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RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONTAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

 

De acordo com a Lei e os Estatutos, o Conselho de Administração da SIMAB – Sociedade Instaladora 

de Mercados Abastecedores, SA (SIMAB), vem submeter à apreciação do seu Accionista único, o 

Estado Português, o Relatório e Contas do Exercício de 2010. 

 

Não podemos deixar de abrir este relatório com a referência clara a ter sido este o melhor ano de 

sempre da história do grupo SIMAB. 

Como resultado da estratégia definida no início do mandato, que se antevia problemático pois 

arrancou em 2008 quando se sentiram os primeiros sintomas da crise internacional, as medidas 

implementadas permitiram ao grupo atingir crescimentos consideráveis nos principais indicadores 

de gestão, devendo ser realçado o aumento do volume de negócios em 1%, que ultrapassou os 19 

milhões de euros, o crescimento de 14% do cash flow operacional (EBITDA) para um montante de 

cerca de 11 milhões de euros e um resultado solidamente positivo de 615 milhares de euros, 

superior em mais de 1 milhão de euros ao do ano anterior. 

A boa prática de gestão e a forte política de contenção de custos que mantemos desde 2005 

tornou-se um dos factores mais relevantes e decisivos para termos atingido este patamar de 

resultados e de rendibilidade, agora positivos. Fruto da segunda grande reestruturação operada em 

4 anos, esta no final de 2009, o grupo entrou em 2010 com uma estrutura de pessoal bastante mais 

reduzida mas, consequentemente, mais produtiva e eficaz. Para tal contribuíram a melhor 

organização interna ao nível de processos, a automatização e a eficiência operacional dos sistemas 

e tecnologias aplicados na gestão corrente. Tais factos levaram a que possamos reconhecer fortes 

reduções nas rubricas de gastos com pessoal e de fornecimentos e serviços externos, 

respectivamente, de 20% e 9%. 

A confiança do accionista, que presumimos advir da boa prestação operacional do grupo, levou a 

que o plano de recapitalização pudesse ver realizado com sucesso mais uma tranche do seu 

programa inicial, permitindo ao grupo reduzir o seu endividamento bancário e, mais importante, 

reduzir o nível de passivo insustentável que a gestão indicou no início do mandato. A redução do 

endividamento médio em 10%, num montante de 11,6 milhões de euros mais que proporcional à 

entrada de capital realizada pelo accionista, permitiu uma natural redução dos custos financeiros 

em 6%, que só não foi maior pela enorme da subida dos preços e margens de intermediação que a 

banca tem vindo a impor unilateralmente. 

1. NOTA INTRODUTÓRIA 
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A reestruturação da dívida é também digna de registo e deverá relevar-se que o grupo detém já 

85% de passivo bancário em contratos de médio e longo prazo, dos quais 65% são contratos de 

financiamento com o BEI, com taxas de juro significativamente mais baixas que a média do custo 

de financiamento do grupo. 

O ano de 2010 confirmou as expectativas negativas quanto ao desempenho da economia e dos seus 

agentes, o que trouxe ao grupo um desafio adicional: o de manter os clientes em ambiente de forte 

contracção de procura e, consequente, de declínio dos seus negócios. 

Ainda assim, e fruto de uma política comercial que intensificou a relação das nossas áreas de 

negócio com os clientes e a sua actividade, conseguimos manter e, em alguns casos até crescer, as 

taxas de ocupação das áreas locáveis disponibilizadas por cada unidade (mais proximidade, mais 

conhecimento, melhor antecipação de problemas, mais e melhores soluções). Apertadas medidas 

de controlo de crédito fizeram também com que alguns problemas de tesouraria operacional 

pudessem ser ultrapassados, na estrita observância da boa fé negocial e do fair play empresarial 

que se tornou uma imagem de marca do grupo, devidamente reconhecida pelo mercado. 

Esta nova realidade levou o grupo a adoptar uma atitude mais prudente, nomeadamente a rever e 

adiar planos de investimento e a encetar medidas de contenção e redução de custos de forma a 

aumentar a resiliência da empresa a um período de crescimento da economia que se antecipa 

ténue nos próximos anos. 

Com a actividade internacional da SIMAB em fase de arrefecimento motivada pela crise que exigiu 

aos países com que mais trabalhamos (Angola e Moçambique), uma maior contenção e 

selectividade nos investimentos públicos, será da maior justiça reconhecer a excelente 

performance das participadas em geral e da MARL, SA em particular, pelo crescimento orgânico e 

consistente que tem vindo a registar desde 2006. A prova disto é bem expressa na análise que 

fazemos da actividade de cada empresa no capítulo 7 do Relatório. 

Com o perímetro de participações perfeitamente definido após a alienação total das participações 

em sociedades gestoras de mercados municipais, a SIMAB reforçou os capitais próprios na MARL, 

SA, MARB, SA e MARF, SA, no cumprimentos dos respectivos Orçamentos e planos de consolidação 

financeira, e garantindo o cumprimento das suas obrigações junto da banca e demais credores. 

Registamos hoje resultados positivos recorrentes na MARL, SA, MARÉ, SA e MAC, SA, existindo 

fortes expectativas que as duas restantes unidades de negócio possam atingir esse patamar no 

curto/médio prazo. 

Inserida na mudança de identidade visual do grupo SIMAB, foram conduzidas as acções necessárias 

para a implementação da sua nova imagem, durante o 2º semestre do ano. A alteração da imagem 

corporativa, realizada pela primeira vez nas empresas associadas, incluiu o estudo e criação da 

marca, a criação de sistema de identidade e a criação do estacionário-base, devidamente 
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implementadas em todos os suportes e peças comunicacionais, e permite criar uma identidade 

gráfica entre as várias empresas do grupo, transmitindo também pela imagem a unificação de 

procedimentos e práticas de gestão entretanto implementadas.  

Reforçámos a aposta na capacitação dos nossos recursos humanos, com destaque para o 

desenvolvimento de acções de formação e valorização profissional, num total de quase 4.000 

horas, em áreas que permitem uma maior adaptabilidade à situação profissional dos colaboradores, 

e que abrangeram a quase totalidade do seu universo. Na sua maioria, as acções integraram um 

projecto de um Centro de Formação, financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português no 

âmbito do POPH - Programa Operacional de Potencial Humano. 

Na sequência da inauguração em Novembro de 2009, 2010 foi o primeiro ano de actividade da 

central solar do MARL, sendo de registar o seu pleno funcionamento e a sua perfeita adaptação ao 

modo de funcionamento do mercado. Este projecto, que se afirma como um verdadeiro ex libris do 

MARL e do concelho de Loures, assume já características e possibilidade de expansão que nos 

permitem assegurar, à partida, o seu enorme sucesso. 

Já no último trimestre do ano, e após discussão interna com a direcção, foi desenvolvido e 

apresentado um plano estratégico quinquenal para a MARL, SA, de que daremos conta no capítulo 4 

do Relatório de Gestão. A visão para além da actividade operacional corrente e de curto prazo 

tornar-se-á um factor de mudança e de sucesso, que entendemos crítico para o futuro. 

Falaremos do futuro na parte final deste relatório, no entanto será importante desde já referir e 

valorizar, porque concluímos o mandato, que todos os objectivos foram atingidos, o que deixa o 

Conselho de Administração com um sentimento de dever cumprido e de forte expectativa de que o 

futuro do grupo pouco terá a haver com o seu passado. Para muito melhor, é claro. 

 

 

Em 2010, a evolução da economia portuguesa foi fortemente determinada pela conjugação dos 

processos de consolidação orçamental e de desalavancagem do sector privado. As perturbações 

ocorridas que se verificaram a partir de Abril de 2010 no mercado da dívida soberana de Portugal e 

de outros países da área do euro, traduzidos numa forte diferenciação do risco, vieram evidenciar 

a necessidade de estratégias orçamentais credíveis que promovam um quadro macroeconómico 

orientado para o crescimento sustentado. Neste contexto, a redução do hiato entre investimento e 

poupança em Portugal, quer no sector público quer no sector privado, tornou-se fundamental para 

assegurar a melhoria e estabilização das condições de financiamento nos mercados financeiros 

internacionais.  

2. ENQUADRAMENTO MACRO ECONÓMICO 
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Para 2011, e no que respeita à actividade económica, a necessidade de implementação de medidas 

adicionais de consolidação orçamental para cumprir os exigentes objectivos orçamentais assumidos 

pelo Estado português determinará riscos descendentes para a actividade económica em 2011. 

Desde logo, as medidas de austeridade que incluem cortes nos salários da Função Publica, aumento 

de impostos e redução de benefícios, deverão penalizar o consumo das famílias, que deverão 

ajustar os seus gastos e fazer o consumo privado (que representa a maior fatia de toda a economia 

e é responsável por dois terços do Produto Interno Bruto) recuar no próximo ano, depois de ter 

registado um crescimento de 2% em 2010.  

Este risco interage ainda com o início do processo de desalavancagem do sector privado, que 

deverá implicar uma alteração significativa das condições de financiamento e o aumento do 

respectivo grau de restritividade, determinando riscos descendentes sobre o consumo privado e o 

investimento. Refira-se que o impacto deste processo na actividade económica dependerá da sua 

configuração, nomeadamente das suas implicações para a concessão de novo crédito pelo sistema 

bancário e da capacidade das empresas não financeiras para reestruturarem as suas políticas de 

financiamento, tanto no que respeita ao uso mais eficiente dos recursos financeiros, como à busca 

de fontes de financiamento alternativas, nomeadamente no mercado externo. 

O desemprego será outro dos  entraves tanto para o crescimento da economia (menos consumo) 

como para a consolidação das contas públicas (maiores despesas com subsídios).  

A diminuição da procura interna reflectirá assim, entre outros factores, o impacto das medidas de 

consolidação orçamental, a manutenção de condições adversas no mercado de trabalho, o aumento 

da incerteza quanto ao rendimento das famílias e as condições mais restritivas de acesso ao 

crédito. Neste contexto, a economia portuguesa não deverá acompanhar nos próximos anos o ciclo 

de recuperação da actividade económica a nível europeu, embora dele beneficie a nível da procura 

externa. 

Em sentido contrário, o dinamismo da actividade económica mundial tem implicado um 

crescimento da procura externa dirigida às empresas portuguesas, em resultado da dissipação de 

um conjunto de factores de natureza temporária associados à crise financeira internacional. A 

continuação deste processo poderá levar a um aumento da procura mundial e das exportações 

superior ao projectado e, consequentemente, a um maior crescimento da actividade económica. 

No que diz respeito à inflação, considera-se como risco ascendente a crescente instabilidade 

política e económica nos países produtores de petróleo, que poderá levar a uma maior subida do 

preço do petróleo. 

Nas projecções para a economia portuguesa avançadas no Boletim Económico da Primavera, o 

Banco de Portugal prevê, para 2011, uma contracção da actividade económica de 1,4% e uma 

inflação de 3,6% (1,4% em 2010). Esta evolução reflecte, em particular, os aumentos da tributação 

indirecta ocorridos em Julho de 2010 e Janeiro de 2011 e a actualização significativa dos preços de 
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alguns bens e serviços sujeitos a regulação. Por seu turno, a componente energética dos preços 

deverá registar um aumento de 12,3% em 2011, reflectindo essencialmente a evolução do preço do 

petróleo. 

Com perspectivas negativas quanto à evolução do rendimento das famílias e do desemprego, é 

expectável que o crescimento do retalho alimentar seja limitado, o que terá seguramente 

repercussões nefastas ao nível da actividade dos nossos clientes e, consequentemente, dos 

Mercados Abastecedores. 

 

 

A SIMAB é uma empresa de capitais públicos, detida a 100% pelo Estado Português, criada em 1993 

com o objectivo de instalar em Portugal um conjunto estratégico de modernos Mercados 

Abastecedores, os quais passaram a integrar a Rede Nacional de Mercados Abastecedores de 

Interesse Público. 

A SIMAB, exerce a sua acção a dois grandes níveis: 

� Gestora de Participações maioritárias nas Sociedades Gestoras de Mercados Abastecedores, 

incluindo a sua gestão executiva e operacional; 

� Prestadora de Serviços enquanto detentora de know how específico nas áreas de Estudos e 

Projectos, garantindo, ainda, todos os serviços em áreas de suporte administrativo, 

financeiro e jurídico. 

Aquando do início da actividade em 1993, a SIMAB detinha como objecto “a promoção, construção, 

instalação, exploração e gestão, directa ou indirectamente, de mercados destinados ao comércio 

por grosso de produtos alimentares e não alimentares e actividades complementares e, bem assim, 

a prossecução de quaisquer outras actividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão 

de participações sociais e a organização e gestão de serviços relacionados com o seu objecto 

principal”. 

A conclusão da instalação dos designados Mercados Abastecedores de Interesse Público que 

constituem a rede nacional, deu origem a uma nova etapa no desenvolvimento desses Mercados, 

das suas entidades gestoras e da relação destas com a sua holding, quer no que respeita à tipologia 

dos projectos a desenvolver, quer no que respeita ao seu modo de gestão. 

Em suma, a actividade da holding, a SIMAB foi, desta forma, alargada às seguintes áreas de 

actividade 

� Reforço do papel de gestora dos Mercados Abastecedores que constituem a Rede Nacional; 

� Elaboração de Estudos e Projectos na área da Logística; 

3. GRUPO SIMAB 
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� Recuperação, modernização, requalificação de Mercados Retalhistas (Mercados Municipais); 

� Construção de Mercados Abastecedores/Centros de Logística e Distribuição no Estrangeiro, 

sobretudo nos designados países em desenvolvimento. 

A nível nacional, a holding passou a ter uma visão global e integrada e uma preocupação de gestão 

conjunta da rede nacional de Mercados Abastecedores que criou, traduzida num papel 

centralizador de muita da informação institucional, técnica e financeira e prestando serviços de 

assessoria técnica, jurídica, financeira, administrativa e comercial às suas associadas e aos 

operadores presentes nos Mercados Abastecedores, neste último caso sobretudo ao nível da 

execução de estudos e projectos de instalação de actividades logísticas no interior desses 

Mercados. 

A nível internacional, o know-how que foi adquirido na instalação dos designados Mercados 

Abastecedores de Interesse Público em Portugal e o sucesso alcançado nos mesmos, unanimemente 

reconhecidos como dos mais modernos Mercados Grossistas do mundo, permitiu iniciar a projecção 

da SIMAB, S.A. no plano internacional, sobretudo ao nível dos países em via desenvolvimento, 

possibilitando que, nos últimos 4 anos, se tivessem desenvolvido diversos Estudos e Projectos, 

sobretudo vocacionados para a instalação de Mercados Abastecedores/Centros de Logística e 

Distribuição em países como Angola, Moçambique, Cabo Verde, Marrocos e México tendo-se, deste 

modo, iniciado um processo progressivo que levará à internacionalização da empresa. 

Por força deste alargamento de âmbito, a SIMAB procedeu, em 2009, à alteração dos seus 

estatutos, alargando o seu objecto a prestar acessoriamente os mesmos serviços, tanto em 

Portugal, como no estrangeiro e participar no capital social de quaisquer outras sociedades, 

agrupamentos europeus e de interesse económico, de modo a ir ao encontro da estratégia da 

empresa e objectivos de internacionalização. 

Para a execução do seu objecto a SIMAB possui uma equipa multidisciplinar com elevada 

experiência nas áreas de estudos, planeamento e logística; arquitectura e engenharia; económica, 

financeira e jurídica. 

No conceito da SIMAB, os Mercados Abastecedores são entendidos como um conjunto estratégico de 

modernos e funcionais Centros de Logística e Distribuição, com predominância alimentar, sendo 

estruturas dinâmicas e polivalentes, multipolares, multiprodutos e multifunções, inseridas em 

corredores estratégicos, onde se congregam uma multiplicidade de produtos e agentes económicos 

do sector alimentar e não alimentar, exercendo funções e actividades de comércio grossista, de 

distribuição e logística, e ainda outras actividades de apoio à produção agro-alimentar e a todos os 

agentes e utilizadores dos Mercados Abastecedores. 

Os Mercados Abastecedores que integram o Grupo SIMAB funcionam, desta forma, como 

verdadeiras plataformas de logística e de distribuição oferecendo condições estruturais e 
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funcionais para que os diversos tipos de agentes económicos aqui presentes - grossistas, 

produtores, transportadores, armazenistas, preparadores, entre outros, de produtos alimentares e 

não alimentares - desenvolvam as suas actividades e os seus negócios de forma organizada e 

competitiva.  

A sua criação despoletou sinergias e permitiu a introdução de um conjunto de benefícios, com 

reflexos a montante e a jusante da fileira agro-alimentar, que se traduzem ao nível da melhor 

organização e modernização do comércio e da eficiência dos circuitos de comercialização, no apoio 

ao fomento e escoamento da produção agro-alimentar, na melhoria da higiene, segurança e 

qualidade das transacções e dos produtos transaccionados, melhoria das condições dos agentes 

económicos do retalho, na transparência de preços, na melhoria das condições de trabalho, 

rendimento, produtividade e competitividade dos agentes económicos e na promoção do 

ordenamento comercial e urbano em cada região onde se inserem.  

GRUPO SIMAB 
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Serviços 

Sociedades Gestoras 
MARB, S.A. 
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GRUPO SIMAB 
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O quadro seguinte traduz a actual configuração do grupo de empresas: 

 

 

As Entidades Gestoras 

Embora existam variações pontuais ao nível dos estatutos, de um modo geral as sociedades 

gestoras de Mercados Abastecedores “têm por objecto a promoção, construção, exploração e 

gestão, directa ou indirectamente, do mercado abastecedor, o qual se destina ao comércio por 

grosso de produtos alimentares e não alimentares e actividades complementares e, bem assim, a 

prossecução de quaisquer outras actividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão de 

participações sociais e a organização e gestão de serviços relacionados com o seu objecto 

principal”. 

Nos Mercados Abastecedores do Grupo SIMAB, actualmente, exercem actividade cerca de 1.700 

operadores, a grande maioria são pequenos e médios produtores agrícolas e grossistas do sector 

agro-alimentar. Aproximadamente, 80% dos operadores transaccionam produtos hortofrutícolas. 

Contudo, existem muitas outras actividades e produtos presentes, tais como o pescado congelado e 

fresco (com grande importância no MARL), as flores, os produtos cárneos, os produtos secos 

(mercearia), bem como outros alimentares e não alimentares, para além de produtos e serviços 

complementares e periféricos.  

O emprego directo gerado pelos operadores é de cerca 3.500 colaboradores. A gestão, organização 

e funcionamento dos Mercados Abastecedores que constituem a rede nacional é assegurada pelas 

entidades gestoras e pela própria holding que, no seu todo, empregam directamente um número 

médio de cerca de 83 colaboradores. Os serviços de limpeza, segurança, manutenção, remoção de 

resíduos, entre outros, são usualmente subcontratados a prestadores de serviços.  

Os Mercados Abastecedores da Rede Nacional geram um fluxo diário de cerca de 10.000 viaturas, 

sendo que os operadores que aqui exercem a sua actividade são diariamente visitados por mais de 

un: euros

SOCIEDADE CAPITAL SOCIAL

SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA

Estado 

Portugues 100,00% 25.145.887,44 

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA SIMAB, SA 87,87% 29.999.999,76 

MARE - Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA SIMAB, SA 68,86% 1.746.500,00 

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA SIMAB, SA 74,68% 2.996.000,99 

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA SIMAB, SA 81,26% 3.995.093,80 

MAC - Mercado Abastecedor de Coimbra, SA SIMAB, SA 58,63% 2.500.000,00 

PARTICIPAÇÃO EM %
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4.000 clientes compradores, entre retalhistas tradicionais, canal HORECA, consumidores colectivos, 

empresas da moderna distribuição, entre muitos outros. 

 

 

4.1. MISSÃO, OBJECTIVOS E POLITICA DA EMPRESA 

MISSÃO 

A SIMAB foi criada pelo Decreto-Lei n.º 93/93, de 24 de Março, tendo como objecto “a promoção, 

construção, instalação, exploração e gestão, directa ou indirectamente, de mercados destinados ao 

comércio por grosso de produtos alimentares e não alimentares e actividades complementares e, 

bem assim, a prossecução de quaisquer outras actividades complementares ou subsidiárias, 

incluindo a gestão de participações sociais e a organização e gestão de serviços relacionados com o 

seu objecto principal”. O Estado Português é, desde o início, o único detentor do respectivo capital 

social. 

A SIMAB apresenta-se hoje como accionista maioritário e de referência das sociedades gestoras de 

mercados abastecedores em Lisboa, Évora, Coimbra, Braga e Faro, estando o restante capital 

distribuído por municípios e organizações ligadas ao sector, com participações minoritárias. Nesse 

âmbito, a SIMAB coordenou a concepção e a implantação da Rede Nacional dos Mercados 

Abastecedores de Interesse Público, onde estes mercados estão integrados e são considerados 

como um elemento essencial no que respeita ao reordenamento e modernização do aparelho 

comercial grossista, ao controlo da qualidade e da segurança alimentar, ao ordenamento e 

protecção ambiental, à promoção da biodiversidade, à valorização e organização da produção 

agrícola e ao combate às actividades informais. 

Neste exercício a empresa prosseguiu com as suas orientações base definidas em 2005: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crescimento: 

� situação económica e financeira estáveis; 

� suportar a actividade num potencial de 

crescimento, tanto no curto como no médio 

prazo. 

 

 

Posicionamento: 

� Constituição de parcerias; 

� Alavancagem das competências desenvolvidas, 

aplicando-as a projectos internacionais 

 

4. GOVERNO DA SOCIEDADE 
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Além das suas actividades core, a concepção e construção de Mercados, a SIMAB desenvolve 

também continuamente através das participadas diversas acções nos seguintes domínios: 

�  Gestão activa de todos os mercados do grupo; 

� Promoção da melhoria das condições de funcionamento dos mercados agro-

alimentares; 

� Desenvolvimento dos sistemas de informação; 

� Promoção da eficiência, modernização e formação dos agentes económicos 

instalados nos mercados; 

� Defesa da qualidade e da segurança alimentar; 

� Adequação e adaptação dos mercados e agentes instalados às exigências 

comunitárias e internacionais em matéria de higiene, de segurança alimentar e de 

salvaguarda da saúde pública. 

A empresa desenvolve a sua actividade na prestação de serviços no âmbito de acções que visam 

concretizar a sua missão, o que implica não só o desenvolvimento técnico destes projectos ao nível 

da sua concepção e funcionamento, mas também a sua implementação, gestão e consolidação do 

ponto de vista institucional e financeiro e o controle de participações sociais.  

Apesar de, inicialmente, a sua actividade ser direccionada apenas às empresas do grupo, detém 

actualmente na sua carteira de clientes, empresas fora deste âmbito, nacionais e internacionais. 

 

OBJECTIVOS 

À semelhança dos anos anteriores, mantém-se como intenção prioritária da SIMAB consolidar a 

actividade das suas participadas, no que aos resultados económicos e financeiros diz respeito, 

potenciar as sinergias entre as diferentes empresas, racionalizar custos financeiros e operacionais e 

incrementar o seu volume de negócios. Daí que a condução da gestão das referidas sociedades seja 

imperativa e prioritária, e decorre em paralelo com a actividade da casa mãe, enquanto prestadora 

de serviços. 

Ao nível da gestão das empresas associadas, será apresentado um ponto mais à frente deste 

relatório com uma análise individual ao enquadramento estratégico e aos resultados do exercício 

de 2010 e que são integrados nos resultados da SIMAB, com a aplicação do método de equivalência 

patrimonial, e nas demonstrações financeiras consolidadas. 

Será, para já, de referir, que desde 2005, e a par da recapitalização nestas sociedades, foi 

igualmente intensificada a representação da SIMAB na sua gestão operacional. 



 

Relatório e Contas Individuais e Consolidadas de 2010   Pág. 12 de 68 

Os resultados consolidados do grupo aumentaram em 145% comparativamente ao ano anterior. A 

performance operacional apresentou melhorias significativas com evidência no aumento do EBITDA 

e do resultado operacional em 11% e 29%, respectivamente. A generalidade dos indicadores 

apresentaram uma melhoria significativa em todas as empresas do grupo, o que comprova e valida 

a estratégia de crescimento sustentável do grupo. 

 

POLÍTICAS DA EMPRESA 

A SIMAB, prossegue uma política de Recursos Humanos que visa garantir a adequação dos recursos à 

actividade da empresa, sendo assim muito restritiva, condicionada à angariação de novos trabalhos 

nas diversas áreas em que intervém, enquanto prestadora de serviços. 

Assegura a valorização e o desenvolvimento profissional dos colaboradores, reforçando as suas 

competências técnicas e de gestão e garantindo a sua satisfação. Promove o desenvolvimento de 

uma cultura organizacional orientada para a excelência do desempenho, através da utilização de 

um conjunto de práticas empresariais de referência, que possibilitem à empresa o sucesso no 

caminho da procura da sustentabilidade empresarial, assente, fundamentalmente, numa nova 

filosofia de gestão que contemple as dimensões económica, ambiental e social. 

Também neste âmbito, promove uma política de comunicação ao nível do grupo e com o objectivo 

de alinhar os colaboradores e as direcções com os objectivos globais e estratégicos, é realizado um 

encontro de Grupo anual, onde são apresentados a todos os colaboradores os grandes projectos de 

cada uma das empresas, o seu desempenho e as perspectivas para o futuro numa óptica 

operacional e financeira. 

Seguindo uma política de melhoria contínua ao nível da prestação de serviços aos seus clientes, e 

reforçando uma política integrada de autêntico grupo empresarial, vem sendo desenvolvido desde 

2008 um projecto denominado de “Reengenharia de Processos” que permitiu numa primeira fase a 

integração e unificação de boas práticas ao nível dos serviços administrativos e financeiros, assim 

como a integração da plataforma informática e dos sistema de informação de gestão, acessível 

online e permitindo a mais rápida e efectiva produção de informação de gestão de todas as 

sociedades. Tem vindo a ser adoptada uma política de optimização de processos tendo em vista a 

desmaterialização, descentralização, racionalização do circuito do expediente, utilização de 

aplicações informáticas adequadas, diminuição das situações de transição intra-grupo, 

harmonização/normalização dos procedimentos ao nível do grupo. Este projecto tem sido 

desenvolvido paralelamente com uma proposta de procedimentos a adoptar, que teve como 

consequência uma simplificação e desburocratização dos circuitos com óbvios ganhos de eficiência. 

A Política de ambiente da SIMAB traduz-se na adopção de comportamentos considerados 

ambientalmente adequados a vários níveis: 
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O grupo adopta procedimentos de “redução, reutilização e reciclagem” de papel e tinteiros. 

No caso específico da reciclagem do papel, a SIMAB não aufere qualquer proveito financeiro, 

revertendo o mesmo para uma instituição de solidariedade social - a APERCIM. 

Os resíduos eléctricos e electrónicos são também alvo de selecção e deposição em locais 

apropriados, recorrendo a empresas especializadas nestes serviços, estando em curso a parceria 

para instalação de pontos de recolha selectiva, nomeadamente “Pilhões” e “Electrões” nos 

diferentes mercados abastecedores. 

A Politica de Qualidade é adoptada pela empresa de referência do grupo - a MARL, SA - que tem 

como objectivo a obtenção da certificação no âmbito da Norma Europeia ISO 9001:2000, de forma 

a demonstrar o enquadramento e a valorização deste mercado, no sector agro-alimentar do nosso 

país e a responsabilidade que representa o funcionamento e a exploração de uma estrutura desta 

natureza. Esta norma implica o cumprimento de alguns requisitos legais por parte da MARL, SA e 

pelas auditorias já realizadas e os resultados obtidos nas mesmas pela empresa certificadora, é 

possível constatar que possui, de facto, um sistema de gestão com capacidade para a obtenção da 

certificação no âmbito deste normativo europeu.  

Ainda dentro deste processo e sendo uma preocupação constante a resolução de eventuais 

problemas que possam ocorrer na actividade corrente do Mercado, a empresa adopta um 

procedimento interno de tratamento de reclamações. 

Em termos de política económica, o Grupo pretende assegurar a sustentabilidade económica e 

financeira, tomando diversas medidas de gestão com vista à resolução do desequilíbrio financeiro 

de algumas das suas empresas, recapitalizando-as e procurando a rentabilização das suas 

participações sociais, tendo em vista o lucro e o pagamento de dividendos ao accionista Estado. 

As empresas do grupo adoptam uma política de gestão de risco financeiro com o objectivo de 

reduzir a sua exposição resultante da variação de taxa de juro, uma vez que a totalidade da dívida 

financeira contraída está indexada a taxas de referência variáveis, estando por essa via expostas ao 

risco de taxa de juro.  

 

4.2. REGULAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS  

De modo a dar cumprimento ao exigido pelos princípios de Bom Governo estabelecidos pela tutela 

financeira, a SIMAB possui um Código de Ética. Este documento foi alargado a todas as empresas do 

grupo e expressamente aceite por todos os colaboradores. 

O Código de Ética encontra-se disponível no site institucional da SIMAB (www.simab.pt), assim 

como no site do Sector Empresarial do Estado junto das restantes informações prestadas ao abrigo 

dos Princípios de Bom Governo, que a sociedade adoptou na íntegra. 
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A SIMAB detém ainda um conjunto de normas de serviço internas que regulam a organização, e o 

funcionamento da empresa, por uma óptica de mercado e por critérios de gestão empresarial com 

base na racionalidade, eficácia, eficiência e transparência, no que concerne à contratação de 

clientes, aquisições de bens e serviços e respectiva autorização de despesa, admissões de 

colaboradores e gestão de Recursos Humanos. 

A empresa encontra-se organizada por Direcções e Assessorias de acordo com o Organigrama 

aprovado pelo Conselho de Administração, com definição clara de conteúdos funcionais e de 

reporte. 

A actividade das sociedades participadas é conduzida por um Director e uma pequena estrutura 

operacional e comercial de suporte, com reporte ao respectivo Conselho de Administração, 

composto maioritariamente pelos membros do Conselho da SIMAB, sendo o seu Presidente comum à 

holding e às restantes participadas. 

Neste contexto e com a entrada em vigor do Decreto-Lei nº177/2008 de 26 de Agosto, o qual 

revogou integralmente o Decreto-Lei nº258/95 de 30 de Setembro, o Mercado Abastecedor passou a 

ser definido como um entreposto comercial onde se realiza a actividade de comércio por grosso de 

produtos alimentares, não alimentares e onde também se exercem actividades complementares ou 

conexas, actividades e serviços de logística, comércio retalhista, actividades de manuseamento e 

transformação, ainda que industriais, de produtos agro-alimentares. 

No âmbito de regulamentos externos:  

Até 31 de Dezembro de 2009, o grupo elaborou e publicou as suas demonstrações financeiras 

individuais e consolidadas de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade (DL410/89; a partir do 

exercício económico de 2010, a preparação daquelas demonstrações financeiras é efectuada 

conforme normas do Sistema de Normalização Contabilística (SNC). As Demonstrações Financeiras 

da sociedade são auditadas por entidade externa, SROC, devidamente credenciada para o efeito, 

sendo alvo de relatórios trimestrais de acompanhamento. 

Para além deste órgão de fiscalização, a empresa presta contas e é inspeccionada pelas diversas 

entidades estatais com competência legal atribuída, nomeadamente a Direcção Geral do Tesouro, 

a Inspecção-geral de Finanças e o Tribunal de Contas. Para as duas primeiras, é providenciada 

informação económica e financeira periódica. 

No cumprimento do artigo 17º da Lei 12-A/2010 de 30 de Junho, no âmbito do Principio da Unidade 

de Tesouraria do Estado, a SIMAB abriu conta em Fevereiro de 2011 junto do Instituto de Gestão do 

Crédito Publico. A SIMAB não detém excedentes de tesouraria nem aplicações financeiras.  

O modelo de governo da sociedade vem dando cumprimento às boas práticas definidas no 

estabelecido relativamente aos Princípios de Bom Governo das empresas do sector empresarial do 

estado, assim como enquadra a actividade dos seus gestores no Estatuto do Gestor Público.  
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4.3. INFORMAÇÃO SOBRE TRANSACÇÕES RELEVANTES COM ENTIDADES RELACIONADAS 

As transacções com entidades relacionadas resumem-se, em 2010, às operações intra-grupo 

conforme o detalhe do quadro apresentado de seguida e ao financiamento da SIMAB junto do seu 

único accionista, o Estado. 

 

Na sequência do aumento de capital na SIMAB, SA pelo seu accionista Estado no valor de 

4.000.003,96 euros, efectuado em Setembro de 2010, passando o capital social da sociedade para 

25.145.887,44 euros, foi possível cumprir com a realização de capital subscrito em diversas 

empresas do grupo, embora não cumprindo ainda a sua totalidade na MARL, SA, como abaixo 

destacamos: 

� Realização de capital na MARL, SA no montante de 2.609.555,43 euros, na sequência da 

deliberação da Assembleia Geral de 24 de Março de 2010 da MARL, SA de aumento de 

capital no valor de 8.698.518,10 euros, subscrito integralmente pela SIMAB, aumentando a 

sua participação nesta empresa para 87,87%. À data de 31/12/2010, encontra-se por 

realizar o valor de 6.088.962,67 euros; 

� Realização de capital na MARB, SA no montante de 549.997,80 euros, na sequência da 

deliberação na Assembleia Geral de 8 de Abril de 2010, totalmente realizado pela SIMAB, 

aumentando assim a sua participação, nesta empresa, para 81,26%;  

� Realização de 379.998,48 euros do capital da MARF, SA, na sequência do acordo de 

transmissão de acções realizado com o Município de Faro, conforme deliberação da 

Assembleia Geral de 22 de Março de 2010, aumentando a sua participação nesta sociedade 

para 74,68%. Em 2010 foram ainda realizados suprimentos à MARF, SA no valor de 

1.080.000 euros, para fazer face ao serviço da dívida do Banco Europeu de Investimento.  

Os suprimentos às associadas MARF, SA (1.780 milhares de euros) e MARÉ, SA (445 milhares de 

euros) 1.780.000 euros e 445.000 euros, respectivamente, serão reembolsados à medida que o 

negócio que este investimento suportou for libertando o cash flow associado e, no caso do MARF, 

por via do encaixe financeiro proveniente da alienação de terreno. 

un: euro

MARL, SA MARF, SA MARE, SA MAC, SA MARB, SA

Aumento de Capital 4.000.004 2.609.555 549.998

Prestações de Serviços 256.069 64.909 72.765 35.200 52.886

Proveitos Financeiros 45.349 10.748

Fornecimentos e Serviços Externos

Venda de activos fixos 2.246 710 739 15.000 13.862

Serviços obtidos (FSEs) 80.447

Operações relevantes da SIMAB com 

entidades relacionadas em 2010

Accionista 

DGT

Participada
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4.4. INFORMAÇÃO SOBRE OUTRAS TRANSACÇÕES 

Todas as transacções efectuadas para aquisição de bens e serviços ocorreram em condições de 

mercado e de acordo com os procedimentos internos da empresa. 

Os procedimentos adoptados pelo Grupo SIMAB, em matéria de aquisição de bens e serviços, são 

em cumprimento do estabelecido na RCM 49/2007. 

Não há a registar fornecedores cuja facturação ultrapasse o valor referido no nº 13 da RCM  

49/2007. 

Relativamente ao modo como foram aplicadas as normas de contratação pública, a SIMAB e as suas 

empresas associadas (MARL, MARÉ, MARF, MARB, e MAC) têm cumprindo os trâmites legalmente 

aplicáveis, tendo para o efeito, já em 2009, contratado a plataforma electrónica "Bizgov" para 

proceder ao lançamento electrónico dos procedimentos de contratação de empreitadas, bens e 

serviços que se mostrem necessários e adequados ao Grupo. 

No 3º trimestre de 2010, o grupo SIMAB aderiu à Plataforma de Compras Públicas após assinatura do 

contrato de adesão com a Agência Nacional de Compras Públicas. 

 

4.5. MODELO DE GOVERNO E IDENTIFICAÇÃO DOS ORGÃOS SOCIAIS 

A SIMAB adopta o modelo clássico de gestão, assegurada pelo Conselho de Administração (CA) 

composto por três elementos. 

Em 2010 encontram-se em funções os Órgãos Sociais nomeados em 19 de Junho de 2008 para o 

mandato do triénio 2008/2010 conforme apresentado no quadro seguinte:  

 

O Presidente do Conselho de Administração coordena os trabalhos do CA, a relação com a tutela e 

comunicação institucional, comunicação externa, a área de Recursos Humanos da Direcção 

Cargo Eleição Mandato

Presidente 19-06-2008

Secretário 19-06-2008

Presidente 19-06-2008

Vogal (1) 19-06-2008

Vogal (2) 19-06-2008

Efectivo 19-06-2008

Suplente 19-06-2008

2008/2010

2008/2010

2008/2010

Hélder Manuel Ramos Oliveira

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

Fiscal Único

António Borges & Associados, SROC

Grant Thornton & Associados, SROC

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Mário José Carrega

Ana Beatriz Freitas

Conselho de Administração

Rui Manuel de Oliveira Prata caballero y Serodio
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Financeira e a Direcção Jurídica. Preside ainda a todas as sociedades participadas pela holding, 

garantindo a homogeneidade de procedimentos e a geração de mais-valias criadas pelo “efeito 

rede”. 

O Vogal Executivo Dr. José Cid Proença coordena a Direcção Técnica (destacando a área comercial 

de negócios nacionais), assim como representa a SIMAB na gestão das empresas associadas MARL, 

SA, MARF, SA e MAC, SA. 

O Vogal Executivo Dr. Helder Manuel Ramos Oliveira coordena os projectos comerciais da área 

internacional e o desenvolvimento deste canal de negócio e a Direcção Financeira, representa a 

SIMAB na gestão das empresas MARB, SA e MARÉ, SA. 

Os membros do Conselho de Administração representam a empresa nos órgãos de gestão das suas 

participadas, sendo o valor correspondente às remunerações dos seus titulares facturado pela 

SIMAB a cada empresa, sem que os mesmos sejam percebidos pessoalmente por cada 

Administrador. 

O quadro seguinte identifica os cargos desempenhados por acumulação de funções: 

 

Nota (1): Para além da representação acima evidenciada, a SIMAB é representada pelo seu Director Jurídico no Conselho de 

Administração da MARL, SA. 

 

4.6. REMUNERAÇÃO DOS MEMBROS DOS ORGÃOS SOCIAIS 

Apresentamos neste capítulo o Estatuto Remuneratório Fixado para o Mandato 2008-2010, alterado 

posteriormente pela Lei nº 12-A/2010 de 30 Junho e pela Lei 55-A/2010 de 31 de Dezembro de 

2010: 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Senha de presença no valor de 452,04 euros; 

Secretário – Senha de presença no valor de 227,04 euros. 

Conselho de Administração 

Associadas  Rui Serodio José Cid Proença  Helder Oliveira

MARL, SA (1) Presidente do CA Vogal do CA

MARF, SA Presidente do CA Vogal do CA

MAC, SA Presidente do CA Vogal do CA

ECAN/MARN, SA Presidente do CA Vogal do CA

MARE, SA Presidente do CA Vogal do CA
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Presidente 

(i) Remuneração de 6.415,94 euros, vencimento 14 meses; 

(ii) Remuneração de 6.095,14 euros, vencimento a partir de 01-06-2010, redução 

decorrente da lei 12 A de 30-06-2010; 

(iii) Remuneração de 5.485,63 euros, vencimento a partir de 01-01-2011.  

Vogal 1 

(i) Remuneração de 5.465,43 euros, vencimento 14 meses; 

(ii) Remuneração de 5.192,16 euros, vencimento a partir de 01-06-2010, redução 

decorrente da lei 12 A de 30-06-2010; 

(iii) Remuneração de 4.672,94 euros, vencimento a partir de 01-01-2011. 

    Vogal 2  

(i) Remuneração de 5.465,43 euros, vencimento 14 meses. 

(ii) Remuneração de 5.192,16 euros, vencimento a partir de 01-06-2010, redução 

decorrente da lei 12 A de 30-06-2010; 

(iii) Remuneração de 4.672,94 euros, vencimento a partir de 01-01-2011. 

 

Seguidamente é apresentada a remuneração e outras regalias auferidas pelos actuais membros dos 

Orgãos Sociais, no exercício de 2010: 
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A Mesa de Assembleia Geral auferiu, em 2010, a remuneração de senhas de presença no valor 

global de 227,09 euros, relativos à função de Secretario. 

O Fiscal Único auferiu, em 2010, a remuneração de 11.124 euros. 

Conselho Administração

Remunerações 2010
un: euros

Rui Serodio
José Carlos Cid 

Proença

Hélder Ramos 

Oliveira

1. Remuneração 

1.1. Remuneração base/Fixa 89.823 76.516 76.516

1.2. Redução decorrente da Lei 12-A (30/06/2010) 2.887 2.459 2.459

1.3. Remuneração base/Fixa efectiva (1.1. - 1.2.) 86.936 74.057 74.057

1.4. Senha de presença 0 0 0

1.6. Acumulação de funções de gestão 0 0 0

1.7. Remuneração variável 0 0 0

1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) 0 0 0

2. Outras regalias e compensações

2.1. Gastos na utilização de telefones 589 332 1.054

2.2. Subsídio de deslocação 0 0 0

2.3. Subsídio de refeição 1.699 1.699 1.699

2.4. Outras (identificar detalhadamente) 0 0 0

3. Encargos com benefícios sociais

3.1. Regime convencionado 0 0 0

3.2. Seguros de saúde 433 433 0

3.3. Seguros de vida 0 0 0

3.4. Outros (identificar detalhadamente) 0 0 0

4. Parque Automóvel

4.1. Marca Mercedes Mercedes BMW

4.2. Modelo E270 E220 520 D

4.3. Matrícula 51-40-XE 92-97-XP 67-CV-02

4.4. Valor de aquisição da viatura 70.147 67.597 54.400

4.5. Ano de aquiisição da viatura 2004 2004 2007

4.6  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço 0 0 12.427

4.7. Valor do combustível gasto com a viatura de serviço 4.470 3.026 3.814

4.8. Outros (identificar detalhadamente) Via Verde 2.327 1.315 1.456

5. Informações Adicionais

5.1.Opção pela remuneração do lugar de origem (s/n) Não Não Não

5.2. Regime convencionado

5.2.1. Segurança social (s/n) Sim Sim Não

5.2.2. Outro (s/n) Não Não Sim

5.3. Exercício funções remuneradas fora grupo (s/n) Não Não Não

5.4. Outras (identificar detalhadamente)

Remunerações e outras regalias (valores anuais)
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4.7. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, SOCIAL E AMBIENTAL  

Em termos económico-financeiros, a gestão desenvolvida nos últimos anos tem permitido melhorar 

os resultados do grupo e reforçar as suas perspectivas de evolução. Apesar do passivo financeiro do 

grupo, tem sido possível, através do processo de recapitalização em curso desde 2005, assegurar o 

cumprimento dos compromissos de curto prazo assumidos pelas empresas do grupo. 

A preparação de informação de report, os instrumentos de gestão que visam acompanhar e analisar 

a execução do planeado, efectuar a avaliação do cumprimento dos objectivos e orçamentos, 

permitem controlar e avaliar periodicamente resultados e a actividade, traduzindo-se num 

mecanismo de acompanhamento cuja informação tem permitido uma melhor gestão. 

A SIMAB tem promovido uma política de responsabilidade social nos domínios da actividade agro-

alimentar, capitalizando a actividade e o objecto social prosseguido por si própria e pelas suas 

associadas. A face visível desta prática é o protocolo de colaboração firmado com o Banco 

Alimentar contra a Fome (BACF) em duas vertentes: 

� Dando todo o apoio na realização de campanhas no seio dos mercados abastecedores pela 

cedência de instalações no MARL e no MARE, no desenvolvimento de recolhas diárias de 

excedentes dos operadores dos mercados que, apesar de não poderem ser comercializados, 

podem ser consumidos em condições de higiene e segurança alimentar garantidas para 

além da realização de duas campanhas de angariação no MARL. 

� Ainda em colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome nas campanhas que esta 

instituição realiza anualmente junto dos super-hipermercados para recolha de alimentos. 

A SIMAB presta apoio técnico e logístico ao programa “5 ao dia” que visa a promoção do consumo 

de fruta e legumes e de uma alimentação saudável junto da população mais jovem e que foi 

promovido e iniciado em 2007, no MARL e está a ser gradualmente estendido a todos os Mercados 

(nesta data está também a ser realizado no MAC – Mercado Abastecedor de Coimbra e no MARE – 

Mercado Abastecedor de Évora). Em 2010, foi iniciada a realização do programa no MARB, em 

Braga.  

O objectivo do programa “5 ao dia” é o de promover o consumo diário de, pelo menos, 5 doses de 

frutas e/ou hortícolas, com o fim último de potenciar uma alimentação saudável e contribuir para 

a prevenção de diversas doenças crónicas associadas a maus hábitos de alimentação. 

O sentido da responsabilidade social é incentivado pela SIMAB em todas as empresas do grupo 

através do apoio que presta à adesão das empresas em acções de carácter regional deste tipo e 

que visem o objectivo de contribuir para uma alimentação saudável e o combate à obesidade. 

Igualmente nessa linha, vai a política implementada desde 2006 de fazer reverter o valor 

potencialmente gasto em ofertas de Natal em donativos para instituições de solidariedade social de 

relevância nas regiões da sede de cada um dos mercados. 
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Sendo o MARL o maior Mercado Abastecedor do grupo, e a sociedade com maior expressão ao nível 

das contas da SIMAB, em 2010, foi constituída uma equipa com elementos da MARL, SA e da SIMAB, 

SA com vista à definição de um Plano Estratégico para o MARL para os próximos 5 anos 

(2011/2015). 

Desta reflexão resultou a elaboração do Plano Estratégico da MARL, SA para os próximos 5 anos, 

sendo definido um conjunto de objectivos estratégicos que se acredita firmemente que deverão 

guiar as acções e ajudar a delinear os planos estratégicos individuais. Foram assim definidos 

objectivos de: 

Manutenção e Modernização das Infra-Estruturas 

A manutenção e modernização das infra-estruturas é uma das principais prioridades da MARL, SA 

para os próximos 5 anos, constituindo um importante objectivo estratégico. Um dos aspectos que 

marca a diferença do MARL relativamente a outras estruturas comerciais de natureza similar é, 

inquestionavelmente, a qualidade das suas edificações e equipamentos, devendo este ser um 

factor a preservar e a ter em atenção nos próximos 5 anos. 

Passados 10 anos desde o inicio da actividade do MARL, torna-se imperioso proceder a um 

diagnóstico ao seu estado actual, em termos estruturais e funcionais dos edifícios, procedendo-se 

ao levantamento das necessidades existentes, priorizando intervenções e escalonando-as no 

tempo, de modo a que as mesmas sejam temporalmente e financeiramente possíveis e exequíveis. 

Implementação de uma Estratégia de Comunicação Interna e Externa 

Nos últimos anos muito foi feito para promover e aumentar a comunicação interna, inter-

departamental, inter-sociedades gestoras e, entre estas e a sua holding, quer através do recurso a 

meios tecnológicos (Primavera, intranet, internet, etc.), quer através de meios e eventos físicos 

(Encontro do Grupo SIMAB, Encontro de Directores, Encontros por Gestores de Negócio, etc.). Este 

esforço foi evolutivo e contínuo, com especial relevo para os últimos 6 anos. Em termos de 

comunicação externa e depois de uma intensa campanha de início de actividade do MARL, desde 

então, e atendendo às restrições orçamentais existentes, apenas pontualmente têm sido decididas 

e efectuadas algumas acções de comunicação externas. 

Ao nível da comunicação interna, estão a ser desenvolvidos alguns projectos que serão 

continuados e pormenorizados nos próximos 5 anos, designadamente: a implementação do 

Balanced Scorecard (BSC); o desenvolvimento do Enterprise Resourse Systems (ERP); a criação de 

uma base de dados de clientes, com base na recolha e sistematização dos contactos dos operadores 

que exercem actividade no MARL, para facilidade de contacto e implementação de novos 

processos, nomeadamente facturação por via electrónica e demais expediente e necessidades, a 

partir de fontes documentais existentes no MARL e inquéritos aos operadores. 
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Ao nível da comunicação externa, estabeleceu-se com objectivo estratégico para os próximos 5 

anos a implementação de uma estratégia de comunicação externa que assentará em dois eixos 

estratégicos: (i) a realização de uma Campanha de Marketing, tendo como core target os clientes 

dos operadores do MARL e como target secundário os próprios operadores, tendo como objectivo 

essencial estimular o interesse por parte dos clientes do operadores pelo produto que é vendido no 

MARL, bem como suscitar, renascer e evidenciar a operadores e clientes um sentimento de 

“ORGULHO” por estar, vender, comprar e consumir produtos do MARL; (ii) o reforço da Cooperação 

Institucional através da intensificação de um conjunto de contactos com os Municípios (com 

especial relevância para os da Grande Lisboa) e o poder central, no sentido de recentrar o MARL 

como objectivo estratégico dos Municípios em matéria de política de Mercados Grossistas e sua 

ligação com os Mercados Municipais e todo o comércio retalhista de modo geral, quer do Estado 

enquanto accionista, quer através do próprio MARL e da SIMAB no papel de regulador e 

impulsionador do comércio agro-alimentar, com forte preponderância no canal “tradicional de 

distribuição”.  

 

Crescimento, Consolidação e Redefinição do Negócio 

Os Mercados Abastecedores são hoje entendidos num conceito mais amplo de Plataformas 

Logísticas de Base Alimentar, sendo estruturas dinâmicas e polivalentes, multipolares, 

multiprodutos e multifunções, inseridas em corredores estratégicos, onde se congregam uma 

grande multiplicidade de produtos e agentes económicos do sector alimentar e não alimentar, 

exercendo funções e actividades de comércio grossista, de distribuição e logística, e ainda outras 

actividades de apoio à produção agro-alimentar e a todos os agentes e utilizadores dos Mercados 

Abastecedores. No caso específico do MARL, embora a função de área comercial destinada ao 

comércio alimentar ainda ultrapasse o dedicado a outras actividades, constata-se que 

progressivamente, estas últimas têm vindo a ganhar importância, muito devido à procura existente 

por parte das empresas de Logística. 

Em termos de negócio, seguindo a tendência natural da evolução dos Mercados Grossistas a nível 

mundial, é claramente objectivo estratégico do MARL o alargamento do seu core target, às 

actividades de “Logística” como forma de sustento e complemento das actividades 

tradicionalmente associadas de “Mercado” grossista. As duas buzzwords que passarão a constituir o 

core business do MARL são: “Mercado” e “Logística”. A concretização deste objectivo passará pela 

reorganização do layout comercial do MARL, pela captação de novos operadores e actividades e 

pela expansão do MARL. 
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Sustentabilidade Ambiental 

O aumento da inovação e eficiência nos sistemas de distribuição de água e electricidade do MARL e 

a redução dos respectivos consumos, a par com a melhoria da eficiência nos circuitos de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos são os principais objectivos estratégicos a atingir como forma de 

garantir a sustentabilidade ambiental e manter o nível do serviço prestado nestas áreas aos utentes 

do Mercado. Pelo significado operacional, financeiro e sobretudo ambiental que assumem, a sua 

melhoria constitui um objectivo estratégico a desenvolver nos próximos 5 anos.  

 

 

4.8. AVALIAÇÃO SOBRE O GRAU DE CUMPRIMENTO DOS PRINCÍPIOS DO BOM GOVERNO  

Seguidamente são listados os Princípios do Bom Governo (PBG) de acordo com a RCM 49/2007 e a 

respectiva informação sobre o seu grau de cumprimento, com referência à sistematização 

solicitada por ofício da DGTF nº 1057, de 10 de Fevereiro. 

 

S N N.A.

Estatutos actualizados (PDF) x

Historial, Visão, Missão e Estratégia x

Ficha sintese da empresa x

Identificação da Empresa:

Missão, objectivos, politicas, obrig. serv. público e modelo de financiamento x

Modelo Governo / Ident. Orgãos Sociais:

Modelo de Governo (identificação dos órgãos sociais) x

Estatuto remuneratório fixado x

Remunerações auferidas e demais regalias x

Regulamentos e Transacções:

Regulamentos Internos e Externos x

Transações Relevantes c/ entidade(s) relacionada(s) x

Outras transacções x

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental x

Avaliação do cumprimento dos PBG x

Código de Ética x

Informação Financeira histórica e actual x

Esforço Financeiro do Estado x

Informação a constar no Site do SEE ComentáriosDivulgação
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Uma análise global à aplicação dos Princípios de Bom Governo permite concluir que é cumprida a 

generalidade dos princípios recomendados, o que confere à SIMAB um bom desempenho a este 

nível, no seu dever de cumprimento desta directiva. 

Cerca de 12% dos princípios não são aplicáveis e 13% não são cumpridos. Relativamente a estes 

últimos, referem-se exclusivamente a conteúdos de informação que deveriam estar divulgados no 

site da empresa e que até à data ainda não foram disponibilizados.  

 

 
4.9. APRESENTAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA 

O Conselho de Administração apresentou em 2008, por ocasião do seu 15º aniversário, a redacção 

final e comunicação aos colaboradores do Código de Ética do grupo de empresas. Este documento 

foi nesse mesmo ano alargado a todas as empresas do grupo e aceite por todos os colaboradores, 

expressamente. 

O Código de Ética encontra-se disponível no site institucional da SIMAB, assim como no site do 

Sector Empresarial do Estado. 

 

4.10.  SISTEMA DE CONTROLO  

O Conselho de Administração entende que o sistema de controlo se encontra adequado à dimensão 

e à complexidade da empresa, em ordem a proteger os investimentos da empresa e os seus activos. 

 

4.11. MECANISMOS ADOPTADOS COM VISTA À PREVENÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSE 

O Conselho introduziu, desde 2005, práticas de gestão que os obstam de intervir nas decisões que 

envolvam os seus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas. 

S N N.A.

Existência de Site x www.simab.pt

Historial, Visão, Missão e Estratégia x

Organigrama x

Orgãos Sociais e Modelo de Governo:

Identifica dos orgãos sociais x

Identificação das áreas de responsabilidade do CA x

Identificação de comissões existentes na sociedade x

Identificar sistemas de controlo de riscos x

Remuneração dos órgãos sociais x

Regulamentos Internos e Externos x
Transacções fora das condições de mercado x
Transacções relevantes com entidades relacionadas x

Análise de sustentabilidade Económica, Social e Ambiental x

Código de Ética x

Relatório e Contas x

Provedor do cliente x

Divulgação
Informação a constar no Site da Empresa Comentários
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Além disso, no início de cada mandato, e sempre que se justificar, todos os membros declaram à 

Inspecção-Geral de Finanças, Procuradoria Geral da República e Tribunal Constitucional, quaisquer 

participações patrimoniais importantes que detenham na empresa, bem como relações relevantes 

que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros 

parceiros de negócio, susceptíveis de gerar conflitos de interesse. 

 

 

Fruto da reorganização dos seus serviços ocorrida no final de 2009, a SIMAB encontra-se organizada 

em três Direcções, com uma definição clara de conteúdos funcionais e de reporte, de modo a dar 

resposta às suas linhas de orientação estratégica. 

Desde o início de 2010, a SIMAB reorientou a sua actividade para o apoio à actividade das suas 

associadas a todos os níveis de intervenção, desde o desempenho de cargos sociais e inerente 

gestão executiva dos negócios de cada empresa, até à prestação de serviços nas áreas jurídica, de 

recursos (humanos e tecnológicos), financeira e técnica. 

Nesse sentido, identificamos seguidamente as acções mais significativas que, neste âmbito e ao 

nível da sua actividade, se desenvolveram ao longo deste ano: 

 

5.1. DIRECÇÃO TECNICA 

5.1.1. MARL – Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA (MARL) 

No MARL, foi prestado apoio no processo de expansão do edifício dos CTT Expresso, 

designadamente: (i) na análise qualitativa das propostas apresentadas pelos concorrentes ao 

processo de concurso para a empreitada; (ii) no apoio directo aos CTT Expresso no esclarecimento 

das reclamações apresentadas por dois concorrentes aos termos do relatório preliminar da 

empreitada e respectiva fiscalização; (iii). no esclarecimento de dúvidas relacionadas com o início 

da obra e apresentadas pelo concorrente vencedor do concurso da empreitada; (iv) no 

fornecimento de novas telas finais da envolvente do edifício, consequência da empreitada 

realizada nessa área. No âmbito desta operação, foi ainda realizada uma análise dos custos, cuja 

responsabilidade será assumida pelo MARL, no âmbito do aditamento ao contrato de concessão dos 

CTT Expresso. 

Foi ainda desenvolvido o acompanhamento técnico da empreitada de reparação das coberturas e 

drenagens pluviais do edifício dos CTT Expresso, na coordenação e gestão de projecto e 

fiscalização da empreitada de remodelação da área envolvente a Sul do Edifício dos CTT Expresso, 

na empreitada de remodelação da pavimentação do Pavilhão do Pescado, em substituição da 

5. ACTIVIDADE OPERACIONAL DA SIMAB (ao nível da holding) 
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fiscalização inicialmente contratada. Foi também acompanhada a empreitada do cliente Petit 

Forestier. 

Foi desenvolvido o estudo de arquitectura e acompanhada a empreitada de implementação de um 

abrigo para colocação do equipamento de emissão de bilhetes para o pórtico de acesso; a mudança 

de uma das cabines do pórtico de entrada para controlo de acessos nocturno ao pavilhão do 

pescado; a reparação de algumas lojas no NAC e registo de anomalias pontuais ocorridas no MARL. 

Foi concluído o projecto de licenciamento de arquitectura relativo às alterações do pavilhão do 

pescado e um estudo de arquitectura para ocupação do Lote R03 pela Torrestir. 

Foi elaborado um documento normativo para condições de utilização privada de frio pelos 

operadores nas boxes modulares dos pavilhões. 

Prosseguiu-se com a realização de prestação de serviços para atribuição e regularização das 

licenças de utilização dos pavilhões do mercado e de alguns espaços que requereram aprovações de 

projectos de alterações, com o apoio técnico nos processos de licenciamento do MARL e dos 

operadores junto da Câmara Municipal de Loures e com os trabalhos de implementação dos 

processos ambientais, nomeadamente nas vertentes de água, energia e resíduos sólidos. 

No âmbito do desenvolvimento do Planeamento Estratégico do MARL para o período de 2011-2015, 

considerou-se a necessidade de elaboração de um estudo de viabilidade, nas vertentes económico-

financeira e comercial sobre a possibilidade e condições de execução da expansão da actividade do 

MARL para terrenos contíguos aos actualmente disponíveis. Neste contexto, foram desenvolvidos 

estudos para que se possam efectuar consultas a empresas do sector imobiliário. No mesmo âmbito 

deu-se inicio a premissa base, necessárias para a implementação do Plano de Comunicação e 

Marketing do MARL. 

 

5.1.2. MAC – Mercado Abastecedor da Região de Coimbra, SA (MAC) 

No MAC, foi desenvolvido e concluído o trabalho de apoio técnico na execução da empreitada de 

alterações do entreposto E1 destinada à ampliação da concessão à Chronopost e correspondente 

fiscalização, tendo sido efectuada a respectiva recepção de obra.  

 

5.1.3. MARB – Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA (MARB) 

No MARB, promovemos a conclusão da fiscalização da empreitada de instalação dos CTT Expresso 

no edifício do Entreposto. 

No âmbito do apoio à comercialização do espaço à empresa PEPSICO, foi desenvolvido um estudo 

de ocupação do pavilhão misto, com a execução posterior do projecto de arquitectura para 

apuramento de uma estimativa orçamental da intervenção. 
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Foi prestada assessoria técnica para regularização do licenciamento das infra-estruturas eléctricas 

do Mercado. 

 

5.1.4. MARE – Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA (MARÉ) 

No MARÉ, produziram-se diversos documentos para o lançamento dos concursos para a manutenção 

de instalações e de segurança, no âmbito do Código de Contratação Publica. Foi prestado 

acompanhamento técnico nos trabalhos de instalação dos clientes Recheio Cash &Carry e Rangel 

(no edifício dos Entrepostos) e ao licenciamento do posto de abastecimento da Torrestir. 

 

5.1.5. MARF – Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA (MARF) 

No MARF, foi dada continuidade ao acompanhamento dos trabalhos conducentes à implementação 

do projecto comercial da Neinver, no terreno existente a Nascente do Mercado Abastecedor,  

Foram realizados os trabalhos necessários à instalação da empresa Urbanos pela adaptação do topo 

Norte do Pavilhão do Mercado (projecto, concurso, obra e licenciamento). 

Foi prestado acompanhamento técnico aos trabalhos de reparação das anomalias no Pavilhão do 

Mercado, no âmbito da garantia de obra, por parte da JFS.  

Foi efectuada a análise e o consequente relatório preliminar respeitante ao concurso para 

projectistas do plano de pormenor do Guilhim, no âmbito do protocolo estabelecido com a Câmara 

Municipal de Faro. 

 

5.1.6. Outros Projectos 

No âmbito do contrato com a EIM – Estruturas e Investimentos do Mondego, Agência de 

Desenvolvimento Regional, S.A., para o “Fornecimento de Projecto de Execução de Requalificação 

do Mercado Municipal da Figueira da Foz (Arquitectura e respectivas especialidades), na sequência 

da entrega dos ante-projectos de arquitectura e especialidades, correspondentes à 3ª fase do 

processo, foram prestados esclarecimentos complementares e desenvolvidas soluções alternativas 

de ocupação comercial, com o objectivo de viabilizar financeiramente a gestão operacional do 

mercado.  

Incluído no apoio prestado à EIM, S.A. na reorganização do Mercado, foi dada particular atenção ao 

processo de atribuição dos módulos comerciais dos novos espaços previstos em projecto aos actuais 

operadores do sector do pescado, de modo a que, desde já, este tome em consideração as suas 

necessidades comerciais, estruturais e funcionais. O trabalho  suporta o processo negocial com os 

actuais operadores que está a ser levado a efeito pela EIM, S.A. e pela Autarquia da Figueira da 

Foz, esperando-se que o mesmo possa permitir uma maior celeridade na execução global do 
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projecto, maior racionalidade nas infra-estruturas e equipamentos previstos em projecto e 

significativas economias na futura execução da empreitada de requalificação do Mercado 

Municipal. Na sequência da aprovação dos mesmos serão iniciados os projectos de execução de 

arquitectura e especialidades, conforme previsto na proposta apresentada, o que se espera 

acontecer no 1º trimestre de 2011. 

 

5.2. ACTIVIDADE INTERNACIONAL 

No âmbito da visita oficial realizada a Moçambique, o Secretário de Estado do Comércio, Serviços e 

Defesa do Consumidor, Dr. Fernando Serrasqueiro e o Ministro da Industria e Comércio 

moçambicano, Dr. António Fernando, assinaram um memorando de entendimento para a instalação 

de plataformas logísticas de base alimentar nas províncias de Maputo, Sofala e Nampula. 

Este memorando foi assinado na sequência da colaboração e intervenção da SIMAB, S.A. no 

processo de reorganização dos Mercados Grossistas e Retalhistas em Moçambique, iniciada em 

2002, e que foi mais recentemente (no 1º trimestre de 2010) consubstanciada aquando da 

apresentação de um proposta de prestação de serviços para a elaboração do programa-base para a 

instalação das citadas plataformas logísticas de base alimentar. 

Na sequência da assinatura deste memorando, a SIMAB desenvolveu uma parceria com o Grupo 

Visabeira e, em conjunto com os seus responsáveis, apresentou em Maputo uma proposta de 

financiamento ao Ministro da Indústria e Comércio, para desenvolver o estudo, projecto e obra dos 

empreendimentos referidos nesse documento. 

 

5.3. ASSOCIAÇÃO 5 AO DIA 

Preconizando uma política de responsabilidade social, deu-se continuidade à 

prestação de serviços à Associação 5 ao Dia, na organização e execução das 

suas acções. O programa decorre pelo 4º ano consecutivo no MARL, e pelo 3º 

ano consecutivo no MARÉ. 

Na senda do sucesso deste programa nestes Mercados, em 2009 demos início 

ao programa 5 ao dia no MAC e, em 2010, deu-se o arranque do programa no MARB. 

 

5.4. DIRECÇÃO FINANCEIRA 

Esta Direcção prestou informação de gestão, executou o controlo orçamental e deu cumprimento às 

obrigações estatutárias, legais e fiscais da empresa e de todas as sociedades que compõem o grupo e 

a quem simultaneamente presta serviços, designadamente: 
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� Produção de todos os documentos de prestação de contas individuais das sociedades, desde 

a execução orçamental aos reports apresentados numa base mensal (em forma de flash) e 

trimestral em forma de relatório de análise; 

� Produção de toda a informação de prestação de contas consolidadas do grupo; 

� Acompanhamento dos trabalhos de auditorias intercalares e finais, a todas as empresas do 

grupo; 

� Realização de operações de gestão de tesouraria ao nível da operação corrente e de 

planeamento, analisando as opções mais vantajosas de financiamento e realizando todos os 

contactos com as instituições bancárias; 

� Preparação de toda a informação no âmbito do dever de cumprimento de informação (IGF; 

DGTF, TC) quer por parte da SIMAB, quer das empresas do grupo  

Desde 2007, que a SIMAB tinha implementado na Direcção Financeira um modelo de serviços 

partilhados ao nível do grupo. Este projecto foi consolidado ao longo dos últimos anos, traduzindo-

se num conjunto de sinergias e optimização de recursos ao nível do grupo. 

Para o sucesso desta estratégia foi fulcral o contributo do projecto de reengenharia de processos 

do grupo SIMAB, iniciado em 2007, que culminou, em 2009, com a implementação bem sucedida do 

sistema integrado de gestão, permitindo a adopção de uma cultura de desmaterialização, 

descentralização, racionalização do circuito do expediente, utilização de aplicações informáticas 

adequadas, diminuição das situações de transição intra-grupo e uniformização dos procedimentos.  

Os objectivos deste projecto foram, essencialmente, os seguintes: 

� Dar corpo à decisão da Administração da SIMAB de se encontrar, na área financeira, formas 

mais eficientes de trabalhar; 

� Implementar processos iguais nas diversas empresas do grupo, de modo a reduzir o papel, a 

burocracia e os custos que lhe estão associados; 

� Verificar a aderência dos processos aos standards do sistema e adoptá-los sempre que 

possível; 

� Optimizar a visão do negócio com as empresas; 

� Preparar as empresas para novos desafios. 

Em Janeiro de 2009 entrou em funcionamento, a plataforma do Grupo SIMAB, com a 

parametrização e implementação dos módulos de Logística, Tesouraria, Contabilidade Geral, 

Analítica e criação na intranet de uma zona para divulgação e partilha de formação na área 

financeira e informação fiscal. 
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A entrada em vigor do Sistema de Normalização Contabilística Português (SNC), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 158/2009 de 13 de Julho, que surge como resposta nacional à transposição do 

regulamento (CE) n.º 1606/2002, obrigou ao redesenho dos processos contabilísticos, e 

consequentemente alteração da estrutura de parametrização do   ERP Primavera. 

Proporcionando uma melhoria substancial do conhecimento do sistema pelos utilizadores e das 

condições de manutenção do mesmo, em 2010, seguiu-se a fase de melhoria contínua, 

racionalizando a estrutura de custos através do aumento da produtividade. 

A melhoria contínua do sistema de gestão integrada e dos respectivos processos, estabelecida num 

quadro de gestão adequada de mudança, permitirá o cumprimento de objectivos que estimulem 

níveis de desempenho sempre mais elevados, na senda do desenvolvimento sustentável da SIMAB. 

 

RECURSOS HUMANOS 

A 31 de Dezembro de 2010 a SIMAB apresentava 13 colaboradores, conforme o gráfico seguinte, que 

espelha a sua evolução nos últimos quatro anos:  

 

Actualmente a sociedade apresenta a seguinte estrutura organizativa: 
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Na sequência da política de recursos humanos que a SIMAB vem prosseguindo, muito restritiva, 

condicionada à angariação de novos trabalhos nas diversas áreas e, perante a redução da 

actividade verificada em 2009 e 2010, tornou-se imperativo adoptar medidas de gestão 

extraordinárias de redução de pessoal.  

Nesse sentido, a empresa cessou contratos de trabalho com 2 efectivos em 2009 e 5 contratos de 

trabalho em 2010, no decurso de um processo de despedimento colectivo apresentado no final de 

2009.  

Relativamente ao grupo SIMAB, a evolução do número médio de colaboradores nos últimos quatro 

anos é a que se apresenta de seguida. 

 

Conselho de Administração

Direcção Financeira

Controlo de Gestão

Contabilidade e 
Fiscalidade

Tesouraria e  
Terceiros

Recursos Humanos

TI/SI

Direcção Técnica

Desenvolvimento e 
Projectos

Arquitectura e 
Obras

Direcção Jurídica

Participações 
Sociais

Contencioso

Contratação 
(Concursos)

Seguros

Gabinete de Apoio

Nº de Colaboradores 2007 2008 2009 2010

SIMAB, SA 28 27 21 14

MARL, SA 46 38 34 37

MARF, SA 8 7 6 6

MARB, SA 8 8 9 9

MARÉ, SA 7 6 6 6

MAC, SA 21 11 11 11

TOTAL 118 97 87 83
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A promoção da produtividade e a racionalização de recursos com as consequentes reduções de 

encargos é o vector de actuação do grupo de empresas que permite aumentar e consolidar a 

partilha de recursos, quer materiais quer humanos. 

No que se refere à formação dos colaboradores do Grupo SIMAB, fomentou-se a participação em 

acções de formação em temas como: Orçamento de Estado e Encerramento de Contas, 

Relacionamento interpessoal e negociação, Formação em língua inglesa, formação em Excel básico 

e avançado, Comunicação e técnicas de mediação, Formação em primeiros socorros, Formação no 

Sistema Primavera, bem como em alguns Congressos e Seminários orientados para áreas técnicas. 

Estiveram envolvidos nestas acções 42 colaboradores, num total de 10 sessões de trabalho de 3650 

horas de formação recebidas, sendo que o custo ascendeu a cerca de 6.476 euros. 

 

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – INFORMÁTICA E COMUNICAÇÕES  

Durante o ano de 2010 manteve-se o recurso à prestação de serviços na área dos sistemas de 

informação ao MARL e que compreendeu as seguintes acções: 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Apoio no upgrade do ERP Primavera (da versão 7 para a versão 7.55) na linha Profissional, 

tendo sido instalado um novo servidor para o efeito; 

� Apoio técnico às empresas do grupo: 

� MARF 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Instalação de hardware (computadores); 

� Apoio no projecto de renovação de imagem; 

� Upgrade do software anti-vírus (Trend Micro). 

� MARE 

� Apoio da infra-estrutura da rede de dados, na instalação de hardware no 

edifício administrativo, com a consequente instalação de equipamento 

activo de rede; 

� Implementação da solução de comunicações ” Riverbed”, no sentido de 

optimizar a largura de banda; 

� Apoio aos utilizadores, nomeadamente nos problemas de acesso remoto, 

VPN e de aplicações; 

� Apoio no projecto de renovação de imagem. 
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� MAC 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Reparação e instalação de hardware (equipamento activo de rede e 

computadores); 

� Upgrade do software anti-vírus (Trend Micro). 

� MARB 

� Instalação de hardware (computador); 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede); 

� Reparação e instalação de hardware (equipamento activo de rede); 

� Apoio no projecto de renovação de imagem; 

� Upgrade do software anti-vírus (Trend Micro). 

 

Em 2010 foram desenvolvidas soluções para optimizar os processos operativos, assentando as 

iniciativas desenvolvidas nas orientações de alinhamento com o negócio e na eficiência. Neste 

âmbito, releva-se o projecto de migração para o novo Sistema de Normalização Contabilística 

(SNC): a publicação, a 13 de Julho de 2009, em Diário da República, do Decreto-lei nº158/2009 

relativo ao SNC obrigou as empresas nacionais a uma aproximação aos padrões internacionais em 

matéria de normalização contabilística, nomeadamente com as normas internacionais de 

contabilidade do International Accounting Standards Board (IASB). A transição do Plano Oficial de 

Contabilidade (POC) para o SNC, para além da conversão técnica do processo de classificação do 

POC para o novo SNC, implicou um conjunto de alterações aos sistemas de informação de suporte 

aos processos financeiros.  

 

5.5. DIRECÇÃO JURÍDICA 

A actividade desta Direcção em apoio directo ao Conselho de Administração e transversal a todas 

as outras Direcções e empresas do grupo, assegura, de forma determinante e essencial, serviços 

como sejam preparação de contratos de tipologia e natureza jurídica diversa, vg., contratação de 

serviços, fornecimentos e empreitadas e gestão da plataforma electrónica, estudo e resolução de 

questões societárias, questões laborais, apoio jurídico-administrativo contínuo, apoio na área de 

qualidade da MARL, SA, controlo de ocorrências e aplicação de medidas no âmbito do Regulamento 

interno das sociedade, contratos de seguros, etc. 
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5.6. RELAÇÕES COM INSTITUIÇÕES 

A SIMAB mantém a sua condição de associada da WUWM- União Mundial de Mercados Grossistas, 

tendo acompanhado a respectiva actividade e contribuindo com notícias e informações sobre os 

mercados portugueses. 

 

5.7. NOVA IDENTIDADE VISUAL 

No âmbito da prestação de serviços desenvolvida pela SIMAB com as associadas no que respeita à 

nova identidade visual do Grupo, em 2010, procedemos à implementação do novo conceito nas 

diferentes vertentes em que sua utilização se verifica no decorrer do funcionamento da empresa, 

entre outras actividades, desde a concepção de outdoors até ao desenvolvimento ou apoio à 

reformulação dos sites do grupo.  

 

5.8. SITE INSTITUCIONAL 

O site da empresa, apresenta-se como uma plataforma privilegiada de acesso ao mercado e divulga 

a empresa como prestadora de serviços especializada, tendo sido recebidos vários contactos 

através deste canal. 

A notoriedade da SIMAB é revelada pelos contactos que são recebidos e que evidenciam ter havido 

uma pesquisa prévia ao site da empresa que se traduz no conhecimento de todo o grupo. 

 

 

 

Seguidamente, é apresentada uma análise aos resultados obtidos em 2010 pela actividade da 

SIMAB, não tendo em consideração, nesta primeira fase e para que melhor se compreenda a 

actividade da holding isolada das suas participações sociais, a aplicação do Método de Equivalência 

Patrimonial (MEP).  

A SIMAB apresenta, no final de 2010 e quando analisadas as contas individuais e antes da aplicação 

do Método de Equivalência Patrimonial (MEP), um resultado líquido negativo no valor de 375 

milhares de euros, que compara com o valor negativo de 3.442 milhares de euros, obtido em 2009. 

De referir que esta variação encontra-se influenciada pela menos valia apurada em 2009, na 

alienação da participação na MMF, SA, no valor de 2.500 milhares de euros. 

O EBITDA apurado no exercício, ascendeu a um valor negativo no montante de 384 milhares de 

euros, e representa uma variação favorável de 764 milhares de euros (+67%) face ao ano anterior, 

6. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA SIMAB – CONTAS INDIVIDUAIS 
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que resulta do efeito conjugado do aumento nos proveitos operacionais em 66 milhares de euros 

(+7%), e da redução dos gastos operacionais em 698 milhares de euros (-33%), dos quais 143 

milhares de euros (-27%) ao nível dos fornecimentos e serviços externos (FSE), 514 milhares de 

euros (-34%) em gastos com pessoal, e 41 milhares de euros (-90%) em outros gastos operacionais. 

Em seguida, apresenta-se uma análise à estrutura de resultados e a sua evolução: 

 

Em seguida, apresenta-se uma análise à actividade operacional da empresa, antes da incorporação 

do resultado da actividade das suas participadas, para melhor compreensão dos resultados de 2010. 

 

RESULTADOS OPERACIONAIS 

Os serviços prestados, em 2010, ascenderam a 671 milhares de euros e encontram-se em linha 

com os valores obtidos no ano anterior. No quadro seguinte apresenta-se a contribuição das 

diversas tipologias de prestação de serviços para o total do volume de negócios: 

Valor %

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 668,1 670,7 2,6 0%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 267,2 330,8 63,6 24%

PROVEITOS OPERACIONAIS TOTAIS 935,3 1.001,5 66,2 7%

FSE 528,4 385,4 -143,0 -27%

CUSTOS COM PESSOAL 1.510,2 996,2 -514,0 -34%

OUTROS GASTOS OPERACIONAIS 44,9 4,3 -40,6 -90%

GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS 2.083,4 1.385,9 -697,5 -33%

EBITDA -1.148,1 -384,4 763,7 67%

GASTOS/REVERSÕES DEPRECIAÇÃO E 

AMORTIZAÇÃO 28,9 23,8 -5,1 -18%

IMPARIDADES DE DÍVIDAS A RECEBER 52,7 0,0 -52,7 N.D.

IMPARIDADES DE INV. NÃO DEPR./ (REVERSÕES) -52,3 -35,6 16,7 -32%

RESULTADO OPERACIONAL -1.177,4 -372,7 804,7 68%

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 151,3 56,2 -95,1 -63%

JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 138,0 51,3 -86,6 -63%

RESULTADOS FINANCEIROS 13,4 4,9 -8,5 -64%

ITENS NÃO RECORRENTES (menos-valia) 2.268,6 0,0 -2.268,6 N.D.

RESULTADO ANTES IMPOSTOS -3.432,7 -367,8 3.064,8 89%

IMPOSTO S/ O RENDIMENTO 9,7 7,3 -2,4 -24%

RESULTADO LÍQUIDO -3.442,3 -375,1 3.067,2 89%

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS                                                                                       un: milhares de euros 

Variação
20102009RUBRICA 
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Analisadas as várias tipologias de Prestação de Serviços, constata-se que as propostas de Assessoria 

Técnica ao Projecto e à Sociedade representam a maior expressão nas prestações de serviços 

(33%), correspondendo na sua grande maioria às empresas do grupo.  

As propostas de Assessoria Técnica de Projecto representaram 30% das Prestações de Serviços, e 

correspondem essencialmente à facturação às empresas do grupo MARÉ, MARL, MARF, MARB e CTT 

Expresso. As propostas de Elaboração de Projectos Técnicos representam 20% e estão 

essencialmente relacionadas com os proveitos facturados à MARL, MARB, MAC, MARF, ao Governo 

Regional da Madeira e ao Município da Figueira da Foz. As propostas de Elaboração de Estudos 

representam 10% e referem-se em exclusivo ao projecto da Figueira da Foz. As propostas de 

Consultadoria a Projectos representam 1,3% dos serviços prestados no exercício e referem-se aos 

serviços de licenciamento dos edifícios do MAC. 

Os outros rendimentos e ganhos totalizaram 328 milhares de euros, e correspondem essencialmente 

ao desempenho de cargos sociais, no valor de 219 milhares de euros e a ganhos obtidos em 

diferenças de câmbio favoráveis no valor de 89 milhares de euros, em virtude da actualização dos 

saldos de clientes para a taxa de câmbio em vigor à data do balanço, relacionadas com o volume 

de prestações de serviços contratadas em USD  

Em 2010, os gastos operacionais (excepto amortizações e imparidades de dívidas a receber) 

ascenderam a 1.386 milhares de euros, representando uma diminuição de 698 milhares de euros     

(-33%) face ao ano anterior. 

Os gastos com fornecimentos e serviços externos (FSE) representam 28% do total dos gastos 

operacionais e ascenderam a 385 milhares de euros. Esta rubrica registou uma diminuição no valor 

un: milhares euros

Valor %

Assessoria Técnica de Projecto 179,7 200,8 21,1 30%

Elaboração de Estudos 3,9 66,7 62,8 10%

Elaboração de Projecto Técnico 96,5 134,0 37,5 20%

Assessoria ao Projecto e à Sociedade 213,6 219,4 5,8 33%

Consultadoria de Projecto 138,4 8,9 -129,5 1%

Serviços Secundários - Hospedagem 36,0 37,1 1,1 6%

Deslocações associadas a PS - 3,8 - 1%

TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS 668,1 670,7 2,6 100%

SERVIÇOS PRESTADOS 2009 2010
Variação
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de 143 milhares de euros (-27%) face ao ano anterior e representa 38% do valor dos Proveitos 

Operacionais.  

 

Os gastos com pessoal ascenderam, no exercício, a 996 milhares de euros, correspondendo a uma 

redução de 514 milhares de euros (-34%), face ao ano anterior. Importa referir que, em 2009, esta 

rubrica incorpora o valor de indemnizações por motivo de rescisão contratual, em cerca de 239 

milhares de euros, que compara com o montante de 130 milhares de euros registado em 2010. 

As amortizações do exercício ascenderam a 24 milhares de euros, valor inferior ao ano anterior 

em 5 milhares de euros (-18%). Em 2009, foi efectuado um reforço ao valor das imparidades de 

dívidas a receber relativamente ao cliente venezuelano PDVAL, em virtude das dificuldades de 

interlocução e, consequentemente de cobrança, com esta empresa venezuelana. Em 2010 não 

foram registadas imparidades para dívidas a receber.  

 

RESULTADOS FINANCEIROS  

Os resultados financeiros ascenderam a 5 milhares de euros positivos, que compara com o valor de 

13 milhares de euros registados em 2009 (-9%). O valor apurado nesta rubrica incorpora: (i) o 

resultado positivo apurado nos juros de financiamento às empresas do grupo, resultante dos 

financiamentos concedidos às associadas MARE, SA e MARF, SA.;(ii) os juros e outros encargos 

financeiros suportados com o recurso a endividamento bancário, que ascendeu a um valor médio  

de 1.176 milhares de euros, essencialmente, direccionado para financiamento às associadas, em 

virtude do atraso verificado na entrada de fundos na SIMAB para cumprimento do programa de 

recapitalização das empresas do grupo. 

 

un: milhares euros

FORNECIMENTOS/SERVIÇOS 2009 2010 Var.%(10/09)

SUBCONTRATOS/HONORARIOS 83,2 61,1 -27%

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 131,7 102,1 -22%

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 16,3 12,5 -23%

MATERIAIS 14,9 6,4 -57%

DESLOCAÇÕES E ESTADIAS 25,3 14,1 -44%

RENDAS E ALUGUERES 176,1 114,7 -35%

COMUNICAÇÃO 25,5 20,1 -21%

OUTROS FSE 55,4 54,5 -2%

TOTAL 528,4 385,4 -27%
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ITENS NÃO RECORRENTES 

Os itens não recorrentes, apurados em 2009, no valor de 2.269 milhares de euros, resultam das 

seguintes situações: (i) apuramento da menos valia no montante de 2.500 milhares de euros na 

alienação da participação na MMF, SA; (ii) recebimento do montante de 231 milhares euros 

referente ao rendimento de imóveis relativos a acordo celebrado com a REN GASODUTOS, SA 

relativo à servidão de gás concedida no terreno da Moita. 

 

APLICAÇÃO DO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL (MEP) 

A SIMAB apresentou, em 2010, após a aplicação do MEP um resultado líquido positivo no valor de 

586 milhares de euros, representando um acréscimo de 2.130 milhares de euros (+40%) face ao ano 

anterior e o melhor resultado obtido na história da vida do grupo SIMAB. 

Apresenta-se de seguida o seu impacto nos resultados finais da empresa: 

 

Para uma análise aos resultados do grupo SIMAB importa ter em consideração os aspectos que 

seguidamente apresentamos:   

� O resultado líquido de 2009, no valor negativo de 1.544 milhares de euros, incorpora o 

efeito de itens não recorrentes, designadamente: (i) 2.500 milhares de euros que resultam 

da menos-valia apurada na alienação da participação na MMF, SA; (ii) o valor líquido 

apurado nos ajustamentos do MEP, na participada MARE, SA, encontra-se influenciado pela 

mais-valia obtida na alienação de um terreno, pelo montante de 1.764 milhares de euros; 

� A participação da SIMAB na MARL, SA aumentou em 4,95%, na sequência do aumento de 

capital deliberado em Assembleia Geral de 24 de Março de 2010; 

� A participação da SIMAB na MARB, SA aumentou em 2,99%, na sequência do aumento de 

capital deliberado em Assembleia Geral de 8 de Abril de 2010; 

un: milhares euros

Valor %

RESULTADO LÍQUIDO SIMAB (Sem MEP) -3.442,3 -375,1 3.067,2 89%

Empresas Participadas - Aplicação do MEP

MAC, S.A. 86,7 230,7 144,0 166%

MARE, S.A. 1.667,4 60,6 -1.606,8 -96%

MARL, S.A. 688,6 1.167,5 478,9 70%

MARB, S.A. -159,4 -102,1 57,4 -36%

MARF, S.A. -384,9 -395,4 -10,5 ND

Total de Ajustamentos 1.898,4 961,4 -937,0 -49%

RESULTADO DO PERIODO (Com MEP) -1.543,9 586,3 2.130,2 40%

RUBRICA 2010
Variação

2009
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� A adopção do SNC e a consequente valorização dos capitais próprios, por via do 

reconhecimento dos subsídios ao investimento nesta rubrica, coloca os capitais próprios da 

MARF, SA num patamar positivo, conduzindo ao reconhecimento de resultados negativos em 

2009, no montante de 385 milhares de euros;  

� O efeito global do MEP atingiu um resultado positivo no exercício de 2010 no valor de 961 

milhares de euros, devido à melhoria de resultados verificado na generalidade das 

empresas e, essencialmente, pelo efeito positivo dos resultados no MARL. 

Os resultados obtidos vêm em linha com o que têm sido apresentadas como as expectativas da 

SIMAB na concretização do objectivo de promover a viabilidade económica e financeira da rede de 

mercados abastecedores do país, em que detém participações maioritárias, quer por via das 

medidas de recapitalização adoptadas quer por via da melhoria na rentabilidade operacional das 

participadas. De facto, a definição de objectivos de eficiência cada vez mais exigentes e a boa 

gestão dos recursos disponíveis permitiram melhorias no desempenho económico da maioria das 

empresas do grupo.  

Aumenta assim a expectativa de uma melhoria da rentabilidade do investimento nas diversas 

participações sociais, passando quer por uma melhoria no EBITDA, quer pela melhoria dos 

resultados financeiros. 

 

ANÁLISE À PERFORMANCE FINANCEIRA 

 

BALANÇO SINTÉTICO un: milhares euros

RUBRICA 2009 2010 Var.%(10-09)

ACTIVOS FIXOS TANGIVEIS 34,0 16,1 -53%

ACTIVOS INTANGIVEIS 8,6 2,4 -73%

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 80,7 80,7 0%

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 39.146,5 48.749,3 25%

OUTROS ACTIVOS FINANCEIROS 700,0 2.225,0 218%

ACTIVO CORRENTE 1.684,7 4.335,5 157%

TOTAL DO ACTIVO 41.654,5 55.408,9 33%

RUBRICA 2009 2010 Var.%(10-09)

CAPITAL REALIZADO 21.145,9 25.145,9 19%

RESERVAS E RESULTADOS RETIDOS 21.206,3 21.319,6 1%

RESULTADOS DO EXERCÍCIO -1.543,9 586,3 -138%

TOTAL DO CAP.PROPRIO 40.808,2 47.051,8 15%

PASSIVO CORRENTE 846,3 8.357,1 888%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 41.654,5 55.408,9 33%

ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
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A análise ao Balanço evidencia um aumento do activo não corrente, no montante de 11.104 

milhares de euros (+28%), face ao ano anterior, que resulta, essencialmente, dos investimentos 

financeiros nas empresas gestoras dos diversos projectos, cuja valorização contabilística 

corresponde à aplicação do método da equivalência patrimonial e cuja valorização representou um 

ajustamento positivo no valor de 961 milhares de euros, conforme já referido neste relatório. Os 

investimentos financeiros reflectem ainda: 

� Aumento dos empréstimos de financiamento e aumentos de capital nas empresas do grupo, 

destinados a fazer face às necessidades de fundos decorrentes da responsabilidade pelo 

serviço da dívida (reembolso de capital e juros), no âmbito dos financiamentos obtidos 

junto do Banco Europeu de Investimento, concedido da seguinte forma:  

(i) Aumento de capital na MARL, SA no montante de 8.698.518,10 euros, que à data de 

31 de Dezembro de 2010, se encontra por realizar pelo montante de 6.088.962,67 

euros, aumentando a sua participação financeira nesta empresa em 4,95%; 

(ii) Aumento de capital na MARB, SA no montante de 549.997,80 euros, totalmente 

realizado em 2010, aumentando a sua participação financeira nesta empresa em 

2,99%; 

(iii) Aumento do financiamento à MARF, SA no montante de 1.080 milhares de euros; 

� Realização de 379.998,48 euros do capital da MARF, SA, na sequência do acordo de 

transmissão de acções realizado com o Município de Faro, aumentando a sua participação 

nesta sociedade em 12,68%; 

� Realização de financiamento à MARÉ, SA no valor de 445 milhares de euros para 

viabilização do negócio de instalação de um cliente de referência, substituindo-se a SIMAB 

à banca comercial; 

� Registo de uma perda de imparidade relativamente à participação financeira detida na 

MAC, SA, no valor de 2.289.573 euros em virtude da sobrevalorização da participação 

financeira decorrente da contabilização dos subsídios ao investimento em capitais próprios, 

conforme indicado pelo novo sistema de normalização contabilística.  

De salientar que as participações financeiras valorizadas pelo MEP, registaram um aumento 

significativo com a adopção do novo normativo nacional – Sistema de Normalização Contabilística. 

Com efeito, considerou-se, em 2010 e em 2009 a aplicação da NCRF 22, com reflexo na composição 

dos capitais próprios, pelo reconhecimento nesta rubrica dos subsídios ao investimento e a 

consequente valorização das participações da SIMAB, pela variação positiva nos capitais próprios 

das participadas. 
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A variação ocorrida no activo corrente, no montante de 2.651 milhares de euros, respeita 

essencialmente à reclassificação na rubrica de “Activos não correntes detidos para venda” da 

participação financeira na MAC, SA, cuja alienação se espera que ocorra até 31 de Dezembro de 

2011, na sequência das negociações em curso. 

A SIMAB apresenta no final do exercício de 2010 fundos disponíveis no balanço com o detalhe 

apresentado no quadro seguinte: 

 

O valor apresentado em caixa excede o saldo médio de fundo fixo uma vez que inclui o valor de 

cerca de 14 milhares de euros correspondente a valores para depósito; o valor de depósitos à 

ordem inclui o valor de 101 milhares de euros, considerados não imediatamente mobilizáveis uma 

vez que se encontram depositados na sucursal em Angola. 

A SIMAB tem procurado o melhor desempenho na gestão de tesouraria, de modo a fazer face aos 

compromissos de curto prazo e das actividades operacionais, no entanto, há pontualmente valores 

deficitários na tesouraria carecendo de recurso ao overdraft, situação agravada em 2010, quer pelo 

atraso na realização do aumento de capital pelo accionista Estado e, consequentemente, na sua 

utilização no processo de recapitalização das empresas do grupo, quer pelo facto de se ter 

concretizado apenas parcialmente (4.000 milhares de euros face aos 11.550 milhares de euros 

inicialmente previstos).  

Numa perspectiva de optimização de recursos, a SIMAB recorreu ainda ao descoberto bancário para 

financiar a sua participada MARE, SA, no montante de 445 milhares de euros, para viabilização do 

negócio de instalação de um cliente de referência, substituindo-se a SIMAB à banca comercial. Este 

empréstimo será reembolsado à medida que o negócio que este investimento suporta for libertando 

o cash flow associado. 

Importa ainda referir que continua a verificar-se grande pressão de tesouraria na MARL, SA, na 

MARF, SA e na MARB, SA, motivadas pelos compromissos exigidos pelo serviço da dívida, 

designadamente, ao Banco Europeu de Investimento. 

Assim, a SIMAB apresenta, no final de 2010, um saldo de utilização de crédito no valor de 2.013 

milhares de euros, de modo a fazer face a situações deficitárias de tesouraria. 

un: milhares euros

2010 2009

CAIXA 15,9 0,0 15,9 2,7

DEPOSITOS À ORDEM 17,1 54,4 71,5 26,4

DEPOSITOS A PRAZO 0,0 0,0 0,0 179,1

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 33,1 54,4 87,5 208,2

DISPONIBILIDADES SIMAB - SEDE
SIMAB 

SUCURSAL

TOTAL DISPONIBILIDADES 
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O activo corrente inclui o valor de 285.137 euros correspondente aos custos incorridos com a 

assessoria, no âmbito da avaliação e estratégia de privatização da SIMAB, cuja expectativa é de 

serem suportadas pelo accionista. 

Em 2010, o passivo corrente incorpora o montante de 6.089 milhares de euros, referente a capital 

subscrito e não realizado na MARL, SA. 

Salienta-se igualmente que as acções levadas a efeito no sentido de controlar o prazo médio de 

pagamentos para dar satisfação à orientação do accionista originaram um recuo do saldo de 

fornecedores (-7%), correspondente a um prazo médio de pagamentos de 41 dias. 

O aumento registado no capital próprio, em 5%, resulta, essencialmente:  

(i) Aumento de capital no montante de 4.000 milhares de euros; 

(ii) Resultados líquidos positivos do período no montante de 586 milhares de euros; 

 

 

 

Antes de apresentar uma análise dos resultados consolidados do exercício e da situação económica 

e financeira do grupo SIMAB, importa efectuar uma análise individual à globalidade das empresas 

do grupo e que se identificam com as incluídas no perímetro de consolidação, de modo a perceber 

em linhas gerais, o desempenho operacional e financeiro de cada uma e o seu contributo para os 

resultados globais do grupo. 

Dando continuidade à estratégia delineada pelo accionista, o ano de 2010 ficou marcado pela 

consolidação da estratégia definida em anos anteriores, com vista à resolução do desequilíbrio 

financeiro da empresa e de algumas sociedades em que a SIMAB participa. Estes foram 

direccionados para os seguintes vectores:  

� Focalização na eficiência e melhoria da gestão nos Mercados Abastecedores; 

� Redefinição da estratégia comercial, ao nível da gestão das associadas, com o objectivo de 

ocupar os espaços ainda disponíveis em toda a rede de mercados; 

� Dinamização da actividade comercial a nível nacional, apresentando a SIMAB a municípios, 

promotores imobiliários, grupos económicos e investidores de referência no sector de 

logística e distribuição moderna; 

� Rentabilização, no médio prazo, das participações que detém nas outras entidades. 

7. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DAS ASSOCIADAS 
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A análise aos resultados consolidados do Grupo, evidenciam uma significativa melhoria, 

influenciada quer pela melhoria dos resultados individuais da SIMAB, como verificámos no capítulo 

anterior, quer dos resultados da maioria das empresas, como agora veremos. 

 

7.1. MARÉ – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE ÉVORA 

O ano de 2010 regista a consolidação da situação económica e financeira do MARÉ, com evidência 

nos resultados líquidos positivos, situação que é já recorrente desde 2007. 

Ao nível da ocupação comercial, os resultados de 2010 evidenciam que os contactos que têm vindo 

a ser estabelecidos com empresas na área da logística deram frutos positivos, gerando novos 

negócios que compensam o efeito de algumas rescisões que se têm verificado. Nesta área, salienta-

se a realização de alguns contratos, nomeadamente: (i) com a Rangel Expresso para a ocupação de 

dois entrepostos; (ii) com a DHL para a ocupação do topo Norte do Pavilhão do Mercado; (iii) com a 

Recheio para ocupação do Cash & Carry.  

O resultado líquido de 2010 ascendeu a 88 milhares de euros, inferior ao do ano anterior em 2.333 

milhares de euros. De salientar que o resultado líquido de 2009 incorpora a mais-valia da alienação 

do terreno no montante de 2.562 milhares de euros e a respectiva tributação. Expurgando este 

facto, o resultado antes de impostos teria registado um acréscimo de 61 milhares de euros 

(+222,8%). 

Os proveitos operacionais ascenderam a 801 milhares de euros e os gastos operacionais cash 

situaram-se em 437 milhares de euros. Por sua vez, o resultado operacional (EBIT) regista o 

montante de 152 milhares de euros e o EBITDA, o valor de 346 milhares de euros, respectivamente, 

superiores em 78 milhares de euros (+107,0%) e 82 milhares de euros (+31,2%) face ao ano anterior, 

o que traduz o desempenho positivo da actividade da empresa em 2010. 

Na análise aos proveitos operacionais importa referir que, num contexto macro económico adverso, as 

taxas de utilização, que constituem o core business da empresa, aumentaram em 37 milhares de euros 

(+6,3%), face a 2009.   

Relativamente ao comércio grossista de produtos hortofrutícolas destaca-se a prossecução das 

medidas eficazes ao nível da gestão de cobranças de dívidas destes operadores, permitindo de uma 

forma rigorosa a sua recuperação, apurando-se hoje um prazo médio de recebimentos de 26 dias.  

A MARÉ, SA obteve resultados financeiros negativos no montante de 53 milhares de euros, 

representando um agravamento de 16,5% face aos 46 milhares de euros negativos registados em 

2009. Esta evolução resulta, essencialmente, de: (i) agravamento de spreads de linhas de 

financiamento; (ii) juros de suprimentos realizados em 2010; (iii) aumento do passivo bancário, 
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para fazer face a necessidades pontuais de tesouraria, nomeadamente, ao pagamento de IRC, no 

montante de cerca de 175 milhares de euros, gerado pela tributação da mais-valia registada em 

2009, relativa à alienação de terreno.  

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 

 

O activo líquido, a 31 de Dezembro de 2010, ascendia a cerca de 8.144 milhares de euros, para um 

montante de capitais próprios de 4.298 milhares de euros.  

O investimento total realizado em 2010 ascendeu a cerca de 39 milhares de euros. 

Na rubrica de clientes, salienta-se o bom desempenho ao nível do prazo médio de recebimentos de 

taxas de utilização que, numa conjuntura macro-económica adversa, se situou em 26 dias, no final 

do ano. Não obstante esta evolução, esta rubrica apresenta um aumento de cerca de 29 milhares de 

euros (+92,3%), que respeita a dívida de taxa de acesso de um operador. 

O passivo, excluindo os proveitos diferidos, situou-se em 2.526 milhares de euros, um aumento de 18,6% 

face ao valor a 31 de Dezembro de 2009. Esta variação deveu-se, essencialmente, a suprimentos 

realizados pelo accionista SIMAB no montante de 445 milhares de euros, para fazer face ao pagamento 

da indemnização contratual.  

A dívida financeira líquida ascendeu a 1.011 milhares de euros, em linha com o ano anterior, e o 

rácio dívida líquida/capitais próprios (incluindo os proveitos diferidos) situou-se nos 21% menos 2 

pontos percentuais que em 2009. No final de 2010, a MARÉ dispunha de 270 milhares de euros de linhas 

de crédito contratadas e não utilizadas, preconizando uma política de gestão financeira pautada pela 

prudência. 

un: milhares euros

Rubricas 2009 2010 %Var

Proveitos operacionais (1) 717,7 800,7 11,6%

EBITDA 263,4 345,6 31,2%

EBIT 73,2 151,6 107,0%

Resultado líquido 2.421,4 88,0 -96,4%

Capital investido 5.333,3 5.754,4 7,9%

Dívida líquida 1.000,8 1.011,4 1,1%

Fundos Accionistas 4.332,4 4.743,0 9,5%

Rendibilidade do Capital Próprio 55,9% 1,9% -54,0%

Rácio Endividamento (2) 27,1% 31,0% 3,9%
(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio ao investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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No final de 2010, os capitais próprios (incluindo os proveitos diferidos) eram equivalentes a 69% dos 

capitais totais aplicados na empresa (activo). 

 

7.2. MARL – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE LISBOA 

No ano em que cumpriu o seu décimo aniversário, a MARL, SA atingiu um crescimento assinalável da sua 

performance operacional, a melhor da sua história. Os impactos negativos da redução de actividade 

económica, que se fizeram sentir de forma transversal a todos os nossos sectores de negócio foram, em 

parte, mitigados por medidas de gestão que permitiram atingir os resultados obtidos. 

Esta realidade, conduziu à adopção de uma atitude mais prudente, nomeadamente a rever e adiar 

planos de investimento e a encetar medidas de contenção e redução de custos de forma a aumentar a 

resiliência da empresa a um período de crescimento da economia que se antecipa ténue nos próximos 

anos. 

A MARL, SA manteve, em 2010, a sua estratégia de investimento condicionada à realização de 

investimentos estruturantes e orientados para assegurar a satisfação das reais necessidades dos 

operadores e clientes do Mercado e que permitam assegurar a qualidade e o vanguardismo das 

instalações que coloca à disposição dos clientes.  

Ao longo de 2010, foram prosseguidos esforços para assegurar o equilíbrio das actividades operacionais, 

alicerçados na utilização intensiva dos recursos e na negociação das melhores condições de mercado ao 

nível da contratação de serviços.  

Foi reforçada a aposta na capacitação dos recursos humanos, com destaque para o desenvolvimento de 

acções de formação e valorização profissional, num total de quase 4.000 horas, em áreas que permitem 

uma maior adaptabilidade à situação profissional dos colaboradores, e que abrangeram a quase do seu 

universo. Na sua maioria, as acções integraram um projecto de formação de um Centro de Formação, 

financiado pelo Fundo Social Europeu e Estado Português no âmbito do POPH - Programa Operacional de 

Potencial Humano. 

Na sequência da inauguração em Novembro de 2009, 2010 foi o primeiro ano de actividade da central 

solar do MARL, sendo de registar o seu pleno funcionamento e a sua perfeita adaptação ao modo de 

funcionamento do mercado. Este projecto, que se afirma como um verdadeiro ex libris do MARL e do 

concelho de Loures, assume já características e possibilidade de expansão que nos permitem assegurar, 

à partida, o seu enorme sucesso. 

O MARL encerrou o exercício de 2010 com um Resultado Líquido de 1.329 milhares de euros, 

representando uma subida de 472 milhares de euros (+55,2%), face ao ano anterior.  
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A solidez ao nível do cash flow operacional do MARL, em 2010, com evidencia no valor do EBITDA, que 

ascendeu a 8.382 milhares de euros, demonstra a importância do auto-financiamento enquanto fonte de 

fundos da empresa. A melhoria da eficiência operacional resultou, essencialmente, de: (i) redução dos 

custos operacionais cash em 494 milhares de euros (-7,9%);  (ii) aumento dos proveitos representativos 

do core business da empresa, ou seja, as taxas de utilização que, mesmo num contexto de crise 

económica e financeira, cresceram em 118 milhares de euros (+1,3%), face ao ano anterior.  

Em 2010, foi dada continuidade ao esforço de dotar a empresa com uma estrutura de capitais capaz de 

suportar o elevado investimento realizado e o atraso no processo de reestruturação financeira da 

empresa que ainda não está concluída. Nesse sentido, na Assembleia Geral de 24 de Março de 2010, foi 

deliberada a realização de um aumento de capital social no montante de 8.698.518,10 euros a 

subscrever e a realizar totalmente pelo accionista SIMAB, sendo que, à data de elaboração do presente 

relatório, se encontra realizado em 30%. 

Este apoio dos accionistas, aliado ao aumento da rentabilidade operacional da empresa, permitiu 

fortalecer significativamente o balanço e a estrutura da empresa 

A MARL, SA voltou assim a apresentar melhorias substanciais em termos de rácios financeiros em face 

das entradas de capital verificadas nos últimos anos, e do reforço constante da capacidade de geração 

de cash flow operacional. O rácio de Dívida Líquida/EBITDA situou-se em 10,7x, que compara com 11,7x 

em 2009, reflectindo a redução do endividamento e o aumento do cash-flow operacional, que permitirá 

à empresa enfrentar os desafios de desenvolvimento e crescimento que se lhe deparam no futuro.  

O aumento da rentabilidade operacional, aliado à redução dos encargos financeiros, permitiu uma 

melhoria do rácio de cobertura de juros (EBITDA / juros) de 2,0x em 2009 para 2,3x em 2010.  

Os resultados financeiros cifraram-se, no final de 2010, em 3.705 milhares de euros negativos, o que 

representa uma melhoria de 10% face aos 4.116 milhares de euros negativos registados em 2009, 

resultante essencialmente da redução do passivo bancário. Contudo, este impacto foi mitigado pelo 

agravamento das condições de pricing das linhas de financiamento e das liquidações negativas registadas 

nos contratos de cobertura de risco de taxa de juro. No final de 2010, a taxa de juro média, após 

derivados de cobertura, da dívida financeira da MARL, SA situava-se em 4,59% p.a. 

Em consequência dos resultados obtidos, a taxa de rentabilidade dos capitais próprios foi de 3,6% mais 

10 bp que no ano anterior. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 
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Da comparação das posições financeiras da empresa, em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro 

de 2009, regista-se uma redução do activo líquido em 3.304 milhares de euros (-2,1%) para 156.844 

milhares de euros. As principais variações encontram-se nas seguinte rubricas: 

� na redução do activo fixo líquido (-3.103 milhares de euros), resultante do efeito conjugado das  

amortizações do exercício, no montante de 3.974 milhares de euros, e do investimento 

realizado, no montante de 891 milhares de euros; 

� no acréscimo das dívidas de clientes no montante de 85 milhares de euros, reflectindo o 

agravamento da conjuntura económica e financeira do país. Não obstante esta evolução, 

salienta-se o prazo médio de recebimentos de 36 dias que, num clima económico adverso, 

reflecte a eficácia dos processos de controlo da dívida implementados na empresa.  

� na redução de outras contas a receber em 214 milhares de euros. 

O passivo, incluindo os diferimentos, ascendeu, a 31 de Dezembro de 2010, a 119.630 milhares de euros, 

reduzindo 8.779 milhares de euros (-6,8%), quando comparado com 31 de Dezembro de 2009 e inclui a 

variação nas seguinte rubricas: 

� nas dívidas a fornecedores que registaram uma diminuição em 195 milhares de euros; 

� na redução nas outras contas a pagar em 1.913 milhares de euros, essencialmente, relacionada 

com a variação do justo valor dos contratos de cobertura de risco de taxa de juro; 

� na redução do passivo bancário em 3.754 milhares de euros; 

� na redução dos diferimentos em 2.283 milhares de euros, essencialmente, pelo efeito da 

integração, em proveitos do exercício, de taxas de acesso. 

un: milhares euros

Rubricas 2009 2010 %Var

Proveitos operacionais (1) 14.473,9 14.126,9 -2,4%

EBITDA 8.234,8 8.382,2 1,8%

EBIT 4.534,1 4.772,0 5,2%

Resultado líquido 830,5 1.328,7 60,0%

Capital investido 113.348,3 115.086,4 1,5%

Dívida líquida 81.608,1 77.871,8 -4,6%

Fundos Accionistas 31.740,2 37.214,6 17,2%

Rendibilidade do Capital Próprio 2,6% 3,6% 1,0%

Rácio Endividamento (2) 62,8% 57,7% -5,1%
(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio  ao investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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No que se refere ao passivo, é de registar a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos accionistas, em consonância com uma política de optimização 

da estrutura de financiamento da empresa. 

Os capitais próprios ascenderam a 37.215  milhares de euros, representando um aumento de 5.474 

milhares de euros (+17%), face a 2009. A melhoria da performance operacional, conjuntamente com 

uma gestão rigorosa do capital circulante, e com os apports de capital dos accionistas, reflectiu-se 

de uma forma bastante positiva, nos níveis de liquidez da empresa, permitindo gerar cash flows 

significativos, e uma consequente redução da utilização dos fundos bancários em cerca de 3.754 

milhares de euros.  

Prosseguindo uma política de estabilização das linhas de financiamento, tendo em vista o reforço do peso 

relativo do passivo de médio/longo prazo, no segundo trimestre de 2010, a MARL reestruturou, em 2010, 

uma linha caucionada no montante de 4.600 milhares de euros em: (i) Programa de Emissão de Papel 

Comercial no valor de 2.300 milhares de euros, o qual tem prazo de 5 anos e garantia de tomada firme, 

pelo que esta forma de financiamento se encontra classificada como exigível a médio prazo; (ii) 

empréstimo a cinco anos, no montante de 2.300 milhares de euros, com amortização de capital em 60 

prestações mensais e sucessivas. Esta reestruturação permitiu à MARL adequar melhor a estrutura de 

capitais à maturidade dos seus activos e reduzir de forma muito significativa o custo all-in deste 

financiamento em 13 b.p. 

De salientar ainda que a totalidade da dívida financeira contraída está indexada a taxas de referência 

variáveis, estando por essa via exposta ao risco de taxa de juro. Assim, em 2006, a MARL, SA encetou 

uma política de gestão de risco com o objectivo de reduzir a sua exposição a determinados riscos, 

resultantes da variação de taxa de juro. Nesse sentido, na medida das expectativas da evolução das 

taxas de juro e da ocorrência de impactos indesejáveis, foram contratadas operações com instrumentos 

financeiros derivados, nomeadamente, swaps de taxa de juro, caps e floors, tendo como objectivo a 

cobertura de risco de taxa de juro, pretendendo-se assim cobrir ou anular variações negativas nos cash 

flows associados ao serviço da dívida. Em 2010, devido à conjuntura da evolução das taxas de juro, estas 

operações originaram liquidações negativas para a empresa, no montante de 1.984 milhares de euros. 

 

7.3. MARB – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DO NOROESTE 

Durante o exercício de 2010 a MARB, SA prosseguiu esforços para assegurar o equilíbrio das suas 

actividades operacionais, através da utilização intensiva dos seus recursos e da negociação com actuais e 

potenciais operadores, no sentido de maximizar a ocupação do Mercado.  

Em termos comerciais, a empresa procurou desenvolver contactos com entidades diversas, 

nomeadamente, na área da Logística e Transportes, de modo a encontrar os melhores parceiros que 



 

Relatório e Contas Individuais e Consolidadas de 2010   Pág. 49 de 68 

pudessem, simultaneamente, aumentar a taxa de ocupação e promover a necessária e desejada 

complementaridade com o core business da empresa - o desenvolvimento do comércio grossista de 

produtos hortofrutícolas. Neste âmbito, salienta-se: (i) o início da actividade dos CTT Expresso, durante 

o terceiro trimestre, que ocupa todo o espaço disponível do Pavilhão dos Entrepostos, prevendo-se 

mesmo para o futuro a expansão para alguns dos Entrepostos ocupados por outros operadores, 

correspondente a nove módulos; (ii) as negociações com a empresa Pepsico para a instalação em cerca 

de 800 m2 no Pavilhão Misto. 

Simultaneamente, procurou-se maximizar a procura de espaços, pela flexibilização da tabela de preços, 

tornando-os mais atractivos para empresas que demonstraram interesse em crescer dentro do mercado, 

nomeadamente, através de uma política de liquidação de taxas de acesso em prestações que viabilizasse 

a concretização de novos negócios, o que permitiu garantir uma taxa de ocupação de quase 100% no 

Pavilhão de Médios e Grandes Grossistas. 

Não obstante os esforços efectuados ao nível comercial, a conjuntura macroeconómica desfavorável 

registada em 2010, levou à saída de alguns operadores que ocupavam espaços comerciais no Mercado, 

por impossibilidade de cumprimento do pagamento das respectivas taxas de utilização, operando-se 

cinco rescisões contratuais. 

Ao nível institucional, a sociedade desenvolveu novos contactos com a comunidade em que se insere, 

sendo de destacar, para além dos próprios accionistas, a intensificação de contactos com a ASAE, ao 

nível da promoção da qualidade e segurança alimentar e os encontros promovidos ao longo do ano com 

os directores de outros mercados abastecedores, cujo objectivo é o de partilha de experiências 

conducentes à melhoria operacional da actividade. De salientar ainda o aprofundamento de contactos 

com diversas entidades locais e regionais com vista ao lançamento do “Programa 5 ao Dia”, que 

arrancou em força em Outubro, com sessões semanais com a presença das escolas do concelho de Braga.  

Na linha de orientação e objectivos de consolidação e rentabilização do mercado e, para além da 

melhoria da intensidade dos contactos comerciais, deu-se cumprimento aos compromissos de natureza 

financeira em matéria de reembolsos de empréstimos, designadamente ao Banco Europeu de 

Investimento (BEI), fruto do reforço de capitais operado no segundo trimestre, assim como mantivemos 

as “boas práticas” ao nível do controlo de gestão, cujos resultados são evidentes ao longo do relatório. 

A conclusão das negociações para venda de terreno no MARB, permitiu assinar o contrato promessa 

respectivo em 2010. A concretização deste negócio faz relevar a extraordinária importância que o 

mesmo representa para o futuro da empresa, pela redução do seu passivo bancário, e consequente 

viabilização económica e financeira deste projecto, libertando os accionistas das obrigações a que 

estavam sujeitos até aqui. 
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De uma forma geral, e em grandes números, 2010 fica marcado por uma melhoria significativa dos seus 

resultados, com expressão num aumento de 78 milhares de euros (+38,3%) nos resultados líquidos, e 

numa melhoria da sua performance operacional, com o EBITDA e EBIT a crescerem em 45 milhares de 

euros (+20,1%) e 99 milhares de euros (+162,8%), respectivamente. Para este resultado contribuiu 

fortemente o aumento dos proveitos operacionais em cerca de 104 milhares de euros (+18,5%), que mais 

do que compensou o aumento nos gastos operacionais cash em 59 milhares de euros (17,4%). 

Contudo, o resultado líquido apresenta ainda um valor negativo de 126 milhares de euros, reflexo de 

uma estrutura de endividamento débil, com um passivo bancário a gerar um serviço de dívida não 

comportável pela capacidade de libertação de fundos da empresa, situação agravada este ano pelos 

sucessivos aumentos de spread que a banca vem praticando. 

Assim, não obstante a boa performance operacional da empresa, a MARB, SA teve necessidade de 

recorrer a fundos accionistas, para fazer face às responsabilidades de curto prazo, nomeadamente, às 

prestações de capital e juros do empréstimo contraído junto do Banco Europeu de Investimento.  

A situação financeira da empresa encontra-se significativamente afectada pelo seu nível de 

endividamento e consequente elevado serviço da dívida. No âmbito do processo de recapitalização da 

empresa, iniciado em anos anteriores, os accionistas deliberaram proceder, em 2010, a um aumento de 

capital no montante de 550 milhares de euros, tendo em vista o equilíbrio da estrutura de capitais. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 

 

O activo líquido, a 31 de Dezembro de 2010, ascendia a cerca de 15.539 milhares de euros, para um 

montante de capitais próprios no valor de 6.553 milhares de euros.  

un: milhares euros

Rubricas 2009 2010 %Var

Proveitos operacionais 
(1)

565,2 669,6 18,5%

EBITDA 225,6 271,0 20,1%

EBIT 61,0 160,2 162,8%

Resultado líquido -203,7 -125,6 38,3%

Capital investido 12.022,3 12.041,7 0,2%

Dívida líquida 5.811,1 5.489,1 -5,5%

Fundos Accionistas 6.211,2 6.552,6 5,5%

Rendibilidade do Capital Próprio -3,3% -1,9% 1,4%

Rácio Endividamento
 (2)

49,3% 46,9% -2,5%

(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio ao investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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O investimento total realizado em 2010 ascendeu a cerca de 374 milhares de euros, 

essencialmente, orientado para as obras de adaptação para a instalação do entreposto dos CTT 

Expresso. 

Os capitais próprios apresentaram um aumento de 341 milhares de euros (+5,5%) face ao ano anterior, 

em resultado do efeito conjugado de: (i) resultado líquido negativo do exercício, no montante de 126 

milhares de euros; (ii) aumento de capital realizado em Abril de 2010, no montante de 550 milhares de 

euros; (ii) ajustamento para o justo valor dos instrumentos de cobertura de risco de taxa de juro e 

imposto diferido correspondente, no montante de 179 milhares de euros. No final de 2010, os capitais 

próprios eram equivalentes a 42% dos capitais totais aplicados na empresa (activo). 

No que se refere ao passivo, é de registar a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos accionistas, em consonância com uma política de optimização 

da estrutura de financiamento da empresa. O passivo, excluindo proveitos diferidos, situou-se assim em 

7.284 milhares de euros, o que representou uma diminuição de 5,1% face ao final de 2009. As divídas a 

instituições de crédito diminuiram em 337 milhares de euros, pela amortização do financiamento junto 

do Banco Europeu de Investimento.  

Importa ainda referir que a dívida financeira está indexada a taxas de referência variáveis, estando por 

essa via exposta ao risco de taxa de juro. A empresa, adoptando uma política de gestão de risco de taxa 

de juro e com o objectivo de reduzir a sua exposição aos riscos resultantes da variação de taxa de juro 

contratou em 2008 operações com instrumentos financeiros derivados. Em 2010, os referidos 

instrumentos geraram liquidações negativas, no montante de cerca de 155 milhares de euros, devido à 

conjuntura de evolução de taxas de juro.  

 

7.4. MARF – MERCADO ABASTECEDOR DA REGIÃO DE FARO  

Durante o exercício de 2010 a MARF, SA prosseguiu esforços no sentido de assegurar o equilíbrio nas suas 

actividades operacionais, através da utilização intensiva dos seus recursos e da negociação das melhores 

condições de mercado ao nível da contratação de serviços.  

Em termos comerciais, a empresa procurou desenvolver contactos com entidades diversas, de modo a 

encontrar os melhores parceiros que pudessem, simultaneamente aumentar a taxa de ocupação e 

promover a necessária e desejada complementaridade com o core business da empresa - o 

desenvolvimento do comércio grossista de produtos horto-frutícolas. Este facto, associado ao início da 

operação de um conjunto relevante de novos negócios desenvolvidos no passado recente, permitiram 

registar o nível de crescimento neste ano, assim como garantir que o MARF já se afirmou como 

verdadeiro Centro Logístico e Empresarial do Algarve. 
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Neste âmbito, é de relevar, no plano comercial, a assinatura de mais dois contratos na área logística, 

nomeadamente, com a empresa Urbanos Soluções SA, para o topo norte do Pavilhão Hortofrutícola, bem 

como o facto de se ter alcançado uma taxa de ocupação de 100%, nas boxes no mercado.  

Sempre com enfoque na melhoria da eficiência, procurou-se adequar os serviços prestados ao MARF nas 

diversas áreas de gestão operacional do mercado e de todo o empreendimento, tendo conseguido, ao 

longo do ano, reduzir com algum significado, os custos relacionados com os contratos mais significativos. 

No processo de venda do terreno localizado a nascente do MARF, foi acompanhado todo o processo de 

preparação dos projectos a submeter à aprovação para respectivo licenciamento, junto do Município de 

Faro. A concretização deste negócio é de extraordinária importância para o futuro da empresa, uma vez 

que permitirá a redução do seu passivo bancário, e consequente viabilização económica e financeira 

deste projecto, libertando os accionistas das obrigações a que estiveram sujeitos até aqui. 

O ano de 2010 foi também o ano em que se concluiu o processo de unificação das diversas parcelas do 

MARF, tendo sido efectuado o respectivo registo nas finanças, ficando assim este processo regularizado. 

2010 fica assim marcado por uma melhoria significativa da actividade operacional, com expressão nas 

margens do EBITDA e EBIT de 48,1% e 26,3%, respectivamente. De uma forma geral, e em grandes 

números, o EBITDA cresceu 253 milhares de euros (+57,9%), situando-se em 689 milhares de euros, e o 

EBIT ascendeu a 377 milhares de euros, cerca de 223 milhares de euros (+144,3%) acima do ano anterior.  

O resultado líquido aumentou 14,7%, mais 91 milhares de euros do que o valor registado em 2009. Este 

crescimento justifica-se sobretudo pelo desempenho do EBITDA, não obstante o aumento dos encargos 

financeiros bem como do imposto reconhecido. 

Contudo, o resultado líquido apresenta ainda um valor negativo de 529 milhares de euros, reflexo de 

uma estrutura de endividamento débil, com um passivo bancário a gerar um serviço de dívida não 

comportável pela capacidade de libertação de fundos da empresa, situação agravada este ano pelos 

sucessivos aumentos de spread que a banca vem praticando. 

Assim, apesar da melhoria da performance operacional, a MARF, SA ainda não gera fundos suficientes 

para fazer face às responsabilidades inerentes ao serviço da dívida pelo que, em 2010, recorreu a 

financiamentos, junto do accionista SIMAB, para fazer face às responsabilidades de curto prazo, 

nomeadamente, às prestações de capital e juros do empréstimo contraído junto do Banco Europeu de 

Investimento, tendo sido reforçados suprimentos nesta sociedade no montante de 1.080 milhares de 

euros. Adicionalmente, verificou-se ainda o recurso a financiamento de curto prazo para colmatar 

necessidades pontuais de tesouraria. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 
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O activo líquido, a 31 de Dezembro de 2010, ascendia a cerca de 24.636 milhares de euros, para um 

montante de capitais próprios no valor de 3.233 milhares de euros.  

O investimento total realizado em 2010 ascendeu a cerca de 131 milhares de euros. 

Ao nível do activo circulante, salienta-se a obtenção de um prazo médio de recebimentos de cerca de 8 

dias, reflectindo a uma política de recuperação de créditos agressiva preconizada pela gestão da 

empresa.  

No que se refere ao passivo, é de registar a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos accionistas, em consonância com uma política de optimização 

da estrutura de financiamento da empresa, que permitiu, em 2010, a redução do passivo bancário em 

900 milhares de euros. Não obstante, verificou-se ainda o recurso a financiamento bancário de curto 

prazo no valor de 250 milhares de euros para colmatar necessidades pontuais de tesouraria. 

De referir ainda a realização de capital no montante de 380 milhares de euros pelo accionista SIMAB, na 

sequência da transmissão de acções acordada com o Município de Faro, que não havia realizado o 

capital subscrito em 2009, por indisponibilidade financeira.  

A totalidade da dívida financeira contraída pela MARF, SA está indexada a taxas de referência 

variáveis, estando por essa via exposta ao risco de taxa de juro, pelo que a empresa adopta uma 

política de gestão de risco de taxa de juro com o objectivo de reduzir a sua exposição aos riscos 

resultantes da variação de taxa de juro. Nesse sentido, na medida das expectativas da evolução 

das taxas de juro e da ocorrência de impactos indesejáveis, foram contratadas, em 2008, 

operações com instrumentos financeiros derivados, nomeadamente, swaps de taxa de juro, caps e 

floors, tendo como objectivo a cobertura de risco de taxa de juro, pretendendo-se assim cobrir ou 

un: milhares euros

Rubricas 2009 2010 %Var

Proveitos operacionais (1) 1.306,8 1.435,0 9,8%

EBITDA 436,1 688,7 57,9%

EBIT 154,2 376,8 144,3%

Resultado líquido -620,8 -529,4 14,7%

Capital investido 20.065,4 20.120,3 0,3%

Dívida líquida 15.977,0 15.107,7 -5,4%

Fundos Accionistas 4.088,4 5.012,6 22,6%

Rendibilidade do Capital Próprio -15,2% -10,6% 4,6%

Rácio Endividamento (2) 82,5% 83,1% 0,5%

(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio ao investimento
(2) RE = (Passivo - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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anular variações negativas nos cash flows associados ao serviço da dívida. Em 2010, devido a 

evolução das taxas de juro, originou liquidações negativas para a empresa, no montante de 466 

milhares de euros. 

 

 

O presente ponto sintetiza os resultados alcançados pela SIMAB, SA em 2010, bem como a sua 

situação patrimonial e financeira em 31 de Dezembro de 2010, em termos consolidados (grupo).  

O grupo SIMAB incluiu, no perímetro de consolidação, as contas da MARL, SA, MARE, SA, MARF, SA e 

MARB, SA, através do método de consolidação integral. A MAC SA deixa de estar integrada por este 

método em virtude de, a 31 de Dezembro de 2010, decorrerem negociações com vista à alienação 

da participação financeira da SIMAB nesta sociedade. Assim, o investimento financeiro nesta 

participada encontra-se registado pelo método da equivalência patrimonial, pelo que a 

participação financeira na MAC, SA encontra-se valorizada ao seu custo de aquisição, ajustado pelo 

valor correspondente à participação da SIMAB nos capitais próprios desta sociedade, pelos 

dividendos recebidos e pela perda de imparidade. 

 

ANÁLISE ECONÓMICA 

O quadro seguinte ilustra a variação anual das rubricas da Demonstração dos Resultados, 

possibilitando a análise económica do Grupo e a sua evolução. 

  

8. ANÁLISE ECONÓMICA E FINANCEIRA DO GRUPO SIMAB - CONTAS CONSOLIDADAS 
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O grupo SIMAB encerrou o exercício de 2010 com um resultado líquido antes de interesses 

minoritários de 615 milhares de euros, um valor superior em cerca de 1.562 milhares de euros 

(+165%) ao valor alcançado no ano anterior, correspondente a uma margem sobre os proveitos 

operacionais de 30% e a uma rendibilidade do capital próprio anualizada de 1,1%. 

Como já referido ao longo deste relatório, na análise às contas individuais das empresas do grupo, 

a conjuntura macro económica adversa que caracterizou o ano de 2010, conduziu à adopção de 

uma estratégia de enfoque na manutenção dos contratos existentes, que permitiu um aumento dos 

proveitos operacionais em cerca de 76 milhares de euros, face ao ano anterior, ascendendo a 

19.020 milhares de euros. Destaca-se o aumento nos proveitos provenientes do core business dos 

Mercados – taxas de utilização em 142 milhares de euros, conforme evidenciado no quadro 

seguinte: 

 

Resultados Consolidados e Rendibilidade un: milhares euros

Valor %

Proveitos operacionias 18.944,3 19.020,3 76,0 0%

Fornecimentos e serviços externos 5.445,0 4.937,8 -507,1 -9%

Gastos com pessoal 3.203,4 2.574,2 -629,2 -20%

Outros gastos e perdas 756,8 642,8 -114,1 -15%

EBITDA(1) 9.539,1 10.865,5 1.326,4 14%

Amortizações, imparidades e provisões 5.316,9 5.113,3 -203,6 -4%

Resultados operacionais (EBIT) 4.222,2 5.752,2 1.529,9 36%

Resultados financeiros -5.203,6 -4.884,0 319,6 6%

Itens não recorrentes 62,3 -445,0 -507,3 -814%

Resul. antes de  int. minoritários -946,9 615,3 1.562,2 165%

Margem EBITDA (%) 50,4% 57,1% +10 p.p. -

Margem EBIT (%) 22,3% 30,2% +8 p.p. -

Resultado líquido / Capital próprio -1,9% 1,1% +2,5 p.p. -
(1) Excluindo valores não recorrentes, tais como ganhos e perdas com a venda de investimentos e outros valores 

que distorcem a comparabilidade.

Rubricas 2009 2010
Variação

Taxas de Utilização

Valor %

MARL 9.867,1 9.950,7 83,7 0,8%

MARE 586,5 630,7 44,2 7,5%

MARF 1.153,8 1.236,1 82,3 7,1%

MARB 458,0 426,9 -31,1 -6,8%

MAC 1.236,3 1.198,7 -37,6 -3,0%

Total 13.301,7 13.443,2 141,5 1,1%

Participada 2009 2010
Variação

un: milhares euros



 

Relatório e Contas Individuais e Consolidadas de 2010   Pág. 56 de 68 

 

Os gastos operacionais registaram uma diminuição de 1.455 milhares de euros (-10%) face ao ano 

anterior, reflectindo os impactos das políticas orientadas para a optimização dos recursos e de 

contenção e rigor na realização de custos. A redução dos gastos com pessoal em 629 milhares de 

euros (-20%) e dos fornecimentos e serviços externos em 507 milhares de euros (-9%) foi 

determinante para a redução assinalada. 

Os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos, que detêm tradicionalmente um 

peso decisivo na estrutura de custos, corresponderam a 39% dos proveitos operacionais salientando-

se entre períodos homólogos, o decréscimo do peso nos proveitos operacionais dos fornecimentos e 

serviços externos de 29% para 26% e o dos gastos com pessoal de 17% para 14%. 

O EBITDA anual foi de 10.865 milhares de euros, situando-se acima do ano anterior em 1.326 

milhares de euros (+14%), apesar do contexto económico actual, pautado por uma adequada gestão 

de recursos e contenção de custos. O resultado operacional (EBIT) registou um aumento de 1.530 

milhares de euros (+36%), situando-se nos 5.752 milhares de euros. 

As amortizações e imparidades ascenderam 5.113 milhares de euros, menos 204 milhares de euros 

(-4%) que o valor registado em 2009, influenciadas essencialmente pelo decréscimo evidenciado na 

MARL, e representam cerca de 27% dos proveitos operacionais. 

Os valores relativos à variação das provisões e perdas por imparidade correspondem ao valor das 

imparidades observadas em clientes e em investimentos não depreciáveis, sendo que este último 

ocorreu na empresa mãe (reversão líquida de 36 milhares de euros), relativa à reversão da 

imparidade relativa ao valor do investimento financeiro na MAC, SA.  

Os resultados financeiros apresentam uma melhoria em cerca de 320 milhares de euros (+6%) 

comparativamente ao exercício anterior. Este desempenho ficou a dever-se, essencialmente, à 

redução do passivo bancário, em virtude da sua substituição por capitais próprios, preconizando 

uma política de equilíbrio financeiro das empresas do grupo. Contudo, o impacto da redução do 

passivo foi mitigado quer pelo agravamento das condições de pricing praticados pela banca, quer 

pelos custos associados à cobertura de risco sobre taxas de juro que o grupo tem contratado.  

Proveitos Operacionais  

Valor %

Vendas e Prestações de Serviços 2,0 2,0 0,0 0,0%

Taxas de utilização 13.301,7 13.443,2 141,5 1,1%

Taxas de acesso 3.278,9 3.747,1 468,2 14,3%

Trabalhos para a própria entidade 31,2 71,7 40,5 130,0%

Outros proveitos operacionais 2.330,6 1.756,3 -574,3 -24,6%

Total 18.944,3 19.020,3 76,0 0,4%

2009 2010
Variação

un: milhares euros
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Fruto de uma melhoria generalizada dos resultados das empresas do grupo, o resultado líquido 

consolidado do grupo é positivo pela primeira vez na história, situando-se nos 615 milhares de 

euros, apresentando um aumento de 1.562 milhares de euros (+165%) face ao ano anterior.  

O quadro seguinte permite uma leitura mais clara dos resultados consolidados da SIMAB: 

 

 

ANÁLISE FINANCEIRA  

BALANÇO E ESTRUTURA FINANCEIRA 

O quadro seguinte ilustra a variação anual das rubricas do Balanço, possibilitando a análise da 

estrutura financeira do Grupo e a sua evolução. 

 

un: milhares euros

Valor %

Resultado líquido do período (com MEP) -1.543,9 586,3 2.130,2 138%

Resultados do exercício das  Participadas

MARE, S.A. 2.421,4 88,0 -2.333,4 -96%

MARL, S.A. 830,5 1.328,7 498,2 60%

MARB, S.A. -203,7 -125,6 78,1 38%

MARF, S.A. -620,8 -529,4 91,3 15%

Resultado líquido (antes de ajustamentos) 883,5 1.348,0 464,5 53%

Ajustamentos

Anulação da aplicação do MEP -1.811,72 -730,7 1.081,0 60%

Anulação das operações intragrupo -18,65 -2,0 16,7 89%

Total de ajustamentos -1.830,4 -732,7 1.097,7 -60%

Resultado líquido do período -946,9 615,3 1.562,2 165%

Resultado Líquido do período atribuível a:

Detentores de capital da empresa-mãe -1.562,6 584,3 2.146,9 137%

Interesses minoritários 615,7 31,0 -584,7 -95%

RUBRICA 2009 2010
Variação

Balanço Consolidado Sintético un: milhares euros

Valor %

Activo não corrente 205.564,6 198.263,9 -7.300,7 -3,6%

Capital Circulante Líquido 8,7 587,9 579,2 6639,1%

Outros -15.608,4 -8.683,1 6.925,2 -44,4%

Diferimentos -35.461,9 -33.075,7 2.386,2 -6,7%

Capital investido 154.503,1 157.093,0 2.589,9 1,7%

Dívida Financeira 105.879,0 102.572,0 -3.307,0 -3,1%

Caixa e Depósitos Bancários 1.337,6 1.166,3 -171,3 -12,8%

Dívida Líquida 104.541,4 101.405,7 -3.135,7 -3,0%

Capital Social (realizado) 21.145,9 25.145,9 4.000,0 18,9%

Reservas e Resultados Retidos 28.815,7 30.541,4 1.725,6 6,0%

Fundos Accionistas 49.961,6 55.687,3 5.725,6 11,5%

Rubricas 2009 2010
Variação
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O activo não corrente representa 92% do total do activo, o que evidencia a actividade capital 

intensiva que caracteriza as empresas do grupo. A redução dos activos fixos em 4.386 milhares de 

euros tem origem no facto do investimento realizado, no montante de 1.435 milhares de euros, ser 

muito inferior ao montante das amortizações do período. 

O activo líquido do grupo a 31 de Dezembro de 2010 ascende a 209.458 milhares de euros, 

salientando-se a redução das dívidas de clientes em 116 milhares de euros, reflectindo a eficácia 

dos processos de controlo de dívida implementados em todo o grupo, em simultâneo com os 

esforços ao nível da cobrança das dívidas que, num contexto económico adverso, permitiu manter 

os prazos médios de recebimento na generalidade das empresas.  

A rubrica de “Activos não correntes detidos para venda” integra: (i) o valor correspondente a 

terrenos a alienar nas participadas MARF, SA e MARB, SA, consubstanciado em Contrato de 

Promessa de Compra e Venda e na perspectiva da sua concretização até 31 de Dezembro de 2011 

(2.225 milhares de euros); (ii) o valor correspondente ao valor do investimento financeiro na MAC, 

SA, (2.646 milhares de euros), cuja recuperabilidade se espera que ocorra pela alienação desta 

participação até 31 de Dezembro de 2011. 

No que se refere ao passivo é de registar uma redução da dívida bancária do grupo no montante de 

3.307 milhares de euros espelhando a substituição de dívidas a instituições de crédito por 

contrapartida do aumento de fundos dos accionistas e o bom desempenho a nível do cash-flow de 

algumas participadas. As dívidas a fornecedores registaram uma diminuição de 261 milhares de 

euros face ao valor registado em 31 de Dezembro de 2009. 

Em consonância com uma política de optimização da estrutura de financiamento do grupo, em 

2010, o Estado realizou um aumento de capital na SIMAB, no montante de 4.000 milhares de euros. 

As entradas de capital na SIMAB destinaram-se integralmente à realização de aumentos de capital 

nas suas participadas, com vista ao cumprimento das responsabilidades de curto prazo assumidas 

no âmbito dos financiamentos contraídos junto do Banco Europeu de Investimento.  

Os capitais próprios ascenderam a 55.687 milhares de euros, representando um aumento em 5.726 

milhares de euros (+12%) face ao período homólogo do ano anterior. Para esta evolução 

contribuíram: (i) a operação de aumento de capital registada em 2010; (ii) os resultados líquidos 

apurados no grupo; (iii) as correcções no capital próprio da MARL, SA, MARB, SA e MARF, SA 

relativas ao justo valor dos instrumentos financeiros de cobertura de risco de taxa de juro; (iv) a 

integração de subsídios ao investimento em resultados do período. 
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O cash flow das actividades operacionais registou uma variação negativa de 92 milhares de euros, 

atingindo 5.671 milhares de euros. O cash flow das actividades de investimento reduziu em cerca 

de 2.165 milhares de euros (-64%), sendo que, em 2009 inclui o investimento financeiro na MMF no 

montante de 2.500 milhares de euros.  

O desempenho operacional permitiu fazer face às necessidades financeiras decorrentes do 

investimento do grupo, que aliado aos apports de capital realizados pelo Estado permitiu ainda 

reduzir as necessidades de endividamento bancário. O cash flow das actividades de financiamento 

apresentou assim um valor negativo de 4.559 milhares de euros. 

 

DÍVIDA LIQUIDA 

Em função dos movimentos acima descritos, a dívida líquida do grupo SIMAB situava-se no final de 

2010, em 101.406 milhares de euros, sendo que cerca de 77% respeita à MARL, SA.  

A dívida consolidada da SIMAB apresentava, a 31 de Dezembro de 2010, a seguinte repartição por 

instrumentos: 

Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa un: milhares euros

Valor %

Fluxos de Caixa Operacionais 5.763,6 5.671,3 -92,3 -2%

Recebimentos Actividades Operacionais 19.291,1 18.237,5 -1.053,6 -5%

Pagamentos Actividades operacionais -13.527,5 -12.566,1 961,3 -7%

Fluxos de Caixa de Investimento -3.401,0 -1.236,2 2.164,8 -64%

Actividades de Financiamento -5.381,1 -4.559,4 821,7 -15%

Recebimentos Actividades Financiamento 17.660,0 8.859,4 -8.800,6 -50%

Pagamentos Actividades Financiamento -23.041,1 -13.418,8 9.622,3 -42%

Variação de Caixa e seus Equivalentes -3.018,5 -124,3 2.894,2 -96%

Caixa e seus Equivalentes no inicio período 3.747,7 1.337,6 -2.410,2 -64%

Efeito das diferenças de câmbio -4,4 -47,0 -42,6 962%

Caixa e seus equivalentes no fim período 724,8 1.166,3 441,4 61%

Variação
20102009
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No final de 2010 o custo médio ponderado da dívida (incluindo o impacto dos instrumentos 

financeiros derivados) era de 4,53%.  

 

Em termos de maturidade, a dívida consolidada do Grupo é composta por 15% de rubricas de curto 

prazo e por 85% relativos a médio e longo prazo. 

Todas as empresas do grupo SIMAB cumprem assim os limites máximos de acréscimo de 

endividamento definidos para 2010, nos termos do Despacho nº 510/10-SEFT, de 1 de Junho. 

 

GESTÃO DOS RISCOS FINANCEIROS 

As actividades das empresas do grupo SIMAB estão expostas a factores de risco financeiro que 

resultam da sua actividade, essencialmente, relacionados com a liquidez, com a taxa de juro 

decorrente do passivo financeiro.  

A política de financiamento e de gestão do risco de liquidez das empresas do grupo SIMAB é 

pautada pelos seguintes objectivos: 

� Assegurar um calendário de vencimento de dívida escalonado ao longo do tempo; 

� Ao nível da gestão do risco de liquidez, a adopção de uma política de manutenção das suas 

disponibilidades financeiras a um nível razoável e, simultaneamente, a garantia de que 

Estrutura da Dívida Financeira un: milhares euros

2007 2008 2009* 2010*

BEI 68.000 65.278 61.167 57.056

Empréstimos Bancários 18.949 18.647 6.516 8.202

Papel Comercial 20.000 20.000 20.000 22.300

Linhas Curto Prazo 14.618 18.346 18.120 14.965

Outros 170 88 56 50

Suprimentos 0 3.500 0 0

Total 121.738 125.858 105.860 102.572

Disponibilidades 4.328 3.905 1.338 1.166

Dívida Líquida 117.410 121.954 104.522 101.406

* Em 2009 e 2010, a MAC, SA passa a estar integrada nas contas consolidadas pelo valor da participação financeira

Consolidado

Endividamento Médio un: milhares euros

Grupo SIMAB 2007 2008 2009 2010

SIMAB - Soc. Instaladora de Mercados Abastecedores, SA 0 1.750 2.027 1.375

MARL- Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 89.250 90.472 86.039 79.507

MARF- Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 15.550 17.385 17.229 13.649

MARE - Mercado Abastecedor da Região de Évora,SA 1.508 1.035 1.009 1.087

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 6.900 6.481 5.958 5.433

MAC - Mercado Abastecedor da Região de Coimbra, SA 4.614 4.595 4.489 4.053

Custo Médio Financiamento 4,95% 5,49% 4,67% 4,53%
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eventuais défices de financiamento das actividades operacionais e de investimento estejam 

assegurados por contratos de financiamento de curto e de médio e longo prazo; 

� Alongar a maturidade média da dívida para a tornar mais consistente com os activos de 

longo prazo. 

Enquadrada no cumprimento dos objectivos anteriores, as empresas do grupo SIMAB procedem a 

um acompanhamento atento dos mercados de financiamento, seleccionando criteriosamente as 

alternativas mais eficientes. Destacam-se duas das mais importantes operações de financiamento 

que foram concretizadas pelo grupo: 

� As operações de financiamento contratadas com o Banco Europeu de Investimento para as 

empresas MARL, SA, MARF, SA e MARB, SA, em condições de maturidade, carência e taxas 

de juro bastante favoráveis, quando comparadas com as condições normalmente oferecidas 

no mercado financeiro pela banca comercial e de investimento; 

� Prosseguindo uma política de estabilização das linhas de financiamento, tendo em vista o 

reforço do peso relativo do passivo de médio e longo prazo, a MARL, SA concretizou, em 

Janeiro de 2007, um Programa de Emissão de Papel Comercial no valor de 20.000.000 

euros, o qual tem prazo de 5 anos e garantia de tomada firme. A contratação deste 

programa e a sua utilização permitiu à empresa adequar melhor a estrutura de capitais à 

maturidade dos seus activos; 

� Em 2010, a MARL, SA reestruturou uma linha caucionada no montante de 4.600 milhares de 

euros em: (i) Programa de Emissão de Papel Comercial no valor de 2.300 milhares de euros, o 

qual tem prazo de 5 anos e garantia de tomada firme, pelo que esta forma de financiamento se 

encontra classificada como exigível a médio prazo; (ii) empréstimo a cinco anos, no montante 

de 2.300 milhares de euros, com amortização de capital em 60 prestações mensais e sucessivas. 

Esta reestruturação permitiu à MARL adequar melhor a estrutura de capitais à maturidade dos 

seus activos e reduzir de forma muito significativa o valor negativo da sua tesouraria líquida, 

evidenciando uma melhoria na estabilidade financeira em 2010. 

O grupo está ainda exposto ao risco de crédito no âmbito da sua actividade operacional corrente. Este 

risco é minimizado através da recolha de informação financeira e qualitativa, prestada por entidades 

reconhecidas que fornecem informação, que permiteavaliar a viabilidade dos clientes no cumprimento 

das suas obrigações, visando a redução do risco de concessão de crédito. 

Encontrando-se a totalidade da dívida financeira contraída pelas empresas do grupo indexada a 

taxas de referência variáveis, estando por essa via expostas ao risco de taxa de juro, as empresas 

do grupo adoptam uma política de gestão de risco com o objectivo de reduzir a sua exposição aos 

riscos resultantes da variação de taxa de juro. Nesse sentido, são utilizados swaps de taxas de juro 
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como forma de protecção contra as variações dos fluxos de caixa futuros associados aos 

pagamentos de juros. Assim, na medida das expectativas da evolução das taxas de juro e da 

ocorrência de impactos indesejáveis, foram contratadas operações com instrumentos financeiros 

derivados, nomeadamente, swaps de taxa de juro, caps e floors, tendo como objectivo a cobertura 

de risco de taxa de juro, pretendendo-se assim cobrir ou anular variações negativas nos cash flows 

associados ao serviço da dívida. As empresas procuram o desenvolvimento de soluções para 

cobertura dos riscos identificados e nunca com o objectivo de trading, sem a existência de passivos 

subjacentes. Os instrumentos utilizados coincidem totalmente com as datas de pagamento de juros 

do empréstimo que lhes está indexado. Estes instrumentos são qualificados como instrumentos de 

cobertura em relações de cobertura de fluxos de caixa, pelo que são registados no balanço pelo seu 

justo valor. As variações de justo valor são registadas, por contrapartida de Capitais Próprios, de 

acordo com o NCRF 27. 

Todas as operações de gestão de risco financeiro que envolvam a utilização de instrumentos 

financeiros derivados são submetidas à aprovação prévia dos Conselhos de Administração das 

Sociedades Gestoras. 

Em 31 de Dezembro de 2010, no âmbito da gestão de risco de taxa de juro do seu passivo 

financeiro, o grupo tinha contratado diversos “swaps” em que recebe taxa fixa e paga taxa de juro 

variável. Os instrumentos financeiros de cobertura existentes em 31 de Dezembro de 2010, 

respeitam, fundamentalmente a "swaps" de taxa de juro (“cash flow hedges”) contraídas com o 

objectivo de cobertura do risco de taxa de juro de empréstimos no montante de 70.350.361 euros 

cujo justo valor líquido ascendia a -2.839.650 euros, como se segue: 
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MARL, SA 

 

MARB, SA 

 

MARF, SA 

 

Nos termos do Despacho nº 101/2009 SEFT de 30 de Janeiro, damos assim cumprimento à 

informação solicitada nos seguintes termos: 

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

21.527.778 € 15-Set-11

3,90% 

Ki=2,73%

Ko=5,00%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,90% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,90%

Se euribor3m < 2,73% --> empresa paga 3,90%

(267.864 €)

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

21.527.778 € 17-Mar-14

4,40% 

Ki=3,75% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,40% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,40%

Se euribor3m < 3,75% --> empresa paga 4,40%

(1.271.404 €)

Financiamento 

CTTExpresso

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Semestrais

Pagamentos 

Semestrais

6.767.028 € 24-Fev-13

3,90% 

Ki=2,90% 

Ko=5,00%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,90% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,90%

Se euribor3m < 2,90% --> empresa paga 3,90%

(296.974 €)

Revolving

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrias

10.000.000 € 23-Out-11

3,95%

Ki=2,85%

Ko=5%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,95% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,95%

Se euribor3m < 2,85% --> empresa paga 3,95%

(258.891 €)

Financiamento 

BEI

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

3.500.000 € 15-Mar-12

4,85% 

Ki=3,90% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,85% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,85%

Se euribor3m < 3,90% --> empresa paga 4,85%

(140.827 €)

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

10.500.000 € 15-Mar-12

4,85% 

Ki=3,90% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,85% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,85%

Se euribor3m < 3,90% --> empresa paga 4,85%

(603.690 €)
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De acordo com o Código das Sociedades Comerciais confirma-se: 

1. Não terem sido adquiridas ou alienadas acções próprias durante o exercício. (art.º66, n.º5 

d) e 325.º A, n.º1 do CSC); 

2. Não existirem negócios entre a empresa e os seus Administradores. (art.º66, n.º5 e) e 397.º 

do CSC); 

3. Os membros dos Órgãos de Administração e Fiscalização não são titulares de acções da 

empresa. (art.º447, n.º do C.S.C.); 

4. A sociedade não tem dívidas em mora à Segurança Social e demais entidades do Sector 

Público Estatal. 

 

S N N.A.

Preocedimentos adoptados em matéria de avaliação de risco e medidas de 

cobertura respectiva

Diversificação de instrumentos de financiamento x Aumento de capital 4.000.003 euros

Diversificação das modalidades de taxa de juro disponíveis x

Diversificação de entidades credoras x

BEI (53,7%); Millenniumbcp (22,4%); BES 

(8,2%); BPI (4%); CGD (2,7%); MG (4,7%); 

BANIF (4,3%); Santander (0,1%)

Contratação de instrumentos de gestão de cobertura de riscos em função das 

condições de mercado x

Adopção de politica activa de reforço de capitais permanentes

Consolidação passivo remunerado: transformação passivo Curto em M/L prazo, 

em condições favoráveis x

Contratação da operação que minimiza o custo financeiro (all-in-cost) da operação
x

Minimização da prestação de garantias reais x

Minimização de cláusulas restritivas (covenants) x

Medidas prosseguidas com vista à optimização da estrutura financeira da empresa

Adopção de política que minimize afectação de capitais alheios à cobertura 

financeira dos investimentos 
x

Opção pelos investimentos com comprovada rendibilidade social/empresarial, 

beneficiam de FC e de CP
x

Utilização de auto financiamento e de receitas de desinvestimento x

Inclusão nos R&C 

Descrição da evolução tx média anual de financiamento nos últimos 5 anos x

Juros suportados anualmente com o passivo remunerado e outros encargos nos 

últimos 5 anos x

Análise de eficiência da política de financiamento e do uso de instrumentos de 

gestão de risco financeiro x

Reflexão nas DF 2010 do efeito das variações do justo valor dos contratos de swap 

em carteira x

Gestão de Risco Financeiro - Despacho n.º 101/09-SETF, de 30-01
CUMPRIDO

Descrição

tesouraria no MARL, SA em Programa de 

Emissão de papel Comercial, no montante 

de 2.300.000€, com maturidade de 5 anos 

e redução de custo all-in  em 12 b.p.

9. DECLARAÇÕES E MENÇÕES OBRIGATÓRIAS 
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À data de elaboração deste relatório ocorreram os seguintes factos: 

Em 14 de Março de 2011, foi realizado um aumento de capital na SIMAB, SA pelo seu accionista 

Estado, no montante de 1.700.000 euros, dando continuidade ao processo de recapitalização do 

grupo. 

Na sequência do referido no parágrafo anterior, com referência ao aumento de capital deliberado 

em 2010 em Assembleia Geral da MARL, SA, no valor de 8.698.518,10 euros, em 15 de Março de 

2011, foi realizado o montante de 1.739.706,80 euros, que permitiu a esta sociedade cumprir o 

plano pagamento da uma prestação de capital e juros relativamente ao financiamento do Banco 

Europeu de Investimento.  

No âmbito do contencioso que decorria com o Gestor do Programa Operacional da Região Norte e 

com o Coordenador Sectorial da Direcção Regional de Economia do Norte, o Tribunal Administrativo 

e Fiscal de Braga proferiu decisão favorável à MARB, SA em 11 de Março de 2011, que liberta esta 

sociedade da contingência de reembolsar subvenções recebidas no montante de 1.015.370,19 

euros, relativas ao projecto de construção do Mercado. Na sequência desta decisão, foi levantada a 

exigência de prestação de garantia para suspensão daquele processo, no valor de 1.355.914,22 

euros, que se encontrava em fase de negociação entre a SIMAB e a Administração Fiscal, no âmbito 

da oposição a esta execução fiscal, sob a forma de penhor de parte das acções que a primeira 

detém na MARB, SA. 

Em 1 de Março de 2011, foi assinado Contrato de Promessa de Compra e Venda e Penhor de Acções, 

com vista à alienação das acções que a SIMAB detém na MAC, SA e que corresponde a 58,63% do 

capital social desta sociedade, sendo que a SIMAB já recebeu o montante de 697.500 euros a título 

de sinal. 

 

 

Os Resultados Líquidos da SIMAB e do Grupo, integram a expressão dos Resultados Líquidos das 

participadas e evidenciam um percurso consecutivo de crescimento dos resultados. O Grupo SIMAB 

apresenta, este ano, e pela primeira vez na sua história, um Resultado Consolidado Líquido 

positivo. 

10. FACTOS SUBSEQUENTES 

11. RESULTADO LÍQUIDO E PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS 
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O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido, apurado no exercício de 2010 no 

valor de 586.261,66 euros, seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados. 

 

 

Se lermos apenas o Capítulo 2 do Relatório, referente ao Enquadramento Macro Económico externo 

à actividade do grupo SIMAB, poderíamos assumir impossível o exercício de perspectivar o futuro. 

Não cremos que assim seja. 

Embora naturalmente dependente do risco do sucesso dos nossos clientes (mas quem não estará?), 

o resultado e os níveis de performance obtidos pelo grupo de empresas SIMAB torna-se um forte 

garantia de solidez futura e da normal continuidade das operações. 

As medidas de austeridade aprovadas em sede de Orçamento de Estado para 2011, foram 

corporizadas num novo plano de redução de custos que, conjuntamente com o Orçamento e plano 

de actividades para 2011, traduzirão um corte nos vencimentos de alguns colaboradores e a 

redução do montante das prestações de serviço mais significativas. Estima-se que o impacto destas 

medidas possa alcançar, ou mesmo superar, os 15% definidos como meta pela tutela financeira.  

O esforço que desenvolvemos com todos os prestadores de serviços, na procura de ainda mais 

eficiência na utilização de recursos humanos e técnicos, permitiu a renegociação de contratos com 

reduções importantes, prevendo-se a não existência de qualquer impacto no nível de serviço 

prestado. 

O aumento da inovação e eficiência nos sistemas de distribuição de água e electricidade e a melhor 

utilização destes recursos, a par com a melhoria da eficiência nos circuitos de recolha e 

tratamento de resíduos sólidos são críticos para complementar a gestão de todas as equipas, 

contratos e serviços de que depende a melhor organização dos nossos empreendimentos.  

Para além disso, no plano nacional e após a redução dos seus efectivos a um conjunto de 

colaboradores que garantem a gestão centralizada dos serviços partilháveis, a SIMAB equilibrará a 

sua actividade e respectivos resultados com a garantia oferecida pela contratualização destes 

serviços com cada uma das participadas, concluída já no primeiro mês de 2011. Ainda neste plano, 

são importantes na futura consolidação do passivo para patamares sustentáveis, as alternativas que 

encontrámos com a tutela à concretização do plano de recapitalização, e que poderão passar pela 

alienação da participação social da SIMAB na MAC, SA e pela venda de activos não afectos á 

actividade, como o terreno da SIMAB no Concelho da Moita ou o terreno da MARF em Faro (este 

13. PERSPECTIVAS FUTURAS 
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último já com contrato promessa assinado, projecto comercial aprovado ao nível da CCDR Algarve e 

projectos de arquitectura aprovados pelo Município). 

No plano internacional, e embora tenha sido um ano de actividade quase nula nos principais 

mercados alvo (o de Angola e Moçambique), ficamos com uma certeza de que os responsáveis de 

ambos os países contam com a SIMAB para o desenvolvimento dos seus empreendimentos, embora 

condicionada a um processo de decisão moroso, complicado, sem o sentido da oportunidade e, 

portanto, incerto. Podemos, em 2011, assumir que a operação na Venezuela terá poucas 

probabilidades de ser retomada no curto prazo. 

Com a permanente ameaça da subida das taxas de juro e spreads dos empréstimos contraídos junto 

da banca nacional, associados a uma ainda deficiente estrutura de capitais e, portanto, uma ainda 

débil solidez financeira, o grupo encara o futuro com a expectativa de que a sua actividade 

operacional possa suportar estes desafios, desde que associada ao esforço que o accionista tem 

realizado em garantir o cumprimento do plano de recapitalização. Os 15 Milhões de euros que 

ainda consideramos indispensáveis para a concretização de um projecto empresarial de verdadeiro 

sucesso são, hoje, a chave mestra para um futuro com tudo em aberto. 

Tudo visto, restará subentender que, sem a conclusão do esforço final de recapitalização, que tal 

com entidades externas como a banca, o BEI, a Inspecção Geral de Finanças e o Fiscal Único da 

sociedade já fizeram, também reiteramos e recomendamos expressamente, apenas restará a 

decisão de privatizar a empresa. 

E essa decisão compete ao accionista… 

 

 

 
 
O Conselho de Administração quer, a terminar, agradecer com um firme reconhecimento: 

� A confiança do Accionista e dos seus mais directos interlocutores na Secretaria de Estado 

do Tesouro e Finanças, Secretaria de Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor 

e na Direcção Geral do Tesouro e Finanças; 

� A dedicação dos Órgãos Sociais, nomeadamente do Sr. Presidente da Assembleia Geral, Dr. 

Mário Carrega, e ao Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas, Dr. António Borges; 

� O apoio das Instituições de Crédito; 

� A disponibilidade dos Fornecedores e, acima de tudo,  

14. REFERÊNCIAS FINAIS 
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� O empenho dos seus Colaboradores, que tem permitido dar resposta a todos os desafios a 

que nos propusemos. 

O presente Relatório e Contas é assinado pelos administradores em funções, nos termos do art. 65º, 

nº 4, do Código das Sociedades Comerciais.  

 

 

S. Julião do Tojal, 4 de Maio de 2011 

 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

 

 

Rui Serodio 

 

 

José Cid Proença 

 

 

Helder Oliveira 

 



DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

INDIVIDUAIS



un: Euros

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE

        Activos Fixos Tangíveis 9 16.076,89 34.043,43

        Propriedades de Investimento 80.655,62 80.655,62

        Activos Intangíveis 8 2.351,06 8.571,86

        Participações Financeiras - MEP 6 48.749.280,38 39.146.545,70

        Outros Activos Financeiros 6 2.225.000,00 700.000,00

ACTIVO CORRENTE

        Clientes 15 1.218.555,10 1.076.560,96

        Estado e Outros Entes Públicos 14, 17 75.809,15 85.660,09

        Outras Contas a Receber 15 294.782,94 286.224,39

        Diferimentos 16 12.547,11 27.984,40

        Activos não correntes detidos para venda 10 2.646.363,26 0,00

        Caixa e Depósitos Bancários 4 87.477,79 208.242,00

Total do Activo 55.408.899,30 41.654.488,45
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

        Capital Realizado 15 25.145.887,44 21.145.883,48

        Reservas Legais 64.722,92 64.722,92

        Resultados Transitados -4.721.497,55 -3.277.315,28

        Ajustamentos em activos financeiros 25.971.987,37 24.414.464,49

BALANÇO Individual em 31 de Dezembro de 2010

RUBRICAS Notas
EXERCÍCIOS

2010 2009

        Ajustamentos em activos financeiros 25.971.987,37 24.414.464,49

        Outras variações no capital próprio 4.427,66 4.427,66

        Resultado líquido do Período 586.261,66 -1.543.945,26

Total Capital Próprio 47.051.789,50 40.808.238,01
PASSIVO

PASSIVO CORRENTE

        Fornecedores 15 49.419,66 53.164,22

        Estado e Outros Entes Públicos 17 54.321,19 82.323,96

        Financiamentos Obtidos 26 2.013.163,97 352.656,90

        Outras contas a pagar 15 6.228.444,98 358.105,36

        Diferimentos 16 11.760,00 0,00

Total do Passivo 8.357.109,80 846.250,44
Total do Capital Próprio e do Passivo 55.408.899,30 41.654.488,45

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira



un: Euros

Dezembro 2010 Dezembro 2009

Vendas e Serviços Prestados 18 670.678,09 668.088,73

Fornecimentos e serviços externos 19 385.410,31 528.365,73

Gastos com o pessoal 6, 20 996.199,82 1.510.189,86

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 5, 10 -35.607,71 373,49

Outros Rendimentos e Ganhos 21 1.789.658,19 2.941.336,04

Outros Gastos e Perdas 22 501.775,32 3.089.196,60

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 612.558,54 -1.518.700,91

Gastos/Reversões depreciação e amortização 23 23.838,54 28.911,08

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 588.720,00 -1.547.611,99

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 24 56.184,03 151.310,65

Juros e Gastos Similares Suportados 25 51.327,87 137.958,79

Resultados antes de impostos 593.576,16 -1.534.260,13

Imposto sobre o rendimento do exercício 14 7.314,50 9.685,13

Resultado líquido do exercício 586.261,66 -1.543.945,26

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
EXERCÍCIOS

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira



un: euros

Capital realizado
Reservas 
legais

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Outras 
variações no 

capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total

1 50.508.899,76 64.722,92 (42.985.959,15) 8.223.735,01 1.741,61 (626.803,31) 15.186.336,84 15.186.336,84

Primeira adopção de novo referencial contabilístico (2.510.978,72) 16.190.729,48 2.686,05 284.237,82 13.966.674,63 13.966.674,63

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2008 (766.333,21) 626.803,31 (139.529,90) (139.529,90)

2 0,00 0,00 (3.277.311,93) 16.190.729,48 2.686,05 911.041,13 13.827.144,73 13.827.144,73
3 (1.828.183,08) (1.828.183,08) (1.828.183,08)

4=2+3 (3.277.311,93) (917.141,95) 11.998.961,65 11.998.961,65

Realizações de capital 13.622.939,52 13.622.939,52 13.622.939,52
Outras operações (42.985.955,80) 42.985.955,80 0,00 0,00

5 (29.363.016,28) 0,00 42.985.955,80 0,00 0,00 0,00 13.622.939,52 13.622.939,52
6=1+2+3+5 21.145.883,48 64.722,92 (3.277.315,28) 24.414.464,49 4.427,66 (1.543.945,26) 40.808.238,01 40.808.238,01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Capital realizado
Reservas 
legais

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em activos 
financeiros

Outras 
variações no 

capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total

6 21.145.883,48 64.722,92 (3.277.315,28) 24.414.464,49 4.427,66 (1.543.945,26) 40.808.238,01 40.808.238,01

Demonstração das alterações no Capital Próprio dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2009

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2010

DESCRIÇÃO

Demonstração das alterações no Capital Próprio dos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2009

DESCRIÇÃO

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

Total do Capital 
Próprio

Total do Capital 
Próprio

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009

6 21.145.883,48 64.722,92 (3.277.315,28) 24.414.464,49 4.427,66 (1.543.945,26) 40.808.238,01 40.808.238,01
0,00

Primeira adopção de novo referencial contabilístico 133.470,29 133.470,29 133.470,29

Resultados Realizados de subsidiárias e participadas (33.707,30) 1.557.522,88 1.523.815,58 1.523.815,58
Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009 (1.543.945,26) 1.543.945,26 0,00 0,00

7 0,00 0,00 (1.444.182,27) 1.557.522,88 0,00 1.543.945,26 1.657.285,87 1.657.285,87
8 586.261,66 586.261,66 586.261,66

9=7+8 0,00 0,00 (1.444.182,27) 1.557.522,88 0,00 2.130.206,92 2.243.547,53 2.243.547,53

Realizações de capital 10 4.000.003,96 4.000.003,96 4.000.003,96
11=6+7+8+10 25.145.887,44 64.722,92 (4.721.497,55) 25.971.987,37 4.427,66 586.261,66 47.051.789,50 47.051.789,50

(108.679,14)

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio
Graça Maria Tavares Reis

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

S. Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO
RESULTADO INTEGRAL

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2010
ALTERAÇÕES NO PERÍODO

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO



Notas 2010 2009
Actividades Operacionais:

11001/3 Recebimentos de clientes 932.917,13 1.300.781,95 

## Pagamentos a fornecedores -894.285,31 -575.492,00 

## Pagamentos ao pessoal -690.019,17 -1.394.714,98 

Fluxos gerados pelas operações -651.387,35 -669.425,03 

## (Pagamentos)/recebimentos de IRC 55.974,62 34.120,15 

11015 Outros recebimentos/(pagamentos) operacionais -79.712,92 -59.970,16 

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinários -675.125,65 -695.275,04 

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais 1 -675.125,65 -695.275,04 

Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 0,00 229.740,04 

## Juros e Rendimentos Similares similares 46.975,78 31.931,87 

Aplicações financeiras 0,00 178,78 

Dividendos 33.707,30 61.915,80 

Pagamentos respeitantes a:
## Investimentos financeiros -5.069.836,71 -10.077.801,92 

2201/2 Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso -30.891,09 -13.292,40 

Fluxos de Caixa das Actividades de investimento 2 -5.020.044,72 -9.767.327,83 

Actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
## Financiamentos Obtidos 1.660.507,07 2.752.656,90 

## Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 4.000.003,96 9.999.997,64 

Pagamentos respeitantes a:
## Financiamentos obtidos 0,00 -2.400.000,00 

MAPA DE VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRECTO) em 31 de Dezembro 

## Financiamentos obtidos 0,00 -2.400.000,00 

## Juros e Gastos similares -39.069,62 -22.561,28 

Fluxos das Actividades de Financiamento 3 5.621.441,41 10.330.093,26 

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 -73.728,96 -132.509,61 
Caixa e seus Equivalentes no início do período 4 208.242,00 345.179,26 
Efeito das diferenças de câmbio -47.035,25 -4.427,67 
Caixa e seus Equivalentes no fim do período 4 87.477,79 208.241,98

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira
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SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA 

 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS PARA O PERÍODO FINDO 

A 31 DEZEMBRO DE 2010 

(Valores expressos em EUROS) 

 

  

1. ACTIVIDADE 

A SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A. foi constituída pelo Decreto-Lei nº 

93/93 de 24 de Março de 1993, tendo iniciado nessa data a sua actividade. 

Tem por objecto social a promoção, construção, instalação, exploração e gestão, directa ou indirecta, 

de mercados destinados ao comércio por grosso de produtos alimentares e não alimentares, bem como a 

prossecução de outras actividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão de participações 

sociais e a organização e gestão de serviços nos seguintes domínios: 

� Organização de soluções institucionais para a criação de infra-estruturas de logística; 

� Estudos de mercado e de organização dos circuitos de distribuição; 

� Estudos de concepção e dimensionamento de mercados abastecedores grossistas e de mercados 

retalhistas; 

� Estudos de viabilidade económica e financeira; 

� Estudos de organização, funcionamento e promoção de mercados abastecedores grossistas e 

retalhistas; 

� Organização de dossiers de financiamento para os investimentos que promove e em que 

intervém, junto de instituições nacionais e internacionais; 

� Projectos de Arquitectura, Engenharia e coordenação de obras. 

A SIMAB, S.A. tem a sua sede no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, NAC, Piso 2 Lugar do 

Quintanilho, S. Julião do Tojal, onde desenvolve a sua actividade. 

A empresa é detida exclusivamente pelo Estado Português, seu único accionista. 
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2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 158/2009 de 13 de Julho, no quadro das disposições em vigor em Portugal, de acordo 

com o Decreto-Lei nº 15/2009, e de acordo com a estrutura conceptual (EC), modelos das demonstrações 

financeiras, código de contas, NCRF e normas interpretativas, consignadas respectivamente, no Aviso 

15652/2009, Portarias 986/2009 e 1011/2009, Avisos 15655/2009 e 15653/2009, de Setembro de 2009.  

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo 

do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; as Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo 

IASB e respectivas interpretações SIC-IFRIC. 

 

Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) 

Até 31 de Dezembro de 2009, a SIMAB elaborou, aprovou e publicou, para efeitos do cumprimento da 

legislação comercial vigente, demonstrações financeiras de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade. 

Em 31 de Dezembro de 2010, a preparação destas demonstrações financeiras foi efectuada de acordo 

com o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”). O exercício de 2009, apresentado para efeitos 

comparativos, foi reexpresso de forma a estar de acordo com o SNC. Os ajustamentos de transição, com 

efeitos a 1 de Janeiro de 2009, foram efectuados de acordo com a NCRF 3 – Adopção pela primeira vez 

das normas contabilísticas e de relato financeiro e foram registados em resultados transitados, conforme 

estabelecido pela NCRF 3. 

As principais diferenças de políticas contabilísticas são as seguintes: 

� A SIMAB adoptou o valor de custo como critério valorimétrico dos seus activos fixos tangíveis; 

� Foram efectuadas algumas reclassificações de activos fixos tangíveis para intangíveis, consoante o 

nível de identificabilidade dos itens em causa; 

� Foram efectuadas reclassificações de activos fixos tangíveis para propriedades de investimento 

(conceito novo em SNC); 

� Reclassificação dos custos e proveitos financeiros decorrentes da aplicação do método de 

equivalência patrimonial para custos operacionais; 

� O SNC não contempla a existência de resultados extraordinários. 
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Os efeitos, no Balanço em 1 de Janeiro de 2009, da conversão das demonstrações financeiras preparadas 

de acordo com o POC para as demonstrações financeiras reexpressas, em conformidade com o SNC em 

vigor a 1 de Janeiro de 2010, detalham-se da seguinte forma: 

POC
Ajustamentos e 

reclassificações
SNC

Activos fixos tangíveis 42.298,19 (12.222,04) 30.076,15

Propriedades de Investimento 80.655,62 0,00 80.655,62

Activos intangíveis 0,00 12.222,04 12.222,04

Participações Financeiras - MEP 12.030.393,52 20.705.355,40 32.735.748,92

Emprestimos concedidos 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00

Total do activo não corrente 16.913.347,33 20.705.355,40 37.618.702,73

Clientes 1.238.972,90 0,00 1.238.972,90

Estado e outros entes públicos 69.225,51 0,00 69.225,51

Outras contas a receber 2.215,20 573.487,76 575.702,96

Diferimentos 653.739,79 (573.487,76) 80.252,03

Caixa e depósitos bancários 345.179,26 0,00 345.179,26

Total do activo corrente 2.309.332,66 0,00 2.309.332,66

19.222.679,99 20.705.355,40 39.928.035,39

Capital realizado 50.508.899,76 0,00 50.508.899,76

Resultados transitados (42.985.959,15) (2.510.978,72) (45.496.937,87)

Reservas legais 64.722,92 0,00 64.722,92

Ajustamentos em Activos Financeiros 8.223.735,01 23.216.334,12 31.440.069,13

Outras variações no capital próprio 1.741,61 0,00 1.741,61

Resultado líquido do período (626.803,31) 0,00 (626.803,31)

15.186.336,84 20.705.355,40 35.891.692,24

Fornecedores 137.684,02 0,00 137.684,02

Estado e outros entes públicos 61.075,93 0,00 61.075,93

 Accionistas/Sócios 3.500.000,00 (3.500.000,00) 0,00

Financiamentos obtidos 0,00 3.500.000,00 3.500.000,00

Outras contas a pagar 48.690,44 256.592,76 305.283,20

Diferimentos 288.892,76 (256.592,76) 32.300,00

Total do passivo corrente 4.036.343,15 0,00 4.036.343,15

4.036.343,15 0,00 4.036.343,15

19.222.679,99 20.705.355,40 39.928.035,39

01-01-2009

Activo não corrente

RUBRICAS

ACTIVO

Activo corrente

Passivo não corrente

Total do Capital Próprio e do Passivo

CAPITAL PRÓPRIO

Total do Capital Próprio

Total do ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

PASSIVO

Total do Passivo
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Nota: O balanço POC, em 1 de Janeiro de 2009, encontra-se ajustado (i) pelo efeito de reclassificações 

para que a natureza das rubricas seja comparável com o balanço em SNC.  

A reconciliação entre o capital próprio de acordo com o POC e o SNC, em 1 de Janeiro de 2009, bem 

como a reconciliação do resultado líquido findo em 31 de Dezembro de 2009, são como segue: 

C apital so cial R eservas
R esultado s 

transitado s

Outras 

co mpo nentes do  

capital pró prio

50.508.899,76 64.722,92 (42.985.959,15) 8.225.476,62 15.813.140,15

… 0,00

… 0,00

0,00

(2.510.978,72) 23.216.334,12 20.705.355,40

D epreciáveis 0,00 0,00

N ão  depreciáveis 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

50.508.899,76 64.722 ,92 (45.496.937,87) 31.441.810,74 36.518.495,55

C apital pró prio

T o tal do  capital 

pró prio

A lteraçõ es  às 

po lí t icas 

co ntabilí st icas
P ass ivo  po r impo sto s diferido s

A ct ivo s po r impo sto s diferido s

C o ntrato s SWA P

P o sição  em 01-01-2009 de aco rdo  co m o  P OC

Subsí dio  ao  

Invest imento

R eco nc iliação , repo rtada a 01-01-2009, entre ( i)  o  

capita l pró prio  relatado  segundo  o  P OC  e ( ii)  o  

capital pró prio  segundo  o  SN C

P o sição  em 01-01-2009 de aco rdo  co m o  SN C

C o rrecçõ es de erro s  co met ido s  

segundo  o  anterio r referenc ial 

co ntabilí st ico

T ransf. ent re co ntas

SN C  -  A do pção  pela  1ª vez 

 

R esultado  

liquido  de 2009
C apital so cial R eservas

R esultado s  

transitado s

Outras co mpo nentes 

do  capita l pró prio

(1.828.183,08) 21.145.883,48 64.722,92 (766.336,56) 3.821.926,49 22 .438.013 ,25

… 0,00

… 0,00

0 ,00

284.237,82 (2.510.978,72) 20.498.183,60 18 .271.442 ,70

D epreciáveis 0,00 0 ,00

N ão  deprec iáveis 0,00 0 ,00

0,00 0 ,00

… 0,00

… 0,00

(1.543.945 ,26) 21.145 .883,48 64 .722,92 (3.277.315 ,28) 24 .320 .110,09 40.709.455 ,95

C apita l pró prio

T o ta l do  capital pró prio

P ass ivo  po r impo sto s diferido s

T ransf . entre co ntas

SN C  -  A do pção  pe la  1ª vez 

R eco nciliação , repo rtada a 31-12-2009 , entre ( i)  o  

capital pró prio  relatado  segundo  o  P OC  e ( ii)  o  

capital pró prio  segundo  o  SN C , incluindo  

reco nciliação  ent re ( iii)  o  resultado  re la tado  

segundo  o  P OC , e ( iv )  o  resultado  segundo  o  SN C  

relat ivo  ao  mesmo  perí o do

P o sição  em 31-12-2009 de  aco rdo  co m o  SN C

P o sição  em 31-12-2009 de  aco rdo  co m o  P OC

A lteraçõ es às 

po lí t icas  

co ntabilí s t icas

C o rrecçõ es de  erro s co metido s 

segundo  o  anterio r re ferencial 

co ntabilí s t ico

R eco nhec imento  o u reversão  de 

perdas  po r imparidade

Subsí dio  ao  

Investimento
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Decorrente dos ajustamentos indicados, a demonstração dos resultados do período findo em 31 de 

Dezembro de 2009, reexpressa de acordo com o SNC, é como segue: 

P OC
A justamento s e  

reclassif icaçõ es
SN C

Vendas e serviços prestados + 668.088,73 0,00 668.088,73

Fornecimentos e serviços externos - (528.262,77) (102,96) (528.365,73)

Gastos com pessoal - (1.510.189,86) 0,00 (1.510.189,86)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) -/+ (52.700,00) 0,00 (52.700,00)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 

(perdas/reversões)
-/+ 52.326,51 52.326,51

Outros rendimentos e ganhos + 268.594,45 2.672.741,59 2.941.336,04

Outros gastos e perdas - (2.544.891,74) (544.304,86) (3.089.196,60)

= (3.699.361,19) 2.180.660,28 (1.518.700,91)

Gastos/reversões de depreciação e de amortização -/+ (28.911,08) 0,00 (28.911,08)

= (3.728.272,27) 2.180.660,28 (1.547.611,99)

Juros e rendimentos similares obtidos + 2.246.509,23 (2.095.198,58) 151.310,65

Juros e gastos similares suportados - (336.734,91) 198.776,12 (137.958,79)

= (1.818.497,95) 284.237,82 (1.534.260,13)

Imposto sobre rendimento do período -/+ (9.685,13) 0,00 (9.685,13)

= (1.828.183,08) 284.237,82 (1.543.945,26)

R EN D IM EN T OS E GA ST OS

31-12-2009

Resultado antes de deprec iações, gastos de financiamento e 

impostos

Resultado operac ional (antes de gastos de financiamento e 

impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado liquido do período
 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras anexas são 

as seguintes: 

3.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos da empresa, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data 

da elaboração das demonstrações financeiras. 

3.2. Activos fixos tangíveis 

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para o SNC) encontram-

se registados ao custo considerado, que corresponde ao seu custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações acumuladas. 
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Os activos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de aquisição, o 

qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para 

colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser 

utilizado, pelo método da linha recta, em duodécimos e em conformidade com o período de vida útil 

estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Descrição Anos de vida útil

Equipamento administrativ o 3 a 10

Outras activ os fix os tangiv eis 4 a 10  

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são susceptíveis de gerar 

benefícios económicos futuros são registadas como gastos no período em que são incorridas. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada do activo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre a alienação. 

3.3. Activos fixos intangíveis 

Os activos intangíveis são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas. As amortizações são reconhecidas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, 

durante a vida útil estimada dos activos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários 

activos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. 

3.4. Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem, terrenos detidos pela empresa para uso futuro indeter-

minado e não se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins admi-

nistrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios, e são registados ao custo, deduzido de depre-

ciações e perdas de imparidade acumuladas. 

Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente, 

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como um gasto no 

exercício a que se referem. 

3.5. Investimentos em subsidiárias e associadas 

Os investimentos em subsidiárias, entidades conjuntamente controladas e associadas são registados pelo 

método da equivalência patrimonial. De acordo com o método da equivalência patrimonial, as 

participações financeiras são registadas inicialmente pelo seu custo de aquisição e posteriormente 

ajustadas em função das alterações verificadas, após a aquisição, na quota-parte da empresa nos activos 
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líquidos das correspondentes entidades. Os resultados da empresa incluem a parte que lhe corresponde 

nos resultados dessas entidades. 

Os investimentos disponíveis para venda são classificados como Activos não correntes. 

3.6. Activos não correntes detidos para venda 

Os activos não correntes são classificados como detidos para venda quando a sua quantia escriturada for 

essencialmente recuperada através de uma venda e não através do seu uso continuado. Considera-se que 

esta condição se verifica apenas quando a venda é altamente provável e o activo não corrente está 

disponível para venda imediata nas suas condições presentes. 

A correspondente venda deve estar concluída num período inferior a 12 meses da data de balanço. 

Os activos não correntes classificados como detidos para venda são mensurados ao menor de entre a sua 

quantia escriturada antes da classificação e o seu justo valor menos os custos para vender. 

3.7. Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

Os ganhos relativos às prestações de serviços incluem: 

� Prestações de serviço de gestão das empresas participadas; 

� Prestações de serviços de Arquitectura, Engenharia e coordenação de obras. 

Os ganhos relativos aos outros rendimentos e ganhos incluem, entre outros: 

� A remuneração pelo desempenho de cargos sociais nas empresas participadas; 

� Os ganhos provenientes da contabilização pelo método de equivalência patrimonial dos 

resultados líquidos positivos das empresas participadas. 

3.8. Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente 

todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações 

são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não 

da forma do contrato. 

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e o 

valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são 

repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de 

juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o 

período da locação. 
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As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 

3.9. Transacções e saldos em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transacções. Em 

cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira 

são actualizadas às taxas de câmbio dessa data.  

As diferenças de câmbio resultantes das actualizações atrás referidas são registadas em resultados do 

período em que são geradas. 

3.10. Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. 

3.11. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os 

impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se relacionam com 

itens registados directamente no capital próprio. Nestes casos os impostos correntes e os impostos 

diferidos são igualmente registados no capital próprio. 

A SIMAB não apresenta lucro tributável uma vez que este difere do resultado contabilístico. O 

lucro/prejuízo fiscal exclui diversos rendimentos e gastos que não são reconhecidos fiscalmente ou que  

apenas serão dedutíveis ou tributáveis em exercícios futuros, nomeadamente os decorrentes do 

reconhecimento dos resultados das participadas pela aplicação do método de equivalência patrimonial. 

O resultado tributável exclui ainda gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias 

tributáveis. São reconhecidos activos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, 

porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros 

fiscais futuros suficientes para utilizar esses activos por impostos diferidos. Em cada data de relato é 

efectuada uma revisão desses activos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das 

expectativas quanto à sua utilização futura. 

Da revisão efectuada não resultou expectativa fiável de lucros futuros, razão pela qual não foram 

contabilizados activos por impostos diferidos para os prejuízos fiscais da empresa. 

3.12. Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando a empresa tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, sendo provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra 

uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. 
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O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 

dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa, é determinada, tendo em 

consideração os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa 

data. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando 

for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

3.13. Financiamentos obtidos 

Os financiamentos obtidos, são apresentados no Passivo corrente, valorizados ao custo.  

3.14. Activos e passivos financeiros 

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

Clientes e dívidas de terceiros 

As dívidas de "Clientes" e as "Outras dívidas de terceiros" são registadas pelo seu valor nominal e 

apresentadas no balanço deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Perdas 

por imparidade em contas a receber”, por forma reflectir o seu valor realizável líquido. As perdas de 

imparidade correspondem à diferença entre a quantia inicialmente registada e o seu valor recuperável, 

sendo este o valor presente dos “cash-flows” esperados, descontados à taxa efectiva, as quais são 

reconhecidas na demonstração dos resultados do período em que são estimadas. Estas rubricas, quando 

correntes, não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto.  

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. Para tal, a SIMAB, SA tem em consideração informação de mercado que demonstre que:  

i) a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;  

ii) se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;  

iii) se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira. 

Caixa e equivalentes a caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, 

depósitos à ordem e a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 3 meses, e que 

possam ser imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 
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Fornecedores e outros credores 

Os saldos de fornecedores e outros credores são registados pelo seu valor nominal, na medida em que se 

tratam de valores a pagar de curto prazo, pelo que o impacto que resulta da aplicação do custo 

amortizado 

Contas a pagar 

As contas a pagar encontram-se registadas pelo seu valor nominal, descontado de eventuais juros 

calculados e reconhecidos de acordo com o método da taxa de juro efectiva. 

3.15.  Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.  

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 

existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim 

como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 

períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, 

não foram consideradas nessas estimativas.  

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados 

reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efectuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram os seguintes: 

(i) Activos fixos tangíveis  

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método da linha recta, a 

partir da data em que o activo se encontra disponível para utilização, utilizando-se as taxas que melhor 

reflectem a sua vida útil estimada.  

(ii) Registo de ajustamentos aos valores do activo e provisões 

 

3.16.  Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 
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3.17. Especialização dos exercícios 

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo 

qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são 

recebidas ou pagas. As diferenças entre as receitas e despesas geradas e os correspondentes montantes 

facturados são registadas nas rubricas de diferimentos. 

 

4. FLUXOS DE CAIXA 

A caixa e seus equivalentes incluem numerário, depósitos bancários e detalha-se como segue: 

2010-12-31 2009-12-31

Totais Totais

Numerário 15.939,79 2.745,74

Subtotais 15.939,79 2.745,74

Depósitos à ordem 71.538,00 26.367,12

Depósitos a prazo 179.129,14

Subtotais 71.538,00 205.496,26

87.477,79 208.242,00

Depósitos bancários

Totais

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

Caixa

 

 

5. POLITÍCAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.  

Com a introdução do Sistema de Normalização Contabilística pelo Decreto-Lei n.º 158/2009, a empresa 

adoptou pela primeira vez, em 2010, as Normas Contabilísticas e de Relato financeiro (NCRF), na 

preparação das suas demonstrações financeiras.  

No processo de transição do Plano Oficial de Contabilidade para as NCRF, a Empresa seguiu os requisitos 

previstos na NCRF 3 – Adopção pela primeira vez das normas contabilísticas e de relato financeiro, tendo 

a data de transição sido reportada a 1 de Janeiro de 2009, pelo que a informação referida àquela data e 

ao exercício de 2009, anteriormente apresentada de acordo com o POC, foi reexpressa para as NCRF 

para efeitos de comparativos. 

No caso em apreço, a SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A. teve que 

reexpressar os seus investimentos em filiais e associadas de acordo com as NCRF 15 - Investimentos em 

Subsidiárias e NCRF 13 - Interesses em Empreendimentos Conjuntos e Investimentos em Associadas, como 

se esse fosse o normativo utilizado no inicio da empresa. 

Apesar da valorização pelo método de equivalência patrimonial já ser prescrito pelo anterior normativo 

(Directriz Contabilística n.º 9/92, de 19 de Novembro), as participações sofreram um incremento pelo 
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facto da aplicação da NCRF 22 - Contabilização dos subsídios do governo e divulgação de apoios do 

Governo, indicar que os subsídios devem ser reconhecidos no capital próprio e não como um passivo, 

como acontecia com os PCGA anteriores. 

Tal facto, originou um aumento dos capitais próprios das participadas e como consequência um aumento 

do valor, via aplicação do método de equivalência patrimonial, das participações registadas em 

investimentos financeiros. 

No caso particular do MAC, S.A., isso originou para além do referido incremento do investimento 

financeiro, a necessidade de reconhecer uma perda de imparidade. O reconhecimento desta perda 

justifica-se pelo facto de existir um protocolo que eventualmente obriga a SIMAB – Sociedade Instaladora 

de Mercados Abastecedores, S.A. a alienar a sua participação naquela empresa tendo por referência a 

avaliação de uma entidade externa. 

Pareceu-nos então adequado usar um tratamento retrospectivo na contabilização da perda de 

imparidade (retroagi-la a 1 de Janeiro de 2009) visto que esta necessidade nasceu do aumento do valor 

da participação via aplicação do método de equivalência patrimonial ao aumento do capital próprio do 

MAC, S.A. originado pela diferença no tratamento dos subsídios. 

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010 continuou a ser aplicado o método de equivalência 

patrimonial, tendo sempre em conta os ajustamentos necessários de forma a respeitar a já referida 

avaliação. Nesse sentido foi registada a correspondente reversão de perdas por imparidade. 

À data de 31 de Dezembro de 2010, esta participação foi reclassificada, passando a figurar no balanço 

como Activos não Correntes detidos para Venda pois considera-se: 

• que a venda é  altamente provável; 

• que a participação está disponível para venda imediata nas suas condições presentes; 

• que a venda deve estar concluída no prazo de um ano a contar da data de balanço. 

 

6. PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de Dezembro de 2010, a SIMAB, SA detinha as seguintes participações em empresas associadas: 

Participações sociais 

Accionista N.º Acções Valor Nominal Valores %

MARB, S.A. 650.620 4,99 3.246.593,80 81,26%

MAC, SA 293.162 5,00 1.465.810,00 58,63%

MARL, S.A. 5.282.836 4,99 26.361.351,64 87,87%

MARÉ, S.A. 241.000 4,99 1.202.590,00 68,85%

MARF, S.A. 448.401 4,99 2.237.520,99 74,68%

Total 6.916.019 34.513.866,43  

As referidas participações encontram-se valorizadas e expressas no balanço pelo método da equivalência 

patrimonial. 
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6.1. Transacções e saldos com partes relacionadas: 

No decurso dos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009 os saldos e as 

transacções efectuadas com as empresas participadas são os seguintes: 

Descrição
Compras 

activos fixos

Serviços 

obtidos

Contas 

correntes a 

pagar *

Vendas de 

activos fixos

Serviços 

prestados

Juros 

recebidos

Contas 

correntes a 

receber *

Empréstimos 

cooncedidos

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 0,00 0,00 0,00 13.861,75 52.885,92 0,00 19.260,25 0,00

Mercado Abastecedor da Região de Coimbra, SA 0,00 0,00 0,00 15.000,00 35.200,01 0,00 6.936,67 0,00

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 0,00 80.447,04 0,00 2.245,94 256.069,39 0,00 38.280,78 0,00

MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA 0,00 0,00 0,00 739,00 72.764,68 10.747,70 28.444,54 445.000,00

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 0,00 0,00 0,00 710,00 64.909,16 45.348,50 52.966,87 1.780.000,00

Total 0,00 80.447,04 0,00 32.556,69 481.829,16 56.096,20 145.889,11 2.225.000,00

* Valores com IVA incluído

31-12-2010

 

Descrição
Compras 

activos fixos

Serviços 

obtidos

Contas 

correntes a 

pagar *

Vendas de 

activos fixos

Serviços 

prestados

Juros 

recebidos

Contas 

correntes a 

receber *

Empréstimos 

cooncedidos

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 10,00 0,00 12,00 0,00 33.355,37 7.224,59 15.639,59 0,00

Mercado Abastecedor da Região de Coimbra, SA 0,00 0,00 672,54 2.229,80 30.551,68 0,00 7.125,90 0,00

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 5.594,08 92.313,66 131,80 0,00 193.406,23 121.087,35 38.439,50 0,00

MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA 6,00 0,00 7,20 34.585,00 45.615,84 0,00 11.032,98 0,00

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 18,00 0,00 21,60 0,00 55.710,35 42.938,05 39.427,09 700.000,00

Total 5.628,08 92.313,66 845,14 36.814,80 358.639,47 171.249,99 111.665,06 700.000,00

31-12-2009

 

O empréstimo concedido à participada MARÉ, SA vence juros e será reembolsado durante cinco anos, em 

prestações mensais e sucessivas a partir de Maio de 2011, de acordo com a libertação do cash-flow do 

investimento que financiou. 

O empréstimo concedido à participada MARF, SA vence juros e será reembolsado com o encaixe 

proveniente da alienação do terreno. 

 

6.2.  Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 

de Dezembro de 2009, foram as seguintes: 

Descrição
Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Vencimentos 206.180,67 214.698,00

Subsidio de Férias 16.768,56 17.346,74

Subsidio de Natal 16.768,56 17.346,74

Senhas de Presença 679,08 679,08

Total 239.717,79 679,08 249.391,48 679,08

2010-12-31 2009-12-31
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7. HONORÁRIOS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Os honorários facturados pelo Revisor Oficial de Contas em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro 

de 2009, são detalhados conforme se segue: 

Totais Totais

Revisão legal das contas 11.124,00 11.124,00

Totais 11.124,00 11.124,00

Honorários facturados pelos 

revisores ofic iais de contas

2010-12-31 2009-12-31

 

 

8. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos activos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações 

acumuladas e perdas de imparidade foi como segue: 

Projectos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros 

Activos 

Intangíveis

Activos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo inicial 0,00 195.230,12 3.644,05 0,00 0,00 198.874,17

Ajustamentos de conversão 0,00

Aquisições 441,89 441,89

Alienações e abates 0,00

Saldo Final 0,00 195.672,01 3.644,05 0,00 0,00 199.316,06

Saldo inicial 0,00 186.658,26 3.644,05 0,00 190.302,31

Ajustamentos 0,00 0,00 0,00

Amortizações do exercício 0,00 6.662,69 0,00 0,00 6.662,69

Alienações e abates 0,00

Saldo Final 0,00 193.320,95 3.644,05 0,00 0,00 196.965,00

0,00 2.351,06 0,00 0,00 0,00 2.351,06

2010-12-31

Rubricas

Activos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Activos Liquidos  
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Despesas de 

Instalação

Projectos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros 

Activos 

Intangíveis

Activos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo em 1 Janeiro 2009 4.617,77 0,00 0,00 3.644,05 0,00 0,00 8.261,82

Ajustamentos de conversão (4.617,77) 190.037,12 0,00 185.419,35

Saldo em 1 Janeiro 2009 (ajustado) 0,00 0,00 190.037,12 3.644,05 0,00 0,00 193.681,17

Aquisições 5.193,00 5.193,00

Transferências e abates 0,00

Saldo Final 0,00 0,00 195.230,12 3.644,05 0,00 0,00 198.874,17

Saldo em 1 Janeiro 2009 4.617,77 0,00 3.644,05 0,00 0,00 8.261,82

Ajustamentos de conversão (4.617,77) 177.815,08 0,00 173.197,31

Saldo em 1 Janeiro 2009 (ajustado) 0,00 0,00 177.815,08 3.644,05 0,00 0,00 181.459,13

Amortizações do exercício 0,00 8.843,18 0,00 0,00 8.843,18

Transferências e abates 0,00

Saldo Final 0,00 0,00 186.658,26 3.644,05 0,00 0,00 190.302,31

0,00 0,00 8.571,86 0,00 0,00 0,00 8.571,86

Rubricas

Activos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Activos Liquidos

2009-12-31

 

A empresa procedeu à reclassificação dos programas de computadores para “Activos Intangíveis”, 

conforme preconiza o SNC, os quais na óptica do POC eram registados em “Activos Tangíveis” na rubrica 

de equipamento administrativo. 

Relativamente ao exercício de 2010, as amortizações do período, no montante de 6.662,69 Euros 

(8.843,18 Euros em 2009), foram registados na rubrica “Gastos de depreciação e amortização”. 

 

9. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 

T erreno s e 

recurso s 

naturais

Edif ic io s  e 

o utras  

co nstruç.

Equip. basico
Equipamento  

de transpo rte

Equip. 

administ .

Outro s 

act ivo s f ixo s 

tangí veis

A ct ivo s f ixo s 

tangí ve is em 

curso

T o ta l

Saldo inicial 0,00 0,00 2.961,18 14.041,84 334.886,96 61.591,47 0,00 413.481,45

Ajustamentos de conversão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 1.827,00 0,00 1.827,00

Transferencias 0,00 0,00

Reclassificação p/ Activos não 

correntes detidos para venda
0,00 0,00

Alienações e abates (2.961,18) (23.812,12) (4.711,40) (31.484,70)

Saldo  F ina l 0 ,00 0,00 0,00 14.041,84 312.901,84 56.880,07 0,00 383.823,75

Saldo inicial 0,00 0,00 407,79 14.041,84 304.347,78 60.640,61 0,00 379.438,02

Ajustamentos 0,00 0,00 (23.410,15) (5.049,07) (28.459,22)

Amortizações do exercício 0,00 0,00 0,00 0,00 16.136,34 1.039,51 0,00 17.175,85

Alienações e abates (407,79) (407,79)

Saldo  F ina l 0 ,00 0,00 0,00 14.041,84 297.073,97 56.631,05 0,00 367.746,86

0,00 0,00 0,00 0,00 15.827,87 249,02 0,00 16.076,89

2010-12-31

R ubricas

A ct ivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A ct ivo s Liquido s  



 
 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Página 16 de 28 

 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os movimentos mais relevantes ocorridos nas 

rubricas dos Activos Fixos Tangíveis foram os seguintes: 

� A redução registada na rubrica “Equipamento Básico”, diz respeito à alienação dos activos fixos 

tangíveis da Sucursal de Angola; 

� Os aumentos verificados na rubrica de “Equipamento Administrativo” no valor de 1.827 Euros, 

referem-se à aquisição de computadores portáteis. 

� A redução registada na rubrica “Equipamento Administrativo” no valor de 23.812,12 Euros, diz 

respeito à alienação de diversos equipamentos; 

T erreno s e  

recurso s 

naturais

Edif ic io s  e  

o utras 

co nstruç.

Equip. basico
Equip. de  

transpo rte

F erramentas 

e  utensilio s

Equip. 

administ .

Outro s 

act ivo s f ixo s 

tangí veis

A ctivo s f ixo s 

tangí veis em 

curso

T o ta l

Saldo  em 1 Janeiro 2009 (POC) 0,00 0,00 3.042,85 14.041,84 19.616,70 525.391,31 41.974,77 0,00 604.067,47

A justamentos de conversão 0,00 (19.616,70) (190.037,12) 19.616,70 0,00 (190.037,12)

Saldo  em 1 Janeiro 2009 

(ajustado)
0,00 0,00 3.042,85 14.041,84 0,00 335.354,19 61.591,47 0,00 414.030,35

Aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 24.159,50 0,00 0,00 24.159,50

Reclassificação p/ Activos não 

correntes detidos para venda
0,00 0,00 0,00

A lienações 0,00 (975,00) (975,00)

Transferências e abates 0,00 (81,67) (23.651,73) 0,00 0,00 (23.733,40)

Saldo  F inal 0 ,00 0,00 2.961,18 14.041,84 0,00 334.886,96 61.591,47 0,00 413.481,45

Saldo  em 1 Janeiro 2009 (POC) 0,00 0,00 145,02 14.041,84 17.030,70 488.576,95 41.974,77 0,00 561.769,28

A justamentos de conversão (17.030,70) (177.815,08) 17.030,70 (177.815,08)

Saldo  em 1 Janeiro 2009 

(ajustado)
0,00 0,00 145,02 14.041,84 0,00 310.761,87 59.005,47 0,00 383.954,20

Amortizações do exercício 0,00 254,87 18.177,89 1.635,14 20.067,90

Transferências e abates 7,90 (24.591,98) 0,00 (24.584,08)

Saldo  F inal 0 ,00 0,00 407,79 14.041,84 0,00 304.347,78 60.640,61 0,00 379.438,02

0,00 0,00 2.553,39 0,00 0,00 30.539,18 950,86 0,00 34.043,43

2009-12-31

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e  perdas de imparidade

A ctivo s Liquido s

R ubricas

A ctivo s

 

 
 
10. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

A SIMAB, SA detém uma participação de 58,63% na MAC, SA, representada por 293 162 acções de valor 

nominal de 5,00€ cada uma. 

Decorrendo negociações para a alienação da totalidade desta participação financeira a 31 de Dezembro 

de 2010 e tendo sido celebrado um contrato de promessa de compra e venda para alienação deste 

investimento financeiro, em 1 de Março de 2011, o mesmo foi objecto de reclassificação para esta 

rubrica, conforme dispõe o SNC, por ser expectável que a venda das referidas acções venha a ocorrer no 

prazo de 12 meses a contar da data de balanço. 

A referida participação encontra-se registada pelo método de equivalência patrimonial, no entanto e 

decorrente de avaliação independente que foi levada a cabo, no decurso do ano 2010, verificou-se a 

existência de uma imparidade quando comparado o valor de avaliação com a quantia escriturada, tendo 

sido registada a referida perda por imparidade. 
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Apesar das diligências que estão a ser levadas a cabo com vista à alienação do terreno que a SIMAB, SA 

detém no Montijo, não existe expectativa da sua alienação no prazo de um ano, pelo que o mesmo se 

mantém registado em Propriedades de Investimento. 

 

11. IMPARIDADE DE ACTIVOS 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2009, a SIMAB, SA reconheceu uma perda por 

imparidade no montante de 52.700 euros, relativo ao reforço da imparidade de dívidas de clientes, o 

qual foi registado na rubrica de Perdas por imparidade. No exercício de 2010 não foram registadas 

perdas de imparidade. 

Activos fixos 

tangíveis

Activos 

intangíveis
Clientes Inventários

Outros 

devedores
Totais

Aumentos 0,00 0,00

Reversões 0,00 0,00

Totais 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Aumentos 0,00

Reversões 0,00

Totais 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

31-12-2010

2010

Perdas por imparidade 

reconhecidas nos resultados

Perdas por imparidade em 

activos revalorizados 

reconhecidas no capital próprio

Quantias das perdas por imparidade e respectivas 

reversões reconhecidas durante o período

 

Activos fixos 

tangíveis

Activos 

intangíveis
Clientes Inventários

Outros 

devedores
Totais

Aumentos 52.700,00 52.700,00

Reversões 0,00 0,00

Totais 0,00 0,00 52.700,00 0 0,00 52.700,00

Aumentos 0,00

Reversões 0,00

Totais 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00

Quantias das perdas por imparidade e respectivas 

reversões reconhecidas durante o período

2009

Perdas por imparidade 

reconhecidas nos resultados

Perdas por imparidade em 

activos revalorizados 

reconhecidas no capital próprio

31-12-2009

 

 

12. LOCAÇÕES 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, a empresa mantém os seguintes bens em regime 

de locação operacional: 

2010 2009

Começo Fim

Viatura "79-FJ-88" VSC-ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR, LDA50479 27-Mar-08 26-Mar-12 3.751,50 3.738,60

Viatura "67-CV-02" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 1-Fev-07 1-Ago-11 12.426,60 12.380,40

Viatura "03-CR-56" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-11 7.604,76 7.578,12

Viatura "03-CR-57" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 31-Dez-09 0,00 7.127,76

Viatura "38-CQ-91" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-11 7.616,82 7.590,24

Total 31.399,68 38.415,12

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Locações e sublocações 

operac ionais, e pagamentos de 

locação e de sublocação 

reconhecidos como gastos

Locações operac ionais em vigor

Entidade locadora
Identificação 

do contrato

Prazo da locação
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Os contratos de aluguer de viaturas ao serviço da SIMAB, S.A. revestem a natureza de locações 

operacionais. Estes não prevêem renovação, nem opção de compra no final do mesmo, nem qualquer 

valor referente a rendas contingentes. Todos os contratos são canceláveis mediante um pré-aviso e não 

impõem restrições de qualquer natureza ao nível de dividendos ou divida. 

Nas locações operacionais, os pagamentos mínimos de locação reconhecidos como custo durante os 

exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009 ascenderam a 31.399,68 Euros e 38.415,12 Euros 

respectivamente. 

 

13. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 

13.1. PROVISÕES 

A SIMAB, S.A. fez uma revisão cuidadosa da situação respeitante a compromissos, obrigações presentes, 

prováveis ou contingentes, acções judiciais, reclamações ou casos litigiosos. Com base nessa revisão e a 

partir de uma cuidada análise de risco, a SIMAB, S.A. não constituiu qualquer provisão. 

 

14. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

A empresa encontra-se sujeita a impostos sobre os lucros em sede de Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Colectivas (IRC). 

A linha de imposto teve um impacto negativo de 7.314,50 Euros nos resultados do exercício, que 

compara com 9.685,13 Euros no período homólogo e que corresponde exclusivamente a tributações 

autonomas. 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectativas razoáveis 

de lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam diferenças 

temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua 

reversão.  

Assim, são reconhecidos activos por impostos diferidos apenas quando exista expectativas 

fundamentadas de que estes poderão vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro, razão 

pela qual não foram contabilizados activos por impostos diferidos para os prejuízos fiscais da empresa. 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social) excepto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 

são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais da empresa dos anos de 2007 a 2010 

poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. 
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A Administração da SIMAB, S.A. entende que, eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções 

por parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas 

demonstrações financeiras, em 31 de Dezembro de 2010 e 2009. 

Ano a que respeita 

o prejuízo

Prejuízo fiscal 

declarado

Ano limite para 

dedução
Disponivel

2005 11.127.213,12 2011 11.127.213,12

2006 64.311,21 2012 64.311,21

2007 0,00 2013 0,00

2008 0,00 2014 0,00

2009 978.019,48 2015 978.019,48
 

 

15. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A empresa gere o seu capital para assegurar que prosseguem as suas operações numa óptica de 

continuidade. Neste contexto, a empresa analisa periodicamente a sua estrutura de capital (próprio e 

alheio). 

Categorias de instrumentos financeiros 

As categorias de activos e passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 

2009 são detalhadas conforme se segue: 

2010-12-31 2009-12-31

Contas a receber de terceiros 1.601.694,30 1.476.429,84

Activos não correntes detidos para

venda
2.646.363,26 0,00

Caixa e equivalentes 87.477,79 208.242,00

4.335.535,35 1.684.671,84

Descrição

Activos Financeiros

Total
 

 

31-12-2010 31-12-2009

Fornecedores 49.419,65 53.164,22

Outras contas a pagar a terceiros 8.295.930,14 793.086,22

8.345.349,79 846.250,44

Descrição

Passivos Financeiros

Total
 

 

CLIENTES 

O saldo de “Clientes” em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, apresentava a seguinte 

composição: 
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31-12-2010 31-12-2009

Clientes gerais 1.066.764,99 956.315,90

Clientes - Emp. Subsidiárias 145.889,11 111.665,06

Clientes - Outras partes relacionadas 5.901,00 8.580,00

1.218.555,10 1.076.560,96

Clientes cobraça duvidosa 85.000,00 85.000,00

Perdas por imparidade acumuladas -85.000,00 -85.000,00

0,00 0,00

1.218.555,10 1.076.560,96

Clientes Curto Prazo - Corrente

Total

Subtotal

Subtotal

Descrição

 

 

Gestão do Risco Financeiro 

A empresa encontra-se exposta a um conjunto de riscos financeiros que resultam da sua actividade, dos 

quais merecem destaque: 

• risco de crédito, particularmente dos créditos sobre os seus clientes relacionados com a 

actividade operacional da empresa; 

• risco de liquidez, no que refere à manutenção de um equilíbrio da tesouraria. 

O risco de crédito está essencialmente relacionado com os saldos a receber de clientes e outros 

devedores, relacionados com a actividade operacional da empresa. O agravamento das condições 

económicas globais ou adversidades que afectem as economias a uma escala local, nacional ou 

internacional podem originar a incapacidade dos clientes da empresa para saldar as suas obrigações, com 

eventuais efeitos negativos nos resultados. 

Este risco é monitorizado numa base regular por cada um dos negócios com o objectivo de limitar o 

crédito concedido a clientes, considerando o respectivo perfil e antiguidade da conta a receber; 

acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; e analisar a recuperabilidade dos valores a 

receber numa base regular. 

As perdas de imparidade para as contas a receber são calculadas considerando: 

� a análise da antiguidade das contas a receber; 

� o perfil de risco do cliente; 

� as condições financeiras dos clientes. 

Em 31 de Dezembro de 2010, é convicção do Conselho de Administração que as perdas por imparidade 

estimadas em contas a receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras.  

A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes” em 31 de Dezembro de 2010 é detalhada conforme segue:  
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Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

84.555,37 0,00 84.555,37

0 - 30 dias 37.873,41 0,00 37.873,41

30 - 90 dias 21.472,67 0,00 21.472,67

90 - 180 dias 36.174,04 0,00 36.174,04

180 - 360 dias 41.816,40 0,00 41.816,40

> 360 dias 1.081.663,21 85.000,00 996.663,21

1.303.555,10 85.000,00 1.218.555,10

31-12-2010

Não vencido

Venc ido

Total
 

O risco de liquidez pode ocorrer se as fontes de financiamento, como sejam os fluxos de caixa 

operacionais, de desinvestimento, de linhas de crédito e os fluxos de caixa obtidos de operações de 

financiamento, não satisfizerem as necessidades de financiamento, como sejam as saídas de caixa para 

actividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos accionistas e o 

reembolso de dívida. A gestão do risco de liquidez tem em vista manter um adequado nível do fundo de 

maneio da empresa. A 31 de Dezembro de 2010, a empresa dispunha de uma linha de apoio à tesouraria 

no montante autorizado e não utilizado no montante de 1.486.836,03 euros. 

No entender do Conselho de Administração, tendo por base a actual actividade internacional da 

empresa, esta não é representativa de exposição ao risco de câmbio.   

 

OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica de “Outras contas a receber” 

apresentava a seguinte composição: 

31-12-2010 31-12-2009

509,87 636,20

Juros devedores 0,00 14,18

Outros acréscimos de rendimentos 286.158,91 285.136,95

Outros 7.831,50 437,06

294.500,28 286.224,39

Devedores diversos

Total

Descrição

Outras contas a receber

Outras operações com pessoal

 

 

FORNECEDORES 

O detalhe da rubrica “Fornecedores” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro 

de 2009 é conforme se segue: 
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31-12-2010 31-12-2009

Fornecedores gerais 49.419,65 52.491,66

Fornecedores - Outras partes relacionadas 0,00 672,56

49.419,65 53.164,22

Fornecedores Curto Prazo - Corrente

Total

Descrição

 

 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica de “Fornecedores” apresentava a 

seguinte antiguidade: 

31-12-2010

27.202,29

0 - 30 dias 17.002,81

30 - 90 dias 1.878,67

90 - 180 dias 24,62

180 - 360 dias 2.105,85

> 360 dias 1.205,41

49.419,65

Venc ido

Total

Descrição

Não vencido

 

 

OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica de “Outras contas a pagar” 

apresentava a seguinte composição: 

31-12-2010 31-12-2009

0,00 0,00

282,66 9,50

Cauções Operadores 0,00 0,00

Outros 11.004,91 66.040,25

26.631,60

Fornecedores gerais 0,00

Partes Relacionadas 0,00 0,00

Fornecedores - facturas em recepção e conferência 0,00 0,00

Juros a Liquidar 0,00 58,09

Remunerações a Liquidar 99.126,27 236.756,98

Outros Acréscimos de Gastos 29.068,47 28.608,94

Credores por subscrições não liberadas 6.088.962,67

6.228.444,98 358.105,36Total

Outros custos com pessoal

Descrição

Outras Contas a pagar

Adiantamento de clientes

Credores diversos

Fornecedores de investimentos

Credores por acréscimos de gastos:
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INSTRUMENTOS DE CAPITAL PRÒPRIO 

Em 31 de Dezembro de 2010, o capital social da empresa ascendia a 25.145.887,44 Euros, representado 

por 5.039.256 acções nominativas, com o valor nominal de 4,99 euros sendo detido na totalidade pelo 

Estado Português. 

Durante o exercício de 2010 o montante de capital social e o nº de acções não apresentaram alterações. 

Accionista Capital Subscrito Capital Realizado Capital a realizar

Estado Português 25.145.887,44 25.145.887,44

Total 25.145.887,44 25.145.887,44 0,00
 

 

16. DIFERIMENTOS 

Em 31 de Dezembro de 2011 e em 31 de Dezembro de 2009 as rubricas do activo corrente e do passivo 

corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte composição: 

31-12-2010 31-12-2009

Seguros 2.205,59 1.449,20

Outros gastos a reconhecer 10.341,52 26.535,20

12.547,11 27.984,40

Descrição

Gastos a reconhecer

Total
 

 

31-12-2010 31-12-2009

Outros Rendimentos a reconhecer 11.760,00 0,00

11.760,00 0,00

Rendimentos a reconhecer

Total

Descrição

 

 

17. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos”, impostos a receber, nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

2010-12-31 2009-12-31

Imposto sobre o rendimento (IRC) 74.861,63 85.660,09

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 947,52 0,00

75.809,15 85.660,09

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição
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O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos”, impostos a pagar, nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

2010-12-31 2009-12-31

Imposto sobre o rendimento (IRC) 7.314,50 9.685,13

Retenção de impostos sobre rendimentos 9.833,00 18.861,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 23.531,41 15.570,07

Contribuições para a Segurança Social 13.642,28 23.705,99

Imposto do Selo 0,00 14.501,77

54.321,19 82.323,96

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição

 

 

18. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS  

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica “Vendas e serviços prestados” 

apresentava a seguinte composição: 

31-12-2010 31-12-2009

Assessoria Técnica de Projecto 200.832,85 179.717,77

Elaboração de Estudos 66.650,00 3.889,00

Elaboração de Projecto Técnico 134.032,00 96.523,29

Assessoria ao Projecto e à Sociedade 219.353,84 213.551,26

Consultadoria de Projecto 8.900,00 138.407,41

Serviços Secundários - Hospedagem 37.114,00 36.000,00

Deslocações associadas a PS 3.795,40 -

670.678,09 668.088,73

Prestações de serviço

Total

Descrição

 

 

19. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 

de Dezembro de 2009 é detalhada conforme se segue: 
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2010-12-31 2009-12-31

Subcontratos 61.062,20 78.812,78

Trabalhos especializados 102.063,93 125.799,88

Public idade e propaganda 22.500,00 16.002,29

Vigilânc ia e segurança 0,00 0,00

Honorários 4.800,00 0,00

Comissões 0,00 0,00

Conservação e reparação 12.509,88 15.312,60

Serviços Bancários 1.933,62 102,96

Outros 770,00 0,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 1.524,14 6.123,25

Livros e documentação técnica 250,09 351,70

Material de escritório 4.578,91 8.225,59

Artigos para oferta 0,00 219,00

Outros Materiais 45,82 0,00

Electric idade 0,00 0,00

Combustíveis 17.369,59 17.580,43

Água 0,00 0,00

Deslocações e estadas 5.217,37 23.009,24

Transporte de mercadorias (32,31) 916,06

DET - Outras Deslocações 8.956,53 0,00

Rendas e alugueres 114.660,41 95.474,80

Comunicação 20.073,82 21.681,10

Seguros 2.493,53 3.390,55

Contenc ioso e notariado 2.542,91 2.297,37

Despesas de representação 2.089,87 4.416,40

Limpeza, higiene e conforto 0,00 2,32

Outros serviços 0,00 11.324,67

385.410,31 431.042,99

Serviços diversos

Total

Serviços especializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Subcontratos

Descrição

 

 

20. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica “Gastos com o pessoal” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 

2009 detalha-se da seguinte forma: 



 
 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Página 26 de 28 

 

2010-12-31 2009-12-31

Remunerações dos órgãos soc iais 240.396,87 250.070,56

Remunerações do pessoal 593.500,39 1.045.032,01

Indemnizações 0,00 0,00

Encargos sobre remunerações 138.842,65 190.856,30

Seguros de ac identes no trabalho e doenças prof. 4.706,58 6.535,11

Outros gastos com o pessoal 18.753,33 13.426,64

996.199,82 1.505.920,62

Gastos com o pessoal

Total

Descrição

 

O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o ano de 2010 foi de 14 empregados.  

Entende-se como número médio, o quociente entre o total de trabalhadores ao serviço na última semana 

de cada mês de actividade e o número de meses de actividade. 

 

21. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de 

Dezembro de 2009 detalha-se da seguinte forma: 

31-12-2010 31-12-2009

Rendimentos suplementares 224.386,00 200.781,54

Rendimentos e ganhos subs., assoc. e empreend. Conj 1.458.854,57 2.442.696,95

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 91.486,57 304,64

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 9.692,95 231.400,00

Outros 5.238,10 66.152,91

1.789.658,19 2.941.336,04

Outros rendimentos e ganhos

Total

Descrição

 

 

22. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 

em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

2010-12-31 2009-12-31

Impostos 107,34 34.621,51

Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. Conj 497.457,30 3.044.302,64

Outros Gastos e perdas 4.210,68 10.272,45

501.775,32 3.089.196,60

Outros gastos e perdas

Total

Descrição
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23. GASTOS / REVERSÕES, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização” nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

Descrição 2010-12-31 2009-12-31

Activos intangíveis (Nota 7) 6.662,69 8.843,18

Activos fixos tangíveis (Nota 8) 17.175,85 20.067,90

Total 23.838,54 28.911,08
 

 

24. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

Os juros e rendimentos similares obtidos reconhecidos nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 

31 de Dezembro de 2009 são detalhados conforme se segue: 

Descrição 2010-12-31 2009-12-31

Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares

56.184,03 151.310,63

Total 56.184,03 151.310,63
 

 

25. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 

de Dezembro de 2009 são detalhados conforme se segue: 

2010 2009

Descobertos autorizados 37.566,51 21.669,13

Acc ionista 0,00 69.908,13

Subtotais 37.566,51 91.577,26 

Comissões 5.057,04 5.617,42

Imposto do Selo 6.909,60 5.106,59

Subtotais 11.966,64 10.724,01 

49.563,15 102.301,27 

Quantias de custos de empréstimos obtidos capitalizadas 

durante o período

Totais

Juros com financ iamentos obtidos

Outros gastos e perdas de 

financiamento

 

 

26. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

O detalhe da rubrica “Financiamentos Obtidos”, passivo não corrente, nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 
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2010-12-31 2009-12-31

Millennium BCP 2.013.163,97 352.656,90

2.013.163,97 352.656,90

Descrição

Financ iamentos obtidos (passivo corrente)

Emp.bancarios - outros

Total
 

 

27. DIVIDAS EM MORA À SEGURANÇA SOCIAL 

Nos termos da nº 1 do art.º 21, do Dec. Lei nº 411/91, de 17 de Outubro, não existem dívidas em mora à 

Segurança Social. 

 

 

      O Técnico Oficial de Contas                                  O Conselho de Administração da SIMAB, SA. 

 

 

Graça Maria Tavares Reis    Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio 

 

 

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença 

 

 

      Hélder Manuel Ramos Oliveira 

 

 

S. Julião do Tojal,  4 de Maio de 2011 



DEMONSTRAÇÕES 

FINANCEIRAS

CONSOLIDADAS



un: euros

ACTIVO

ACTIVO NÃO CORRENTE

        Activos Fixos Tangíveis 11 194.442.380,23 197.225.633,99

        Propriedades de Investimento 3 80.655,62 80.655,62

        Activos Intangíveis 10 2.302.818,63 3.905.495,04

        Participações Financeiras - MEP 5 0,00 2.646.364,00

        Clientes M/L Prazo 22 29.347,66 21.815,66

        Activos por impostos Diferidos 17 1.408.688,22 1.684.591,87

ACTIVO CORRENTE

        Clientes 18 2.548.520,18 2.432.856,26

        Adiantamentos a fornecedores 1.250,00 1.346,00

        Estado e Outros Entes Públicos 20 412.215,14 263.158,70

        Outras Contas a Receber 18 1.135.999,69 945.419,63

        Diferimentos 21 476.072,37 453.996,42

        Activos não correntes detidos para venda 12 5.453.598,04 2.099.823,43

        Caixa e Depósitos Bancários 6 1.166.273,06 1.337.574,37

Total do Activo 209.457.818,84 213.098.730,99
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

        Capital Realizado 25.145.887,44 21.145.883,48

        Reservas Legais 74.287,13 74.287,13

        Resultados Transitados 2.429.342,25 4.451.460,81

        Ajustamentos em activos financeiros 1.685.481,11 2.017.864,78

        Outras variações no capital próprio 16,32 17.130.529,92 14.662.687,07

        Resultado líquido do Período 584.286,56 -1.562.595,75

BALANÇO Consolidado em 31 de Dezembro de 2010

RUBRICAS Notas
EXERCÍCIOS

2010 2009

        Resultado líquido do Período 584.286,56 -1.562.595,75

Interesses Minoritários 9 8.637.451,47 9.172.032,37

Total Capital Próprio 55.687.265,87 49.961.619,89
PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

        Provisões 15 33.343,74 33.343,74

        Financiamentos Obtidos 31 80.995.369,82 82.564.884,25

        Passivos por impostos diferidos 17 7.529.131,22 8.074.929,60

        Outras contas a pagar 0,00 177.258,12

PASSIVO CORRENTE

        Fornecedores 18 1.137.183,58 1.398.521,72

        Adiantamentos de Clientes 19 775.761,88 600.336,44

        Estado e Outros Entes Públicos 20 461.123,84 689.778,84

        Financiamentos Obtidos 31 21.576.634,41 23.314.124,37

        Outras contas a pagar 18 8.186.333,64 10.822.075,49

        Diferimentos 21 33.075.670,84 35.461.858,53

Total do Passivo 153.770.552,97 163.137.111,10
Total do Capital Próprio e do Passivo 209.457.818,84 213.098.730,99

0,00 0,00

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira



un: euros

Dezembro 2010 Dezembro 2009

Vendas e Serviços Prestados 23 17.430.963,25 17.023.107,83

Trabalhos para a própria entidade 71.667,50 31.160,00

Fornecimentos e serviços externos 24 4.937.838,61 5.444.982,56

Gastos com o pessoal 7,25 2.574.181,07 3.203.373,86

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 11.378,06 -224.637,94

Provisões 0,00 0,00

Aumentos Reduções Justo Valor 0,00 0,00

Outros Rendimentos e Ganhos 26 1.517.631,01 4.452.344,87

Outros Gastos e Perdas 27 1.087.755,04 3.481.461,86

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 10.409.108,98 9.601.432,36

Gastos/Reversões depreciação e amortização 28 5.101.953,66 5.316.894,75

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 5.307.155,32 4.284.537,61

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 29 1.071,63 77.191,04

Juros e Gastos Similares Suportados 30 4.885.103,89 5.280.798,65

Resultados antes de impostos 423.123,06 -919.070,00

Imposto sobre o rendimento do exercício 17 -192.175,20 27.802,62

Resultado líquido do exercício 615.298,26 -946.872,62

Resultado liquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe 584.286,55 -1.562.595,75

Interesses minoritários 31.011,71 615.723,13

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZA A 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
EXERCÍCIOS

Interesses minoritários 31.011,71 615.723,13

                          

0,00 0,00

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira



un: Euros

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
activos financeiros

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total

1 61.307.314,65 70.702,31 13.923.053,73 (68.894.391,17) (14.172.864,70) (5.175.811,79) (2.228.881,15) (15.170.878,12) 8.556.309,24 (6.614.568,88)

 

Primeira adopção de novo referencial contabilístico 0,00 0,00 (2.287.106,22) (1.426.369,09) 16.190.729,48 19.838.498,86 393.127,28 32.708.880,31 117.373,89 32.826.254,20

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2008

0,00 3.584,82 0,00 (2.371.995,87) 0,00 0,00 2.228.881,15 (139.529,90) 0,00 (139.529,90)

Outras alterações reconhecidas no capital próprio (22.416.522,11) 0,00 (11.635.947,51) 34.158.261,14 0,00 0,00 0,00 105.791,52 0,00 105.791,52

2 (22.416.522,11) 3.584,82 (13.923.053,73) 30.359.896,18 16.190.729,48 19.838.498,86 2.622.008,43 32.675.141,93 117.373,89 32.792.515,82

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.955.723,03) (1.955.723,03) 498.349,23 (1.457.373,80)

4=2+3 (22.416.522,11) 3.584,82 (13.923.053,73) 30.359.896,18 16.190.729,48 19.838.498,86 666.285,40 30.719.418,90 615.723,13 31.335.142,03

Realizações de capital 25.241.046,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.241.046,74 0,00 25.241.046,74

Outras operações (42.985.955,80) 0,00 0,00 42.985.955,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 (17.744.909,06) 0,00 0,00 42.985.955,80 0,00 0,00 0,00 25.241.046,74 0,00 25.241.046,74

6=1+2+3+5 21.145.883,48 74.287,13 (0,00) 4.451.460,81 2.017.864,78 14.662.687,07 (1.562.595,75) 40.789.587,52 9.172.032,37 49.961.619,89

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados Ajustamentos em Outras variações Resultado líquido 

Total

DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO NO PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 / 1 DE JANEIRO DE 2010

DESCRIÇÃO

Total do Capital 
Próprio

Demonstração das alterações no Capital Próprio dos períodos findos em 31 de Dezembro de  2010

Interesses 
minoritários

Total do Capital 
Próprio

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2009

DESCRIÇÃO

Demonstração das alterações no Capital Próprio do período findo em 31 de Dezembro de 2010

Interesses 
minoritários

Capital realizado Reservas legais Outras reservas
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
activos financeiros

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total

6 21.145.883,48 74.287,13 (0,00) 4.451.460,81 2.017.864,78 14.662.687,07 (1.562.595,75) 40.789.587,52 9.172.032,37 49.961.619,89

Primeira adopção de novo referencial contabilístico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subsídios para activos depreciáveis - PROMAB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

     Valor Bruto 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.866.400,42) (3.866.400,42)

     Impostos diferidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009

0,00 0,00 0,00 (1.562.595,75) 0,00 0,00 1.562.595,75 0,00 615.723,13 615.723,13

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 0,00 0,00 0,00 (459.522,82) (332.383,67) 2.467.842,84 1.675.936,35 2.685.084,69 4.361.021,04

7 0,00 0,00 0,00 (2.022.118,57) (332.383,67) 2.467.842,84 1.562.595,75 1.675.936,35 (565.592,60) 1.110.343,75

8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 584.286,55 584.286,55 31.011,71 615.298,26

9=7+8 0,00 0,00 0,00 (2.022.118,57) (332.383,67) 2.467.842,84 2.146.882,30 2.260.222,90 (534.580,89) 1.725.642,01

Realizações de capital 4.000.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.003,96 4.000.003,96

10 4.000.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.003,96 0,00 4.000.003,96

11=6+7+8+10 25.145.887,44 74.287,13 (0,00) 2.429.342,25 1.685.481,11 17.130.529,91 584.286,55 47.049.814,39 8.637.451,47 55.687.265,86

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da MARL, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2010

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

minoritários Próprio

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira



un: euros

Notas 2010 2009
Actividades Operacionais:

11001/3 Recebimentos de clientes 18.183.057,98 17.288.487,21 

## Pagamentos a fornecedores -6.967.035,56 -6.803.121,25 

## Pagamentos ao pessoal -2.328.299,36 -3.013.697,66 

Fluxos gerados pelas operações 8.887.723,06 7.471.668,30 

## (Pagamentos)/recebimentos de IRC 54.393,77 3.559,98 

11015 Outros recebimentos/(pagamentos) operacionais -3.270.777,77 -2.491.897,24 

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinários 5.671.339,06 4.983.331,04 

Fluxos de Caixa das Actividades Operacionais 1 5.671.339,06 4.983.331,04 

Actividades de investimento:
Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 0,00 248.563,04 

## Activos Fixos Tangíveis 190.004,40 1.135.071,99 

Activos Fixos Intangíveis 228,75 0,00 

Subsídios de investimento 0,00 458.281,58 

## Juros e Rendimentos Similares similares 895,21 31.931,87 

Aplicações financeiras 0,00 26.500,05 

Dividendos 33.707,30 0,00 

Pagamentos respeitantes a:
## Investimentos financeiros -5.285,00 -2.519.694,70 

2201/2 Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso -1.455.724,96 -2.623.444,77 

Fluxos de Caixa das Actividades de investimento 2 -1.236.174,30 -3.242.790,94 

Actividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
## Financiamentos Obtidos 5.295.041,19 8.231.831,82 

MAPA DE VARIAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO DIRECTO) em 31 de Dezembro 

## Financiamentos Obtidos 5.295.041,19 8.231.831,82 

## Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 3.555.003,96 9.999.997,62 

Subsídios e doações 9.337,09 0,00 

Pagamentos respeitantes a:
## Financiamentos obtidos -8.598.581,46 -16.725.956,31 

## Amortizações de contratos de locação financeira -20.060,28 -4.885,20 

## Juros e Gastos similares -4.800.171,32 -5.621.057,61 

Fluxos das Actividades de Financiamento 3 -4.559.430,82 -4.058.153,84 

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 -124.266,06 -2.317.613,74 
Caixa e seus Equivalentes no início do período 6 1.337.574,37 3.659.615,78 
Efeito das diferenças de câmbio -47.035,25 -4.427,67 
Caixa e seus Equivalentes no fim do período 6 1.166.273,06 1.337.574,37

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Graça Maria Tavares Reis Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011 Helder Manuel Ramos Oliveira
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-SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA 

 

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA O PERÍODO FINDO 

A 31 DEZEMBRO DE 2010 

(Valores expressos em EUROS) 

 

1. NOTA INTRODUTORIA 

A SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA (“SIMAB” ou “Grupo”), com sede no 

Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, NAC, Piso 2 – Lugar do Quintanilho 2660-421, S. Julião do 

Tojal foi constituída em 1993, pelo Decreto-Lei n.º 93/93 de 24 de Março e tem por objecto a promoção, 

construção, instalação, exploração e gestão, directa ou indirecta, de mercados destinados ao comércio 

grossista de produtos alimentares, não alimentares e actividades complementares, bem como a 

prossecução de quaisquer outras actividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão de 

participações sociais e a organização e gestão de serviços relacionados com o seu objecto principal. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações Financeiras anexas foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilísticas e de 

Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalização Contabilística (SNC), aprovado pelo 

Decreto-Lei nº. 158/2009 de 13 de Julho, no quadro das disposições em vigor em Portugal, de acordo com 

o Decreto-Lei nº 15/2009, e de acordo com a estrutura conceptual (EC), modelos das demonstrações 

financeiras, código de contas, NCRF e normas interpretativas, consignadas respectivamente, no Aviso 

15652/2009, Portarias 986/2009 e 1011/2009, Avisos 15655/2009 e 15653/2009, de Setembro de 2009.  

Sempre que o SNC não responda a aspectos particulares de transacções ou situações são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adoptadas ao abrigo 

do Regulamento (CE) n.º 1606/2002, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Julho; as Normas 

Internacionais de Contabilidade (IAS) e Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo 

IASB e respectivas interpretações SIC-IFRIC. 
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Adopção pela primeira vez das Normas Contabilísticas e de Relato Financeiro (“NCRF”) 

Até 31 de Dezembro de 2009, O Grupo elaborou, aprovou e publicou, para efeitos do cumprimento da 

legislação comercial vigente, demonstrações financeiras de acordo com o Plano Oficial de Contabilidade. 

Em 31 de Dezembro de 2010, a preparação destas demonstrações financeiras foi efectuada de acordo 

com o Sistema de Normalização Contabilística (“SNC”). O exercício de 2009, apresentado para efeitos 

comparativos, foi reexpresso de forma a estar de acordo com o SNC. Os ajustamentos de transição, com 

efeitos a 1 de Janeiro de 2009, foram efectuados de acordo com a NCRF 3 – Adopção pela primeira vez 

das normas contabilísticas e de relato financeiro e foram registados em resultados transitados, conforme 

estabelecido pela NCRF 3. 

As principais diferenças de políticas contabilísticas são as seguintes: 

� O POC permitia a capitalização de algumas despesas que, de acordo com o SNC, devem ser 

imediatamente reconhecidas como gastos do exercício. À data da transição, as despesas daquela 

natureza, líquidas de amortizações acumuladas, que não satisfaziam os critérios de reconhecimento 

da NCRF 6 – Activos intangíveis, foram anuladas por contrapartida de resultados transitados. 

� O Grupo SIMAB adoptou o valor de custo como critério valorimétrico dos seus activos fixos tangíveis. 

� Foram efectuadas algumas reclassificações de activos fixos tangíveis para intangíveis ou vice-versa, 

consoante o nível de identificabilidade dos itens em causa; 

� Foram efectuadas algumas reclassificações de activos fixos tangíveis para Propriedades de 

investimento;  

� O subsídio ao investimento, que se encontrava registado como proveito diferido, foi reclassificado 

para capital próprio e reconhecido o correspondente passivo por impostos diferidos; 

� O SNC não contempla a existência de resultados extraordinários; 

� Os interesses minoritários passam a estar incluídos no capital próprio. 

De salientar que as participações financeiras valorizadas pelo MEP, registaram um aumento significativo 

com a adopção do novo normativo nacional – Sistema de Normalização Contabilística. Com efeito, 

considerou-se, em 2010 e em 2009 a aplicação da NCRF 22, com reflexo na composição dos capitais 

próprios, pelo reconhecimento nesta rubrica dos subsídios ao investimento e a consequente valorização 

das participações da SIMAB, pela variação positiva nos capitais próprios das participadas, cujo impacto 

líquido nas contas consolidadas (empresa-mãe e interesses minoritários) encontra-se reflectido no quadro 

seguinte: 
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Empresa 2010-12-31 2009-12-31

MARF 4.483.161,72 4.637.070,02

MARE 2.110.058,61 2.178.269,85

MARB 3.584.795,98 3.726.516,46

MARL 11.472.821,38 11.763.272,74
 

 

Os efeitos, na demonstração da posição financeira em 1 de Janeiro de 2009, da conversão das 

demonstrações financeiras consolidadas preparadas de acordo com o POC para as demonstrações 

financeiras consolidadas reexpressas, em conformidade com o SNC em vigor a 1 de Janeiro de 2010, 

detalham-se da seguinte forma: 
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POC
Ajustamentos e 

rec lassificações
SNC

Activos fixos tangíveis 191.526.057,42 12.098.593,79 203.624.651,21

Propriedades de Investimento 80.655,62 0,00 80.655,62

Activos intangíveis 4.079.290,36 (16.177,81) 4.063.112,55

Participações Financeiras - MEP 12.032.893,52 20.705.355,40 32.738.248,92

Empréstimos Concedidos 4.760.000,00 0,00 4.760.000,00

Total do activo não corrente 212.478.896,92 32.787.771,38 245.266.668,30

Clientes 2.213.125,65 1.679,46 2.214.805,11

Estado e outros entes públicos 215.481,61 18.667,75 234.149,36

Outras contas a receber 4.191.529,12 623.344,95 4.814.874,07

Diferimentos 1.339.902,97 (733.376,71) 606.526,26

Caixa e depósitos bancários 3.802.358,98 (1.679,46) 3.800.679,52

Total do activo corrente 11.762.398,33 (91.364,01) 11.671.034,32

224.241.295,25 32.696.407,37 256.937.702,62

Capital realizado 90.416.394,82 0,00 90.416.394,82

Reservas 12.481.896,34 (12.406.868,89) 75.027,45

Resultados transitados (82.116.711,54) (1.219.017,13) (83.335.728,67)

Ajustamentos em Activos Financeiros 8.223.735,01 23.216.334,12 31.440.069,13

Outras variações no capital próprio 1.079.937,45 43.121.377,78 44.201.315,23

Resultado líquido do período (2.011.596,37) 0,00 (2.011.596,37)

28.073.655,71 52.711.825,88 80.785.481,59

Provisões 156.707,75 (91.364,01) 65.343,74

Financiamentos obtidos 90.468.603,34 342.957,34 90.811.560,68

Passivos por impostos diferidos 0,00 3.642.678,98 3.642.678,98

Outras contas a pagar 310.201,65 0,00 310.201,65

Total do passivo não corrente 90.935.512,74 3.894.272,31 94.829.785,05

Fornecedores 1.458.993,47 0,00 1.458.993,47

Adiantamentos de clientes 19.530,70 0,00 19.530,70

Estado e outros entes públicos 453.915,19 0,00 453.915,19

 Accionistas/Sócios 7.563.646,10 (3.910.000,00) 3.653.646,10

Financiamentos obtidos 24.723.124,10 3.567.042,66 28.290.166,76

Outras contas a pagar 9.309.579,71 256.592,76 9.566.172,47

Diferimentos 61.703.337,53 (23.823.326,24) 37.880.011,29

Total do passivo corrente 105.232.126,80 (23.909.690,82) 81.322.435,98

196.167.639,54 (20.015.418,51) 176.152.221,03

224.241.295,25 32.696.407,37 256.937.702,62

Activo corrente

Passivo não corrente

Total do Capital Próprio e do Passivo

CAPITAL PRÓPRIO

Total do Capital Próprio

Total do ACTIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

PASSIVO

Total do Passivo

Passivo corrente

01-01-09

Activo não corrente

RUBRICAS

ACTIVO
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Nota: O balanço POC, em 1 de Janeiro de 2009, encontra-se ajustado (i) pelo efeito de reclassificações 

para que a natureza das rubricas seja comparável com o balanço em SNC e (ii) pelo efeito das 

regularizações não frequentes e de grande significado registadas em 2009, com efeitos retroactivos. 

 

Decorrente dos ajustamentos indicados, a demonstração dos resultados findo em 31 de Dezembro de 

2009, reexpressa de acordo com o SNC, é como segue: 

POC
Ajustamentos e 

rec lassificações
SNC

Vendas e serviços prestados 16.370.445,02 652.662,81 17.023.107,83

Trabalhos para a própria entidade 31.160,00 0,00 31.160,00

Fornecimentos e serviços externos (5.452.466,70) 7.484,14 (5.444.982,56)

Gastos com pessoal (3.200.475,44) (2.898,42) (3.203.373,86)

Imparidades de dívidas a receber (perdas/reversões) 172.311,43 0,00 172.311,43

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis 

(perdas/reversões)
0,00 52.326,51 52.326,51

Outros rendimentos e ganhos 4.311.534,51 (27.625,26) 4.283.909,25

Outros gastos e perdas (3.614.888,15) 554.727,20 (3.060.160,95)

8.617.620,67 1.236.676,98 9.854.297,65

Gastos/reversões de depreciação e de amortização (5.051.292,99) (265.601,76) (5.316.894,75)

3.566.327,68 971.075,22 4.537.402,90

Juros e rendimentos similares obtidos 336.247,29 (259.056,25) 77.191,04

Juros e gastos similares suportados (5.267.104,70) (13.693,95) (5.280.798,65)

(1.364.529,73) 698.325,02 (666.204,71)

Imposto sobre rendimento do período (236.804,58) 209.001,96 (27.802,62)

(1.601.334,31) 907.326,98 (694.007,33)

(2.147.331,43) 837.600,97 (1.309.730,46)

545.997,12 69.726,01 615.723,13

31-12-09

Resultado antes de deprec iações, gastos de financ iamento e 

impostos

Resultado operac ional (antes de gastos de financ iamento e 

impostos)

Resultado antes de impostos

Resultado liquido do período

RENDIMENTOS E GASTOS

Resultado Líquido do período atribuível a:

Detentores de capital da empresa-mãe

Interesses minoritários
 

 

 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adoptadas na preparação das demonstrações financeiras 

consolidadas anexas são as seguintes: 
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3.1. Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a 

partir dos livros e registos contabilísticos do Grupo, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data da 

elaboração das demonstrações financeiras. 

3.2. Concentrações de actividades empresariais e princípios de consolidação 

As aquisições de subsidiárias são registadas utilizando o método da compra. O correspondente custo é 

determinado como o agregado, na data da aquisição, de: (a) justo valor dos activos entregues ou a 

entregar; (b) justo valor de responsabilidades incorridas ou assumidas; e (c) justo valor de instrumentos 

de capital próprio emitidos pelo Grupo em troca da obtenção de controlo sobre a subsidiária. 

A consolidação das empresas controladas em cada período contabilístico efectuou-se pelo método de 

consolidação integral. Considera-se existir controlo quando o Grupo detém directa ou indirectamente a 

maioria dos direitos de voto em Assembleia Geral, ou tem o poder de determinar as políticas financeiras 

e operacionais. 

A participação de terceiros no capital próprio e no resultado liquido daquelas empresas é apresentada 

separadamente no balanço consolidado e na demonstração dos resultados consolidados, 

respectivamente, na rubrica de “Interesses minoritários”. 

As transacções e saldos significativos entre as empresas controladas foram eliminados no processo de 

consolidação. As mais-valias decorrentes da alienação de empresas participadas, efectuadas dentro do 

Grupo, são igualmente anuladas. 

Sempre que necessário, são efectuados ajustamentos às demonstrações financeiras das empresas 

subsidiárias, tendo em vista a uniformização das respectivas políticas contabilísticas com as do Grupo. 

É feita uma avaliação dos investimentos financeiros quando existem indícios de que o activo possa estar 

em imparidade, sendo registadas como gastos na demonstração dos resultados, as perdas por imparidade 

que se demonstre existir. 

 

 

 

3.3. Activos não correntes detidos para venda 

Os activos não correntes são classificados como detidos para venda quando a sua quantia escriturada for 

essencialmente recuperada através de uma venda e não através do seu uso continuado. Considera-se que 



 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Pag 7 de 45 

 

esta condição se verifica apenas quando a venda é altamente provável e o activo não corrente está 

disponível para venda imediata nas suas condições presentes. 

A correspondente venda deve estar concluída num período inferior a 12 meses da data de balanço. 

Os activos não correntes classificados como detidos para venda são mensurados ao menor de entre a sua 

quantia escriturada antes da classificação e o seu justo valor menos os custos para vender. 

3.4. Rédito 

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. 

Os ganhos relativos às prestações de serviços incluem: 

� Taxas de utilização dos espaços dos mercados que integram o Grupo SIMAB, cujo reconhecimento 

se verifica mensalmente de acordo com o período correspondente à utilização do espaço; 

� Taxas de acesso, devidas pelo operador no momento da assinatura do contrato e que 

correspondem à contraprestação devida pelo acesso aos Mercados, são diferidas e reconhecidas 

mensalmente no decurso do contrato;  

� Assessoria de gestão; (fica porque as do MAC não são anuladas) 

� Elaboração de projectos técnicos de arquitectura e engenharia; 

� Estudos de viabilidade económica; 

� As prestações de serviço englobam também uma diversidade de outros serviços adicionais, que 

são reconhecidos no momento em que o cliente solicita o serviço.  

� São considerados serviços adicionais: portagens; consumo de frio, consumo de água doce; 

consumo de água salgada, inscrições sazonais dos clientes, utilização sazonal de espaços, 

utilização de câmaras frigoríficas, taxas variáveis sobre o volume de negócios; taxas 

administrativas. 

3.5. Locações 

As locações são classificadas como financeiras sempre que os seus termos transferem substancialmente 

todos os riscos e recompensas associados à propriedade do bem para o locatário. As restantes locações 

são classificadas como operacionais. A classificação das locações é feita em função da substância e não 

da forma do contrato. 

Os activos adquiridos mediante contratos de locação financeira, bem como as correspondentes 

responsabilidades, são registados no início da locação pelo menor de entre o justo valor dos activos e o 

valor presente dos pagamentos mínimos da locação. Os pagamentos de locações financeiras são 
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repartidos entre encargos financeiros e redução da responsabilidade, de modo a ser obtida uma taxa de 

juro constante sobre o saldo pendente da responsabilidade. 

Os pagamentos de locações operacionais são reconhecidos como gasto numa base linear durante o 

período da locação. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 

3.6. Transacções e saldos em moeda estrangeira 

As transacções em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional do Grupo) são registadas às 

taxas de câmbio das datas das transacções. Em cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens 

monetários denominados em moeda estrangeira são actualizadas às taxas de câmbio dessa data. As 

quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao justo valor denominados em moeda 

estrangeira são actualizadas às taxas de câmbio das datas em que os respectivos justos valores foram 

determinados. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico 

denominados em moeda estrangeira não são actualizadas.  

As diferenças de câmbio resultantes das actualizações atrás referidas são registadas em resultados do 

período em que são geradas. 

3.7. Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. 

3.8. Subsídios governamentais 

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de activos fixos, são reconhecidos no capital 

próprio e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas constantes, durante o período 

estimado de vida útil dos activos com os quais se relacionam. 

3.9. Imposto sobre o rendimento 

O imposto sobre o rendimento corresponde à soma dos impostos correntes com os impostos diferidos. Os 

impostos correntes e os impostos diferidos são registados em resultados, salvo quando se relacionam com 

itens registados directamente no capital próprio. Nestes casos os impostos correntes e os impostos 

diferidos são igualmente registados no capital próprio. 

O imposto corrente a pagar é baseado no lucro tributável do exercício das várias entidades incluídas no 

perímetro de consolidação. O lucro tributável difere do resultado contabilístico, uma vez que exclui 
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diversos custos e proveitos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro 

tributável exclui ainda custos e proveitos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos activos e passivos 

para efeitos de relato contabilístico e os respectivos montantes para efeitos de tributação. 

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias 

tributáveis. São reconhecidos activos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, 

porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expectativas razoáveis de lucros 

fiscais futuros suficientes para utilizar esses activos por impostos diferidos ou nas situações em que 

existam diferenças temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no 

período da sua reversão. Em cada data de relato é efectuada uma revisão desses impostos diferidos, 

sendo os mesmos ajustados em função das expectativas quanto à sua utilização futura. 

Os activos e os passivos por impostos diferidos são mensurados utilizando as taxas de tributação que se 

espera estarem em vigor à data da reversão das correspondentes diferenças temporárias, com base nas 

taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja formal ou substancialmente emitida na data de 

relato. 

Os impostos diferidos são registados como custo ou proveito do exercício, excepto se resultarem de 

valores registados directamente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é também 

registado na mesma rubrica. 

3.10. Activos fixos tangíveis 

A entrada em vigor do novo normativo contabilístico – SNC – veio suscitar diversas interpretações quanto 

ao tratamento contabilístico adequado ao registo dos imóveis onde estão instalados os mercados do 

Grupo SIMAB, designadamente, quanto ao seu registo em Activos Fixos Tangíveis ou em Propriedades de 

Investimento, à luz da Norma Contabilística de Relato Financeiro 11 (NCRF 11), dado que a própria norma 

não delimita claramente as condicionantes que possam levar a reconhecer ou não os mesmos como 

propriedades de investimento, e remete para a necessidade da entidade fazer juízos de valor sobre esta 

mesma classificação. 

Assim, sobre o tema, cumpre-nos relevar o seguinte: o factor determinante para a classificação dos 

activos assenta no facto de considerarmos que os serviços prestados pelos Mercados Abastecedores do 

Grupo SIMAB, como contrapartida das taxas de utilização cobradas aos operadores, incluem uma parte 

significativa de serviços para além da simples utilização do espaço. De facto, se analisarmos a estrutura 

de custos das empresas, verificamos que o peso dos serviços conexos às taxas de utilização cobradas não 

pode ser considerado insignificante, uma vez que os mesmos têm um peso equivalente aos gastos com 

depreciações dos referidos imóveis. Adicionalmente, à luz do parágrafo 12 da NCRF 11, consideramos que 
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estes mesmos serviços são significativos como um todo para a contratualização, pois caso não fossem 

prestados, os operadores não continuariam a procurar os espaços disponibilizados pelas empresas do 

Grupo. 

Face ao exposto, o Grupo optou por manter o registo contabilístico dos referidos activos em activos fixos 

tangíveis. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos até 1 de Janeiro de 2009 (data de transição para o SNC) encontram-

se registados ao custo considerado, que corresponde ao seu custo de aquisição, deduzido das 

correspondentes depreciações acumuladas. 

Os activos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de aquisição, o 

qual inclui o custo de compra, quaisquer custos directamente atribuíveis às actividades necessárias para 

colocar os activos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando 

aplicável, a estimativa inicial dos custos de desmantelamento e remoção dos activos e de restauração 

dos respectivos locais de localização que a empresa espera incorrer. 

As depreciações são calculadas, após o momento em que o bem se encontra em condições de ser 

utilizado, de acordo com o método das quotas constantes, por duodécimos, em conformidade com o 

período de vida útil estimado para cada grupo de bens. 

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada: 

Designação Anos de vida útil

Edifícios e Outras Construções 10 a 50

Equipamento Básico 4 a 10

Equipamento de Transporte 4 a 6

Equipamento administrativo 3 a 10

Outras activos fixos tangiveis 4 a 10
 

Os custos incorridos com activos fixos tangíveis, nomeadamente manutenções, reparações, seguros e 

impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração dos 

resultados do exercício a que se referem. As beneficiações, relativamente às quais se estima que gerem 

benefícios económicos adicionais futuros, são capitalizadas na rubrica de “Activos Fixos Tangíveis”. 

O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um activo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada do activo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre a alienação. 

 

3.11. Intangíveis 
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Os activos intangíveis são registados ao custo deduzido de amortizações e perdas por imparidade 

acumuladas. As amortizações são reconhecidas pelo método das quotas constantes, por duodécimos, 

durante a vida útil estimada dos activos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários 

activos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. 

3.12. Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento compreendem, terrenos detidos pela empresa para uso futuro 

indeterminado e não se destinando ao uso na produção ou fornecimento de bens ou serviços ou para fins 

administrativos ou para venda no curso ordinário dos negócios, e são registados ao custo, deduzido de 

depreciações e perdas de imparidade acumuladas. 

Os custos incorridos relacionados com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente, 

manutenções, reparações, seguros e impostos sobre propriedades são reconhecidos como um gasto no 

exercício a que se referem. 

3.13. Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, sendo provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra 

uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado. O montante 

reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos 

necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração os riscos e 

incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa 

data. As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como 

provisões. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando 

for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

3.14. Activos e passivos financeiros 

Os activos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

Clientes e dívidas de terceiros 



 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Pag 12 de 45 

 

As dívidas de clientes e de outros terceiros encontram-se registadas pelo seu valor nominal deduzido de 

eventuais perdas de imparidade. As perdas de imparidade correspondem à diferença entre a quantia 

inicialmente registada e o seu valor recuperável, sendo este o valor presente dos cash-flows esperados, 

descontados à taxa efectiva, as quais são reconhecidas na demonstração dos resultados do período em 

que são estimadas. 

As dívidas de "Clientes" e as "Outras dívidas de terceiros" são registadas pelo seu valor nominal e 

apresentadas no balanço deduzidas de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica “Perdas 

por imparidade em contas a receber”, por forma reflectir o seu valor realizável líquido. Estas rubricas 

quando correntes não incluem juros por não se considerar material o impacto do desconto.  

As perdas por imparidade são registadas na sequência de eventos ocorridos que indiquem, 

objectivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será 

recebido. Para tal, a MARL, SA tem em consideração informação de mercado que demonstre que:  

i) a contraparte apresenta dificuldades financeiras significativas;  

ii) se verifiquem atrasos significativos nos pagamentos por parte da contraparte;  

iii) se torna provável que o devedor vá entrar em liquidação ou reestruturação financeira. 

Caixa e equivalentes a caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa, 

depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 3 meses, e que possam ser 

imediatamente mobilizáveis com risco insignificante de alteração de valor. 

Fornecedores e outros credores 

Os saldos de fornecedores e outros credores são registados pelo seu valor nominal, na medida em que se 

tratam de valores a pagar de curto prazo, pelo que o impacto que resulta da aplicação do custo 

amortizado é considerado imaterial. 

Instrumentos financeiros derivados 

O Grupo SIMAB tem como política recorrer a instrumentos financeiros derivados com o objectivo de 

efectuar a cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações nas taxas 

de juro. Nesse sentido, detém instrumentos financeiros (SWAPS) para fixação da taxa de juro que 

qualifica como instrumentos de cobertura em relações de cobertura de fluxos de caixa, pelo que são 

registados no balanço pelo seu justo valor. As variações do justo valor são registadas por contrapartida 

de Capitais Próprios, de acordo com a NCRF 27. O Grupo SIMAB não recorre à contratação de 

instrumentos financeiros derivados com objectivos especulativos. 
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3.15. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efectuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afectam as quantias relatadas de activos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.  

Para além das alterações mencionadas na Nota 2, a entrada em vigor do novo normativo contabilístico 

conduziu a uma alteração da política contabilística no que respeita ao reconhecimento no balanço dos 

edifícios construídos pelos operadores dos Mercados, com cláusula contratual de reversão dos mesmos 

para o Mercado, concluindo-se que esta situação preenche os critérios de reconhecimento de um activo, 

segundo as normas do SNC (Nota 5), e de estimativas relevantes no que respeita à estimativa para 

impostos diferidos (Nota 15), relativamente às utilizadas na preparação e apresentação das 

demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de Dezembro de 2009. Não foram reconhecidos erros 

materiais relativos a períodos anteriores.  

As estimativas e os pressupostos subjacentes foram determinados com base no melhor conhecimento 

existente à data de aprovação das demonstrações financeiras dos eventos e transacções em curso, assim 

como na experiência de eventos passados e/ou correntes. Contudo, poderão ocorrer situações em 

períodos subsequentes que, não sendo previsíveis à data de aprovação das demonstrações financeiras, 

não foram consideradas nessas estimativas.  

As alterações às estimativas que ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras serão 

corrigidas de forma prospectiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados 

reais das transacções em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efectuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram os seguintes: 

(i) Activos fixos tangíveis  

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método da linha recta, a 

partir da data em que o activo se encontra disponível para utilização, utilizando-se as taxas que melhor 

reflectem a sua vida útil estimada.  

(ii) Recuperabilidade de activos por impostos diferidos 

Os impostos diferidos são calculados com base nas diferenças temporárias e os valores contabilísticos dos 

activos e passivos e a respectiva base de tributação. Para a determinação dos impostos diferidos é 

utilizada a taxa de imposto que se espera estar em vigor no período em que as diferenças temporais são 

revertidas. Os impostos diferidos activos são revistos periodicamente e reduzidos sempre que a sua 

utilização deixe de ser possível. 
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(iii)  Determinação do justo valor de instrumentos financeiros derivados. 

As estimativas foram determinadas com base na melhor informação disponível à data da preparação das 

demonstrações financeiras e com base no melhor conhecimento e na experiência de eventos passados 

e/ou correntes. No entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes que, não sendo 

previsíveis à data, não foram considerados nessas estimativas. As alterações a essas estimativas, que 

ocorram posteriormente à data das demonstrações financeiras, serão corrigidas em resultados de forma 

prospectiva, conforme disposto pelo NCRF 4.  

As principais estimativas e os pressupostos relativos a eventos futuros incluídos na preparação das 

demonstrações financeiras, são descritos nas correspondentes notas anexas. 

3.16. Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço são reflectidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após a data do 

balanço que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data do balanço são 

divulgados nas demonstrações financeiras, se forem considerados materiais. 

3.17. Especialização dos exercícios 

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização de exercícios, pelo 

qual estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são 

recebidas ou pagas. As diferenças entre as receitas e despesas geradas e os correspondentes montantes 

facturados são registadas nas rubricas de diferimentos. 

3.18. Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando o Grupo tem uma obrigação presente (legal ou implícita) 

resultante dum acontecimento passado, é provável que para a liquidação dessa obrigação ocorra uma 

saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmenteestimado. 

O montante reconhecido das provisões consiste no valor presente da melhor estimativa na data de relato 

dos recursos necessários para liquidar a obrigação. Tal estimativa é determinada tendo em consideração 

os riscos e incertezas associados à obrigação. 

As provisões são revistas na data de relato e são ajustadas de modo a reflectir a melhor estimativa a essa 

data. As obrigações presentes que resultam de contratos onerosos são registadas e mensuradas como 

provisões. Existe um contrato oneroso quando o Grupo é parte integrante das disposições de um contrato 

de acordo, cujo cumprimento tem associados custos que não é possível evitar e que excedem os 

benefícios económicos derivados do mesmo. 
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É reconhecida uma provisão para reestruturação quando o Grupo desenvolveu um plano formal detalhado 

de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos 

afectados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os 

dispêndios que resultam directamente da implementação do correspondente plano, não estando, 

consequentemente, relacionados com as actividades correntes do Grupo. 

Os passivos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados sempre 

que a possibilidade de existir uma saída de recursos englobando benefícios económicos não seja remota. 

Os activos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando 

for provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

 

4. POLITÍCAS CONTABILISTICAS, ALTERAÇÕES NAS ESTIMATIVAS CONTABILISTICAS E ERROS 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 ocorreu uma situação de impacto relevante: 

A alteração da política contabilística no que respeita ao reconhecimento no balanço dos edifícios 

construídos pelos operadores no MARL, com cláusula contratual de reversão dos mesmos para a 

MARL,S.A. concluindo-se que esta situação preenche os critérios de reconhecimento de um activo, 

segundo as normas do SNC. 

De facto, antes da entrada do novo normativo contabilístico, a noção de activo estava relacionado com o 

conceito de património, o que implicava que para ser considerado como tal, tinha de ser propriedade da 

empresa. Hoje em dia, segundo o SNC, um activo é um recurso controlado pela empresa como resultado 

de acontecimentos passados e do qual se espera que para a mesma fluam benefícios económicos futuros.  

Tendo estes dois enquadramentos presentes, até 31 de Dezembro de 2009, a contabilização das situações 

em que a construção dos pavilhões recaia sobre o operador, com cláusula contratual de reversão para a 

MARL, SA, era efectuada reconhecendo aquele apenas no final do contrato. A partir de 1 de Janeiro de 

2010, parece-nos que é de considerar o imóvel desde o primeiro momento, uma vez que as regras de 

reconhecimento, designadamente: (i) a satisfação da definição, e (ii) a capacidade de estimar com 

fiabilidade o custo do item.  

Relativamente ao primeiro critério, poder-se-á dizer que ele é satisfeito pois é um bem controlado pela 

MARL, SA como consequência de acontecimentos passados, que gera directa ou indirectamente 

benefícios económicos futuros, porquanto: 

� contratualmente, o operador está condicionado a autorização escrita da MARL, SA quanto à 

alteração da actividade exercida no espaço; 

� alterações de âmbito estrutural dos edifícios têm que ser autorizados pela MARL, SA; 
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� o incumprimento definitivo definido contratualmente, confere à MARL, SA o direito de 

resolução que lhe assiste, vedar o acesso ao Mercado do Operador e dispor de imediato do 

espaço; 

� no termo do contrato, reverte para a  MARL, SA o espaço bem como todas as benfeitorias 

efectuadas no mesmo. 

Acresce ainda, que a MARL, SA cobra uma taxa de utilização ao operador, a qual engloba um pagamento 

pela utilização do espaço por parte daquele. Tal facto, significa indubitavelmente que é o Grupo e não o 

operador que assume os riscos e benefícios da posse do activo. 

Relativamente ao segundo critério, é possível determinar com fiabilidade o custo do activo. 

Desta forma, esta situação deverá configurar um activo para a MARL, SA e um direito à utilização do 

espaço para o Operador. Nesta perspectiva, não havendo contrapartida monetária para o registo do 

activo, e por analogia ao tratamento contabilístico das taxas de acesso liquidadas pelo operador 

(integradas em proveitos do exercício durante o período contratual), procedeu-se à contabilização deste 

activo por contrapartida de uma conta de diferimentos, sendo integrada em proveitos pelo período do 

contrato, por força da característica qualitativa da fiabilidade. 

Para se obter esta característica fundamental (só com ela se consegue dar uma imagem verdadeira e 

apropriada da entidade) é necessário atender à substância económica das operações independentemente 

da sua forma legal. 

Assim, duas situações em que a substância económica é idêntica, têm que ser tratadas de forma 

idêntica. Tal obrigação origina que se tenha que tratar de forma idêntica uma situação em que o 

operador paga a taxa de acesso e a MARL, SA constrói o imóvel e outra em que o operador não paga a 

taxa de acesso (ou pagando-a, a mesma é de valor inferior) e é este que constrói o imóvel. 

Numa perspectiva conservadora, valorizámos este registo pelo valor patrimonial atribuído ao imóvel 

pelas finanças, pelo qual a MARL, SA liquida Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI). 

O impacto nas contas consolidadas (empresa-mãe e interesses minoritários), nos exercícios findos em 31 

de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, foram as seguintes: 
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Activos fixos 

tangiveis
Diferimentos

Edific ios e outras 

construções

Rendimentos a 

reconhecer

Saldo inicial 0,00 Saldo inicial 0,00

Ajustamentos de conversão 13.417.200,00 Ajustamentos de conversão 13.417.200,00

Saldo final 13.417.200,00 Saldo final 13.417.200,00

Saldo inicial 0,00 Saldo inicial 0,00

Ajustamentos de conversão 1.306.384,17 Ajustamentos de conversão 2.626.745,61

Amortizações do exercício 268.344,00 Ganhos do exercício 617.065,20

Saldo final 1.574.728,17 Saldo final 3.243.810,81

11.842.471,83 10.173.389,19

31-12-2009

Rubricas

Diferimentos

Ganhos 

Diferimentos Liquidos

Activos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Activos Liquidos

Rubricas

 

Activos fixos 

tangiveis
Diferimentos

Edific ios e outras 

construções

Rendimentos a 

reconhecer

Saldo inicial 13.417.200,00 Saldo inicial 13.417.200,00

Ajustamentos de conversão Ajustamentos de conversão

Saldo Inic ial em SNC (01-01-2009 13.417.200,00 Saldo Final 13.417.200,00

Saldo inicial 1.574.728,17 Saldo inicial 3.243.810,81

Amortizações do exercício 268.344,00 Ganhos do exercício 617.065,20

Saldo final 1.843.072,17 Saldo final 3.860.876,01

11.574.127,83 9.556.323,99

31-12-2010

Rubricas Rubricas

Activos Diferimentos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade
Ganhos 

Activos Liquidos Diferimentos Liquidos  

 

Montante

Exercícios anteriores a 2009 1.320.361,44

Exercício de 2009 348.721,20

Exercício de 2010 348.721,20

Impacto em resultados

 

 

5. EMPRESAS INCLUÍDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 

Em 31 de Dezembro de 2009 e 31 de Dezembro de 2010, foram incluídas na consolidação, pelo método 

integral, a empresa-mãe, SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, S.A. e as seguintes 

filiais nas quais se detém a maioria dos direitos de voto (controlo): 
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Empresa Sede

Empresa - mãe Directa Indirecta Total Directa Indirecta Total

SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedor, SA
MARL, NAC, Piso 2, Lugar do Quintanilho

2660-421 S. Julião do Tojal
- - - - - -

Subsidiárias

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, S.A.
MARB, Avenida de Celeirós, Celeirós                  

4709-001 Braga
81,26% 0,00% 81,26% 81,26% 0,00% 81,26%

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, S.A.
MARL, NAC, Piso 2, Lugar do Quintanilho           

2660-421 S. Julião do Tojal
87,87% 0,00% 87,87% 87,87% 0,00% 87,87%

MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Évora, S.A.
MARÉ, EE 06, Horta das Figueiras                 

7000-500 Évora
68,85% 0,00% 68,85% 68,85% 0,00% 68,85%

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, S.A.
MARF, Edificio A1, Piso 1 Escritórios 1-2 Guilhim     

8009-021 Faro
74,68% 0,00% 74,68% 74,68% 0,00% 74,68%

Percentagem de capital detido 31/12/2010 Percentagem de capital detido 31/12/2009

 

 

Alterações no perímetro de consolidação: 

Em 2010, verificaram-se alterações nas participações financeiras, nos seguintes termos: 

� A participação da SIMAB na MARL, SA aumentou em 4,95%, na sequência do aumento de capital 

deliberado em Assembleia Geral de 24 de Março de 2010; 

� A participação da SIMAB na MARB, SA aumentou em 2,99%, na sequência do aumento de capital 

deliberado em Assembleia Geral de 8 de Abril de 2010. 

O grupo SIMAB incluiu, no perímetro de consolidação, as contas da MARL, SA, MARE, SA, MARF, SA e 

MARB, SA, através do método de consolidação integral. A MAC SA deixa de estar integrada por este 

método em virtude de, a 31 de Dezembro de 2010, decorrerem negociações com vista à alienação da 

participação financeira da SIMAB nesta sociedade. Assim, o investimento financeiro nesta participada 

encontra-se registado pelo método da equivalência patrimonial, pelo que a participação financeira na 

MAC, SA encontra-se valorizada ao seu custo de aquisição, ajustado pelo valor correspondente à 

participação da SIMAB nos capitais próprios desta sociedade, pelos dividendos recebidos e pela perda de 

imparidade. 

A sociedade ECCA, SA devido à participação ser de apenas 7,14% e ao facto de esta não se enquadrar na 

estratégia do Grupo, não foi incluída no perímetro de consolidação. 

 

6. FLUXOS DE CAIXA 

A caixa e seus equivalentes inclui numerário, depósitos bancários imediatamente mobilizáveis e 

aplicações de tesouraria no mercado monetário, líquidos de descobertos bancários e de outros 

financiamentos de curto prazo equivalentes, e detalha-se como segue: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

Totais Totais

Numerário 51.055,00 16.999,93

Subtotais 51.055,00 16.999,93

Depósitos à ordem 1.115.218,06 1.141.445,30

Depósitos Prazo 0,00 179.129,14

Subtotais 1.115.218,06 1.320.574,44

1.166.273,06 1.337.574,37

Depósitos bancários

Totais

Meios financeiros líquidos constantes do 

balanço

Caixa

 

 

7. PARTES RELACIONADAS 

7.1. Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais, nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 

de Dezembro de 2009, foram as seguintes: 

Descrição
Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Vencimentos 236.765,13 0,00 264.108,06 0,00

Subsidio de Férias 18.992,12 0,00 21.223,24 0,00

Subsidio de Natal 18.992,12 0,00 20.833,24 0,00

Senhas de Presença 0,00 829,08 1.496,40 1.733,04

Total 274.749,37 829,08 307.660,94 1.733,04

31-12-10 31-12-09

 

Os órgãos sociais das empresas subsidiárias, representantes da SIMAB, não auferem directamente 

qualquer remuneração, uma vez que de acordo com o Estatuto de Gestor Publico apenas podem ser 

remunerados pela empresa-mãe, sendo o desempenho de cargos sociais debitado mensalmente pela 

empresa mãe às participadas. 

 

7.2. Transacções entre partes relacionadas 

Descrição
Compras 

activos fixos

Serviços 

obtidos

Contas a 

pagar 

correntes (*)

Vendas de 

ac tivos fixos

Serviços 

prestados

Contas a 

receber 

correntes (*)

Associação 5 ao Dia 0,00 4.500,00 0,00 0,00 3.600,00 4.698,00

Câmara Municipal de Évora 0,00 23.492,49 0,00 0,00 20.283,00 2.308,30

Câmara Municipal de Faro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Câmara Municipal de Loures 68.599,93 28.500,25 118.400,97 0,00 0,00 0,00

MAC - Mercado Abastecedor da região de Coimbra 0,00 0,00 0,00 15.000,00 35.200,00 6.936,67

Total 68.599,93 56.492,74 118.400,97 15.000,00 59.083,00 13.943,97

31-Dez-10
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Descrição
Compras 

activos fixos

Serviços 

obtidos

Contas a 

pagar 

correntes (*)

Vendas de 

ac tivos fixos

Serviços 

prestados

Contas a 

receber 

correntes (*)

Associação 5 ao Dia 0,00 5.297,47 0,00 0,00 9.886,54 7.158,00

Câmara Municipal de Évora 0,00 23.334,47 32,88 0,00 20.283,00 3.790,23

Câmara Municipal de Faro 0,00 0,00 0,00 142.157,40 0,00 1,00

Câmara Municipal de Loures 768.931,99 84.204,38 509.772,84 0,00 0,00 0,00

MAC - Mercado Abastecedor da região de Coimbra 0,00 0,00 672,54 2.229,80 30.551,68 7.125,90

Total 768.931,99 112.836,32 510.478,26 144.387,20 60.721,22 18.075,13

31-Dez-09

 

 

8. HONORARIOS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Os honorários facturados pelo Revisor Oficial de Contas em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro 

de 2009, são detalhados conforme se segue: 

SIMAB, SA 11.124,00 11.124,00

MARL, SA 21.500,00 21.500,00

MARF, SA 5.700,00 8.842,25

MARB, SA 6.600,00 7.332,00

MARE, SA 5.400,00 5.922,50

Total 50.324,00 54.720,75

Honorários facturados pelos revisores 

ofic iais de contas por soc iedade
31-12-2010 31-12-2009

 

 

9. INTERESSES MINORITÁRIOS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009, os interesses minoritários registados na 

demonstração da posição financeira consolidada e na demonstração consolidada dos resultados do 

exercício findo naquela data, respeitam às empresas MARB,SA, MARL,SA, MARÉ, SA e MARF, SA. 

 

10. ACTIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos activos intangíveis, bem como nas respectivas amortizações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 
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Projec tos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros Activos 

Intangíveis

Ac tivos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo inicial 524.937,66 468.843,63 3.144.355,35 1.408.025,51 352.786,44 5.898.948,59

Ajustamentos de conversão 0,00 0,00 (1.603.343,51) 0,00 0,00 (1.603.343,51)

Aquisições 0,00 1.441,89 0,00 0,00 0,00 1.441,89

Alienações e abates 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 524.937,66 470.285,52 1.541.011,84 1.408.025,51 352.786,44 4.297.046,97

Saldo inicial 522.786,83 460.271,77 497.939,95 512.454,93 0,00 1.993.453,48

Ajustamentos de conversão 0,00 0,00 (115.854,93) 0,00 0,00 (115.854,93)

Amortizações do exercício 600,12 6.690,47 88.835,00 20.504,20 0,00 116.629,79

Alienações e abates 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 523.386,95 466.962,24 470.920,02 532.959,13 0,00 1.994.228,34

1.550,71 3.323,28 1.070.091,82 875.066,38 352.786,44 2.302.818,63

Rubricas

Activos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Activos Liquidos

31-Dez-10

 

 

Despesas de 

Instalação

Projectos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros 

Activos 

Intangíveis

Ac tivos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo em 1 Janeiro 2009 363.399,75 352.248,01 0,00 3.144.672,61 1.833.696,81 352.786,44 6.046.803,62

Ajusmentos de conversão (363.399,75) 0,00 463.650,63 (317,33) (425.671,30) 0,00 (325.737,75)

Saldo em 1 Janeiro 2009 (ajustado) 0,00 352.248,01 463.650,63 3.144.355,28 1.408.025,51 352.786,44 5.721.065,87

Aquisições 0,00 600,00 5.193,00 0,00 0,00 0,00 5.793,00

Transferências e abates 0,00 4.512,72 0,00 0,00 0,00 0,00 4.512,72

Saldo Final 0,00 357.360,73 468.843,63 3.144.355,28 1.408.025,51 352.786,44 5.731.371,59

Saldo em 1 Janeiro 2009 334.999,90 352.248,01 0,00 363.466,80 491.880,03 0,00 1.542.594,74

Ajustamentos de conversão (334.999,90) 0,00 407.323,27 (1.070,11) 0,00 0,00 71.253,26

Saldo em 1 Janeiro 2009 (ajustado) 0,00 352.248,01 407.323,27 362.396,69 491.880,03 0,00 1.613.848,00

Amortizações do exercício 0,00 745,66 52.948,50 135.543,26 20.574,90 0,00 209.812,32

Transferências e abates 0,00 2.216,23 0,00 0,00 0,00 0,00 2.216,23

Saldo Final 0,00 355.209,90 460.271,77 497.939,95 512.454,93 0,00 1.825.876,55

0,00 2.150,83 8.571,86 2.646.415,33 895.570,58 352.786,44 3.905.495,04Activos Liquidos

31-Dez-09

Rubricas

Activos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

 

O Grupo procedeu à reclassificação da rubrica “Despesas de Instalação”, os quais numa perspectiva POC 

eram classificados como “Activos Intangíveis”, para a rubrica de “Resultados transitados”, uma vez que 

na óptica do SNC são considerados como um custo do exercício. Desta reclassificação resultou um saldo 

de 28.399,35 euros que afectou os resultados transitados. 

O Grupo procedeu também à reclassificação dos bens considerados como software, os quais numa 

perspectiva POC eram classificados como equipamento administrativo, para a rubrica de “Activos 
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Intangíveis”. O valor bruto em causa ascendeu a 463.650,63 Euros e as amortizações acumuladas a 

407.323,27 Euros. 

Relativamente ao exercício de 2010, as amortizações do período, no montante de 116.629,79 Euros 

(209.812,32 Euros em 2009), foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e amortização”. 

 

11. ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos activos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 

Terrenos e 

recursos 

naturais

Edific ios e 

outras 

construç.

Equip. basico
Equipamento 

de transporte

Equip. 

administ.

Outros 

activos fixos 

tangíveis

Activos fixos 

tangíveis em 

curso

Total

Saldo inicial 31.692.770,51 210.730.358,08 1.144.244,15 236.031,94 2.197.611,87 3.525.369,48 1.321.027,24 250.847.413,27

Ajustamentos de conversão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisições 0,00 512.166,19 146.245,43 0,00 31.222,01 71.479,20 686.233,82 1.447.346,65

Transferencias 0,00 1.727.154,80 0,00 0,00 0,00 27.980,00 (164.980,42) 1.590.154,38

Reclassificação p/ Activos não 

correntes detidos para venda
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienações e abates (707.411,35) (2.027,92) (2.961,18) 0,00 (74.758,51) (6.061,90) (158,00) (793.378,86)

Saldo  F inal 30.985.359,16 212.967.651,15 1.287.528,40 236.031,94 2.154.075,37 3.618.766,78 1.842.122,64 253.091.535,44

Saldo inicial 0,00 49.135.503,64 981.433,44 218.742,06 2.110.001,60 1.174.185,54 0,00 53.619.866,28

Ajustamentos de conversão 0,00 115.854,92 (645,99) 0,00 (23.833,12) (3.978,76) 0,00 87.397,05

Amortizações do exercício 0,00 4.769.682,70 52.333,74 7.212,76 42.001,71 123.703,57 0,00 4.994.934,48

Alienações e abates 0,00 (337,92) (407,79) 0,00 (50.946,39) (1.350,50) 0,00 (53.042,60)

Saldo  F inal 0,00 54.020.703,34 1.032.713,40 225.954,82 2.077.223,80 1.292.559,85 0,00 58.649.155,21

30.985.359,16 158.946.947,81 254.815,00 10.077,12 76.851,57 2.326.206,93 1.842.122,64 194.442.380,23

Rubricas

A ct ivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e  perdas de imparidade

A ct ivo s Liquido s

31-Dez-10

 

Terrenos e 

recursos 

Edific ios e 

outras 
Equip. basico

Equip. de 

transporte

Ferramentas 

e utensilios

Equip. 

administ.

Outros ac tivos 

fixos tangíveis

Activos fixos 

tangíveis em 
Total

Saldo em 1 Janeiro  2009 (POC) 33.163.698,34 196.785.377,71 1.117.333,92 485.795,51 197.966,78 2.730.038,17 3.318.489,60 1.623.581,70 239.422.281,73

Ajustamentos de conversão 0,00 13.417.200,00 0,00 0,00 (197.966,78) (463.650,63) 197.966,78 0,00 12.953.549,37

Saldo em 1 Janeiro  2009 

(ajustado)
33.163.698,34 210.202.577,71 1.117.333,92 485.795,51 0,00 2.266.387,54 3.516.456,38 1.623.581,70 252.375.831,10

Aquisições 0,00 175.942,74 28.820,00 4.450,00 0,00 29.280,27 13.924,62 1.148.423,29 1.400.840,92

Reclassificação p/ Activos não 

correntes detidos para venda
(1.033.230,54) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (1.066.592,89) (2.099.823,43)

Alienações (437.697,29) 0,00 0,00 0,00 0,00 (3.871,98) 0,00 0,00 (441.569,27)

Transferências e abates 0,00 351.837,63 (1.909,77) (254.213,57) 0,00 (96.096,96) (5.011,52) (384.384,86) (389.779,05)

Saldo  F inal 31.692.770,51 210.730.358,08 1.144.244,15 236.031,94 0,00 2.195.698,87 3.525.369,48 1.321.027,24 250.845.500,27

Saldo em 1 Janeiro  2009 (POC) 0,00 43.012.370,45 901.710,84 372.628,51 148.823,71 2.551.144,81 909.307,53 0,00 47.895.985,85

Ajustamentos de conversão 0,00 1.306.384,17 0,00 0,00 (148.823,71) (407.323,27) 148.823,71 0,00 899.060,90

Saldo em 1 Janeiro  2009 

(ajustado)
0,00 44.318.754,62 901.710,84 372.628,51 0,00 2.143.821,54 1.058.131,24 0,00 48.795.046,75

Amortizações do exercício 0,00 4.839.052,50 81.542,80 7.895,10 0,00 59.864,71 118.759,27 0,00 5.107.114,38

Transferências e abates 0,00 (22.303,48) (1.820,20) (161.781,55) 0,00 (93.684,65) (2.704,97) 0,00 (282.294,85)

Saldo  F inal 0 ,00 49.135.503,64 981.433,44 218.742,06 0,00 2.110.001,60 1.174.185,54 0,00 53.619.866,28

31.692.770,51 161.594.854,44 162.810,71 17.289,88 0,00 85.697,27 2.351.183,94 1.321.027,24 197.225.633,99

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A ct ivo s Liquido s

Rubricas

A ctivo s

31-Dez-09

 

Conforme referido na nota anterior, o Grupo procedeu à reclassificação da rubrica “software”, que ao 

abrigo do POC, se classificava como equipamento administrativo, para uma rubrica de Activos 



 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Pag 23 de 45 

 

Intangíveis. O montante bruto e amortizações acumuladas reclassificadas ascenderam a, 

aproximadamente, 463.650,63 euros e 407.323,27 euros, respectivamente. 

De realçar que, no âmbito da conversão POC/SNC efectuada em 2009, foram reclassificados para 

propriedades de investimento, o montante de 80.655,62 euros, e para activos não correntes detidos para 

venda o montante de 2.807.235 Euros referentes a terrenos que se encontravam contabilizados como 

activos fixos tangíveis (Imobilizado Corpóreo em terminologia POC). 

Durante o exercício findo em 31 de Dezembro de 2010, os movimentos mais relevantes ocorridos nas 

rubricas dos Activos Fixos Tangíveis foram os seguintes: 

� O valor dos aumentos 2.239.321 euros relevado na rubrica de “Edifícios e outras construções” 

refere-se em grande parte a reclassificações e a obras efectuadas nos mercados: 

� MARL - no espaço CRE-2 (22.117 Euros); instalação de painéis isotérmicos no pavilhão 

NAC (12.600 Euros); licenças de Utilização dos Pavilhões A01, A03, A04, A05, A07, A08, 

A11 e R02 (57.856 Euros); instalação de condutas de água fria nos pavilhões A01 e A04 

(21.374 Euros); obras decorrentes da instalação do novo equipamento de controlo de 

estacionamento do Pórtico (16.608 Euros); 

� MARB – obra efectuada no entreposto ocupado pelo CTT Expresso (360.351 Euros) e obras 

de adaptação de espaço para realização de actividades do “5 ao Dia” (2.974 Euros); 

� MARF - reclassificação dos projectos do MARF para a rubrica de Activos Fixos Tangíveis, 

que anteriormente se encontravam classificados em Activos Intangíveis, no montante de 

1.603.343,51 Euros; obras de melhoramento dos espaços para instalação de novos 

clientes (102.013 Euros); 

� MARE - empreitada de reparação do pavimento do pavilhão do mercado; aquisição de 

rampas e plataforma em ferro para as boxes dos operadores sazonais; aquisição de 2 

portões para o entreposto; renovação e ampliação da rede de dados dos escritórios; 

obras diversas de melhoramento e requalificação do entreposto; totalizando o aumento 

do investimento nesta rubrica em 36.586 Euros; 

� Os aumentos registados na rubrica “Equipamento Básico” no valor de 146.245 Euros, dizem 

respeito essencialmente a: (i) aquisição das novas máquinas para a instalação do novo 

equipamento de controlo de saídas do Pórtico (111.988 Euros) e a instalação de novas portas 

rápidas nos pavilhões A01, A04, A05 e A06, do MARL; (ii) aquisição de divisórias, à instalação de 

novas portas homem, aquisição de máquina de soldar e de sinalização (8.618 Euros) para o MARF; 

(iii) aquisição de contentores de lixo (1.020 Euros) e aquisição de câmara de CCTV (1.900 Euros), 

para o MARB;  
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�  Os aumentos verificados na rubrica de “Equipamento Administrativo”, no valor de 31.222 Euros, 

referem-se essencialmente à aquisição de equipamento informático. 

�  O montante registado como aumentos da rubrica de “Outros Activos Fixos Tangíveis” no 

montante de 73.479 euros, diz respeito essencialmente à aquisição de diverso material para 

combate a incêndios (29.560 Euros), às obras de revestimento vegetal no muro M1 (27.980 Euros) 

e à aquisição de novos contentores para os diversos tipos de resíduos (10.000 Euros), 

investimentos realizados no MARL. 

�  O valor registado como incremento dos “Activos Fixos Tangíveis em Curso” no montante de 

686.234 euros, refere-se essencialmente à obra de repavimentação do pavilhão do pescado 

(53.854 Euros), à construção do novo cais, no topo sul do pavilhão R07 (42.344 Euros) e à obra 

com o sistema de drenagem no Edifício dos CTT (446.832 Euros). 

� O valor de 53.098,00 Euros registado em “Alienações e Abates” na rubrica “Activos Fixos 

Tangíveis em Curso” refere-se à transferência para “Activos Fixos Tangíveis” devido à conclusão 

de algumas obras. 

�  O valor das alienações registadas na rubrica “Edifícios e outras construções” refere-se à venda 

de material diverso que se encontrava obsoleto.  

� O valor das alienações registadas nas rubricas “Equipamento Administrativo” e “Outros Activos 

Fixos Tangíveis” referem-se à venda de diverso mobiliário e material diverso. Todas estas 

operações geraram mais-valias no valor de 7.246,84 Euros. 

 

12. ACTIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS 

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009, o Grupo apresentava activos não correntes 

classificados como detidos para venda, conforme se detalha: 

Empresa 31-12-2010 31-12-2009

Terreno MARF, SA 2.099.823,43 2.099.823,43

Terreno MARB, SA 707.411,35 707.411,35

Investimentos em Subsidiárias 2.646.363,26 0,00

Total 5.453.598,04 2.807.234,78
 

O valor correspondente a terrenos a alienar nas participadas MARF, SA e MARB, SA, encontra-se 

consubstanciado em Contrato de Promessa de Compra e Venda e na perspectiva da sua concretização até 

31 de Dezembro de 2011. 
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Em 31 de Dezembro de 2010, decorriam negociações com vista à alienação da participação financeira na 

MAC, SA, correspondente a 58,63% do seu capital social, cuja recuperabilidade se espera que ocorra pela 

alienação desta participação até 31 de Dezembro de 2011, nos termos do Contrato de Promessa de 

Compra e Venda assinado em 1 de Março de 2011. 

 

13. LOCAÇÕES 

Locações financeiras 

Os contratos de locação financeira em vigor nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, 

eram os seguintes: 

Contratos de Locação Financeira 31-12-09

Descrição dos Bens Entidade Activo Bruto Amortizações Activo Líquido Activo Líquido

Equipamento Informático e outro:

Equipamento de Comunicação - MARL Contrato PT Prime 1.930.722,77 1.361.642,16 569.080,61 629.029,49

Equipamento Básico

Plataforma Elevatória - MARB
FINICRÉDITO - Inst. Financeira

de Crédito, SA
6.445,00 872,77 5.572,23 6.377,86

Empilhador - MARB
FINICRÉDITO - Inst. Financeira

de Crédito, SA
15.175,00 2.054,95 13.120,05 15.016,93

Equipamento de Transporte:

Plataforma Elevatória - MARL Millennium BCP 28.900,00 22.067,65 6.832,35 11.647,11

Total 1.981.242,77 1.386.637,53 594.605,24 662.071,39

31-12-10

 

 

Locações operacionais 

Os contratos de aluguer de viaturas ao serviço do Grupo revestem a natureza de locações operacionais. 

Estes não prevêem renovação, nem opção de compra no final do mesmo, nem qualquer valor referente a 

rendas contingentes. Todos os contratos são canceláveis mediante um pré-aviso e não impõem restrições 

de qualquer natureza ao nível de dividendos ou divida. 

Os contratos de locação em vigor nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, eram os 

seguintes: 



 

Anexo às Demonstrações Financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2010 
Pag 26 de 45 

 

2010 2009

Começo Fim

Viatura "79-FJ-88" VSC-ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR, LDA50479 27-Mar-08 26-Mar-12 3.751,50 3.738,60 SIMAB

Viatura "67-CV-02" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 1-Fev-07 1-Ago-11 12.426,60 12.380,40 SIMAB

Viatura "03-CR-56" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-11 7.604,76 7.578,12 SIMAB
Viatura "03-CR-57" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 31-Dez-09 0,00 7.127,76 SIMAB

Viatura "38-CQ-91" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-11 7.616,82 7.590,24 SIMAB

Viatura "94-BO-90" VSC -Aluguer de Veículos, Lda 42504 12-Mai-06 11-Mai-10 1.092,03 4.242,84 MARL
Viatura "87-BO-24" VSC -Aluguer de Veículos, Lda 9836004 12-Mai-06 31-Dez-10 1.972,13 3.682,32 MARL

Viatura "70-CR-73" Lease Plan Portugal, Lda 6713 15-Jan-07 10-Abr-11 3.483,36 3.471,84 MARL
Viatura "70-CR-72" Lease Plan Portugal, Lda 6713 15-Jan-07 10-Jun-11 3.483,36 3.471,84 MARL

Viatura "70-CR-74" Lease Plan Portugal, Lda 6713 15-Jan-07 10-Jun-11 3.483,36 3.471,84 MARL

Viatura "70-CR-75" Lease Plan Portugal, Lda 6713 15-Jan-07 10-Jun-11 3.483,36 3.471,84 MARL
Viatura "70-CR-80" Lease Plan Portugal, Lda 6713 15-Jan-07 10-Jun-11 3.483,36 3.471,84 MARL

Viatura "03-CR-57" Lease Plan Portugal, Lda 6713 1-Jan-10 10-Jun-11 7.152,41 0,00 MARL

Viatura "85-CS-28" Lease Plan Portugal, Lda 6713 19-Jan-07 19-Jun-11 7.157,42 7.127,76 MARL
Viatura "17-GS-79" VSC -Aluguer de Veículos, Lda 53648 7-Nov-08 6-Nov-12 4.705,42 4.394,52 MARL

Viatura "50-HB-49" Lease Plan Portugal, Lda 6713 12-Jan-09 11-Jan-13 8.359,99 8.082,46 MARL

Viatura "08-CG-32" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 7707 27-Out-06 27-Abr-11 7.922,53 6.709,20 MARF

Viatura "20-CS-97" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 8399 12-Jan-07 12-Jul-11 6.810,00 6.108,35 MARB

Viatura "30-DV-95" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 9630 6-Jul-07 5-Jul-11 7.729,17 5.874,48 MARE
101.717,58 101.996,25

Empresa

Total

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Locações e sublocações 

operac ionais, e pagamentos 

de locação e de sublocação 

reconhecidos como gastos

Locações operac ionais em vigor

Entidade locadora
Identificação 

do contrato

Prazo da locação

 

Os contratos de locação operacional das viaturas “03-CR-56” e “79-FJ-88” pertencem à empresa-mãe 

(SIMAB, S.A.), no entanto como a sua utilização é partilhada pela MARL, S.A., o seu custo também é 

partilhado. 

 

14. IMPARIDADE DE ACTIVOS 

Durante os exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, o Grupo reconheceu perdas por 

imparidade e reversões conforme se apresenta seguidamente:  

Activos fixos 

tangíveis

Activos 

intangíveis
Clientes

Outros 

devedores
Totais

Aumentos 83.052,98 83.052,98

Reversões (36.067,21) (36.067,21)

Totais 0,00 0,00 46.985,77 0,00 46.985,77

Aumentos 119.945,88 119.945,88

Reversões (292.257,31) (292.257,31)

Totais 0,00 0,00 (172.311,43) 0,00 (172.311,43)

Perdas por imparidade 

reconhecidas nos resultados

31 de Dezembro

Quantias das perdas por imparidade e respectivas 

reversões reconhecidas durante o período

Perdas por imparidade 

reconhecidas nos resultados
2010

2009
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15. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ACTIVOS CONTINGENTES 

15.1. PROVISÕES 

O Grupo fez uma revisão cuidadosa da situação respeitante a compromissos, obrigações presentes, 

prováveis ou contingentes, acções judiciais, reclamações ou casos litigiosos.  

Com base nessa revisão e a partir de uma cuidada análise de risco, consubstanciada na opinião dos 

advogados das empresas do grupo, a Administração considera que o montante reflectido na rubrica 

“Provisões”, apurado exclusivamente na MARL, SA, e que em 31 de Dezembro de 2010, ascendia a 

33.343,74 euros, é adequado para fazer face aos riscos identificados. 

O Conselho de Administração entende que o referido valor 33.343,74 euros é suficiente para fazer face 

aos eventuais encargos decorrentes das acções em curso, sendo este entendimento baseado no facto das 

decisões judiciais já tomadas terem sido, na sua quase totalidade, favoráveis à empresa. 

A evolução das provisões é detalhada conforme segue: 

Provisões para Riscos e Encargos

Saldo em          

01-01-2009 

(POC)

Ajustamentos 

de conversão

Saldo em   01-

01-2009 

(ajustado)

Aumentos Reduções Utilizações

Saldo Final em 

31-12-2009     

(SNC)

Processos Judiciais em curso 65.343,74 0,00 65.343,74 (32.000,00) 33.343,74

Total 65.343,74 0,00 65.343,74 0,00 (32.000,00) 0,00 33.343,74

Provisões para Riscos e Encargos
Saldo em          

01-01-2010

Ajustamentos 

de conversão

Saldo em   01-

01-2009 

(ajustado)

Aumentos Reduções Utilizações
Saldo Final em 

31-12-2010

Processos Judiciais em curso 33.343,74 33.343,74

Total 33.343,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.343,74

31-Dez-09

31-Dez-10

 

 

15.2. PASSIVOS CONTINGENTES 

Garantias emitidas a terceiros 

Em 31 de Dezembro de 2010, as empresas do grupo tinham prestado garantias bancárias a terceiros, 

como segue: 

MARL, SA 
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Entidade Benefic iária Entidade Emissora Data de Emissão Valores

Repsol, Lda CGD, S.A. 13-10-2000 7.980,77

EDP, S.A. CGD, S.A. 23-07-2003 142.084,33

EDP, S.A. BTA, S.A. 26-12-2000 1.049,72

Garantias Bancárias Prestadas 

 

Entidade % Montante (2010)

BCP,S.A. 74,00% 4.318.177,91

BPI,S.A. 17,00% 525.183,80

BES,S.A. 9,00% 992.013,84

Total 100,00% 5.835.375,55

Contrato de Garantia Bancária - BEI 

 

Garantia prestada ao Banco Europeu de Investimento (BEI) 

No âmbito do contrato de financiamento, entre o Banco Europeu de Investimento (BEI) e a sociedade, 

celebrado no dia 8 de Outubro de 2001, foram prestadas garantias de serviço de dívida ao BEI, pelo 

consórcio bancário, constituído pelo BCP,S.A., BPI,S.A. e BES,S.A.. 

Esta garantia incide sobre o serviço da dívida (capital e juros) para o período de 5 anos, sendo regressiva 

em função das amortizações de capital e juro. 

 

MARF, SA 

Garantias Bancárias Prestadas 

Entidade Beneficiária Garantia Montante

BEI - Empréstimo MLP Garantia Bancária - BES 1.200.000,00

BES - Empréstimo MLP Livrança subscrita pela MARF, S.A. 1.500.000,00

BES - Curto Prazo Livrança subscrita pela MARF, S.A. 1.742.250,00

BES - Conta Caucionada Livrança subscrita pela MARF, S.A. 1.400.000,00

BES - Conta Caucionada Livrança subscrita pela MARF, S.A. 300.000,00

Total Livrança subscrita pela MARF, S.A. 6.142.250,00
 

 

MARE, SA 

Entidade Benefic iária Entidade Emissora Data de Emissão Valores

BES - Financiamento médio/longo prazoLivrança subscrita pela MARE, SA 3.242.186,33

BCP - Descoberto Autorizado Livrança subscrita pela MARE, SA 27-10-2009 1.000.000,00

1.000.000,00

Garantias Bancárias Prestadas 

Total
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Accionamento das Cláusulas 7ª dos Contratos de Financiamento com os Operadores

Entidade Entidade Bancária Número Contrato Data vencimento
Capital em dívida 

(31/12/2010)

José António Leitão Raimundo CEMG 245.32.100035-9 07-05-2014 10.534,81

Carriço Peixaria, Lda CEMG 245.32.100041-7 09-01-2013 8.740,67

Sobral, Lda CEMG 245.32.100051-6 27-02-2019 58.437,93

Total 77.713,41
 

SIMAB, SA 

Garantias Bancárias Prestadas 

Entidade Benefic iária Entidade Emissora Valores

Repsol, Lda Millennium BCP 5.000,00
 

15.3. ACTIVOS CONTINGENTES 

MARL, SA 

Entidade(s) Prestadora(s) Objecto Valor

Bargosa, S.A. Cauções contratuais 9.976,00

CEMG Cauções contratuais 24.353,81

Doca Marinha, Lda Cauções contratuais 1.845,55

Eurotejo, Lda Cauções contratuais 11.191,30

Figueira, Lda Cauções contratuais 36.134,00

Recheio, S.A. Cauções contratuais 72.306,00

Repsol, Lda Cauções contratuais 14.963,94

SÓ Peso, S.A. Cauções contratuais 5.405,36

Torrestir, S.A. Cauções contratuais 15.400,00

Espada Pescas Unipessoal Cauções contratuais 3.566,64

Lena Ambiente, S.A. Cauções Contratuais – CRE 20.000,00

Disgelo, Lda Caução p/exploração Unidade Produção de Gelo e C. Frigorificas 19.000,00

Planirest, Lda Caução p/Instalação Arquivo Documental - NAC 45.982,59

Espaço 2R Caução de Trabalhos de Elect/C.Civil NAC 4.211,36

PT Comunicações Concep. Const. Expl. e Manut. Redes de Telec. e dos Sist. Inform. 149.639,37

MARL Energia, Lda Concurso para instalação da Central Fotovoltaica 2.500.000,00

MARL Energia, Lda Contrato utilização espaço para Central Fotovoltaica 500.000,00

Hidurbe, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza 100.000,00

Electrolimpa Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Interior 100.000,00

Electrolimpa Sul, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Interior 24.216,00

Dalkia, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de manutenção 57.769,03

JCDecaux, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Mobiliário Urbano 59.324,52

Resopre, Lda Contrato de Prest. de Serv. de Remod. e Instal. do Sist. Inform. Portico 143.134,05

CHARON, Lda Contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Vigilancia 57.734,00

Ramos Catarino, Lda Empreitada de reabilitação da cobertura do edificio CTT Expresso 15.200,00

Edivisa, S.A. Execução de Obras de Melhoramento do Pavilhão do Pescado 75.222,19

Planirest, Lda Execução de Obras de Melhoramento do Pavilhão do Pescado 15.926,58

Precore, Lda Execuçãode obras na cobertura do edificio dos CTT Expresso 824,65

Strong, S.A. Fornecimento de CCTV 30.720,82

Strong, S.A. Prestação de Serviços de Prevenção e Vigilância 50.000,00

Armando Cunha, Lda Remodelação da area envolvente do edificio dos CTT Expresso 8.663,81

Proman, Lda Serviços fiscalização cobertura do edificio dos CTT Expresso 1.125,00

Total 4.173.836,57

Garantias detidas sobre terceiros
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16. SUBSÍDIOS DO GOVERNO 

Em 31 de Dezembro de 2010 e 31 de Dezembro de 2009, a informação relativa ao subsídio obtido do 

governo é como segue: 

Como 

rendimentos a 

reconhecer 

(Diferimentos)

Como 

passivos a 

reembolsar

PROMAB/POE - MARL 0,00 395.172,00 15.609.280,63 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARB 0,00 188.960,76 4.779.727,85 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARE 0,00 90.948,36 2.813.411,44 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARF 0,00 205.211,04 5.977.548,99 0,00 0,00

0,00 880.292,16 29.179.968,91 0,00 0,00

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com activos

Total

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração 

dos resultados e no balanço

31-Dez-10

Demonstração dos resultados Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas 

em outros 

rendimentos 

e ganhos

Reconhec idas 

no capital 

próprio

(Outras 

variações no 

capital próprio)

Reconhecidas no passivo

 

Como 

rendimentos a 

reconhecer 

(Diferimentos)

Como 

passivos a 

reembolsar

PROMAB/POE - MARL 0,00 395.172,00 16.004.452,63 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARB 0,00 188.960,76 4.968.688,61 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARE 0,00 90.948,36 2.904.359,80 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARF 0,00 234.998,48 6.182.760,03 0,00 0,00

0,00 910.079,60 30.060.261,07 0,00 0,00Total

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com activos

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração 

dos resultados e no balanço

Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas 

em outros 

rendimentos 

e ganhos

Reconhec idas 

no capital 

próprio

(Outras 

variações no 

capital próprio)

Reconhecidas no passivo

31-Dez-09

Demonstração dos resultados

 

Os valores são reconhecidos como rédito, à medida que os bens subsidiados vão sendo 

depreciados/amortizados. 

 

17. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

As empresas do Grupo SIMAB encontram-se sujeitas a impostos sobre os lucros em sede de Imposto sobre 

o Rendimento das Pessoas Colectivas (IRC). 

De acordo com a legislação em vigor a empresa utiliza uma taxa de impostos diferidos de 25%. 
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O detalhe dos activos e passivos nos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2010 e 2009, de acordo com 

as diferenças temporárias que os geraram, foi como segue: 

Os movimentos ocorridos nos activos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e 2009, foi como segue: 

 

 

A linha de imposto teve um impacto negativo de 192.175,20 euros nos resultados do exercício, que 

compara com 27.802,62 euros no período homólogo, explicado por: (i) anulação de impostos diferidos 

activos, relacionado com a valorização dos contratos de cobertura de risco de taxa de juro, no ano; (ii) 

redução do  imposto diferido passivo relacionado com a quantia de subsídios ao investimento ainda não 

reconhecida em resultados; (ii) constituição, nas contas da MARL, SA, de impostos diferidos activos 

relativos a prejuízos fiscais reportáveis, em virtude de uma alteração de estimativas relativamente à 

obtenção de lucros nos próximos anos. 

Os activos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expectativas razoáveis de 

lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam diferenças 

temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão.  

Assim, são reconhecidos activos por impostos diferidos apenas quando exista expectativas 

fundamentadas de que estes poderão vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro. 

Em 31 de Dezembro de 2010 existiam prejuízos fiscais reportáveis no montante de, aproximadamente, 

23.511.917 euros. Numa óptica de prudência, e atentos à actual conjuntura macroeconómica adversa, 

apenas foram registados activos por impostos diferidos na MARL, SA e apenas os correspondentes a 

prejuízos fiscais que se espera reverter, no montante de 1.620.511,80 euros, aos quais correspondem 

405.127,95 euros, de activos por impostos diferidos.  

Não são efectuadas compensações entre impostos diferidos activos e passivos. 
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Ano a que respeita o 

prejuízo
Soc iedade

Prejuízo fiscal 

dec larado

Ano limite para 

dedução

SIMAB, SA 11.127.213,12

MARL, SA 4.920.052,70

MARB, SA 151.094,75

MARF, SA 137.391,86

Sub-total 16.335.752,43

SIMAB, SA 64.311,21

MARL, SA 2.494.094,40

MARB, SA 121.288,13

MARF, SA 0,00

Sub-total 2.679.693,74

SIMAB, SA 0,00

MARL, SA 472.161,76

MARB, SA 23.884,45

MARF, SA 744.159,97

Sub-total 1.240.206,18

SIMAB, SA 0,00

MARL, SA 0,00

MARB, SA 104.637,91

MARF, SA 1.322.127,97

Sub-total 1.426.765,88

SIMAB, SA 978.019,48

MARL, SA 0,00

MARB, SA 248.384,85

MARF, SA 603.094,73

Sub-total 1.829.499,06

23.511.917,29Total

2009

2008

2007

2015

2014

2013

2005 2011

20122006

 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social) excepto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspecções, reclamações ou impugnações, casos estes em que, dependendo das circunstâncias, os prazos 

são alongados ou suspensos. Deste modo, as declarações fiscais das empresas do Grupo SIMAB dos anos 

de 2007 a 2010 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. 

A Administração da SIMAB, SA entende que eventuais correcções resultantes de revisões/inspecções por 

parte das autoridades fiscais às declarações de impostos das empresas do Grupo não terão um efeito 

significativo nas demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2010 e 2009. 
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18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

O Grupo gere o seu capital para assegurar que prossegue as suas operações numa óptica de continuidade. 

Neste contexto, analisa periodicamente a sua estrutura de capital (próprio e alheio). 

Categorias de instrumentos financeiros 

As categorias de activos e passivos financeiros em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 

2009 são detalhadas conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Contas a receber de terceiros 4.097.985,02 3.696.762,00

Activos não correntes detidos para venda 5.453.598,04 2.099.823,43

Caixa e equivalentes 1.166.273,06 1.337.574,37

10.717.856,12 7.134.159,80

Descrição

Activos Financeiros

Total
 

31-Dez-10 31-Dez-09

Fornecedores 1.137.183,58 1.398.521,72

Outras contas a pagar a terceiros 9.423.219,36 12.112.190,77

10.560.402,94 13.510.712,49Total

Descrição

Passivos Financeiros

 

 

Clientes curto prazo 

O detalhe da rubrica “Clientes” ”, registados em activos correntes, nos anos findos em 31 de Dezembro 

de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Clientes gerais 2.420.778,49 2.318.560,45

Clientes - Partes associadas 6.936,67 7.125,90

Clientes - Outras partes relacionadas 11.259,01 8.710,80

Clientes - Cheques pré-datados 88.542,74 27.546,51

Clientes - Taxas Acesso em Fracções 0,00 53.517,92

2.527.516,91 2.415.461,58

Clientes cobraça duvidosa 933.807,19 992.458,83

Perdas por imparidade acumuladas (912.803,92) (975.064,15)

21.003,27 17.394,68

2.548.520,18 2.432.856,26

Clientes Curto Prazo - Corrente

Subtotal

Subtotal

Total

Descrição
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Risco de crédito 

O risco de crédito está essencialmente relacionado com os saldos a receber de clientes e outros 

devedores, relacionados com a actividade operacional da empresa. O agravamento das condições 

económicas globais ou adversidades que afectem as economias a uma escala local, nacional ou 

internacional podem originar a incapacidade dos clientes da empresa para saldar as suas obrigações, com 

eventuais efeitos negativos nos resultados. 

Este risco é monitorizado numa base regular por cada um dos sectores com o objectivo de limitar o 

crédito concedido a clientes, considerando o respectivo perfil e antiguidade da conta a receber; 

acompanhar a evolução do nível de crédito concedido; e analisar a recuperabilidade dos valores a 

receber numa base regular. 

As perdas de imparidade para as contas a receber são calculadas considerando: 

� a análise da antiguidade das contas a receber; 

� o perfil de risco do cliente; 

� as condições financeiras dos clientes. 

Em 31 de Dezembro de 2010, é convicção do Conselho de Administração que as perdas por imparidade 

estimadas em contas a receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras.  

A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes”, em 31 de Dezembro de 2010, é detalhada conforme segue: 

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

1.105.573,22 0,00 1.105.573,22

0 - 30 dias 164.275,95 0,00 164.275,95

30 - 90 dias 106.428,91 15.935,42 90.493,49

90 - 180 dias 73.487,19 20.783,67 52.703,52

180 - 360 dias 119.174,22 23.156,16 96.018,06

> 360 dias 1.892.384,61 852.928,67 1.039.455,94

3.461.324,10 912.803,92 2.548.520,18

Venc ido

Total

31-12-2010

Não vencido

 

 

Outras contas a receber 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Receber”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de 

Dezembro de 2009, é conforme se segue: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

370,94 96,00

0,00 740,80

3.141,14 3.055,65

Juros devedores 50,77 567,44

Outros acréscimos de rendimentos 408.558,37 492.425,62

Garantias Cauções 32.970,58 50.927,30

Cauções a fornecedores 2.094,02 863,02

Dif. Taxa de Acesso 695.571,53 399.246,20

Perdas de Imparidade -91.364,01 -91.364,01

Outros 84.606,36 88.861,61

1.135.999,70 945.419,63

Devedores por acréscimos de rendimentos

Devedores diversos

Total

Descrição

Outras contas a receber

Remunerações a pagar

Outras operações com pessoal

Adiantamentos

 

 

Fornecedores 

O detalhe da rubrica “Fornecedores”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro 

de 2009, é conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Fornecedores gerais 1.016.474,31 1.296.391,17

Fornecedores - Outras partes relacionadas 120.709,27 102.130,55

1.137.183,58 1.398.521,72

Fornecedores 

Total

Descrição

 

 

Outras contas a pagar 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Pagar” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de 

Dezembro de 2009 é conforme se segue: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

5.388,67 10.290,18

775,95 1.025,35

Cauções Operadores 1.297.396,91 1.268.813,48

Outros 34.832,68 88.860,82

Fornecedores de investimentos

Fornecedores gerais 1.556.284,48 1.056.301,15

Fornecedores - facturas em recepção e conferência 117.557,36 391.371,87

Credores por acréscimos de gastos

Juros a Liquidar 429.561,27 527.978,94

Remunerações a Liquidar 292.914,07 438.292,68

Outros Acréscimos de Gastos 608.412,26 585.726,79

Ajustes em contratos Swap 3.843.209,99 6.453.414,23

8.186.333,64 10.822.075,49Total

Descrição

Outras Contas a pagar

Adiantamento de clientes

Outros custos com pessoal

Credores diversos

 

 

Instrumentos de Capital Próprio 

Em 31 de Dezembro de 2010, o capital social da empresa ascendia a 25.145.887,44 Euros, representado 

por 5.039.256 acções nominativas, com o valor nominal de 4,99 euros sendo detido na totalidade pelo 

Estado Português. 

Durante o exercício de 2010 o montante de capital social e o nº de acções não apresentaram alterações. 

Accionista Capital Subscrito Capital Realizado Capital a realizar

Estado Português 25.145.887,44 25.145.887,44

Total 25.145.887,44 25.145.887,44 0,00
 

 

19. ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

O detalhe da rubrica “Adiantamento de Clientes” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de 

Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Clientes gerais 9.951,88 18.188,57

Adiantamento por conta de vendas 765.810,00 585.810,00

775.761,88 603.998,57

Adiantamentos de c lientes

Total

Descrição
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20. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 

31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 

Impostos a receber

31-Dez-10 31-Dez-09

Imposto sobre o rendimento (IRC) 320.529,63 260.470,39

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) (Notas de Credito emitidas) 91.685,51 2.688,31

412.215,14 263.158,70

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição

 

Impostos a pagar

31-Dez-10 31-Dez-09

Imposto sobre o rendimento (IRC) 97.652,54 229.793,58

Retenção de impostos sobre rendimentos 36.832,62 33.343,04

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 285.951,56 361.261,43

Contribuições para a Segurança Social 40.687,12 50.849,02

Imposto Selo 0,00 14.531,77

461.123,84 689.778,84

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição

 

 

21. DIFERIMENTOS 

O detalhe da rubrica “Diferimentos”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro 

de 2009, é conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Seguros 36.668,14 44.851,86

Gastos de Financiamento 11.320,89 2.444,18

Utilização Riverbed 5.880,00 0,00

Outros gastos a reconhecer 422.203,34 406.700,38

476.072,37 453.996,42

Gastos a reconhecer

Descrição

Total  

31-Dez-10 31-Dez-09

Taxas Acesso 32.916.556,99 35.310.545,39

Taxa Utilização 145.509,88 143.365,88

Outros Rendimentos a reconhecer 13.603,97 7.947,26

33.075.670,84 35.461.858,53

Rendimentos a reconhecer

Total

Descrição
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22. CLIENTES A M/L PRAZO 

O detalhe da rubrica “Clientes” ”, registados em activos correntes, nos anos findos em 31 de Dezembro 

de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009, é conforme se segue: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Clientes gerais 29.347,66 21.815,66

29.347,66 21.815,66Total

Clientes Longo Prazo - Não Corrente

Descrição

 

 

23. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS  

Em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009 a rubrica “Vendas e Prestações de serviços” 

apresentava a seguinte composição: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Taxa de utilização 11.592.916,57 11.320.871,95

Assessorias/Consultorias 187.009,85 280.908,59

Outras receitas 2.266.798,79 2.567.498,04

Proveitos diferidos 3.384.238,04 2.957.162,54

17.430.963,25 17.126.441,12

Prestações de serviço

Total

Descrição

 

As prestações de serviço incluem para além da taxa de utilização e dos proveitos diferidos da taxa de 

acesso, uma diversidade de outros serviços adicionais, que são reconhecidos no momento em que o 

cliente solicita o serviço.  

 

24. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 

de Dezembro de 2009, é detalhada conforme se segue: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

Subcontratos 66.438,82 88.513,68

Trabalhos especializados 340.829,35 358.403,74

Publicidade e propaganda 33.117,86 30.815,98

Vigilância e segurança 716.809,45 756.212,61

Honorários 21.278,89 16.542,43

Comissões 17.982,10 21.141,01

Conservação e reparação 698.594,75 875.352,85

Serviços Bancários 10.427,92 5.737,46

Outros 2.780,00 0,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 14.806,97 15.943,21

Livros e documentação técnica 950,09 1.440,75

Material de escritório 22.572,01 20.477,12

Artigos para oferta 1.390,00 1.198,85

Outros Materiais 3.447,67 0,00

Electricidade 759.832,35 841.681,00

Combustíveis 53.436,04 48.324,81

Água 325.797,98 415.691,76

31.154,24 37.481,33

Rendas e alugueres 188.998,10 113.419,71

Comunicação 64.253,68 72.944,68

Seguros 135.301,12 134.577,40

Contencioso e notariado 11.458,38 14.167,53

Despesas de representação 7.829,68 11.956,82

Limpeza, higiene e conforto 1.398.324,06 1.539.755,91

Outros serviços 10.027,10 23.201,92

4.937.838,61 5.444.982,56

Serviços diversos

Total

Serviços especializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Descrição

Subcontratos

 

 

 

25. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica “Gastos com o pessoal”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 

2009, detalha-se da seguinte forma: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

Remunerações dos órgãos soc iais 274.749,37 307.660,94

Remunerações do pessoal 1.760.317,81 2.229.363,91

Indemnizações 82.996,88 156.592,77

Encargos sobre remunerações 386.226,06 453.126,41

Seguros de ac identes no trabalho e doenças prof. 12.049,60 16.517,64

Outros gastos com o pessoal 57.841,35 40.112,19

2.574.181,07 3.203.373,86

Gastos com o pessoal

Total

Descrição

 

O número médio de pessoas ao serviço do Grupo SIMAB durante o ano de 2010 foi de 83 colaboradores.  

Entende-se como número médio, o quociente entre o total de trabalhadores ao serviço na última semana 

de cada mês de actividade e o número de meses de actividade. 

 

26. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de 

Dezembro de 2009, detalha-se da seguinte forma: 

31-Dez-10 31-Dez-09

Rendimentos suplementares 208.179,81 162.870,87

Recuperação de dívidas a receber 23.818,70 0,00

Rendimentos e ganhos subs., assoc. e empreend. Conj 230.719,53 86.689,60

Rendimentos e ganhos nos restantes activos financeiros 115.341,62 100.350,10

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 16.883,65 2.831.975,14

Outros 922.687,70 1.270.459,16

1.517.631,01 4.452.344,87

Outros rendimentos e ganhos

Total

Descrição

 

 

 

27. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e 

em 31 de Dezembro de 2009 é conforme se segue: 
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31-Dez-10 31-Dez-09

Impostos 583.152,62 570.871,83

Descontos de pronto pagamento concedidos 1.101,60 4.619,48

Dívidas incobráveis 41,73 250.782,97

Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. Conj 0,00 3.044.302,64

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 0,00 21.257,53

Outros Gastos e perdas 503.459,09 133.915,91

1.087.755,04 4.025.750,36

Outros gastos e perdas

Total

Descrição

 

 

28. GASTOS / REVERSÕES, DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES 

O detalhe da rubrica de “Gastos / reversões de depreciação e de amortização”, nos anos findos em 31 de 

Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro de 2009, é conforme se segue: 

Descrição 31-Dez-10 31-Dez-09

Activos intangíveis 116.629,79 209.812,32

Activos fixos tangíveis 4.985.323,87 5.107.082,43

Total 5.101.953,66 5.316.894,75
 

 

29. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

Os gastos e perdas de financiamento reconhecidos, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 

de Dezembro de 2009, são detalhados conforme se segue: 

Descrição 31-Dez-10 31-Dez-09

Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares

1.071,63 77.191,04

Total 1.071,63 77.191,04
 

 

30. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 

de Dezembro de 2009, são detalhados conforme se segue: 
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2010 2009

Emprestimos obtidos 733.839,45 1.471.945,37

Descobertos 

Autorizados
37.566,51 21.669,13

Contas caucionadas 539.380,34 568.480,22

Accionista 0,00 56.214,18

Subtotais 1.310.786,30 2.118.308,89 

BCP 1.471.563,91 1.169.786,89

BPI 104.961,99 80.385,76

BES 676.289,10 580.318,35

SANTADER 381.909,86 304.399,58

Subtotais 2.634.724,86 2.134.890,58 

BCP 366.627,41 507.884,09

BPI 39.093,59 0,00

Subtotais 405.721,00 507.884,09 

18.379,60 10.671,95

Subtotais 18.379,60 10.671,95 

Comissões 393.384,99 412.712,24

Imposto do Selo 122.107,14 96.330,89

Subtotais 515.492,13 509.043,14 

4.885.103,89 5.280.798,65 

Outros juros

Outros gastos e perdas de financ iamento

Totais

Juros e gastos similares

Juros com financ iamentos obtidos

Liquidações negativas das operações de 

cobertura de risco de taxa de juro (SWAPS)

Juros com Papel Comerc ial

 

 

31. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Os saldos dos financiamentos obtidos, nos anos findos em 31 de Dezembro de 2010 e em 31 de Dezembro 

de 2009, são detalhados conforme se segue: 

31-12-2010 31-12-2009

Banco Europeu de Investimento - MARL 40.277.777,77 43.055.555,55

Banco Europeu de Investimento - MARF 9.500.000,00 10.500.000,00

Banco Europeu de Investimento - MARB 3.166.666,64 3.499.999,98

Banco Espirito Santo - MARF 1.050.000,00 1.200.000,00

Banco Espirito Santo - MARE 0,00 309.089,70

Banco Internacional Funchal - MARL 3.177.419,23 3.892.438,08

Banco Português de Investimento - MARL 1.500.000,00 78.242,23

Montepio Geral (Avalista) - MARL 13.882,18 19.934,71

Banco Espirito Santo (Avalista) - MARB 9.624,00 9.624,00

Banco Comercial Português - MARL 20.000.000,00 20.000.000,00

Banco Português de Investimento - MARL 2.300.000,00 0,00

80.995.369,82 82.564.884,25

Financ iamentos obtidos (passivo não corrente)

Emprestimos bancários - Financiamento para Investimento

Total

Empréstimos bancarios - outros

Outros financiadores

Descrição
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31-12-2010 31-12-2009

Banco Europeu de Investimento - MARL 2.777.777,78 2.777.777,78

Banco Europeu de Investimento - MARF 1.000.000,00 1.000.000,00

Banco Europeu de Investimento - MARB 333.333,34 333.333,34

Banco Espirito Santo - MARF 150.000,00 150.000,00

Banco Espirito Santo - MARE 309.087,80 309.089,70

Banco Internacional Funchal - MARL 1.462.853,04 597.396,78

Millennium BCP - SIMAB 2.013.163,97 352.656,90

Millennium BCP - MARF 731.181,64 399.174,92

Banco Espirito Santo -  MARL 1.790.000,00 2.810.000,00

Banco Espirito Santo -  MARF 3.442.250,00 3.192.250,00

Banco Espirito Santo -  MARB 2.000.000,00 2.000.000,00

Montepio Geral - MARL 4.998.372,56 4.532.986,95

Banco Português de Investimento - MARL 480.000,00 4.760.000,00

Banco Santander Totta - MARL 72.617,35 80.000,00

Locação Financeira - FINICRÉDITO - MARB 15.996,93 19.458,00

21.576.634,41 23.314.124,37

Empréstimos bancarios - outros

Total

Financ iamentos obtidos (passivo corrente)

Emprestimos bancários - Financiamento para Investimento

Descrição

Outros Financiamentos

 

 

32. INSTRUMENTOS FINANCIAMENTOS DERIVADOS 

O Grupo, tem como política recorrer a instrumentos financeiros derivados com o objectivo de efectuar a 

cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações nas taxas de juro. 

Nesse sentido, detém instrumentos financeiros para fixação da taxa de juro que qualifica como 

instrumentos de cobertura em relações de cobertura de fluxos de caixa, pelo que são registados no 

balanço pelo seu justo valor. As variações do justo valor são registadas por contrapartida de Capitais 

Próprios, de acordo com o NCRF 27. O Grupo não recorre à contratação de instrumentos financeiros 

derivados com objectivos especulativos. 

Os instrumentos financeiros de cobertura utilizados pelo Grupo existentes em 31 de Dezembro de 2010, 

respeitam, fundamentalmente a "swaps" contraídas com o objectivo de cobertura do risco de taxa de 

juro no montante de 70.350.361 euros cujo justo valor líquido ascendia a -2.839.651 euros  

Estes instrumentos de cobertura de taxa de juro encontram-se avaliados pelo seu justo valor, à data do 

balanço, determinado por avaliações efectuadas por entidades bancárias. 
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Em 31 de Dezembro de 2010, no âmbito da gestão de risco de taxa de juro do seu passivo financeiro, o 

Grupo tinha contratado diversos swaps em que recebe taxa fixa e paga taxa de juro variável, como se 

segue: 

MARL

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

18.055.556 € 15-Set-11

3,90% 

Ki=2,73%

Ko=5,00%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,90% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,90%

Se euribor3m < 2,73% --> empresa paga 3,90%

(267.864 €)

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

21.527.778 € 17-Mar-14

4,40% 

Ki=3,75% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,40% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,40%

Se euribor3m < 3,75% --> empresa paga 4,40%

(1.271.404 €)

Financiamento 

CTTExpresso

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Semestrais

Pagamentos 

Semestrais

6.767.028 € 24-Fev-13

3,90% 

Ki=2,90% 

Ko=5,00%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,90% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,90%

Se euribor3m < 2,90% --> empresa paga 3,90%

(296.974 €)

Revolving

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrias

10.000.000 € 23-Out-11

3,95%

Ki=2,85%

Ko=5%

Se euribor3m > 5% --> empresa paga 

euribor3m

Se 3,95% < euribor3m < 5% --> empresa paga 

3,95%

Se euribor3m < 2,85% --> empresa paga 3,95%

(258.891 €)

Financiamento 

BEI

 

 

MARB

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

3.500.000 € 15-Mar-12

4,85% 

Ki=3,90% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,85% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,85%

Se euribor3m < 3,90% --> empresa paga 4,85%

(140.827 €)

 

MARF

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro Valor Nominal Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo

Justo Valor de 

Derivados

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

10.500.000 € 15-Mar-12

4,85% 

Ki=3,90% 

Ko=5,75%

Se euribor3m > 5,75% --> empresa paga 

euribor3m

Se 4,85% < euribor3m < 5,75% --> empresa 

paga 4,85%

Se euribor3m < 3,90% --> empresa paga 4,85%

(603.690 €)
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33. NOTA 37 – DIVIDAS EM MORA À SEGURANÇA SOCIAL 

Nos termos da nº 1 do art.º 21, do Dec. Lei nº 411/91, de 17 de Outubro, não existem dívidas em mora à 

Segurança Social. 

 

      O Técnico Oficial de Contas                                       O Conselho de Administração da SIMAB, SA. 

 

 

Graça Maria Tavares Reis               Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio 

 

 

                                                                                  José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença 

 

                                                      

              

São Julião do Tojal, 29 de Abril de 2011                            Helder Manuel Ramos Oliveira 
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