugal, EP; Docente convidado IST – Instituto Superior Técnico, desde
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2011, do Mestrado em Operações e Planeamento de Transportes; Docente convidado no
ISEG-Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, desde
do ano letivo 2001, do Curso de Pós-Graduação em Gestão do Transporte Marítimo e
Gestão Portuária; Docente convidado no ISCIA-Instituto Superior de Ciências da
Informação e da Administração, durante o ano 2008, do curso de Pós-Graduação em
Logística e Gestão Portuária; Docente convidado na ENIDH – Escola Náutica Infante D.
Henrique desde 2008, do Mestrado em Gestão Portuária; Monitor de cursos de formação
profissional internos e externos em diferentes áreas da gestão portuária: modelos de
gestão, organização administrativa, planeamento estratégico, indicadores de gestão,
tarifários e concessões de serviço público.
As competências dos membros do Conselho para coordenação direta das áreas de gestão
foram distribuídas do modo seguinte:
- Presidente: Engº. João Pedro Soeiro de Matos Fernandes: Direção Comercial,
Formação e Cooperação, Direção de Recursos Humanos, Direção de Informática e
Gabinete Jurídico;
- Vogal: Engº. Emílio Fernando Brógueira Dias: Direção de Obras e Equipamentos e
Direção de Operações Portuárias e Segurança;
- Vogal: Dr. Amadeu Ferreira da Rocha: Direção Financeira, Direção de
Aprovisionamentos e Contratos, Gabinete de Estudos e Planeamento e Auditoria
Interna.
A partir de 1 de junho de 2012, as áreas de gestão foram distribuídas do modo seguinte:
- Presidente em exercício: Engº. Emílio Fernando Brógueira Dias: Direção de Obras
e Equipamentos, Direção de Operações Portuárias e Segurança, Direção de Recursos
Humanos, Direção de Informática.
- Vogal: Dr. Amadeu Ferreira da Rocha: Direção Financeira, Direção Administrativa
e Contratos, Gabinete de Estudos e Planeamento, Divisão Comercial Marketing e
Cooperação, Auditoria Interna e Gabinete Jurídico.
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Durante o exercício de 2012, o Conselho de Administração nas 41 reuniões havidas
tomou 364 Deliberações, sendo de destacar as relativas a:
- Plataforma Logística de Leixões, Pólo 1 – Gonçalves. Acordo de Expropriação
Amigável (13.º Grupo);
- Contrato de suporte de hardware e software para servidores HP RX8640”.
Adjudicação;
- Prestação de serviços ”Desmontagem e Transporte do Guindaste TITAN do Molhe
Sul”. Adjudicação;
- Empreitada de Ligação Rodoviária à Plataforma Logística de Leixões, Pólo 1 –
Gonçalves. Cessão de posição contratual;
- Plataforma Logística de Leixões, Pólo 2 – Gatões/Guifões. Acordo de Expropriação
Amigável (21º Grupo);
- Novo Terminal de Contentores. Estudo Prévio do Porto de Pesca;
- Novo Terminal de Contentores. Coordenação e desenvolvimento do projeto;
- Aquisição de Serviços para a Elaboração do Projeto de Execução de Cinco Armazéns
no Pólo 1 – Plataforma Logística de Leixões. Adjudicação;
- Empreitada de Construção do Edifício do Terminal de Cruzeiros de Leixões/Pólo de
Mar da Universidade do Porto. Projeto de Fundações e Estruturas (Variante);
- Novo Terminal de Contentores – Estudo da Agitação Marítima. Adjudicação;
- Aquisição de Sistema Gestão de Expediente e Correspondência, incluindo Correio
Eletrónico. Adjudicação;
- Proposta de Tarifário Máximo do Terminal Petroleiro para 2012. Aprovação parcial;
- Plataforma Logística de Leixões, Pólo I – Gonçalves. Acordo de Expropriação
Amigável (14.º Grupo);
- Elaboração de Declaração de Conformidade Regulamentar, Certificado Energético e
Qualidade do ar interior do Edifício do Terminal de Cruzeiros/Pólo do Mar da
Universidade do Porto. Adjudicação;
- Empreitada de Terraplenagem, Infraestruturas e Pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves)
da Plataforma Logística de Leixões. Adjudicação;
- Tarifário Máximo do Terminal Petroleiro do Porto de Leixões 2012;
- Tarifas de fornecimento de água. Atualização de valores para 2012;
- Fornecimento de Energia Elétrica em Média Tensão. Preço de venda para 2012;
- Plano Operacional de Sustentabilidade. Aprovação;
- Conclusão da Pavimentação do Terrapleno do Terminal Multiusos do Porto de
Leixões. Adjudicação;
- Concessão da CEPSA - Contrato Adicional: Renovação de prazo;
- TCGL, Desafetação de 1º. lanço de cais na D2S da área da Concessão;
- Empreitada de Construção do Edifício do Terminal de Cruzeiros de Leixões/Pólo de
Mar da Universidade do Porto". Cessão de Posição Contratual;
- Empreitada de Construção do Edifício do Terminal de Cruzeiros de Leixões/Pólo de
Mar da Universidade do Porto. Adiantamento ao empreiteiro;
- Plataforma Logística de Leixões, Pólo 2 – Gatões/Guifões. Acordo de Expropriação
Amigável (23.º Grupo);
- Tarifário do TPL para 2012. Atualização da tarifa de fornecimento de água;
- Prestação de Serviços de Remotorização da Lancha “Perlongas”. Adjudicação;
- Plataforma Logística de Leixões Pólo 2 – Gatões/Guifões. Acordo de Expropriação
Amigável (24.º Grupo);
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- Plataforma Logística de Leixões, Pólo 1 – Gonçalves. Indemnização de Rendeiros (17.º
Grupo);
- Proposta Adicional da Atkins relativa à Elaboração dos Projetos de Licenciamento de
Eletricidade e ITUR dos Pólos 1 e 2 da Plataforma Logística de Leixões. Adjudicação;
- Elaboração de Projeto para Plataforma Logística de Leixões - Proposta Adicional da
Atkins relativa à “Elaboração dos Projetos de Gás dos Pólos 1 e 2 da Plataforma
Logística de Leixões. Adjudicação;
- Instalações de Apoio à Navegação de Recreio no Interior da Doca de Serviço.
Prolongamento da Concessão pelo Prazo de 3 Anos;
- Estudo do Navio Projeto – Novo Terminal Contentores Anteporto. Centro Jovellanos;
- Empreitada de Dragagem no Porto de Pesca da Afurada. Adjudicação;
- Fornecimento e Montagem de Dezassete Defensas Fixas na Doca 2 Norte do Porto de
Leixões. Adjudicação;
- Prestação de Serviços Elaboração do Projeto de Execução de Datacenter. Adjudicação;
- Prestação de Serviços de Fiscalização e Coordenação de Segurança em Obra da
empreitada de Terraplenagem, Infraestruturas e Pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves)
da Plataforma Logística. Adjudicação;
- Elaboração do Estudo para a Revisão do Arranjo Geral da Portaria Principal do Porto
de Leixões. Adjudicação;
- Fornecimento e montagem de 21 Defensas Fixas no Cais de Gaia. Adjudicação;
- Proposta de Regulamento de Tarifas da APDL para 2013;
- Elaboração do Projeto de Execução Relativo a Melhoramento da Área para
Manutenção Naval sob o Viaduto da Via Rápida. Adjudicação;
- Fornecimento, Instalação, Montagem e Colocação em Serviço de Equipamento de
Controlo e Regulação do Fluxo Luminoso para os Sistemas de Iluminação Exterior
instalados no Terminal Multiusos (TMU). Adjudicação;
- Empreitada de “Manutenção de Fundos do Porto de Leixões”. Adjudicação;
- Redução da TUP Carga;
- Incentivo Aposentação;
- Elaboração do Projeto dos Armazéns Gerais da APDL, na Envolvente ao Viaduto da
Portaria Principal de Leixões. Adjudicação;
- Tarifário Máximo do Terminal Petroleiro de Leixões para 2013;
- Fornecimento, Montagem, Instalação e Colocação em Serviço de Câmaras de
Videovigilância para o Porto de Leixões. Adjudicação;
- Tarifas Máximas do TCL para 2013;
- Tarifário Máximo da Silos de Leixões (SdL) para 2013;
- Atualização Tecnológica da Infraestrutura de Rede da APDL. Adjudicação;
- Aquisição de Serviços para Acompanhamento Ambiental da Empreitada de
Terraplenagem, Infraestruturas e Pavimentação do Pólo 1 (Gonçalves) da Plataforma
Logística de Leixões. Adjudicação;
- Tarifas Máximas do TCGL para 2013;
- Contratação de Seguros por Ajuste Direto;
- Regulamento de Tarifas para 2013. Redução da TUP-Carga em 20%;
- Plano de Atividades e Orçamento da APDL 2013-2015 – Individual e Consolidado.
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6 – Remuneração dos membros dos órgãos sociais
Estatuto remuneratório fixado:

1. Mesa Assembleia Geral
As remunerações auferidas no mandato 2008-2010, mantendo-se os titulares no exercício
de funções, são as seguintes:
Presidente – Senha de presença no valor de 672,94 euros;
Secretário – Senha de presença no valor de 448,80 euros.
2. Conselho Administração
A remuneração dos membros do Conselho de Administração é determinada nos termos
do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 28 de março,
com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, conjugado
com a RCM 16/2012, de 14 de fevereiro e com a RCM n.º 36/2012, de 26 de março,
estando fixados em:

Un: €
Estatuto Remuneratório
Vencimento
mensal

Despesas de
Representação

Total

Presidente
Ilíquidos
Líquidos de reduções(*)
Vogais
Ilíquidos
Líquidos de reduções(*)

4.864,33
4.159,01

1.945,73
1.663,60

6.810,06
5.822,61

3.891,47
3.327,21

1.556,59
1.330,88

5.448,05
4.658,09

(*) A estes valores foi aplicado o disposto no artigo 12.ª da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho e
no artigo 20.º da Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro

Como os valores mensais efetivamente auferidos são inferiores aos acima indicados, por
força do disposto no nº 21 da RCN nº 16/2012, de 14 de fevereiro, não houve atualização
de remuneração, mantendo-se em vigor os valores fixados na ata da Comissão de
Fixação de Remunerações da APDL, de 9 de julho de 2009.
Assim, os valores efetivamente auferidos em 2012 são:
Presidente: € 5.435,65

Vogal: € 4.649,93

Os membros do Conselho de Administração beneficiam ainda dos seguintes benefícios
remuneratórios:
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a) 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.
b) O limite mensal de encargos com combustível é calculado nos termos do disposto
no nº 3 do artº 33º do Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Dec. Lei nº 71/2007,
de 27 de março, e republicado pelo Dec. Lei nº 8/2012, de 18 de janeiro.
c) Utilização de telemóvel de serviço, cujo limite máximo mensal é determinado nos
termos do disposto nº 3 do artº 32º do referido Estatuto do Gestor Público.
3. Conselho Fiscal
De 04/04/2008 a 31/12/2008
Na sequência da alteração dos estatutos da APDL, S.A., deliberada pela Assembleia
Geral de 4 de abril de 2008, a fiscalização da sociedade é efetuada por duas entidades:
um Conselho Fiscal e uma Sociedade de Revisores Oficiais de Contas.
Presidente: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 20% da remuneração mensal
ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 vezes por ano.
Vogais efetivos: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 15% da remuneração
mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 vezes
por ano.
Obs.: Para os membros do Conselho Fiscal, a remuneração mensal ilíquida é devida
desde 4 de abril de 2008, considerando-se como base de incidência, entre aquela data e
31.12.2008 a remuneração de 6.178,31 Euros, conforme decorre da ata da Comissão de
fixação de Remunerações de 9 de julho de 2009.

A partir de 1 de janeiro de 2009
Presidente: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 20% da remuneração mensal
ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 vezes por ano.
Vogais efetivos: Remuneração mensal ilíquida correspondente a 15% da remuneração
mensal ilíquida atribuída ao Presidente do Conselho de Administração, paga 14 vezes
por ano.
Obs.: A base de incidência a considerar para cálculo das remunerações mensais
ilíquidas, a partir de 1 de janeiro de 2009, será de 6. 357,48 Euros.

4. Revisor Oficial de Contas
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A prestação de serviços reporta é contratualizada tendo em consideração o previsto no
art.60º do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, publicado pelo D.L. nº
487/99, na redação dada pelo D.L. nº 224/2008, de 20 de novembro.

Remunerações e outras regalias (valores anuais)

1. Mesa Assembleia-geral

Unid: Euros

Remunerações 2012

Presidente Secretário
672,94
448,80

Não foram pagas em 2012 quaisquer remunerações ao Presidente e Secretário da Mesa
da Assembleia Geral. Registe-se que o cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral
é exercido por um representante de uma pessoa coletiva, a AEP – Associação
Empresarial de Portugal, qie não tem solicitado o pagamento da respetiva remuneração.

2. Órgãos de Fiscalização

Conselho Fiscal + ROC
Unid: Euros

Conselho Fiscal
Remuneração anual fixa (€)
Redução decorrente da Lei 64-B/2011 (€)
Remuneração anual efetiva (€)

Presidente

Vogal

Vogal

17.801

13.351

0

4.725

2.883

0

13.076

10.467

0

Em 2012 o Conselho Fiscal foi composto apenas pelo Presidente e 1 Vogal, pelo que não
houve remuneração efetiva do 2º Vogal.
Unid: Euros

ROC
Remuneração anual auferida (€)

2012 **
18.450

** Em 2012 foi aplicado o artigo 26º da Lei 64-B/2011 (Lei OE/2012) SIM __X_ Não___
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3. Conselho Administração

Remunerações 2012
UNID: EUROS

Mandato
Adaptado ao EGP (Sim/Não)
Remuneração Total (1.+2.+3.+4.)
OPRLO
Entidade de Origem (identificar)
Entidade pagadora (origem/Destino)
1.1.Remuneração Anual
1.2.Despesas de Representação (Anual)
1.3.Senha de presença (Valor Anual)
1.4.Redução decorrente da Lei 12A/2010
1.5.Redução decorrente da Lei 64B/2011
1.6.Suspensão do pagamento dos
subsidios de férias e natal
1.7.Reduções de anos anteriores
1. Remuneração Anual Efetiva Líquida
(1.1+1.2.+1.3-1.4-1.5-1.6-1.7)
2. Remuneração variável
3.Isenção de Horário de Trabalho (IHT)
4.Outras (identificar)
Subsídio de deslocação
Subsídio de refeição
Encargos com benefícios sociais
Regime de Proteção Social
(ADSE/Seg.Social/Outros)
Seguros de saúde
Seguros de vida
Seguro de Acidentes Pessoais
Outros (indicar)
Acumulação de Funções de Gestão (S/N)
Entidade (identificar)
Remuneração Anual

Vogal
Presidente
Engº. Brógueira
Engº. João Pedro
Dias
Matos Fernandes
Presidente em
Cessou Funções a
substituição
31/05/2012
desde 01/06/2012
I
I
Sim
Sim
35.332
61.953
Não
Sim
n.a.
APDL, S.A.
APDL, S.A.
APDL, S.A.
49.024
83.331
0
0
0
0

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha
I
Sim
55.799
Não
APDL, S.A.
APDL, S.A.
74.562
0
0

2.066

3.623

3.263

3.926

6.884

6.200

7.701
0

10.871
0

9.300
0

35.332
0
0
0
0
542

61.953
0
3.710
0
0
1.417

55.799
0
0
0
0
1.388

5.106
643
0
0
0

9.203
0
0
0
0

8.539
0
0
0
0

APVC
0

APVC
0

APVC
0
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Parque Automóvel

Mandato
Modalidade de Utilização
Valor de referência da viatura nova
Ano Inicio
Ano Termo
N.º prestações (se aplicável)
Valor Residual
Valor de renda/prestação anual da viatura
de serviço
Combustível gasto com a viatura
Plafond anual Combustivel atribuído*
Outros (Portagens / Reparações / Seguro)
Limite definido conforme Art.º 33 do EGP
(Sim/Não)

Outras regalias e compensações

Mandato
Plafond mensal atribuído em comunicações
móveis
Gastos anuais com comunicações móveis
Outras (Internet e telefone)
Limite definido conforme Art.º 32 do EGP
(Sim/Não)

Gastos c/ deslocações

Mandato
Custo total anual c/ viagens
Custos anuais com Alojamento
Ajudas de custo
Outras (indicar)

I
Renting
65.151
2010
2014
48
n/a

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição
desde 01/06/2012
I
Renting
57.174
2010
2014
48
n/a

4.978
1.828
2.432
1.050

10.679
4.060
5.351
3.003

10.743
2.529
4.670
2.574

Sim

Sim

Sim

Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha
I
Renting
57.174
2009
2013
48
n/a

I

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição
desde 01/06/2012
I

200,00 €
1.517,78 €
273,66 €

200,00 €
300,49 €
845,97 €

200,00 €
341,85 €
299,99 €

Sim

Sim

Sim

Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012

Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012
I
3.250,17 €
1.336,72 €
1.114,09 €
0

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição
desde 01/06/2012
I
4.917,87 €
2.567,32 €
1.357,06 €
0

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha
I

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha
I
3.787,46 €
804,08 €
1.258,79 €
0

* Incluindo gastos com portagens.
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7 – Análise da sustentabilidade da empresa
Conforme referido no ponto 1 deste capítulo a estratégia da APDL encontra-se vertida
no seu mapa estratégico que obedece à metodologia Balanced ScoreCard nas suas
perspetivas: económico-financeira, cliente e mercados, processos internos e
aprendizagem e desenvolvimento.
Respeitando este enquadramento foram definidos objetivos estratégicos a alcançar, que
foram operacionalizados através do cumprimento das metas fixadas para os indicadores
e projetos/iniciativas definidas. Em 2012, a APDL alcançou um elevado cumprimento
desses objetivos.
Além disso, a APDL na prossecução da sua atividade tem sempre muito presente
preocupações ao nível de criação de valor, responsabilidade social, boas práticas
ambientais e garantia da qualidade de serviço prestado, fomentando ativamente o
envolvimento dos nossos stakeholders diretos (concessionários, fornecedores e
colaboradores) de forma a aumentar a competitividade do Porto de Leixões.
Ao nível económico é evidente a orientação da empresa para o mercado, que lhe tem
permitido crescer e conquistar novos tráfegos para o Porto de Leixões. Este desiderato
tem sido alcançado sem comprometer o normal funcionamento da atividade, permitindo
gerar os fluxos financeiros necessários para prosseguir uma política ambiciosa de
investimentos, que permitirão a continua adequação do porto às necessidades do
mercado, bem como potenciar uma maior atividade por via da criação de novos
segmentos de negócio, contribuindo para aumentar o volume de negócios da empresa.
Neste campo destacam-se:
 Investimentos na melhoria das condições de acessibilidade marítima e terrestre
ao porto e em infraestruturas portuárias;
 Investimentos em novas infraestruturas ligadas às áreas da logística e do
turismo;
 Investimentos em sistemas de informação e comunicação mais eficientes e
integradoras para os utilizadores do porto;
 Investimentos em projetos de I&D (Investigação e Desenvolvimento) e projetos
de cooperação internacional, que permitam o intercâmbio de boas práticas
ligadas ao negócio e contribuam para a promoção da marca “Porto de Leixões”.
Por outro lado, tem sido cuidadosamente efetuado um esforço de contenção de gastos,
assente numa gestão eficiente e rigorosa de recursos, que tem permitido cumprir com
sucesso as orientações dirigidas neste âmbito ao Setor Empresarial do Estado (SEE).
Ao nível financeiro, a atividade da APDL tem sido marcada pela elevada estabilidade, o
que só é possível pela grande responsabilidade no uso das disponibilidades, efetuando
os investimentos necessários ao desenvolvimento do porto, sempre numa perspetiva de
promoção do espaço territorial e económico que justifica Leixões.
Para além dos fundos próprios que vai conseguindo gerar na sua atividade, a APDL tem
conseguido garantir o acesso a fundos comunitários que lhe têm permitido financiar
grande parte dos investimentos efetuados. No entanto, tendo em conta os atuais projetos
em curso, nos quais se realça o desenvolvimento da plataforma logística, que obrigou a
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que a APDL tenha assumido riscos de financiamento e de construção, a APDL
necessitou de contratar um empréstimo com o BEI – Banco Europeu de Investimentos.
Ao nível da qualidade a APDL levou a cabo a Certificação do Sistema de Gestão da
Qualidade, pela Lloyd's Register, na Norma NP EN ISO 9001:2008, para o âmbito da
gestão do navio em porto, pilotagem, reboque, amarração, proteção e segurança, recolha
de resíduos, mercadoria perigosa (Hazmat) e hidrografia.
No âmbito da identificação dos principais riscos, a APDL implementou um sistema de
avaliação dos riscos da empresa, baseado nas etapas de um modelo de Enterprise Risk
Management (ERM), que abrange toda a organização e todos os tipos de risco
(financeiros, tecnológicos, corrupção/fraude, ambientais e demais riscos operacionais).

No domínio da responsabilidade social corporativa, consolidaram-se as boas práticas
de responsabilização social por parte da empresa, de acordo com a nossa política de
sustentabilidade, visando satisfazer as necessidades e expectativas das partes
interessadas mais significativas – trabalhadores/as e comunidade local, através da
motivação e valorização do nosso capital humano e colaborando com a comunidade
onde estamos inseridos em diversos domínios do seu desenvolvimento social.
As intervenções neste domínio fizeram-se a dois níveis: interno e externo.
A nível externo, continuou-se a reforçar os laços com a comunidade, através da
colaboração e apoio a iniciativas de entidades oficiais, de âmbito social, educacional e
cultural, e também de uma crescente aproximação e abertura do porto à população local.
Destacam-se as seguintes iniciativas:


Voluntariado Empresarial - o programa concretizado em duas importantes
ações:
o Colaboração com o Banco Alimentar do Porto, que envolveu 12
colaboradores/as que, em equipas de 3 elementos, realizaram um total de
22 visitas a instituições beneficiárias do BaP, num total de 187 horas de
voluntariado.
o Inserido no ano europeu para o envelhecimento ativo e solidariedade
intergeracional, a APDL proporcionou aos idosos do concelho de
Matosinhos um dia no Porto de Leixões, onde tiveram a oportunidade de
viver de perto toda a atividade portuária, visitando instalações e tomando
as refeições diárias nas nossas instalações.
Ao longo do ano realizaram-se 6 visitas, envolvendo 125 idosos.



Colaboração com instituições de ensino, proporcionando estágios escolares e
profissionais e, por outro lado, a APDL está representada no Conselho Geral da
Escola Secundária da Boa Nova.
Atribuição, pelo 3º ano consecutivo, do prémio APDL, aos alunos que terminam
o ensino secundário, da rede escolar pública do Conselho, com a melhor média.





Abertura do espaço portuário à população no “Dia do Porto”, com um
programa aberto à comunidade que incluiu vistas em autocarro turístico à área
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portuária, visitas a embarcações, espaços lúdicos para crianças, exposição de
fotografias e um concerto de música aberto ao público em geral.


Organização de visitas guiadas à área portuária para grupos de alunos de
escolas do ensino secundário e superior e para colaboradores e dirigentes de
várias empresas, verificando-se em 2012 cerca de 4 500 visitantes.

A nível interno, o investimento na permanente motivação e valorização pessoal e
profissional dos trabalhadores/as da empresa e na promoção de boas práticas ao nível
da saúde e segurança no trabalho e qualidade de vida, pretende reforçar os laços de
pertença, contribuindo para uma maior envolvimento de todos no alcance dos objetivos
estratégicos da empresa e a sua realização pessoal e familiar.
Destacam-se as seguintes ações dirigidas aos trabalhadores/as:


Ação de benchmarking, que promoveu a deslocação de quadros da APDL a
outros portos europeus, com o objetivo principal de promover a troca de
experiências e de conhecimentos através do contacto direto com técnicos de
outras empresas do setor.



Concurso interno de ideias, aberto à participação exclusiva de trabalhadores/as,
desafiando-os a apresentarem uma ideia inovadora que contribuísse para a
melhoria dos níveis de eficiência dos serviços e para o sucesso da empresa,
tendo-se candidatado 9 projetos.



Concurso de fotografia “Focando o Porto de Leixões”, com o objetivo de
incentivar os trabalhadores/as da APDL e das empresas concessionárias a
participarem nas atividades sociais do porto. Foram apresentadas a concurso 98
fotografias, tem-se realizado no dia do Porto de Leixões uma exposição com
todos os trabalhos.

Pela sua importância nos vários domínios de intervenção da nossa politica de
responsabilidade social, destacamos ainda a realização de uma ação de sensibilização
para os problemas do consumo de bebidas alcoólicas, direcionada para todos os
profissionais que desenvolvem a sua atividade no porto.
Esta ação foi realizada em parceria com a Unidade de Alcoologia do Porto, com o
principal objetivo de prevenir e alertar para o problema o consumo de álcool na
dimensão pessoal, familiar, laboral e social, e contou com a participação de cerca de 50
colaboradores dos principais concessionários do porto e de empresas transportadoras.
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Indicadores de responsabilidade social
Indicadores
Custos com pessoal (103 euros)
Rácio salário mais baixo/salário mínimo nacional
Rácio salário mais elevado/salário mais baixo
Beneficiários do sub-sistema de saúde
(titulares+familiares)
Saúde e proteção na doença (103 euros) - inclui sistema
complementar de saúde, seguro de doença de grupo e
medicina do trabalho
Apoio na infância e na educação (103 euros)
Valorização Profissional (103 euros)
Segurança e prevenção de riscos profissionais (103 euros)

2011

2012

% de
Variação
11/12

10.144

10.439

-2,9%

1,61
8,22

1,61
8,22

0
0

2.683

2.633

-1,9%

947

696

-26,5%

69,8
43,7
3,7

100,5
70,9
5,9

44%
62,3%
59%

Na vertente ambiental, a APDL tem prosseguido uma abordagem transparente na
avaliação dos impactes que a atividades portuária tem junto das populações locais.
Estando o Porto de Leixões inserido no tecido urbano do concelho de Matosinhos e a sua
área operacional delimitada por duas cidades (Matosinhos e Leça da Palmeira), temos
mantido uma atitude pró-ativa, empreendendo um conjunto de medidas e alterado
processos de trabalho com o objetivo de minimizar os impactes ambientais das
operações, de forma a mitigar os incómodos causados em algumas zonas de interface
com a cidade, de que destacamos:


Sistema de monitorização de ruído no Porto de Leixões, através da instalação
de uma rede de medição de ruído em contínuo, 24h/365 dias ano, que permite
analisar as fontes emissoras mais ruidosas, de forma a serem implementadas
medidas eficazes de minimização ou de correção dos impactes na movimentação
das mercadorias, em tempo real. Destaca-se que o Porto de Leixões é o único
porto do pais a ter este sistema instalado.



Sistema de monitorização em contínua de partículas na área portuária do Porto
de Leixões - mede as partículas (PM10 e PTS) através de duas estações que
permitem a monitorização permanente (365 dias/ano, 24H/dia) da emissão de
partículas resultante das várias atividades portuárias e incluiu sistemas de
monitorização da pluviosidade e direção e velocidade do vento, permitindo a
visualização de dados em tempo real, a definição de limites e a possibilidade de
enviar alarmes via e-mail e/ou SMS caso os limites fixados sejam ultrapassados.



Minimização dos impactes ambientais da operação de descarga,
armazenamento e levantamento da estilha, através:
o Requalificação da barreira de contenção das aparas de madeira, pelo
reforço da barreira de contentores que delimita a área de depósito;
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o
o

Colocação de um “pára-vento” no topo e uma estrutura de metal e tela
destinada a impedir a propagação de poeiras;
Aquisição de um manto geotêxtil para a cobertura da estilha, destinado a
impedir a propagação de poeiras.



Medidas de poupança de água – Apesar de 83% do consumo de água não ser
diretamente controlável pela APDL, dado que se trata de consumos da rede do
porto por parte dos concessionários na operação portuária, no entanto a nossa
intervenção direta com a instalação de torneiras de consumo temporizado e o
sistema de telemetria, uma significativa redução de 23% da água utilizada nos
serviços administrativos e sistemas de rega da empresa em relação ano anterior.
O sistema de telemetria foi determinante pois permite a deteção remota de
eventuais fugas, através do controlo online dos consumos de toda a rede de
abastecimento de água no Porto de Leixões.



Medidas para poupança de eletricidade - A empresa tem realizado uma série de
medidas que visam a diminuição do consumo de eletricidade, nomeadamente, a
substituição de lâmpadas normais por economizadoras, instalação de sistemas de
regulação de fluxos luminosos nos espaços exteriores da área portuária e, ainda,
a substituição de unidades AVAC, medidas estas que permitiram poupar 266.656
KWh em 2012.

Apesar das medidas implementadas o consumo de energia na APDL subiu cerca de 3%,
facto que resultou fundamentalmente do aumento do consumo na Iluminação Pública
do Terminal Multiusos, na sequência da disponibilização de uma nova área para
parqueamento de mercadorias desde abril de 2012 e do necessário reforço introduzido
na iluminação desta zona.
Os aumentos do consumo de energia numa perspetiva da APDL ou numa perspetiva de
todo o Porto de Leixões resultam, fundamentalmente do aumento da carga
movimentada, essencialmente contentores e, também, pelo aumento do número de
navios em porto, o que implicou uma maior utilização dos reboques que auxiliam as
suas manobras e consequente aumento do consumo de combustíveis (gasóleo) em cerca
de 15,5% em relação ao ano anterior.
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Indicadores Ambientais
Consumo total de energia elétrica no Porto de
Leixões (KW/h), incluindo a vendida aos
concessionários e aos particulares que operaram no
porto
Consumo total de energia elétrica no Porto de
Leixões por tonelada de carga movimentada (KW/h/
1.000 ton.)
Consumo total de eletricidade pela APDL (KW/h)
Consumo total de energia pela APDL (GJ*)
Inclui energia indireta (eletricidade) e energia direta
(combustíveis)
Consumo de água total (m3)
Inclui a água fornecida a navios e aos particulares a
operarem no porto
Consumo de água total por tonelada de carga
movimentada (m3/1.000 ton.)
Consumo de água pela APDL - rega e serviços (m3)
Exclui a água fornecida a navios e aos particulares a
operarem no porto

2011

2012

% de
Variação
11/12

11.120.582

11.970.313

7,6%

679.60

720.47

6%

3.757.660

3.885.217

3,4%

49.197

54.828

11,4%

70.516

61.242

-13,2%

4,31

3,69

-14,5%

13.485

10.410

-22,8%

* Gigajoule

Um fator crítico de sucesso para a sustentabilidade do porto tem sido o envolvimento de
todos os parceiros estratégicos nos compromissos assumidos na política de
sustentabilidade da empresa, nomeadamente das empresas concessionárias e
fornecedoras, através da Carta de Princípios assinada com os concessionários e no
respeito e cumprimento dos princípios consagrados no Código de Fornecedores e no
Código de Ética da APDL.
A política de sustentabilidade da empresa está assim perfeitamente interiorizada por
todos os stakeholders diretos da empresa e devidamente operacionalizada a nível
interno, através do plano operacional de sustentabilidade, que é de concretização anual.
Os compromissos para o futuro passam, assim, por consolidar a relação de confiança
que temos estabelecido com todos aqueles que desenvolvem a sua atividade no Porto de
Leixões e com a população local, continuando a concretizar o modelo de gestão de
desenvolvimento sustentável, na sua tripla dimensão:




Económico - gerar riqueza e promover a competitividade do Porto de Leixões,
em diálogo permanente com os concessionários e fornecedores.
Ambiental – minimizar o impacte das atividades da empresa no meio físico em
que opera.
Social - interagir com a comunidade envolvente e promover o bem-estar e
qualidade de vida dos trabalhadores e trabalhadoras e respetivas famílias.
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8 – Avaliação sobre o grau de cumprimento dos Princípios de Bom
Governo
No desenvolvimento das suas atividades a APDL garante o cumprimento dos princípios
da transparência, da responsabilidade ambiental, da observância 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 aspetos 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 missão, visão, valores e objetivos da empresa;
- a apresentação das ações e projetos 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;
- 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 objetivos e entidades que integram a Comunidade Portuária de Leixões;
- os estatutos do provedor do Cliente do Transporte Marítimo do Porto de Leixões.

9 – Apresentação do Código de Ética
A empresa tem um Código de ética, aprovado por deliberação do Conselho de
Administração de 3 de abril de 2009.
É um documento que constitui um capital de confiança perante todos os nossos
interlocutores, sejam eles fornecedores, clientes, trabalhadores, entidades públicas e
opinião pública em geral. Este código foi distribuído a todos os trabalhadores/as e está
disponível no portal interno da empresa e no site da APDL.
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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 ativos, o qual deve abarcar
todos os riscos relevantes da empresa
A APDL dispõe de um sistema de controlo que é composto por um conjunto de
instrumentos de gestão que visam proteger os investimentos assumidos e os riscos da
atividade da empresa, designadamente:
- o Plano Plurianual de Atividades que integra o orçamento anual e o plano de
investimentos para o período de 3 anos;
- os Reports de Informação de Gestão trimestrais apresentados ao Acionista, com os
pareceres do CF – Conselho Fiscal e ROC – Revisor Oficial de Contas;
- os Reports de Informação de Gestão Mensal elaborados pelo Gabinete de Estudos e
Planeamento e apreciados na AGM – Avaliação de Gestão Mensal, reunião do Conselho
de Administração com os Diretores da empresa;
- o acompanhamento e controlo das concessões de operações portuárias, com o Report
de Informação trimestral para o IPTM – Instituto Portuário e Transportes Marítimos e
com emissão de relatórios de acompanhamento semestrais ao nível interno;
- o Plano de Proteção do Porto de Leixões e o Plano de Segurança Interno do Porto de
Leixões.
Ainda no domínio do sistema de controlo da empresa, importa destacar que a APDL
iniciou ainda no ano de 2011 um Plano de Auditorias Internas, a desenvolver no período
2011/2012, que contempla um conjunto de Ações de Auditoria Interna baseadas no
níveis do risco corporativo, podendo desta forma rever e atuar nos sistemas de controlo
interno das áreas mais críticas, procurando assim uma maior eficiência dos recursos
alocados, conforme o descrito no ponto 12.2 - Modelo de Avaliação de Riscos (MAR).

11 – Identificação de mecanismos adotados com vista à prevenção
de conflitos de interesses
Os membros dos órgãos Sociais da APDL abstêm-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,
suscetíveis de gerar conflitos de interesse.
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12 – Explicitação fundamentada de toda a informação atualizada
prevista na RCM n.º 49/2007 de 28 de março
A divulgação relevante nos sites da empresa e do setor empresarial do estado é feita nos
moldes que se assinalam no quadro seguinte:
Divulgação

Informação a constar no Site do SEE
S

Estatutos actualizados (PDF)

x

Historial, Visão, Miss ão e Estratégia

x

Ficha sintese da empresa

x

Identificação da Empresa:
Mi ssão, objecti vos, politicas, obrig. serv. públi co e model o de financiamen to

x

N

Comentários

N.A.

Modelo Governo / Ident. Orgãos Sociais:
Modelo de Governo (i dentificação dos órgãos sociais)

x

Estatuto remuneratóri o fixa do

x

R emun erações a uferidas e demais regalias

x

Regulamentos e Transacções:
R egu lamentos Internos e Externos
Tra nsações Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s)

x
x

Outras transac ções
Análise de sus tentabilidade Ec onómic a, Social e Ambiental

x
x

Avaliação do cumprimento dos PB G

x

Código de Étic a

x

Informaç ão Fina nceira histórica e actual

x

Esforço Financeiro do Estado

x

Divulgação
Informação a constar no Site da Empresa

S

Existência de Site

x

Historial, Visão, Missão e Estratégia

x

Organigra ma

x

N

N.A.

Comentários

Orgãos Sociais e Modelo de Governo:
Identifica dos orgãos sociais

x

Identificação das áreas de responsabilidade do CA

x

Identificação de comissões ex istentes na sociedade

x

Identificar sistemas de controlo de riscos

x

Remuneraçã o dos órgãos sociais

x

Regulamentos In tern os e Externos

x

Transacções fora das condições de mercado
Transacções relevantes com entidades relacionadas

x

Não ocorreram transa ções

x

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental

x

Código de Ética

x

Relatório e Contas

x

Prove dor do cliente

x
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CAPÍTULO IV – CUMPRIMENTO DAS
ORIENTAÇÕES LEGAIS
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Anexo 3

Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores nos termos da RCM 34/2008 com as alterações introduzidas pelo Despacho 9870/2009
PMP
PMP a Fornecedores (dias)

1ºT 2011

2ºT 2011

3ºT 2011

4ºT 2011

1ºT 2012

2ºT 2012

3ºT 2012

4ºT 2012

40

39

42

45

41

37

26

21

Mapa da posição a 31/12/2012 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do DL 65-A/2011, de 17 de maio
Pagamentos em Atraso

0-90 dias

90-120 dias

120-240
dias

Conservação e reparação

240-360
dias

> 360 dias

8.568,76

Energia
Outros bens e serviços

265.470,05

31.906,28

369,00

Serviços de informática

29.409,69
8.488,04

Anexo 4
1. Mesa Assembleia Geral
Unid: €
Mesa da Assembleia Geral
Mandato I

2011
Vice-Presidente

Presidente

Secretário

Remuneração anual fixa (1)

672,94

--

448,80

Redução remuneratória (2)

0

--

44,34

Remuneração anual efetiva
0
-404,46
(1) O cargo de Presidente da Mesa da Assembleia Geral é exercido por um representante de uma pessoa coletiva, a
AEP – Associação Empresarial de Portugal, que não solicitou o pagamento da remuneração.
(2) Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável.
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Unid: €
Mesa da Assembleia Geral
Mandato I

2012
Vice-Presidente

Presidente

Secretário

Remuneração anual fixa (1)

672,94

--

448,80

Redução remuneratória (2)

0

--

0

Remuneração anual efetiva
0
-0
(1) Os valores fixados não foram pagos em 2012, quer ao Presidente, quer ao Secretário da Assembleia Geral por não
terem sido solicitados.
(2) Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável.

2. Órgão(s) de Fiscalização
Conselho Fiscal + ROC

Unid: €
Conselho Fiscal

2011
V

P

V

2012
V

P

V

Remuneração anual fixa

17.801

13.351

13.351

17.801

13.351

13.351

Redução remuneratória*

2.581

1.936

0

4.725

2.883

0

15.220

11.415

0

13.076

10.467

0

Remuneração anual efetiva
* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme
aplicável

Unid: €
ROC
Remuneração anual auferida
Redução remuneratória*
Remuneração anual efetiva
* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme
aplicável

2011

2012
20.500

20.500

2.050

2.050

18.450

18.450
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4. Conselho de Administração

Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012

Mandato
Adaptado ao EGP (Sim/Não)
Remuneração Total (1.+2.+3.+4.)
OPRLO
Entidade de Origem (identificar)
Entidade pagadora (origem/Destino)
1.1.Remuneração Anual
1.2.Despesas de Representação (Anual)

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição desde
01/06/2012

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha

I

I

I

Sim

Sim

Sim

35.331,72 €

61.953,37 €

55.799,31 €

Não

Sim

Não

n.a.

APDL, S.A.

APDL, S.A.

APDL, S.A.

APDL, S.A.

APDL, S.A.

49.024,00 €

83.330,97 €

74.562,19 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.3.Senha de presença (Valor Anual)
1.4.Redução decorrente da Lei 12-A/2010

0,00 €

0,00 €

0,00 €

2.066,18 €

3.623,00 €

3.263,11 €

1.5.Redução decorrente da Lei 64-B/2011

3.925,75 €

6.883,70 €

6.199,91 €

1.6.Suspensão do pagamento dos subsidios de
férias e natal

7.701,00 €

10.871,30 €

9.299,86 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

1.7.Reduções de anos anteriores
1. Remuneração Anual Efetiva Líquida
(1.1+1.2.+1.3-1.4-1.5-1.6-1.7)

35.331,72 €

61.952,97 €

55.799,31 €

2. Remuneração variável

0,00 €

0,00 €

0,00 €

3.Isenção de Horário de Trabalho (IHT)

0,00 €

3.710,40 €

0,00 €

4.Outras (identificar)

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição desde
01/06/2012

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha

0,00 €

0,00 €

0,00 €

542,25 €

1.417,08 €

1.388,16 €

5.106,10 €

9.203,04 €

8.539,32 €

642,62 €

0,00 €

0,00 €

Seguros de vida

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Seguro de Acidentes Pessoais

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Outros (indicar)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

APVC

APVC

APVC

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Cargo

Cargo

Cargo

I

I

I

Subsídio de deslocação
Subsídio de refeição
Encargos com benefícios sociais
Regime de Proteção Social
(ADSE/Seg.Social/Outros)
Seguros de saúde

Acumulação de Funções de Gestão (S/N)
Entidade (identificar)
Remuneração Anual
Parque Automóvel
Mandato
Modalidade de Utilização

Renting

Renting

Renting

65.151,07 €

57.173,64 €

57.173,64 €

Ano Inicio

2010

2010

2009

Ano Termo

2014

2014

2013

N.º prestações (se aplicável)

48 €

48 €

48 €

Valor Residual

n/a

n/a

n/a

Valor de renda/prestação anual da viatura de
serviço

5.537,90 €

11.819,28 €

11.879,64 €

Combustível gasto com a viatura

1.828,17 €

4.060,41 €

2.528,90 €

Valor de referência da viatura nova
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Presidente
Engº. João Pedro
Matos Fernandes
Cessou Funções a
31/05/2012

Vogal
Engº. Brógueira
Dias
Presidente em
substituição desde
01/06/2012

Vogal
Dr. Amadeu
Rocha

Plafond anual Combustivel atribuído

2.432,16 €

5.350,77 €

4.669,77 €

Outros (Portagens / Reparações / Seguro)

1.049,93 €

3.002,88 €

2.574,23 €

Limite definido conforme Art.º 33 do EGP
(Sim/Não)

Sim

Sim

Sim

Cargo

Cargo

Cargo

I

I

I

200,00 €

200,00 €

200,00 €

1.517,78 €

300,49 €

341,85 €

273,66 €

845,97 €

299,99 €

Sim

Sim

Sim

Outras regalias e compensações
Mandato
Plafond mensal atribuido em comunicações móveis
Gastos anuais com comunicações móveis
Outras (indicar)
Limite definido conforme Art.º 32 do EGP
(Sim/Não)

Gastos c/ deslocações

Cargo

Mandato

Cargo

Cargo

I

I

I

Custo total anual c/ viagens

3.250,17 €

4.917,87 €

3.787,46 €

Custos anuais com Alojamento

1.336,72 €

2.567,32 €

804,08 €

Ajudas de custo

1.114,09 €

1.357,06 €

1.258,79 €

Outras (indicar)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

* Decorrente da Lei 55-A/2010 ou Lei 64-B/2011, conforme aplicável
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Anexo 5

Designação
Gastos com pessoal (€)

2010

2011

2012

9.908.586,66 €

8.647.603,66 €

8.552.323,64 €

375.485,76 €

287.438,32 €

246.191,69 €

7.794,70 €

33.400,00 €

25.867,32 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

908.793,04 €

830.327,03 €

787.468,61 €

Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€)

0,00 €

73.211,99 €

97.141,78 €

Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Gastos com Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes (€)

8.624.307,86 €

7.529.838,31 €

7.518.663,34 €

Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€)

0,00 €

433.962,91 €

621.278,87 €

Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€)

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Rescisões / Indemnizações (€)

0,00 €

0,00 €

594.604,00 €

Gastos com Órgãos Sociais (€)
Reduções decorrentes de alterações Legislativas (€)
Aumentos decorrentes de alterações Legislativas (€)
Gastos com Dirigentes sem O.S. (€)

Designação
Nº Total RH (O.S. + Dirigentes + Efetivos)
Nº Órgãos Sociais (O.S.) (número)
Nº Dirigentes sem O.S. (número)
Nº Efetivos sem O.S. e sem Dirigentes (número)

2010

2011
222

2012
220

220

9

9

9

11

11

11

202

200

200

Nota: Os valores apresentados correspondem ao somatório de remunerações + encargos
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Anexo 6
Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Cumprimento
N
N.A.

Quantificação

Justificação

Objetivos de Gestão:

Objetivo 1

X

Objetivo 2

X

Objetivo 3

X

O acionista Estado, representado pelas Secretarias de
Estado do Tesouro e Finanças e dos Transportes fixaram
objetivos de gestão e respetivas metas quantificadas a
atingir pelo Conselho de Administração comum às duas
empresas, a APDL e a APVC para o período 2008-2010.
Para 2012, apesar de não terem sido aprovados objetivos
de gestão pelo acionista a empresa aprovou um Plano de
Atividades e Orçamento (PAO) e de acordo com o
Despacho n.º 14277/2008 foram submetidos ao acionista
cujo cumprimento dos indicadores financeiros previstos
na RCM 70/2008 se encontram espelhados no ponto 10 do
capítulo I do presente relatório.
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Gestão do Risco Financeiro

X

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

Não aplicável

Justificação

A APDL não tem contratualizado nenhum instrumento de
gestão do risco financeiro.
Para os fortes investimentos atuais e futuros, a APDL
conta com mais uma fonte de financiamento (para além da
otimização da obtenção de subsídios comunitários para
financiamento dos seus investimentos e a capacidade que
demonstra na geração de fundos próprios com a sua
atividade de exploração) assegurada pelo empréstimo do
Banco Europeu de Investimento no valor de 70 milhões de
euros. Em outubro de 2011, a APDL procedeu ao primeiro
desembolso no montante de 20 milhões de euros, tendo-se
optado pelo regime de taxa fixa a 10 anos, a 2,54% ao ano.
Antes da concretização do pedido, a APDL ainda avaliou
a hipótese de contratação de um instrumento de gestão do
risco financeiro (IGRF) para cobertura da taxa de juro de
financiamento do BEI, mas como o regime de taxa que
veio a ser estabelecido foi o de taxa fixa, optou-se por não
negociar nenhum instrumento de gestão de risco.
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Limites de Crescimento do Endividamento

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

X

Não aplicável

Justificação

A APDL não se encontra obrigada a dar cumprimento aos
limites máximos de acréscimo de endividamento
definidos no Programa de Estabilidade e Crescimento,
uma vez que não é uma empresa estruturalmente
deficitária.
Em 2011, a APDL contraiu um empréstimo junto do BEI
até EUR 70 milhões para financiar investimentos
estruturantes para desenvolvimento da atividade do Porto
de Leixões, abrangendo a Construção da Plataforma
Logística e do novo Terminal de Cruzeiros e ainda a
aquisição de 2 Rebocadores de 60 tons. de tração. O
empréstimo foi autorizado pelo Estado Português,
enquanto acionista único da APDL, SA.
Até final do ano realizou um só desembolso de EUR 20
milhões, saldo do Passivo de Financiamento em
31/12/2012.
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Evolução do PMP a fornecedores

Cumprimento
N
N.A.

X

Quantificação

Em 2012, o PMP por trimestres foi o seguinte:
1º trimestre - 41 dias (em 2011 - 40 dias)
2º trimestre - 37 dias (em 2011 - 39 dias)
3ºtrimestre - 26 dias (em 2011 - 42 dias)
4ºtrimestre - 21 dias (em 2011 - 45 dias)

Justificação

A APDL reporta trimestralmente à DGTF o indicador do
PMP, dando cumprimento às orientações emanadas pela
RCM nº 34/2008.
A evolução do indicador está retratada no Anexo 3, tendo
o primeiro trimestre e segundo trimestre verificado uma
evolução semelhante aos trimestres do ano de 2011, ao
invés dos últimos dois trimestres de 2012, os quais
espelham os adiantamentos de 2,6 milhões de euros,
concedidos aos empreiteiros das duas grandes obras em
curso (a construção do Edifício do Terminal de Cruzeiros e
a empreitada de Terraplenagem, Infraestruturas e
Pavimentação do Pólo1 da Plataforma Logística de
Leixões.
De referir igualmente que o Prazo Médio de Recebimentos
(PMR) melhora em 2012, passando dos 45 dias em 2011
para os 42 dias no final de 2012. Tendo em atenção este
facto, o cumprimento da RCM nº 34/2008 contraria uma
regra básica de gestão financeira de curto prazo: o PMP
não deve ser inferior ao PMR. Pelo que a APDL deve gerir
com equilíbrio e sensatez o seu PMP.
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")

X

Deveres Especiais de Informação

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

Justificação

Total de "Arrears" em 31 de dezembro 2012:
344.211,82 €

A APDL reporta mensalmente à DGTF, através do SIRIEF,
as dívidas vencidas de acordo com o artigo 1.º DL n.º 65A/2011.
Os atrasos nos pagamentos estão divulgados no portal da
empresa e refletidos no Anexo 3 - Mapa da posição a
31/12/2012 dos Pagamentos em Atraso, nos termos do DL
65-A/2011, de 17/maio, sendo que, todos os valores desse
mapa estão reclamados pela APDL, que os considera
indevidamente debitados

Não aplicável

A empresa dá cumprimento aos deveres de informação
previstos no Despacho nº 14277/2008 inserindo no SIRIEF
toda a informação económica, financeira e da vida da
sociedade, onde se incluem os orçamentos anuais, a
estimativa das operações financeiras com o Estado e os
relatórios trimestrais de execução orçamental
acompanhados dos relatórios do órgão de fiscalização.
Os Planos de Atividade 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.
Também as atas são enviadas à IGF, logo que disponíveis.

100%

Ver quadro do Anexo 3.

Recomendações do acionista na aprovação de contas:
Dar cumprimento aos objetivos de redução do prazo médio
de pagamento de fornecedores, de acordo com o previsto na
RCM nº 34/2008 de 22 de fevereiro

X
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S
Aplicar o artº 17º da Lei nº 12-A/2010, de 30 de junho, e no
artº 77º da Lei 55 A/2010, de 31 de dezembro, os quais
estabelecem que as entidades que integram o setor
empresarial do Estado devem manter as suas diponibilidade X
e aplicações financeiras junto do Instituto de Gestão da
Tesouraria e do Crédito Público, I.P.

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

Justificação

100%

Ver Princípio de Unidade da Tesouraria.

X

100%

Face à previsão de gastos no PAO – Plano de Atividades e
Orçamento, o peso dos gastos operacionais do PRC no
volume de negócios registou uma redução adicional de 3,9
p.p. face ao previsto.

Durante o ano 2012, desenvolver os melhores esforços, no
sentido de dar cumprimento às recentes orientações da
Associação do Portos de Portugal, tendo em vista a adoção
de uma política contabilística concertada com as demais
administrações portuárias no reconhecimento, registo,
X
mensuração e divulgação de bens adquiridos ou construídos
por concessionários de serviço público e por concessionários
de usos privativos de bens dominiais afetos à atividade
portuária, que revertam gratuitamente para a empresa no
final dos respetivos contratos

100%

A política contabilística de reconhecimento dos bens das
concessões foi integralmente implementada.

A implementação da nova política contabilística, ser objeto
de informação nos relatórios trimestrais a enviar ao acionista X
durante o ano de 2012

100%

Nos Reportes de Informação de Gestão trimestrais foi
sendo relatada a evolução da implementação da política
contabilística.

Não foram definidos prémios de gestão

O plano de atividades e orçamento para 2012 respeitar as
orientações estabelecidas no PET, assentando numa política
de racionalização de gastos operacionais, designadamente
quanto às despesas em comunicações, deslocações e estadas

Remunerações:
Não atribuição de prémios de gestão, nos termos art.º 29.º da
Lei 64-B/2011

X

Não aplicável

Órgãos sociais - redução remuneratória nos termos do art.º
20.º da Lei 64-B/2011

X

Total da Redução remuneratória em 2012: 17.009
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação artigo 12º da
Lei n.º 12-A/2010

X

Total da Redução remuneratória em 2012: 8.952 €

Órgãos Sociais - suspensão sub. Férias e natal , nos termos
do art.º 21º da Lei 64-B/2011

X

Total da Redução remuneratória em 2012:
20.171 €

Auditor Externo - redução remuneratória nos termos do artº
26º da Lei 64-B/2011

X

Total da Redução remuneratória em 2012: 2.050 €

Restantes trabalhadores - redução remuneratória, nos
termos do art.º 20º da Lei 64-B/2011

X

Total da Redução remuneratória em 2012:
450.988 €

Restantes trabalhadores - suspensão sub. Férias e natal , nos
termos do art.º 21º da Lei 64-B/2011

X

Total da Redução remuneratória em 2012:
832.566 €

Justificação

Artigo 32º do EGP
Utilização de cartões de crédito

X

Não aplicável

Não dispõe de cartões de crédito

Reembolso de despesas de representação pessoal

X

Não aplicável

Não existiu

Contratação Pública

Normas de contratação pública

X

Não aplicável

A APDL cumpre com a orientação constante do Despacho
n.º 438/10-SETF de 10 de maio
Em 2012 foram lançados através da Plataforma Eletrónica
(VortalGov) os seguintes procedimentos:
- 8 Concursos Públicos e 70 Ajustes Diretos
Foram ainda publicitados no portal da internet dedicado
aos contratos públicos (base.gov.pt) a celebração de 109
contratos na sequência de ajustes diretos lançados pela
APDL

Normas de contratação pública pelas participadas

X

Não aplicável

A participada da APDL, ou seja a APVC, cumpre com a
orientação constante do Despacho n.º 438/10-SETF de 10
de maio
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S
Contratos submetidos a visto prévio do TC

Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas

Parque Automóvel

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

X

X

X

Justificação

1 contrato e valor global de 10.560.000,01 euros

Com data de decisão de visto obtida em 20-07-2012

0%

A APDL aderiu como Entidade Voluntária ao SNCP
através de contrato de adesão celebrado em 17/02/2012.
Não obstante esta adesão, reforço, como entidade
voluntária, em 2012 não concluiu nenhum processo de
aquisição com recurso aos Acordos Quadro.

O nº de viaturas em 2012 manteve-se igual a
2011.

Informa-se que a APDL deu cumprimento às orientações
do Oficio Circular nº 426, de 18.01.2012, designadamente
no que concerne à celebração de acordos escritos com os
trabalhadores que usufruem de utilização de viatura da
empresa.

Não aplicável

No inicio de 2012, a APDL aderiu ao Fórum de empresas
para Igualdade, promovido pela CITE - Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego, tendo participado
nas reuniões de trabalho onde foram definidos os
objetivos deste projeto e se preparou a estratégia de
atuação e as práticas a implementar nas empresas
aderentes para a promoção da igualdade de género.
A APDL assumiu o compromisso de em 2013 realizar duas
ações :
- elaboração de uma guia orientador para a utilização de
linguagem inclusiva, de modo a estender este tipo de
linguagem a todos os documentos oficiais da empresa;
- elaboração de um relatório anual com os indicadores
sociais mais relevantes, nomeadamente os indicadores de
remunerações, descriminados por sexo, para distribuir
pelas chefias e administração.

Principio da Igualdade do Género

Medida 1

X
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Cumprimento
N
N.A.

Quantificação

Justificação

Plano de Redução de Custos

Gastos com pessoal

X

Var. % em 2012, face a 2010 = -14,1%

Fornecimentos e Serviços Externos

X

Var. % em 2012, face a 2010 = -16,5%

Nº de efetivos

X

Var. % em 2012, face a 2010: -1%

Nº de cargos dirigentes

X

Var. % em 2012, face a 2010: 0%

O Plano de Redução de Custos foi plenamente cumprido
em 2012, tendo alcançado uma redução do peso do total
dos gastos do PRC no volume de negócios superior à
prevista no orçamento, que já assegurava a sua redução
face aos exercícios anteriores. Em 2012 este peso fixou-se
39,4%, quando o objetivo fixado no PAO 2012 era de
42,1%. Para esta redução contribuiu por um lado o
aumento da receita gerada pelo o aumento da atividade, e
por outro lado as poupanças alcançadas em alguns gastos,
nos quais se inclui o menor gasto de dragagens face ao
previsto (-400 mil euros). Ao entrar em linha de conta com
o acréscimo de atividade registado no Porto de Leixões,
isto é, ponderando o total das rubricas inseridas no Plano
de Redução de Custos pelas toneladas movimentadas (que
apresentam uma variação de +8,2% face ao previsto),
conclui-se que por tonelada a poupança obtida no total
dos gastos do PRC relativamente ao orçamento foi de 7,0% (1,15 €/ton vs 1,24 €/ton).

Redução nº Efetivos e Cargos Dirigentes
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Anexo 6 - EPNF
Cumprimento das Orientações legais
S

Princípio da Unidade de Tesouraria

X

Quantificação

Cumprimento
N
N.A.

83%

Justificação

Em abril de 2012, no seguimento da recusa do pedido de
dispensa parcial do Principio de Unidade de Tesouraria, a
APDL procedeu à transferência da totalidade das
aplicações de excedentes de tesouraria da banca comercial
privada para o Instituto de Gestão de Crédito Público
(IGCP), ascendendo à data de 31/12/2012 o montante de
28.950.000,00 €.
A APDL ainda detém disponibilidades na banca comercial
privada para fazer face às operações diárias para as quais
o sistema de homebanking do IGCP apresenta tantas
limitações quando comparado com a banca comercial
privada.

Nota: Durante o exercício económico não foi realizada Auditoria à empresa por parte do Tribunal de Contas.
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CAPÍTULO V – RELATÓRIO E PARECER DO
CONSELHO FISCAL
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CAPÍTULO VI – CERTIFICAÇÃO LEGAL DE
CONTAS
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