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I. Mensagem do Presidente 

Sendo o Relatório de Gestão o instrumento por excelência de prestação de contas ao acionista e 

restantes partes interessadas, é incontornável que o deste ano seja marcado pela conjuntura 

reconhecidamente desfavorável. Contudo, é com grande satisfação que apresento o desempenho 

da SIMAB, uma vez que os objetivos a que nos propusemos para 2011 são difíceis de alcançar em 

qualquer ambiente económico. 

O agravamento da situação económica a nível nacional e internacional originou que a atividade 

desenvolvida em 2011 tenha ocorrido num contexto de forte contenção. Não obstante, e fruto de 

um trabalho que tem vindo a ser desenvolvido em anos anteriores, o grupo SIMAB manteve a sua 

performance operacional praticamente intacta, tendo inclusivamente melhorado os seus resultados 

operacionais. Contrariando esta adversidade conjuntural, a SIMAB evidenciou a sua 

sustentabilidade económica, consubstanciada em margens do EBITDA e EBIT de 59% e 29% 

respetivamente, consideravelmente superiores às do ano anterior. 

No escrupuloso cumprimento das diretivas emanadas pela tutela financeira, o grupo reduziu os seus 

gastos operacionais em mais de 800 milhares de euros, com um decréscimo de 22% face a 2009, o 

que permitiu anular um ligeiro decréscimo de volume de negócios (verificado sobretudo ao nivel da 

holding) e o agravamento das condições de financiamento e do seu impacto negativo nos resultados 

financeiros. Mesmo tendo registado um aumento de capital de 4 milhões de euros, totalmente 

destinado à redução de passivo bancário, os custos financeiros aumentaram este ano cerca de 500 

milhares de euros, o que afetou negativamente o resultado global consolidado da SIMAB. 

Mesmo com a redução de meios acima indicada, a atividade comercial e o volume de negócios 

recorrente das sociedades gestoras dos mercados abastecedores nacionais não sofreram a evolução 

negativa que temíamos no final do ano anterior. Embora dependente do risco do sucesso dos nossos 

clientes, o resultado e os níveis de performance por elas obtidos torna-se uma forte garantia de 

solidez futura e da normal continuidade das operações. 

A redução da dívida líquida em mais de 7 milhões de euros (menos 7%) não é mais do que a prova 

de que o aumento da produtividade e da eficiência operacional foi colocada ao serviço da redução 

dos seus encargos financeiros, tendo por objetivo mitigar o cumprimento apenas parcial do plano 

de recapitalização que o acionista vinha a desenvolver com segurança até 2010. No entanto, 

mantendo-se a dívida global no valor de 94 milhões de euros, não poderemos deixar de indicar que 

o endividamento se mantém acima do seu patamar de sustentabilidade, carecendo por isso da 

inevitável ação do acionista no reforço dos seus capitais próprios. 

A oportunidade gerada nos últimos anos para a venda da participação social da MAC, SA (sociedade 

gestora do Mercado de Coimbra) proporcionou que essa transação pudesse ser concretizada em 

2011, o que veio contribuir para a eliminação de uma contingência gerada por uma ação judicial 
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interposta pelos alguns acionistas privados desta empresa e de um diferendo institucional que 

durou mais de 10 anos. 

Com a atividade da sua holding estabilizada a partir deste ano, a atividade das participadas da 

SIMAB regista resultados positivos recorrentes na MARL, SA e MARÉ, SA, contrapondo a uma 

performance ainda negativa nas unidades de Braga e de Faro, cujo equilíbrio financeiro 

dependente da alienação de ativos fora do core e de um necessário reforço de capitais. Temos 

fortes expetativas que estes fatos ocorram no curto/médio prazo e que estas sociedades 

contribuam tão rápido quanto possível para o reforço dos resultados do grupo, tão necessário ao 

desejado retorno do investimento realizado pelo acionista. 

Inserida na mudança de identidade visual do grupo SIMAB, foram concluídas as ações necessárias 

para a implementação da sua nova imagem, nomeadamente a entrada em funcionamento dos novos 

sites das cinco empresas. 

Entendemos, pois, que mais uma vez fechamos o ano com o sentimento de que os objetivos globais 

foram atingidos, o que deixa o Conselho de Administração com um sentimento de dever cumprido. 

Com a entrega à tutela sectorial de um conjunto de propostas e de opções ao nível estratégico no 

final do ano, o ano de 2012 deverá ir ao encontro da expetativa dos stakeholders do grupo SIMAB, 

na certeza de que a redução das ameaças e o aproveitamento das muitas oportunidades que se nos 

deparam deverão ser decisivas para o futuro da empresa. Os próximos dois anos serão, portanto, 

decisivos para a colocar no caminho da sustentabilidade financeira que, aliada à boa capacidade 

económica que tem demonstrado poderá representar um ativo impar na carteira das participações 

do Estado. 

 

II. Governo da Sociedade 

O tratamento adequado das questões relativas ao sistema de governo das sociedades, bem como a 

divulgação periódica – junto dos seus stakeholders, da comunidade financeira, das autoridades e do 

mercado em geral – das posições e soluções adotadas pela SIMAB, SA nesta matéria, constituem, 

uma preocupação essencial do Conselho de Administração. 

Na linha dessa preocupação, apresenta neste capítulo do seu relatório anual de gestão os aspetos 

mais relevantes que se prendem com o Governo da Sociedade, dando cumprimento aos deveres de 

informação instituídos pela RCM nº 49/2007 de 28 de março. 

 

Grupo SIMAB 

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

com o objetivo de instalar em Portugal um conjunto estratégico de modernos Mercados 
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Abastecedores, os quais passaram a integrar a Rede Nacional de Mercados Abastecedores de 

Interesse Público. 

A SIMAB exerce a sua ação 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 

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

financeiro e jurídico. 

Aquando do início da atividade em 1993, a SIMAB detinha como objeto “a promoção, construção, 

instalação, exploração e gestão, direta ou indiretamente, de mercados destinados ao comércio por 

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

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

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

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

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

atividade: 

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

� Elaboração de Estudos e Projetos na área da Logística; 

� Estudos para recuperação, modernização, requalificação de Mercados Retalhistas 

(Mercados Municipais); 

� Apoio à 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 subsidiárias e aos 

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

execução de estudos e projetos de instalação de atividades logísticas no interior desses Mercados. 
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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 projeção 

da SIMAB, SA no plano internacional, sobretudo ao nível dos países em via desenvolvimento, 

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

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

Distribuição em Angola, Moçambique, Marrocos e Cabo Verde. 

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

estatutos, alargando o seu objeto 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 objetivos 

de internacionalização. 

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 setor alimentar e não alimentar, exercendo funções e atividades de comércio grossista, de 

distribuição e logística, e ainda outras atividades de apoio à produção agroalimentar 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 

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 atividades 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 agroalimentar, 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 agroalimentar, na melhoria da 

higiene, segurança e qualidade das transações e dos produtos transacionados, 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.  

O quadro seguinte traduz a atual configuração do Grupo de empresas: 
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un: Euro

SOCIEDADE CAPITAL SOCIAL

SIMAB - Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA Estado Português 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 %

Holding 
 SIMAB, SA 

Gestora de 
Participações 

Prestadora de 
Serviços 

Sociedades Gestoras 
MARB, SA 
MARL, SA 
MARÉ, SA 
MARF, SA 

 

Produto 
 

Organização/Assistênci
a 

Manutenção Segurança 

Promoção e Marketing Formação Limpeza 

Áreas de Actividade 
Mercados Abastecedores 
Mercados Municipais 
Plataformas Logísticas 
Instalações de Logística 

 
 
 

Produto 
 

Programas de 
Formação 

Núcleo 

Estudos de Concepção e 
Dimensionamento 
Estudos de Caracterização Comercial 
Programa-Base de Arquitectura 
Programa de Projeto 
Projetos de Arquitectura e 
Especialidades 
 
 

Estratégia de 
Marketing 

Estudos de 
Viabilidade 
Económica e 
Financeira 

Definição do 
Modelo de 
Gestão 

Elaboração de 
Regulamento 

Interno 

Elaboração de 
Regulamento 

Interno 

Definição de 
Equipamentos e 

Serviços 

Estratégia de 
Comercial Organização 

Administrativa 

Sistemas 
de 

Informação 

Produto Alargado 

 
Produto Tangível 

Mobiliário 
Comercial 

Infraestruturas Equipament
os 

Qualidade/Desi
gn 

Produto Alargado 

 

GRUPO SIMAB 

Núcleo 
 
Espaços Comerciais    

Boxes 
Terrados 
Entrepostos 
Armazéns 
Lotes 
Escritórios 
Lojas 

 

Código Boas Práticas 
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Sociedades Participadas 

As sociedades gestoras de Mercados Abastecedores têm por objeto “a promoção, construção, 

exploração e gestão, direta ou indiretamente, do mercado abastecedor, o qual se destina ao 

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

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

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

seu objeto principal”. 

Nos Mercados Abastecedores do Grupo SIMAB, atualmente, exercem atividade cerca de 1.700 

operadores. Aproximadamente, 80% dos operadores transacionam produtos hortofrutícolas. 

Contudo, existem muitas outras atividades 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 direto 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 diretamente um número 

médio de 65 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, 

entre retalhistas tradicionais, canal HORECA, consumidores coletivos, empresas da moderna 

distribuição, entre muitos outros. 

 

Missão 

A SIMAB, SA foi criada pelo Decreto-Lei n.º 93/93, de 24 de março, tendo como objeto “a 

promoção, construção, instalação, exploração e gestão, direta ou indiretamente, de mercados 

destinados ao comércio por grosso de produtos alimentares e não alimentares e atividades 

complementares e, bem assim, a prossecução de quaisquer outras atividades complementares ou 

subsidiárias, incluindo a gestão de participações sociais e a organização e gestão de serviços 

relacionados com o seu objeto principal”. O Estado Português é, desde o início, o único detentor 

do respetivo capital social. 

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

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

municípios e organizações ligadas ao setor, com participações minoritárias. Nesse âmbito, a SIMAB 

coordenou a conceção 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 
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que respeita ao reordenamento e modernização do aparelho comercial grossista, ao controlo da 

qualidade e da segurança alimentar, ao ordenamento e proteção ambiental, à promoção da 

biodiversidade, à valorização e organização da produção agrícola e ao combate às atividades 

informais. 

A empresa vem prosseguindo várias ações de acordo com as orientações estratégicas definidas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além das suas atividades core, a conceção e construção de Mercados, a SIMAB desenvolve também 

continuamente através das participadas diversas ações nos seguintes domínios: 

�  Gestão ativa de todos os mercados do grupo; 

� Promoção da melhoria das condições de funcionamento dos mercados 

agroalimentares; 

� 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 atividade na prestação de serviços no âmbito de ações que visam 

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

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

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

 

 

Crescimento: 

� situação económica e financeira estável; 

� suportar a atividade num potencial de 

crescimento, tanto no curto como no médio 

prazo. 

 

 

Posicionamento: 

� Constituição de parcerias; 

� Alavancagem das competências desenvolvidas, 

aplicando-as a projetos internacionais 
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Objetivos 

Na sequência da estratégia que tem vindo a ser preconizada, mantém-se como intenção prioritária 

da SIMAB, SA consolidar a atividade 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 sociedades seja imperativa e prioritária, e decorre em paralelo com a atividade da casa mãe, 

enquanto prestadora de serviços. Neste sentido destacam-se como objetivos: 

� Melhorar os níveis de serviço da rede de Mercados Abastecedores; 

� Melhorar e modernizar as infra-estruturas; 

� Assegurar elevados níveis de segurança; 

� Assegurar a sustentabilidade económica e financeira; 

� Reduzir os custos dos serviços prestados; 

� Fomentar a uniformização de processos e potenciar sinergias; 

� Promover a sustentabilidade ambiental; 

� Reforçar competências técnicas e de gestão. 

 

Políticas da Empresa 

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

atividade da empresa, sendo assim muito restritiva e 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, com o objetivo 

de assegurar maior eficácia, eficiência e agilidade ao nível da comunicação interna e garantir uma 

comunicação integrada e articulada que favoreça e incremente sinergias entre as várias áreas e 

empresas do grupo e promova a ligação das pessoas à gestão, ajudando a consolidar a identidade 

organizacional e o espírito de grupo. Nesse sentido, a empresa tem promovido, nos últimos anos, 

ações de comunicação interna, interdepartamental, inter sociedades gestoras e entre estas e a 
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holding, quer através do recurso a meios tecnológicos (ERP Primavera, intranet, internet, etc.), 

quer através de meios e eventos (encontro do Grupo SIMAB, encontro de diretores). No caso 

concreto dos encontros do Grupo realizados anualmente, estes não foram realizados nos dois 

últimos anos por motivo de redução de custos. 

Preconizando 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 projeto 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 efetiva produção de informação de gestão de todas as 

sociedades. Tem vindo a ser adotada uma política de otimização de processos tendo em vista a 

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

aplicações informáticas adequadas, diminuição das situações de transição intragrupo, 

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

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

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

A Política de Ambiente da SIMAB, SA traduz-se na adoção de comportamentos considerados 

ambientalmente adequados a vários níveis: 

� O Grupo adota 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 elétricos e eletrónicos são também alvo de seleção e deposição em locais 

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

parceria para instalação de pontos de recolha seletiva, nomeadamente “Pilhões” e 

“Eletrões” nos diferentes mercados abastecedores. 

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

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

demonstrar o enquadramento e a valorização deste mercado, no setor agroalimentar 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.  
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Ainda dentro deste processo e sendo uma preocupação constante a resolução de eventuais 

problemas que possam ocorrer na atividade corrente do Mercado, a empresa adota 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 acionista Estado. 

As empresas do grupo adotam uma política de gestão de risco financeiro com o objetivo 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.  

 

Regulamentos e Regulamentação Internos e Externos 

O exercício da atividade da SIMAB, SA é regulado pelas leis gerais aplicáveis às Sociedades 

Comerciais Portuguesas, pelos seus Estatutos e por um amplo conjunto de legislação, normas 

regulamentos e orientações de âmbito nacional, dos quais destacamos: 

� A sua natureza societária, de empresa de capitais públicos, determina o enquadramento no 

Setor Empresarial do Estado, estando, portanto, sujeita ao Regime Jurídico do Setor 

Empresarial do Estado e das Empresas Públicas: Decreto-Lei 558/1999, de 17 de Dezembro, 

com a nova redação dada pelo Decreto-Lei 300/2007, de 23 de agosto (replica o Decreto-

Lei 558/99); 

� Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007 aprova os princípios de Bom Governo das 

empresas do setor empresarial do Estado; 

� Decreto-lei nº 8/2012, de 18 de janeiro, que aprova o novo estatuto do Gestor Público, e 

substitui o Decreto-lei nº 71/2007, de 27 de março; 

� Decreto-Lei nº 300/2007 de 23 de Agosto - procede à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

558/99, de 17 de Dezembro, que estabelece o regime do Sector Empresarial do Estado e 

das Empresas Públicas; 

� Decreto-Lei 18/2008, de 29 de janeiro e legislação complementar - Aprova o Código dos 

Contratos Públicos, que estabelece a disciplina aplicável à contratação pública e o regime 

substantivo dos contratos públicos que revistam a natureza de contrato administrativo; 

� Despacho n.º 14277/2008, de 23 de Maio, relativo aos deveres especiais de informação; 
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� Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008 aprova o Programa Pagar a Tempo e Horas 

que tem como objetivo reduzir significativamente os prazos de pagamento a fornecedores 

de bens e serviços praticados por entidades públicas; 

� Decreto-Lei n.º 69-A/2009, de 24 de março estabelece as disposições necessárias à 

execução do Orçamento do Estado para 2009, aprovado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 

dezembro, alterada pela Lei n.º 10/2009, de 10 de março. 

� Despacho nº 101/2009 – SETF relativo à gestão do risco financeiro; 

� Despacho n.º 438/10 – SETF, de 10 de maio, relativa às normas de contratação pública; 

� Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro relativo ao princípio da unidade de tesouraria do estado; 

� Decreto-Lei n.º 65- A/D2011 de 17 de maio, relativo à divulgação dos atrasos de pagamento 

a fornecedores; 

� Despacho 155/2011- MEF relativo aos limites de endividamento das empresas públicas; 

� Despacho 155/2011 – MEF de 28 de abril relativo ao plano de redução de custos 

operacionais; 

� Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro que determinou a suspensão do subsídio de férias a 

pagar em 2012. 

� Orientações sobre a Política Salarial no Setor Empresarial do Estado e orientações sobre 

Contenção de Despesas de Pessoal e FSE, no âmbito do Plano de Estabilidade e Crescimento 

(PEC), orientações essas que foram implementadas nos respetivos exercícios e orçamentos. 

� Diversas orientações da tutela, nomeadamente instruções sobre a informação de prestação 

de contas anuais; 

A preparação das demonstrações financeiras do grupo é efetuada 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. 

Os Regulamentos Internos são aprovados pelo Conselho de Administração e estabelecem os 

princípios, regras e condutas a adotar no desenvolvimento da atividade e das suas sociedades 

participadas, de forma a permitir uma uniformização e melhor racionalização de procedimentos, 

no estrito cumprimento da legislação em vigor, destacando-se: 

- o Código de Ética, que visa estabelecer os objetivos gerais de carater ético que o grupo pretende 

alcançar e prosseguir interna e externamente, aceite por todos os colaboradores e publicado no 

site institucional da SIMAB; 
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O plano de Emergência e respetivo plano de prevenção, que tem por objetivo definir a estrutura 

organizativa dos meios humanos e materiais existentes e estabelecer os procedimentos de atuação 

em caso de emergência por forma a garantir a salvaguarda das pessoas, do ambiente e do seu 

património. 

O Grupo SIMAB detém ainda um conjunto de normas de serviço internas que regulam a organização, 

e o funcionamento da empresa, por uma ótica de mercado e por critérios de gestão empresarial 

com base na racionalidade, eficácia, eficiência e transparência, no que concerne a (i) contratação 

de clientes, (ii) aquisições de bens e serviços e respetiva autorização de despesa, (iii) frota 

automóvel, (iv) normas básicas de estacionário de imagem do Grupo SIMAB, (vi) gestão de Recursos 

Humanos, nomeadamente admissões de colaboradores, avaliação de desempenho, formação, 

marcação de férias, organigrama e descritivo de funções. 

No que diz respeito à atividade específica das participadas da SIMAB salienta-se: (i) o Decreto-Lei 

nº177/2008 de 26 de agosto, o qual revogou integralmente o Decreto-Lei nº258/95 de 30 de 

setembro, nos termos do qual o “Mercado Abastecedor” passou a ser definido como um entreposto 

comercial onde se realiza a atividade de comércio por grosso de produtos alimentares, não 

alimentares e onde também se exercem atividades complementares ou conexas, atividades e 

serviços de logística, comércio retalhista, atividades de manuseamento e transformação, ainda que 

industriais, de produtos agroalimentares; (ii) o Regulamento Interno (RI) que estabelece um 

conjunto de normas de funcionamento de cada mercado. 

 

Informação sobre Transações Relevantes com Entidades Relacionadas 

As transações com entidades relacionadas resumem-se às operações intra-grupo ao nível de 

prestações de serviços e operações de financiamento do grupo. 

No exercício normal da sua atividade, a SIMAB SA presta serviços às diversas participadas, sendo 

que esta relação se encontra formalizada por Contratos de Gestão, no âmbito da assessoria às 

empresas em diversas áreas, designadamente gestão financeira e de recursos, jurídica, técnica 

(arquitetura e engenharia), gestão operacional e comercial e gestão administrativa. 

Esta colaboração, associada à representação maioritária no Conselho de Administração, configura 

globalmente o exercício de uma gestão de grupo, integra e como tal geradora de sinergias que 

otimizam as valências técnicas das participadas, com racionalização de gastos por meio de recurso 

aos quadros internos do grupo e evitando o recurso a serviços externos. 

Paralelamente, e numa ótica de otimização de recursos existentes nas duas sociedades, a MARL, SA 

presta serviços à SIMAB, SA, através de um Contrato de Prestação de Serviços de (i) assessoria 

financeira (ii) de tesouraria, (iii) recursos humanos (iv) apoio administrativo e (v) apoio 
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informático. A SIMAB, SA celebrou ainda com a MARL, SA um Contrato de Utilização de espaço 

relativo aos escritórios da sociedade. 

As transações com entidades relacionadas resumem-se, em 2011, conforme o detalhe do quadro 

apresentado seguidamente e ao financiamento da SIMAB junto do seu único acionista, o Estado. 

 

Em 2011 foi realizado um aumento de capital na SIMAB, SA pelo seu acionista Estado, no valor total 

de Euro 4.000.003,96, efetuado em março (Euro 1.700.003,18) e em setembro (Euro 2.300.000,78), 

passando o capital social da sociedade para Euro 29.145.891,40. Este apport de capital permitiu 

cumprir com a realização de capital subscrito nas 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 Euro 3.788.962,67, na sequência da 

deliberação da Assembleia Geral de 24 de março de 2010 de aumento de capital no valor 

de Euro 8.698.518,10, subscrito integralmente pela SIMAB, aumentando a sua participação 

nesta empresa para 87,87%. À data de 31/12/2011, encontra-se por realizar o valor de Euro 

2.300.000,00; 

� Realização de capital na MARB, SA no montante de Euro 499.998,00 na sequência da 

deliberação na Assembleia Geral de 25 de março de 2011, totalmente realizado pela SIMAB, 

aumentando assim a sua participação, nesta empresa, para 83,35%;  

Em 2011 foram realizados suprimentos à associada MARF, SA, no valor de Euro 1.665.000,00, 

ascendendo o valor em divida a Euro 3.455.000 à data de 31/12/2011.  

Do total de suprimentos concedidos à MARÉ, SA, em 2010, no valor de Euro 445.000, esta 

participada amortizou, em 2011, o montante de Euro 117.430,64, pelo que a dívida ascende a Euro 

327.569,36, à data de 31 de dezembro de 2011.  

 

Informação sobre Outras Transações 

Todas as transações efetuadas para aquisição de bens e serviços ocorreram em condições de 

mercado e de acordo com os procedimentos internos da empresa. 

un: Euro

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

Aumento de Capital 4.000.004 3.788.963 499.998

Prestação de Serviços 310.920 62.879 60.900 90.200

Ganhos Financeiros 113.715 23.905

Serviços Obtidos 67.744

Participada
Acionista 

DGT

Operações relevantes da SIMAB, SA com 

entidades relacionadas em 2011
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A SIMAB, SA utiliza, para efeitos de contratação pública, a Plataforma Eletrónica Biz-Gov, onde 

poderão ser consultados os Procedimentos lançados, em termos de fornecimento de bens de 

serviços. 

Em 2011 foram lançados naquela plataforma, 6 procedimentos, resumindo-se no quadro abaixo os 

procedimentos adotados na formação de contratos (segundo a tipologia definida no artº 16 do Dec-

Lei 18/2008, de 29 de janeiro) 

 

Os procedimentos adotados 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 faturação ultrapasse o valor referido no nº 13 da RCM 49/2007. 

 

Modelo de Governo 

De acordo com os seus Estatutos, a SIMAB tem como Órgãos Sociais a Assembleia Geral, o Conselho 

de Administração, e o Fiscal Único. 

Conselho de Administração 

Em 2011 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:  

Designação
Valor do Contrato

 (Euro)
Adjudicatário

Tipo de 

Procedimento

Aquisição do suporte e da subscrição de licenças da 

ferramenta Mail Protection Services Entreprise 

Edition, para 76 utilizadores, da AnubisNetworks

1.002,21
Chief Security Officers, 

S.A.
Ajuste Directo 

Instalações Elect. e Grupo Gerador no MARE 10.692,00 Sotecnica
Ajuste Directo 

Simplificado

Aquisição de Serviços de Limpeza Interior dos 

Escritórios, Pavilhão do Mercado e Portaria do MARF
29.940,00 Electrolimpa SA Ajuste Directo 

Aquisição de serviços de limpeza e remoção de 

residuos sólifos do MARB
94.680,00 Vadeca Serviços, S.A Ajuste Directo 

Vigilância e  segurança no MARE 144.000,00 PSG
Ajuste Directo 

Simplificado

Limpeza interior no MARL 598.392,00 Electrolimpa sul SA Concurso Público
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Ao Conselho de Administração compete, em geral, o exercício de todos os poderes necessários para 

assegurar a gestão e o desenvolvimento da empresa e a administração do seu património, sem 

prejuízo dos poderes da tutela. 

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

tutela e comunicação institucional, comunicação externa, a área de Recursos Humanos, a área de 

Sistemas de Informação e a Direção Jurídica. Preside ainda a todas as sociedades subsidiárias, 

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

rede”. 

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

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

SA e MARF, SA . 

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

internacional e o desenvolvimento deste canal de negócio e a Direção 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 debitado pela SIMAB 

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

Os membros do Conselho de Administração da SIMAB, em 2011, faziam parte dos Conselhos de 

Administração das diversas empresas do grupo, conforme detalhado no quadro seguinte: 

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

Órgãos Sociais

Mesa da Assembleia Geral

Mário José Carrega
2008/2010

Ana Beatriz Freitas

António Borges & Associados, SROC
2008/2010

Grant Thornton & Associados, SROC

Conselho de Administração

Rui Manuel de Oliveira Prata Caballero y Serodio

2008/2010José Carlos de Araújo Gomes Cid Proença

Helder Manuel Ramos Oliveira

Fiscal Único
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Os currículos dos membros do Conselho de Administração da SIMAB estão disponíveis no site da 

DGTF, na área do setor empresarial do estado. 

 

Fiscal único 

Compete ao Revisor Oficial de Contas o dever de proceder a todos os exames e verificações 

necessários à revisão e certificação legal de conta. Trimestralmente envia um relatório de 

fiscalização relativo à análise ao trimestre e à execução orçamental, baseado no processo de 

auditoria às contas. 

 

Auditoria 

A SIMAB contrata serviços de auditoria externa a uma entidade independente - António Borges & 

Associados, SROC, S.A. – que não expressando uma opinião sobre a efetividade da estrutura de 

controlo interno, sempre que entenderem relevante devem comunicar eventuais deficiências 

significativas na estrutura de controlo interno e, se significativos, eventuais erros e irregularidades 

detetadas. 

O valor dos honorários terá em conta o disposto nos artigos 59.º e 60.º do regime geral dos 

Revisores Oficiais de Contas, republicado pelo DL. N.º 224/2008 de 20/11, sendo acordado pelo 

Conselho de Administração. Em 2011, o valor dos honorários pago aos auditores externos foi de 

Euro 10.011,60, relativo a prestação de serviços de auditoria às Demonstrações Financeiras da 

SIMAB, SA (individuais e consolidadas), salientando-se que esta prestação de serviço foi reduzida 

em 10%, de acordo com a Lei nº 55-A/2010 de 31 de dezembro.  

 

 

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

MARB, SA Presidente do CA Vogal do CA

MARE, SA Presidente do CA Vogal do CA

Nota: Para além dos Orgãos Sociais apresentados A SIMAB tem mais um Vogal Executivo na MARL, embora na 

SIMAB exerça função de Direcção
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Remuneração dos Membros dos Órgãos Sociais 

O Estatuto Remuneratório fixado para os órgãos sociais da SIMAB, SA, à data de 31/12/2011 é o 

seguinte:  

 

Mesa da Assembleia Geral 

Presidente – Senha de presença no valor de Euro 406,84; 

Secretário – Senha de presença no valor de Euro 204,34. 

 

Conselho de Administração 

As remunerações do Conselho de Administração são apresentadas por ordem da mais recente para a 

mais antiga, tornando evidente as alterações à remuneração fixada para o mandato 2008-2010, 

decorrentes da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho e posteriormente pela Lei nº 55-A/2010 

de 31 de dezembro de 2010. 

Presidente 

(i) Remuneração de Euro 5.485,63, 14 vezes por ano, a partir de 01-01-2011, redução 

decorrente da Lei nº 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010; 

(ii) Remuneração de Euro 6.095,14, 14 vezes por ano, a partir de 01-06-2010, redução 

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

(iii) Remuneração de Euro 6.415,94, 14 vezes por ano; 

Vogal 1 

(i) Remuneração de Euro 4.672,94, 14 vezes por ano, a partir de 01-01-2011, redução 

decorrente da Lei nº 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010; 

(i) Remuneração de Euro 5.192,16, 14 vezes por ano, a partir de 01-06-2010, redução 

decorrente da Lei nº 12-A de 30-06-2010; 

(ii) Remuneração de Euro 5.465,43, 14 vezes por ano. 

Vogal 2  

(ii) Remuneração de Euro 4.672,94, 14 vezes por ano, a partir de 01-01-2011, redução 

decorrente da Lei nº 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010; 

(iii) Remuneração de Euro 5.192,16, 14 vezes por ano, a partir de 01-06-2010, redução 

decorrente da Lei nº 12-A de 30-06-2010; 

(iv) Remuneração de Euro 5.465,43, 14 vezes por ano. 
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Importa ainda referir que os gastos com remunerações em 2011 encontram-se influenciados pela 

aplicação da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro que determinou a suspensão do subsídio de férias 

a pagar em 2012 e reconhecido em 2011. 

Seguidamente é apresentada a remuneração e outras regalias auferidas pelos atuais membros do 

Órgão de Administração, no exercício de 2011: 
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Remunerações 2011
Presidente 

Rui Serodio

Vogal 

executivo José 

Vogal 

executivo 

1. Remuneração 

1.1. Remuneração base Anual/Fixa (€) 89.823 76.516 76.516

1.2. Redução decorrente da Lei 12-A/2010 (€) 4.491 3.826 3.826

1.3. Redução decorrente da Lei 55-A/2010 (€) 8.533 7.269 7.269

1.4. Remuneração Anual Efectiva (1.1.- 1.2.-1.3.) (€) 76.799 65.421 65.421

1.5. Senha de presença (€) NA NA NA

1.6. Acumulação de funções de gestão (€) NA NA NA

1.7. Remuneração variável (€) NA NA NA

1.8. IHT (isenção de horário de trabalho) (€) NA NA NA

1.9. Outras (identificar detalhadamente) (€) NA NA NA

2. Outras regalias e compensações NA NA NA

2.1. Plafond Anual em comunicações móveis (€) 1.044 1.044 1.044

2.2. Gastos na utilização de comunicações móveis (€) 341 178 817

2.3. Subsídio de deslocação (€) NA NA NA

2.4. Subsídio de refeição (€) 1.699 1.699 1.699

2.5. Outras (identificar detalhadamente) (€) NA NA NA

3. Encargos com benefíc ios soc iais

3.1. Regime de Proteção Social (€) 14.297 13.720 6.488

3.2. Seguros de saúde (€) 433 433 0

3.3. Seguros de vida (€) NA NA NA

3.4. Seguro de Acidentes Pessoais (€) NA NA NA

3.5. Outros (ADSE empresa) (€) NA NA 1.081

4. Parque Automóvel

4.1. Marca Mercedes Mercedes BMW

4.2. Modelo E270- CDI E220- CDI 520 D

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

4.4. Modalidade de Utilização (Aquisição/ALD/Renting/Leasing) Aquisição Aquisição Renting

4.5. Valor de referência da viatura nova (€) 70.147 67.597 54.400

4.6. Ano Inicio 2004 2004 2007

4.7. Ano Termo NA NA 2012

4.8. Nº Prestações (se aplicável) NA NA 66

4.9. Valor Residual (€) NA NA NA

4.10.  Valor de renda/prestação anual da viatura de serviço NA NA 13.438

4.11. Combustível gasto com a viatura (€) (1) 5.020(1) 3.599(1) 4.578

4.12. Plafond anual Combustivel atribuído (€) (1) 6.000(1) 5.400(1) 5.400

4.13. Outros (Via Verde) (€) 2.196 1.129 1.468

5. Informações Adic ionais

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

5.2. Remuneração Iliquida Anual pelo lugar de origem (€) NA NA NA

5.3. Regime de Proteção social NA NA NA

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

5.3.2. Outro (indicar) NA NA CGA

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

5.5. Outras (identificar detalhadamente) NA NA NA
(1) Viatura da M ARL com gastos partilhados pelas duas empresas: o  valo r corresponde ao gasto suportado pela SIM AB
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Análise de Sustentabilidade 

Para a SIMAB a sustentabilidade é entendida como uma integração de preocupações sociais, 

ambientais e económicas, adotando princípios inerentes a uma adequada gestão empresarial, 

assentes em dois eixos de atuação: 

 

 Responsabilidade Social 

(i) Garantia de promoção da igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos 

humanos e não discriminação; 

(ii) Gestão adequada do capital humano, com promoção da valorização individual dos 

recursos, instituição de sistemas que garantam o bem-estar e premeiem o mérito 

dos colaboradores; 

(iii) Adoção de práticas ambientalmente corretas. 

 

Desenvolvimento sustentável 

(i) Criação de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientação para o 

cliente, redução da exposição a riscos decorrentes dos impactos ambientais, 

económicos e sociais das atividades); 

(ii) Promoção da proteção ambiental. 

 

Recursos Humanos  

Ao analisarmos o perfil etário do Grupo verifica-se que a idade média é de 40 anos. A distribuição 

etária dos colaboradores permite verificar que o grupo aposta num quadro de pessoal jovem, sendo 

que dos 67 colaboradores, 42 encontram-se numa faixa etária com menos de 45 anos. 

 

 

 

 

O gráfico seguinte ilustra a distribuição dos colaboradores por níveis de qualificações:  

Faixa etária 2009 2010 2011

18 a 44 anos 52 49 42

>= 45 anos 28 24 25

Total 80 73 67
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O Grupo preconiza uma política de recursos humanos orientada para a valorização do indivíduo, 

para o fortalecimento da motivação e para o estímulo ao aumento de produtividade dos 

colaboradores, num quadro de equilíbrio e rigoroso controlo dos encargos que lhes estão 

associados, compatível com a dimensão e a situação económica e financeira da empresa, e 

promove a igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres,  

A estrutura orgânica do Grupo é composta por 64 colaboradores, dos quais 28 são mulheres, 

correspondente a 44% 

 

 

Formação 

Com o objetivo de melhorar o serviço ao cliente e de aumentar o nível de qualificação, em 

alinhamento com os objetivos de valorização do indivíduo, do fortalecimento da motivação e do 

estímulo ao aumento da produtividade, em 2011, foi reforçada a aposta na gestão dos recursos 

humanos e a gestão do conhecimento foi uma preocupação presente nas políticas do Grupo, tendo 

sido dada particular atenção às ações de formação e valorização pessoal e profissional, em áreas 

que permitam uma maior adaptabilidade à situação profissional dos colaboradores. Nesse sentido, 

foram colocadas à disposição dos colaboradores do Grupo 28 ações de formação, a que 

correspondeu um total de 2.931 horas, em que participaram 55 colaboradores (86% do total). 

Tendo em conta o atual contexto de contenção em que a Grupo atua, as ações, na sua maioria, 

integraram um projeto de formação de um Centro de Formação, financiado pelo Fundo Social 

Europeu e Estado Português no âmbito do POPH - Programa Operacional de Potencial Humano. 

Mestrado; 2

Licenciatura; 26

Bacharelato; 1

Ensino 
secundário; 37

Ensino 
Primário; 3

Qualificações Colaboradores Grupo SIMAB 

Estrutura Orgânica - Grupo 2009 2010 2011

Feminino 39 29 28

Masculino 38 40 36
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Estas ações incidiram em áreas como “Captação de novos clientes”, “Comunicação organizacional, 

aspetos comportamentais e Qualidade”, “Energias Renováveis na rentabilização de custos”, 

“Gestão de Armazéns e Logística”, “Gestão de equipas para elevada performance”, “Novas 

tecnologias de informação”, “Segurança alimentar e princípios de HACCP”, “Qualidade, Ambiente 

e Segurança no Trabalho”. 

Paralelamente, o Grupo aposta numa maior integração da formação superior nas politicas de 

desenvolvimento do capital humano, apoiando a participação em Licenciaturas, Pós-graduações e 

Mestrados. 

De salientar ainda a preconização de uma política de melhoria qualitativa dos processos de 

trabalho através do incremento da digitalização e dos meios eletrónicos de arquivo e de 

transmissão da informação (abandono gradual do arquivo tradicional em suporte papel). 

 

Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho  

No âmbito da prevenção da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho (SHST) foram realizadas ações 

de primeiros socorros e uma ação de formação em segurança no combate a incêndios, com o 

objetivo de dotar os participantes com os conhecimentos necessários para, em situações de perigo 

grave e iminente, assegurarem a evacuação e socorro, tendo abrangido os trabalhadores que 

integram as equipas operacionais e os trabalhadores do edifício sede da empresa. 

Em 2011, realizaram-se 41 exames de medicina do trabalho e duas campanhas de doação voluntária 

de sangue com a participação dos colaboradores da SIMAB, SA e da MARL, SA. 

 

Responsabilidade Social 

Nesta vertente, a atuação da SIMAB tem-se centrado na promoção de uma política de 

responsabilidade social, capitalizando a atividade e o objeto social prosseguido por si própria e 

pelas suas subsidiárias. 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 MARÉ, 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. 

� Em colaboração com o Banco Alimentar Contra a Fome, nas campanhas que esta instituição 

realiza anualmente junto dos super-hipermercados para recolha de alimentos. 
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O sentido da responsabilidade social é ainda incentivado pela SIMAB em todas as empresas do 

Grupo através do apoio que presta à adesão das empresas em ações de carácter regional que visem 

o objetivo de contribuir para uma alimentação saudável e o combate à obesidade. Nesse sentido, 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 gradualmente estendido a outros os Mercados, 

designadamente no MARÉ e no MARB. 

O objetivo 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 subsidiárias a maus hábitos de alimentação. 

Todas as empresas do Grupo SIMAB são associadas da “Associação 5 ao dia”. 

Nesta linha de orientação salienta-se igualmente o apoio a instituições de caráter social, através da 

realização de donativos para instituições de solidariedade social de relevância nas regiões da sede 

de cada um dos mercados e o apoio a Associações de Bombeiros Voluntários. 

 

Desempenho Económico e Financeiro 

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

os resultados do grupo e reforçar as suas perspetivas 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. 

O Grupo apresenta resultados operacionais positivos e recorrentes, com margens operacionais de 

59% e 29% ao nível do EBITDA e do EBIT, respetivamente. A sustentabilidade operacional do Grupo 

encontra-se assegurada pela exploração das empresas, sendo que a sustentabilidade financeira 

estará assegurada por via do cumprimento do plano de recapitalização acordado com a tutela em 

2009 e da concretização dos negócios de alienação de alguns ativos não afetos à exploração. A 

generalidade dos indicadores apresenta uma melhoria significativa em todas as empresas do grupo, 

o que comprova e valida a estratégia de crescimento sustentável do grupo. 

 

Plano Estratégico 

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 um horizonte temporal de 5 

anos (2011/2015). 
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Desta reflexão resultou a elaboração do Plano Estratégico da MARL, SA, sendo definido um 

conjunto de objetivos estratégicos que se acredita firmemente que deverão guiar as ações e ajudar 

a delinear os planos estratégicos individuais. Foram assim definidos objetivos de: 

(i) Manutenção e Modernização das Infra Estruturas 

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

constituindo um importante objetivo estratégico. Um dos aspetos 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 fator a preservar e a ter em 

atenção nos próximos 5 anos. 

Decorridos 11 anos desde o início da atividade do MARL, torna-se imperioso proceder a um 

diagnóstico ao seu estado atual, 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. 

(ii) Implementação de uma Estratégia de Comunicação Interna e Externa 

Nos últimos anos têm sido realizadas ações promover e aumentar a comunicação interna, 

interdepartamental, 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 Diretores, 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 atividade do MARL, desde 

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

e efetuadas algumas ações de comunicação externas. 

Ao nível da comunicação interna, estão a ser desenvolvidos alguns projetos 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 

atividade no MARL, para facilidade de contacto e implementação de novos processos, 

nomeadamente faturação por via eletrónica e demais expediente e necessidades, a partir de fontes 

documentais existentes no MARL e inquéritos aos operadores. 

Ao nível da comunicação externa, estabeleceu-se com objetivo 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 objetivo 

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 
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“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 objetivo 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 acionista, quer através do próprio MARL e da SIMAB no papel de regulador e 

impulsionador do comércio agroalimentar, com forte preponderância no canal “tradicional de 

distribuição”.  

(iii) 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 setor alimentar e não alimentar, 

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

atividades de apoio à produção agroalimentar 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 atividades, 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 objetivo estratégico do MARL o alargamento do seu core target, às 

atividades de “Logística” como forma de sustento e complemento das atividades tradicionalmente 

subsidiárias de “Mercado” grossista. As duas buzzwords que passarão a constituir o core business do 

MARL são: “Mercado” e “Logística”. A concretização deste objetivo passará pela reorganização do 

layout comercial do MARL, pela captação de novos operadores e atividades e pela expansão do 

MARL. 

(iv) Sustentabilidade Ambiental 

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

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

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

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

dos Mercados. Pelo significado operacional, financeiro e sobretudo ambiental que assumem, a sua 

melhoria constitui um objetivo estratégico a desenvolver nos próximos anos.  
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Viabilidade do Cumprimento dos Princípios do Bom Governo 

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

respetiva informação sobre o seu grau de cumprimento: 

 

Sim Não N/A

1.

1.1. Procede à enunciação e divulgação da sua missão, objectivos e políticas, no seio da

própria empresa e junto das empresas participadas que controla? Como?
x

Informação prestada no relatório e Contas.

1.2. Elabora planos de actividades e orçamentos adequados aos recursos e fontes de

financiamento disponíveis?

Descreva os meios.

x

O Plano de Actividades é elaborado 

envolvendo os vários orgãos da empresa e 

conjugando esforços no sentido de um 

objectivo comum. No caso especifico da 

Actividade de Investimentos é elaborado em 

conformidade com as instruções informais 

da Tutela.

1.3. Define as estratégias de sustentabilidade no domínio económico, social e ambiental, com

identificação dos objectivos e explicitação dos instrumentos de planeamento, execução e

controlo? Por que meios?

x

1.4. Adota planos de igualdade, após um diagnóstico da situação, tendentes a alcançar nas

empresas uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e

mulheres, a eliminar as discriminações e a permitir a conciliação da vida pessoal,

familiar e profissional? exemplifique

x

A SIMAB  atua no respeito pela igualdade 

entre os sexos, eliminação de discriminações 

e promoção da vida pessoal, familiar e 

profissional.

Exemplos: a) o trabalho é remunerado da 

mesma forma quer seja exercido por homens 

ou mulheres; b) o recrutamento e selecção 

trata os candidatos de ambos os sexos de 

igual forma.
1.5. Presta informação anual, à Tutela e ao público em geral, do modo como foi prosseguida a

missão da empresa, o grau de cumprimento dos objectivos, a forma de efectivação da

política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os termos em que

foi assegurado o serviço público? Por que meios?

x

Informação prestada no relatório e Contas.

1.6. Prevê e estabelece políticas de investigação, desenvolvimento, inovação e integração de

novas tecnologias no processo produtivo? Por que meios?
x

1.7. Estabelece medidas de valorização profissional dos trabalhadores da empresa?

Demonstre.

x

A SIMAB proporciona aos seus trabalhadores 

a possibilidade de se candidatarem a funções 

mais qualificadas. Aposta na qualificação e 

valorização pessoal e profissional dos 

trabalhadores, proporcionando formação 

adequada e apoiando iniciativas individuais 

de evolução académica. 

1.8. Estabelece e divulga os procedimentos adoptados em matéria de aquisição de bens e

serviços? Por que meios?
x

1.9. Utiliza critérios de adjudicação orientados por princípios de economia, eficácia e

eficiência que assegurem a igualdade de oportunidades entre os agentes económicos que

operem no mercado considerado? Exemplifique.

x

Nas consultas ao mercado, para 

adjudicações, são definidas regras as quais 

contemplam os principios referidos.

1.10. Procede à divulgação anual de todas as transacções que não tenham decorrido em

condições de mercado, assim como a lista de fornecedores que representem mais de 5%

do total dos fornecimentos e serviços externos, se esta percentagem corresponder a mais

de 1 milhão de euros?

x

Informação prestada no relatório e Contas.

1.11. Procedeu à criação ou aderiu a um Código de Ética, promovendo a sua divulgação entre

colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral? Demonstre.
x

O código de ética da SIMAB está publicado no 

seu site assim como na intranet.
2.

2.1. Tem as contas auditadas anualmente por entidades independentes, de acordo com a

dimensão ou complexidade.
x

As contas são auditadas por entidade 

independente (SROC), sendo emitido um 

Relatório de auditoria com periodicidade 

trimestral.
2.2. É elaborado anualmente um relatório de avaliação do desempenho individual dos gestores

executivos, por parte dos membros não executivos dos órgãos de administração, dos

membros do conselho geral e de supervisão ou, quando não existam, dos membros do

órgão de fiscalização?

x

2.3. Procede igualmente à elaboração anual de uma apreciação global das estruturas e dos

mecanismos de governo em vigor na empresa?
x

Informação prestada no relatório e Contas.

OBS

Missão, Objetivos e Princípios Gerais de atuação

 Estruturas de Administração e Fiscalização.

Cumprimento
I. Princípios dirigidos às empresas detidas pelo Estado
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Salienta-se ainda a utilização pela DGTF e IGF do Sistema SIRIEF para o acompanhamento e 

controlo de atividade da Empresa, para reporte sistemático de informação das diversas 

demonstrações financeiras e outra informação económica e financeira solicitada não por 

despachos. 

 

Código de Ética 

A imagem e a identidade das Organizações resultam cada vez mais, para além do seu desempenho 

económico e financeiro, dos princípios, valores e comportamentos que assumem. 

Neste enquadramento, o Conselho de Administração da SIMAB, SA entendeu por bem proceder à 

elaboração de um Código de Ética que reflita adequadamente os valores e as normas de conduta 

Sim Não N/A

2.4. São realizadas auditorias anuais às contas da empresa, por parte de entidades

independentes? Exemplifique.
x

É emitido, pelos auditores externos, 

relatório anual de auditoria às contas e pelo 

Revisor Oficial de Contas a Certificação 

Legal de Contas.
2.5. Procedeu à criação e manutenção, pelo órgão de administração, de um sistema de

controlo adequado à dimensão e complexidade da empresa? Demonstre x

Através da aprovação de normas especificas 

e do desenvolvimento de software 

aplicacional (PRIMAVERA e SigCont)

2.6. Existe rotação e limitação dos mandatos dos membros dos órgãos de fiscalização? x Na Simab, SA é competência da AG

3.

3.1. Procede à divulgação pública das remunerações totais - fixas e variáveis - e demais

benefícios e regalias (Seguros de saúde, utilização de viatura, etc.) auferidos por cada

membro do órgão de administração e fiscalização? Por que meios?

x

No Relatório e Contas anual e no site de 

Sector Empresarial do Estado

4.

4.1. Os responsáveis da organização abstém-se de intervirnas decisões que envolvam os seus

próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por si?
x

4.2. É efetuada uma declaração, no início de cada mandato, ao orgão de administração e

fiscalização e à IGF, por parte dos membros dos orgãos sociais das empresas, contendo a

indicação de quaisquer participações patrimoniais que tenham na empresa ou de relações

relevantes que sejam susceptíveis de gerar conflitos de interesses?

x

5.

5.1. Procede à divulgação pública imediata de todas as informações que sejam conhecidas,

passiveis de afetar relevantemente a situação económica, financeira ou patrimonial da

empresa ou as condições de prestação de informação

x

6.

6.1. Procede à explicitação dos motivos pelas quais a empresa, em razão da sua dimensão ou

especificidade, não está em condições de respeitar os princípios de bom governo, caso

seja essa a situação verificada?

x

OBS

 Remunerações e outros direitos

Ajustamento à dimensão e especificidade de cada empresa

Prevenção de conflitos de interesse

Divulgação de informação relevante

Cumprimento
I. Princípios dirigidos às empresas detidas pelo Estado

Sim Não N/A

1. Divulga, em site próprio e no site da DGTF, a informação financeira histórica e actual da

empesa, identidade e elementos curriculares dos embros dos orgãos sociais, obrigações

de serviço público, modelo de financiamento e apoios financeiros recebidos do Estado nos

últimos três exercícios

x

Informação divulgada através do 

Relatório e Contas e no portal da DGTF 

(SIRIEF).

2. Foi nomeado um Provedor do Cliente, de acesso livre e

gratuito? 
x

3. É incluído, nos relatórios de gestão, um ponto sobre o governo das sociedades que inclua:

regulamentos internos e externos; transacções relevantes; remunerações dos orgãos

sociais; análise de sustentabilidade; análise sobre o grau de cumprimento dos princípios

de bom governo? Demonstre.

x

Ver Relatório e Contas.

II. Princípios relativos à divulgação de informação
Cumprimento

OBS
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que o Grupo SIMAB, os seus responsáveis e demais trabalhadores devem prosseguir. Nesse sentido, 

apresentou em 2008, por ocasião do seu 15º aniversário, a redação final e comunicação aos 

colaboradores do Código de Ética da SIMAB. Este documento foi, nesse mesmo ano, 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. 

 

Informação sobre a existência de um sistema de controlo compatível com a 

dimensão da empresa, de modo a proteger os investimentos e os seus ativos 

(ponto 19 da RCM nº 49/2007, de 28 de março) 
 

No contexto económico atual é possível destacar alguns riscos aos quais o Grupo SIMAB se presenta 

mais vulnerável, nomeadamente: 

� Gestão de participações sociais; 

� Alterações de legislação, regulamentação e regulação; 

� Envolvente política, económica e financeira; 

� Cobranças; 

� Crédito e financiamento; e 

� Sustentabilidade financeira. 

O Conselho de Administração estabeleceu uma política de rigor, transparência e responsabilização 

propiciadora de uma cultura de controlo a todos os níveis da organização. 

Nesse sentido, a SIMAB tem vindo a desenvolver um conjunto de sistemas de controlo interno e de 

gestão de risco que visam essencialmente garantir a conformidade entre objetivos, políticas e 

procedimentos estabelecidos, garantir a fiabilidade da informação contabilística, financeira e 

operacional, mitigar a ocorrência de fraude e corrupção e garantir que os riscos críticos são 

identificados, controlados e reduzidos para um nível aceitável.  

Estes sistemas, alinhados com as melhores práticas de gestão, têm vindo a ser executados 

continuamente, estando atribuída a responsabilidade pela sua implementação e cumprimento ao 

nível dos gestores superiores (responsáveis pelas direções operacionais) e sendo estabelecida a 

aceitação do risco residual pelos gestores executivos (Conselho de Administração). Os sistemas de 

controlo interno e de gestão de risco contemplam um conjunto de procedimentos relativos à 

execução, supervisão, monitorização e melhoria contínua dos processos de negócio, 

nomeadamente na preparação e divulgação de informação financeira, correspondendo assim ao 

compromisso assumido pela SIMAB, com a melhoria do ambiente de controlo interno e dos 
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processos de gestão de risco. Neste âmbito cabe referir que a empresa dispõe de normativos 

internos, instruções técnicas e ordens de trabalho que identificam procedimentos, 

responsabilidades e mecanismos de controlo interno adotados, que se encontram disponíveis para 

consulta na intranet da empresa e são objeto de revisões regulares por parte dos responsáveis de 

forma a garantir que estão adequados à dimensão e complexidade das operações realizadas e dos 

objetivos da organização. 

A empresa dispõe ainda de um sistema integrado de informação (ERP) –Primavera e aplicações 

informáticas de apoio à sua atividade que abrangem as áreas de contabilidade, recursos humanos, 

financeira, imobilizado e vendas, com mecanismos de segurança ao nível de acessos e de processos 

decisórios. Este sistema é sujeito a controlos e ajustamentos regulares, sendo objeto de descrição 

detalhada em documento apropriado sobre as alterações realizadas. 

O ambiente de controlo carateriza o funcionamento da organização e influencia o comportamento 

dos seus trabalhadores, constituindo a base do sistema de controlo interno, destacando-se: 

(i) a estrutura orgânica de cada empresa, com a definição das linhas de reporte, missão e 

funções; 

(ii) os diplomas de delegação de competências, definindo quais os limites e atos delegados 

nos diversos níveis de gestão, enquadrados pelos planos e orçamentos aprovados; 

(iii) o Código de Ética (distribuído a todos os trabalhadores) que engloba os valores e 

normas de conduta que o Grupo SIMAB preconiza;  

(iv) a formação como vetor estratégico determinante para a melhoria do desempenho dos 

trabalhadores. 

A SIMAB encontra-se organizada por Direções de acordo com o Organigrama aprovado pelo Conselho 

de Administração, com definição clara de conteúdos funcionais e de reporte. 

A atividade das sociedades participadas é conduzida por um Diretor e uma pequena estrutura 

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

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

holding e às restantes participadas.  

Tendo em vista a minimização dos riscos identificados, o Grupo desenvolve diversas atividades de 

controlo que assentam em políticas e procedimentos definidos com vista a assegurar quer o 

cumprimento das instruções superiormente transmitidas, quer o controlo sobre os riscos 

relacionados com a consecução dos objetivos empresariais. Tais atividades existem a todos os 

níveis e em todas elas se incluem procedimentos tão diversos como: autorizações, verificações, 

conciliações, análises de indicadores, salvaguarda de ativos e segregação de funções. Destas 

atividades destacam-se: 
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Controlo de Créditos - as empresas do grupo têm instituído um procedimento de controlo de 

créditos, em que é analisado, com uma periodicidade mensal, a evolução da dívida vencida de 

clientes e desencadeados os procedimentos conducentes à sua recuperação; 

Controlo de Gestão – com uma periodicidade mensal ou trimestral, de acordo com a dimensão das 

empresas, é elaborado pela Direção Financeira, um relatório de gestão com evolução dos principais 

indicadores económico-financeiros e execução orçamental. A preparação de informação de report, 

os instrumentos de gestão que visam acompanhar e analisar a execução do orçamento, efetuar a 

avaliação do cumprimento dos objetivos e desvios aos orçamentos, permitem controlar justificar e 

avaliar periodicamente resultados e a atividade. 

Controlo Operacional – com uma periodicidade mensal é elaborado pela direção operacional de 

cada empresa, um relatório com evolução das principais variáveis críticas do negócio.  

O sistema de controlo interno em vigor no universo das empresas do Grupo SIMAB, visa assim 

assegurar, com um grau de segurança razoável, a execução dos seguintes objetivos: 

(i) a eficácia e a eficiência das operações, incluindo os objetivos da receita e da 

rendibilidade e a salvaguarda dos ativos; 

(ii) a fiabilidade da informação financeira (elaboração e publicação de demonstrações 

financeiras fiáveis); 

(iii) o cumprimento das leis, normas e regulamentos aplicáveis à atividade. 

Ao nível de cada empresa, para além das atividades de controlo desenvolvidas ao nível das direções 

das sociedades, destacam-se as realizadas por:  

(i) Conselho de Administração no acompanhamento e gestão do desempenho económico, 

ambiental e social através dos seguintes instrumentos: plano estratégico do Grupo, 

plano e orçamento anual, indicadores mensais de controlo, reuniões mensais de 

controlo de relatórios trimestrais e anuais; 

(ii) Entidades prestadoras de serviços de auditoria externa  

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

dimensão e à complexidade das empresas, em ordem a proteger os investimentos e os seus ativos. 

Importa ainda salientar que a fiscalização da atividade empresarial do Grupo é assegurada por um 

Revisor Oficial de Contas (ROC), nos termos dos estatutos das sociedades e do Código das 

Sociedades Comerciais. 
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Prevenção de Conflitos de Interesse 

Os membros do Conselho de Administração da SIMAB, SA têm conhecimento do regime de 

impedimentos definido na Lei n.º 64/93, de 26 de agosto, no Estatuto do Gestor Público - (Decreto-

Lei n.º 71/2007, de 27 de março) e nos Princípios de Bom Governo das empresas do Setor 

empresarial do Estado (RCM n.º 49/2007, de 28 de março), em que são estabelecidas regras 

relativas ao exercício cumulativo de funções e a obrigatoriedade de não intervenção nas decisões 

que envolvam interesses próprios destes titulares. Têm ainda conhecimento da Lei n.º 4/83, de 2 

de Fevereiro na redação da Lei n.º 25/95, de 18 de agosto. 

Para esse efeito, os membros do Conselho de Administração cumprem com as seguintes obrigações, 

quando aplicável ou se justifique: i) entrega, junto da Inspeção-Geral de Finanças, de declaração 

contendo todas as participações e interesses patrimoniais que detenham, direta ou indiretamente 

na empresa, bem como cargos, funções e atividades profissionais que exerçam (artigo 22º, n.º 9 do 

Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março);(ii) entrega da Declaração de Património e Rendimentos 

junto do Tribunal Constitucional (Lei n.º 4/83 de 2 de fevereiro, na redação da Lei n.º 25/95, de 18 

de agosto, Decreto - Regulamentar nº 1/2000, de 9 de Março e ainda Lei 28/82 de 15 de 

Novembro); (iii) entrega à Procuradoria-Geral da República de Declaração de Inexistência de 

Incompatibilidades ou Impedimentos (artigo 11ºda Lei n.º 63/94 de 26 de agosto e artigo 22º, n.º 8 

do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março); (iv) não intervenção em deliberações quando nelas 

tenha interesse, direta ou indiretamente (artigo 22º do Decreto-Lei n.º71/2007, de 27 de março); 

(v) cumprimento das demais disposições previstas no Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março, e 

no Código das Sociedades Comerciais relacionadas com esta matéria. 

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, 

bem como relações relevantes que mantenham com os seus fornecedores, clientes, instituições 

financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de interesse. 

As despesas realizadas por cada elemento do Conselho de Administração são aprovadas pelos 

restantes elementos do Conselho. 

 

Divulgação de Informação 

A SIMAB SA cumpre os Princípios de Bom Governo relativos à divulgação de informação 

designadamente os previstos na Resolução do Conselho de Ministros nº 49/2007, de 28 de março, 

conforme especificado nos quadros seguintes: 
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III. Cumprimento das Orientações Legais 

Objectivos de Gestão 

O acionista não definiu objetivos de gestão específicos para os membros da Administração da 

SIMAB, salvaguardando que tal proposta foi efectuada pela Administração em janeiro, na sequência 

da aprovação, em dezembro de 2011, do Orçamento e Plano de Actividades para 2012. Contudo, a 

SIMAB tem preconizado uma gestão em conformidade com as orientações definidas pelo seu 

accionista, aplicando na íntegra os ofícios circulares e despachos emanados pela sua tutela. 

 

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 RGC

Remuneração dos órgãos sociais x

Regulamentos Internos e Externos x RGC

Transacções fora das condições de mercado x RGC

Transacções relevantes com entidades relacionadas x RGC

Análise de Sustentabilidade Económica, Social e Ambiental x RGC

Código de Ética x

Relatório e Contas x

Provedor do cliente x

Informação a constar no Site do SEE
Divulgação

Comentários

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 Divulgação Comentários
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Gestão do Risco Financeiro 

As atividades das empresas do grupo SIMAB estão expostas a fatores de risco financeiro que 

resultam da sua atividade, essencialmente, relacionados com a liquidez e 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 objetivos: 

� Assegurar um calendário de vencimento de dívida escalonado ao longo do tempo; 

� Ao nível da gestão do risco de liquidez, a adoção de uma política de manutenção das suas 

disponibilidades financeiras a um nível razoável e, simultaneamente, a garantia de que 

eventuais défices de financiamento das atividades operacionais e de investimento estejam 

assegurados, respetivamente 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 ativos de 

longo prazo; 

Enquadrada no cumprimento dos objetivos anteriores, as empresas do grupo SIMAB procedem a um 

acompanhamento atento dos mercados de financiamento, selecionando 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 Euro 20.000.000, 

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 ativos; 

� Em 2010, a MARL, SA reestruturou uma linha caucionada no montante de Euro 4.600 milhares 

em: (i) Programa de Emissão de Papel Comercial no valor de Euro 2.300 milhares, 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 Euro 

2.300 milhares, 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 
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ativos e reduzir de forma muito significativa o valor negativo da sua tesouraria líquida, 

evidenciando uma melhoria na estabilidade financeira em 2010. 

� Em virtude do fim do período da garantia de serviço da dívida do Banco Europeu de 

Investimento da MARL, SA, contratualizada com consórcio de Bancos, e face à 

indisponibilidade dos mercados em aceitar novos pedidos de garantia a preços considerados 

razoáveis, em setembro de 2011 foi concedida garantia pessoal (fiança) do Estado Português 

para o cumprimento das obrigações de capital e juros no âmbito do empréstimo que a MARL 

detém junto do BEI, substituindo-se deste modo à banca comercial, em condições bastante 

menos onerosas para a empresa. 

Preconizando uma política de reforço da sua estrutura de capital, regista-se uma redução 

constante de capitais alheios, quer por via do reforço dos meios libertos brutos das empresas do 

Grupo quer por via dos aumentos de capital que têm vindo a ser realizados desde 2005. No final de 

2005, a dívida bancária do grupo era de Euro 127.425 milhares, enquanto no final de 2011 é de 

Euro 95.720 milhares (-25%). 

O grupo está ainda exposto ao risco de crédito no âmbito da sua atividade operacional corrente. 

Este risco é minimizado através da recolha de informação financeira e qualitativa, prestada por 

entidades reconhecidas que fornecem informação, que permite avaliar 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 adotam uma política de gestão de risco com o objetivo de reduzir a sua exposição aos 

riscos resultantes da variação de taxa de juro. Nesse sentido, são utilizados swaps de taxas de juro 

como forma de proteção 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 objetivo 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 objetivo 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. 
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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. 

Nos termos do Despacho nº 101/2009 SEFT de 30 de janeiro, damos assim cumprimento à 

informação solicitada nos seguintes termos: 

 

 

 

 

 

S N N.A.

Procedimentos adoptados em matéria de avaliação de risco e medidas de 

cobertura respectiva

Diversificação de instrumentos de financiamento x

Diversificação das modalidades de taxa de juro disponíveis x

Diversificação de entidades credoras x
BEI (55%); Millenniumbcp (23%); BES (9%); BPI 

(3%); MG (5%); BANIF (4%)

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

Substituição de descoberto bancário por 

Programas de Emissão de Papel Comercial

Contratação da operação que minimiza o custo financeiro (all-in-cost) da 

operação
x

Substituição de Garantias Bancárias por Garantia 

pessoal do Estado Português com uma redução do 

all-in-cost  da operação de 260pb

Minimização da prestação de garantias reais x Não foram prestadas garantais reais

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

Em 2011, os capitais próprios registaram um 

acréscimo decorrente do aumento de capital de 

Euro 4.000 milhares

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

Em 2011, a alienação da participação financeira 

na MAC, SA permitiu um encaixe de Euro 2.605 

milhares e a alienação de bens não afetos à 

exploração permitiu um encaixe de Euro 57 

milhares.

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 2011 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
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Evolução do Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores 

(em conformidade com a RCM 34/2008, de 22 de Fevereiro) 

A Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, de 22 de Fevereiro aprovou o Programa “Pagar a 

Tempo e Horas” que visa a reduzir os prazos médios de pagamento praticados por entidades 

públicas a fornecedores de bens e serviços. 

A referida RCM estabelece a fórmula a usar para o cálculo do Prazo Médio de Pagamento (PMP) 

registado no final de cada trimestre pelas empresas públicas, incumbindo a Direção Geral do 

Tesouro e Finanças de efetuar o apuramento do mesmo e publicitá-lo na sua página eletrónica na 

internet. 

Em 2011, o Despacho n.º 155/2011, de 28 de abril, adaptou o indicador de PMP previsto no n.º 6 do 

anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/2008, alterando a respetiva fórmula de cálculo. 

A evolução do Prazo Médio de Pagamentos a Fornecedores, nos termos da RCM 34/2008 de 22, com 

as alterações introduzidas pelo despacho 9870/2009 de 13 de abril e pelo Despacho 155/2011, de 

28 de abril, foi a seguinte: 

 

O agravamento do indicador de 25 dias em junho para 53 dias em setembro, reflete o incremento 

de subcontratos afetos a propostas de prestações de serviços a clientes.  

Por norma, todos os contratos de fornecimentos de bens e/ou prestações de serviços são 

negociados com um prazo de pagamento, máximo, de 60 dias (da data de emissão da fatura). 

Habitualmente, este prazo é cumprido, contudo existem algumas exceções devido ao tempo 

necessário para obtenção/análise de esclarecimentos que resultam num dilatar do prazo acordado. 

Não obstante, a empresa obtém um prazo médio de pagamentos inferior ao prazo negociado, no 

sentido de cumprir com o disposto na RCM. 

 

Divulgação dos atrasos nos pagamentos (“arrears”) 

No que respeita à divulgação de informação dos atrasos de pagamento definidos no DL 65-A/2011 

de 17 de maio, a SIMAB, SA apresenta à data de 31/12/2011, os seguintes atrasos nos pagamentos:  

un: dias

PMP 31-Mar-10 30-Jun-10 30-Set-10 31-Dez-10 31-Mar-11 30-Jun-11 30-Set-11 31-Dez-11

PMP a Fornecedores (dias) 58 51 54 45 22 25 53 44
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Esta informação é igualmente reportada mensalmente no portal do SIRIEF. 

 

Cumprimento dos Deveres Especiais de Informação 

A SIMAB, SA cumpre os deveres especiais de informação, nos termos do Despacho n.º 14277/2008, 

de 23 de maio, designadamente, por via do reporte à Direção Geral do Tesouro e Finanças (DGTF) e 

à Inspeção Geral de Finanças da seguinte informação:  

� Planos de atividade anuais; 

� Orçamentos anuais, incluindo estimativa das operações financeiras com o Estado; 

� Planos de Investimento anuais e respetivas fontes de financiamento incluídos nos 

orçamentos anuais; 

� Relatórios trimestrais de execução orçamental, acompanhados dos relatórios do 

órgão de fiscalização do ROC; 

� Cópia das atas das Assembleias Gerais (AG). 

A informação referida é também prestada de forma desmaterializada no sistema de recolha de 

Informação Económica e Financeira (SIRIEF), bem como toda a informação solicitada à empresa. 

 

Recomendações do acionista aquando da aprovação de contas 2010 

As contas da SIMAB, SA referentes ao exercício de 2010, foram aprovadas em Assembleia Geral de 

31 de maio de 2011, estando o acionista Estado devidamente representado, nos termos do 

despacho conjunto do Senhor Secretário de Estado do Tesouro e Finanças e do senhor Secretário de 

Estado do Comércio, Serviços e Defesa do Consumidor de 30 de Maio de 2011. As recomendações 

efetuadas pelo acionista na última Assembleia Geral são devidamente comentadas no âmbito dos 

Pagamentos em Atraso 0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias

Galpenergia, S.A. -1.393,39 - - - -

António Borges & Associados, SROC -1.026,19 - - - -

CEJAAG - Consultores de 

Engenharia, LDA - - -1.107,00 - -

António Santos Gomes, LDA -7.943,40 - - - -

Optimus, S.A. -41,58 - - - -

Saphety Level - Trusted Services, 

S.A. -1.506,75 - - - -

Pedro Pinto,Bessa 

Monteiro,Reis,Branco & Assoc.RL -3.220,68 - - - -

CSO-Chief Security Officers, SA - - - -2.829,00

Almeida Ribeiro & Associados-Soc. 

Advogados RL -1.230,00 - - - -

Cápsula, Soluções Multimédia - -3.067,62 - - -
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pontos seguintes deste relatório, nomeadamente no que se refere à “Declaração sobre Política de 

Remuneração dos membros do Conselho de Administração” e à aplicação do princípio de unidade 

de tesouraria. 

 

Cumprimento das orientações legais ao nível das Remunerações 

Seguindo as orientações genéricas da tutela sobre negociações salariais para as empresas públicas e 

preconizando uma política de contenção de custos, em 2011, foram cumpridas as orientações legais 

ao nível das remunerações dos órgãos sociais, do fiscal único e dos restantes trabalhadores, não 

havendo lugar a atualização salarial dos colaboradores da sociedade e das suas participadas. 

� Foi dado cumprimento às orientações constantes do ofício nº 1730, de 25 de fevereiro de 

2010, da Direção Geral do Tesouro e Finanças, não procedendo à atualização dos salários 

nominais, para o ano 2010; 

� Foi dado cumprimento do Despacho de 25 de março de 2010 do Ministro de Estado e das 

Finanças, comunicado através do ofício circular nº 2590, de 26 de março de 2010, que 

determina a não atribuição de prémios de gestão, nos anos de 2010 e 2011, aos membros 

do órgão de administração; 

� Foi dado cumprimento ao previsto no art. 12º da Lei nº 12-A/2010  

� Não foram atribuídos prémios de gestão, nos termos do art.º 24 da lei 55-A/2010; 

� Foi dado cumprimento à aplicação da redução remuneratória nos termos do art.º 19 e 22.º 

da lei 55-A/2010; 

� Foi dado cumprimento à manutenção da redução da remuneração dos gestores de 5% 

prevista no art.º 19 da lei 55-A/2010 por aplicação do art. 12º da Lei 12-A/2010 de 30 de 

Junho; 

� Foi dado cumprimento à aplicação da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro que determinou 

a suspensão do subsídio de férias a pagar em 2012; 

� Foi dado cumprimento ao disposto na Declaração sobre a Política de Remunerações dos 

membros do Conselho de Administração da SIMAB. 

 

Aplicação das Normas de Contratação Pública  

Com a entrada em vigor do Código dos Contratos Públicos (CCP), a SIMAB, SA e as suas empresas 

subsidiárias (MARL, MARÉ, MARF e MARB) onde participa maioritariamente, têm cumprido os 

trâmites legalmente aplicáveis, tendo como suporte a plataforma eletrónica "Bizgov" para proceder 
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ao lançamento eletrónico dos procedimentos de contratação de empreitadas, bens e serviços que 

se mostrem necessários e adequados ao Grupo. Para tal implementou procedimentos em todo o 

grupo com vista ao melhor cumprimento das regras de contratação pública. A SIMAB tem-se 

envolvido verdadeiramente no cumprimento destes procedimentos em todas as empresas do grupo, 

nomeadamente, dando formação a todos os técnicos potencialmente intervenientes no processo 

quer ao nível dos conceitos, quer do próprio funcionamento da plataforma de contratação, esta 

ministrada pelo fornecedor da mesma. Todas as empresas do grupo têm como suporte o 

departamento jurídico da SIMAB, nomeadamente no esclarecimento de questões, preparação de 

minutas, contratos, cadernos de encargos e outros necessários. 

No sentido de dar cumprimento ao disposto na circular nº 6132, de 6 de agosto da DGTF, no caso de 

contratos para serviços de valor igual ou superior a Euro 125.000 (sem iva), foram dadas 

orientações para uma avaliação tendo em conta que:  

(i) a adjudicação seja precedida de justificação de necessidade de contratar, tanto do 

ponto de vista económico como de ausência de soluções internas, bem como da 

explicitação dos objetivos que se pretenda alcançar;  

(ii) os resultados obtidos sejam objeto de avaliação;  

(iii) os desvios quanto à realização temporal e financeira sejam justificados sendo que, 

quando aplicável esta informação é contemplada no caderno de encargos. 

 

Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas  

No cumprimento do Oficio Circular nº 4348, de 1 de junho de 2010, da Direção Geral do Tesouro e 

sobre a implementação de medidas previstas no PEC (adesão ao Sistema Nacional de Compras 

Públicas) e da orientação relativa às normas de contratação pública (despacho nº 438/10-SETF) em 

matéria de contratação pública, o grupo SIMAB aderiu em 2010 à Plataforma de Compras Públicas, 

após assinatura do contrato de adesão com a Agência Nacional de compras Públicas, sendo 

consultada pelas diversas empresas do grupo o Catálogo Nacional de Compras Públicas (CNCP) de 

modo a obter informação sobre o mercado. 

 

Cumprimento dos Limites Máximos de Endividamento  

Estabelece o Despacho nº 510/10 da SETF de 1 de Junho, que as empresas do Setor Empresarial do 

Estado (SEE) devem promover uma maior seletividade no investimento público e estabilizar o 

crescimento do nível do endividamento das empresas do SEE. Assim o Programa de Estabilidade e 

Crescimento (PEC) fixa um limite máximo para o crescimento anual do endividamento das 

empresas públicas.  
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A SIMAB deu cumprimento aos limites máximos de acréscimo de endividamento definidos para 2011 

no PEC, aprovado pela Resolução da Assembleia da República nº 29/2010, de 12 de abril, e 

explicitados no Despacho nº 510/10-SETF, de 1 de junho, tendo em 2011 diminuindo o 

endividamento em 7%, face a 2010. 

A dívida do grupo SIMAB situava-se, em 31 de dezembro de 2011, em Euro 95.720 milhares, o que 

representa uma redução de Euro 6.852 milhares (-7%), face ao ano anterior, cumprindo assim os 

limites máximos de acréscimo de endividamento definidos para 2011 no PEC. 

Em 31 de dezembro, a dívida financeira do grupo, ascendeu aos montantes apresentados 

seguidamente: 

 

 

Salienta-se que o aumento do endividamento da SIMAB, SA foi, maioritariamente, aplicado na 

realização de capital e suprimentos nas subsidiárias, com vista à reestruturação financeira das 

empresas por via da substituição de endividamento bancário por fundos próprios. 

Todas as empresas do grupo SIMAB cumprem assim os limites máximos de acréscimo de 

endividamento definidos para 2011, nos termos do Despacho nº 510/10-SEFT, de 1 de junho. 

 

Cumprimento do Plano de Redução de Custos  

Dando cumprimento ao despacho nº 155/2011 – MEF de 28 de abril, no que respeita às medidas 

impostas pelo PEC às empresas do SEE, com vista à diminuição dos custos operacionais, 

Fornecimentos e serviços externos e gastos com o pessoal, a SIMAB tem adotado uma política de 

Dívida Financeira Consolidada un: Euro milhares

2009 2010 2011

BEI 61.167 57.056 52.944

Empréstimos Bancários 6.516 8.202 5.915

Papel Comercial 20.000 22.300 21.800

Linhas Curto Prazo 18.120 14.965 14.969

Outros 56 49,90 90,90

Total 105.860 102.572 95.720

Endividamento Bancário / Empresa un: Euro milhares

2009 2010 2011

SIMAB, SA 353 2.013 1.411

MARL, SA 82.604 78.851 74.189

MARF, SA 16.042 15.142 13.942

MARE, SA 1.017 1.040 988

MARB, SA 5.843 5.526 5.189

Total 105.860 102.572 95.720
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gestão e redução de gastos, tendo apresentado uma redução de 10% comparativamente a 2010 e 

22% comparativamente a 2009. 

No âmbito dos trabalhos preparativos do Orçamento de Estado para 2011, a SIMAB recebeu da sua 

tutela financeira (DGTF) uma orientação estratégica para a execução de um programa de redução 

de custos com o objetivo de reduzir genérica e transversalmente os custos operacionais em 15%, 

prática que se estende para a globalidade do Setor Empresarial do Estado.  

O grupo SIMAB encontra-se, desde 2005, num esforço de contenção de custos e de melhoria 

contínua que lhe permitiu aliviar os constrangimentos de tesouraria que impediam as suas 

empresas de cumprir as responsabilidades e compromissos assumidos com terceiros, 

nomeadamente o pagamento dos serviços de dívida com a banca, os fornecimentos correntes e até 

os vencimentos dos seus colaboradores. Estes factos levaram a constantes incumprimentos, 

acumulando saldos impossíveis de regularizar sem a intervenção dos acionistas, o que veio 

inevitavelmente a acontecer com a intervenção do Estado. 

Este esforço programado, atempadamente exposto às tutelas financeira e setorial em 2005, 

constituiu um verdadeiro plano de emergência e serviu de base para a prossecução do plano 

estratégico que à data foi formatado, tendo vindo a garantir o cumprimento, por parte do acionista 

Estado, do programa de recapitalização que acordou com a gestão do grupo. É possível hoje 

afirmar que o grupo SIMAB vive sob uma exigente disciplina e rigor no controlo de custos. 

O quadro seguinte permite avaliar a aplicação prática das medidas tomadas:  

 

Em 2011, as medidas de eficiência e de otimização da estrutura de custos dos Mercados conduziram ao 

redimensionamento e redução do valor dos serviços associados à área operacional e à redução de 

consumos de eletricidade (kwh) e água (m3) em 13,1% e 9,4%, respetivamente. Contudo, o impacto 

destas medidas foi parcialmente mitigado pelo aumento de variáveis não controláveis pela gestão, 

nomeadamente pelo aumento do preço do m3 de água em 25%, em virtude do agravamento da taxa de 

saneamento, e pelo aumento no custo médio kwh de energia determinado pelo mercado, agravado ainda 

pelo aumento das tarifas unitárias de acesso às redes de energia ativa estipuladas pela ERSE, fatores que 

tiveram um impacto negativo de cerca de Euro 150 milhares nos custos operacionais. Excluido este efeito 

do agravamento do preço, a redução nos gastos operacionais seria de 24%, conforme seguidamente se 

apresenta. 

un: Euro milhares

Var. %

2011/09

FSE´s 5.445 4.938 4.760 -13%

Gastos com o Pessoal 3.203 2.574 1.981 -38%

Total 8.648 7.512 6.741 -22%

Gastos Operacionais - Contas 

Consolidadas
2009 2010 2011
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Cumprimento do Principio da Unidade de Tesouraria do Estado 

Em consequência do atraso no processo de recapitalização do Grupo, acordado com a tutela em 

2009, a gestão de tesouraria desta empresa só é possível através do recurso permanente a 

instrumentos de dívida, nomeadamente a instrumentos de curto prazo, como sejam, os 

descobertos e programas de papel comercial.  

A maior ou menor capacidade de negociação destas linhas de curto prazo depende, em larga 

medida, do nível de serviços prestados pelas entidades bancárias que são utilizados pelas empresas 

do Grupo, bem como do volume/valor dos movimentos efetuados junto dessas instituições. 

Os valores de disponibilidades em caixa e depósitos à ordem são mantidos com saldos mínimos, 

uma vez que a sua simples existência pressupõe que a empresa se está a financiar para os manter. 

Assim, estas disponibilidades existem apenas para fazer face a créditos imediatos de pagamentos 

em trânsito. Dado o elevado número de operações de pagamento a fornecedores e colaboradores, a 

empresa utiliza ficheiros PS2 para efetuar a maioria dos seus pagamentos a terceiros. Saliente-se 

que este saldo é ainda afetado por montantes depositados na conta da sucursal da SIMAB em 

Angola que não é possível desmobilizar por motivos relacionados com a proteção que o Banco de 

Angola tem efetuado à saída de divisas deste país.  

Face ao exposto, permanecem em depósitos à ordem bancários apenas o montante que visa 

garantir a estabilidade das operações das empresas assegurando a existência dos fundos 

necessários à atividade corrente das mesmas. 

Não havendo, portanto, excessos de liquidez/tesouraria, entende-se não haver lugar à constituição 

de depósitos na conta do IGCP o que se encontra dentro dos limites da lei e dentro da autonomia 

da gestão corrente de tesouraria que compete ao Conselho de Administração. 

Esta situação foi reportada à tutela em 28 de maio de 2011. 

A análise ao cumprimento das orientações legais de forma esquemática pode ser analisada do 

quadro de seguida: 

 

un: Euro milhares

Var. %

2011/09

FSE´s 5.445 4.938 4.610 -15%

Gastos com o Pessoal 3.203 2.574 1.981 -38%

Total 8.648 7.512 6.591 -24%

Gastos Operacionais - Contas 

Consolidadas
2009 2010 2011
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S N N.A.

Objectivos de Gestão:

Objetivo 1

Objetivo 2

Objetivo 3

Gestão do Risco Financeiro x

Evolução do PMP a fornecedores x menos 1 dia; diminuição inferior a 15%

Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") x  Não apresenta atrasos em PF

Deveres Especiais de Informação x

Recomendações do acionista na aprovação de 

contas:

Recomendação 1

Recomendação 2

Etc.

Remunerações:

Não atribuição de prémios de gestão x

Órgãos sociais - redução remuneratória nos 

termos do art.º 19º da Lei 55-A/2010 x 23.071,24

Órgãos Sociais - redução de 5% por aplicação 

artigo 12º da Lei n.º 12-A/2010 x 12.142,76

Auditor Externo - redução remuneratória nos 

termos do artº 22º da Lei 55-A/2010 x 1.112,40

Restantes trabalhadores - redução 

remuneratórianos termos do art.º 19º da Lei 55-

A/2010 x 18.013,94

Considera o pressuposto em que 

todos os trabalhadores se 

encontram no ativo não tendo o 

efeito de 2 Lic.maternidade e 1 bx 

médica

Contratação Pública

Normas de contratação pública x

Normas de contratação pública pelas 

participadas x

Adesão ao Sistema Nacional de Compras 

Públicas x

Limites de Crescimento do Endividamento x -30%

Plano de Redução de Custos

Gastos com pessoal x -35%

Fornecimentos e Serviços Externos x -33%

Princípio da Unidade de Tesouraria x

não há disponibilidades depositadas no 

IGCP em 31/12/2011

não há disponibilidades e as que há 

em DP em Angola transferencia 

limitada

S N N.A.

Objectivos de Gestão:

Objetivo 1 % cumprimento

 Indicar cada objetivo de gestão da 

empresa

Objetivo 2

Objetivo 3

Gestão do Risco Financeiro Não aplicável Caso aplicavel, preencher o Anexo 4

Evolução do PMP a fornecedores

Indicar a variação em 2011 do PMP a 

fornecedores (31 de Dezembro 2011 vs 

31 de Dezembro de 2010) (em dias) Preencher Anexo 5

Cumprimento das Orientações legais
Cumprimento

Quantificação Justificação

Orientações no preenchimento do Quadro

Cumprimento das Orientações legais
Cumprimento

Quantificação Instruções



II Relatório de 

Gestão
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Relatório de Gestão 

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 Acionista único, o 

Estado Português, o Relatório e Contas do Exercício de 2011. 

 

Enquadramento Macroeconómico 

O ano de 2011 fica marcado pelo início do processo de ajustamento da economia portuguesa, 

caracterizado por uma política orçamental fortemente restritiva, por uma desalavancagem gradual 

mas significativa dos setores público e privado, incluindo o setor bancário, e pelo reforço do apoio 

das instituições que apoiam e incentivam a inovação, a concorrência e a reafectação de recursos 

na economia. Dada a magnitude do atual hiato entre a poupança e o investimento internos, 

traduzido em elevadas necessidades de financiamento externo, perspetiva-se um período de forte 

contração da procura interna, que não pode deixar de refletir-se no crescimento da economia 

portuguesa. 

As previsões para este crescimento apontam assim para a contração da atividade económica, em 

2012, de magnitude superior à que se verificou em 2011, num contexto em que a prossecução do 

ajustamento dos desequilíbrios macroeconómicos, designadamente o orçamental, permanecerá 

como uma importante condicionante da evolução da procura interna. As medidas de austeridade 

lançadas pelo Governo para 2012, que incluem cortes nos salários da Função Pública e do Setor 

Empresarial do Estado, aumento de impostos e redução de benefícios, vão ter um forte impacto 

sobre os consumidores que deverão ajustar os seus gastos e fazer o consumo privado recuar no 

próximo ano.  

A nível internacional prevê-se igualmente um abrandamento da economia mundial, que já se 

verificou a partir da segunda metade de 2011, o qual implicará uma desaceleração das exportações 

em 2012. 

Na esfera das empresas, o incentivo ao investimento será escasso. Por um lado, a pressão sobre a 

banca nacional que resulta por um lado, da necessidade de desalavancagem imposta pelo programa 

de estabilização financeira negociado e por outro, dos sucessivos cortes no rating por parte de 

diversas entidades internacionais, está a originar uma maior restrição e seletividade na política de 

concessão de crédito na generalidade dos bancos, que se traduz na aplicação de spreads mais 

elevados, quer nos empréstimos a particulares quer nos empréstimos a empresas. Por outro lado, 

as perspetivas de vendas são pouco animadoras: quer em Portugal pelas medidas de correção 

orçamental, quer no exterior, com o abrandamento da Zona Euro, principal mercado internacional 

das empresas portuguesas. 
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A economia portuguesa continua a enfrentar um problema estrutural, registando um desequilíbrio 

entre importações e exportações, com impactos significativos no nível de endividamento externo. 

Esta fragilidade torna-se ainda mais evidente quando se analisa a situação de solvabilidade da 

administração pública. Tal levou ao pessimismo na avaliação dos investidores internacionais, o que 

condicionou fortemente o acesso do sistema bancário português aos mercados internacionais de 

dívida, colocando desta forma a economia portuguesa com fortes problemas de liquidez. 

A revisão em baixa do rating da República Portuguesa trouxe, já em 2011, um impacto bastante 

desfavorável ao setor público empresarial, que também sentiu o impacto da restrição da concessão 

de crédito, e debate-se agora com as exigências da banca pela necessidade da devolução da 

totalidade do seu capital alheio, sobretudo os montantes afetos a contratos de curto prazo. Em 

complemento, e mantendo-se o atual cenário, não será possível o aumento do endividamento em 

2012, quer pela imposição normativa fixada pela tutela financeira, quer pela recusa da banca em 

financiar novos negócios, abrir novas linhas de crédito ou, tão só, negociar alternativas aos atuais 

modelos e fontes de financiamento. 

 

Atividade da SIMAB (ao nível da holding) 

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

subsidiárias 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. Em 2011, foram formalizados os contratos 

de gestão com cada participada, que vêm valorizar os serviços já desenvolvidos anteriormente e 

validar a representação maioritária em cada Conselho de Administração, o que configura 

globalmente o exercício de uma gestão de grupo, integrada e, como tal, geradora de sinergias que 

otimizam as suas valências técnicas, com racionalização de custos por meio do recurso aos quadros 

internos do grupo e evitando o recurso ao “outsourcing”. 

A SIMAB encontra-se organizada em três Direções, com uma definição clara de conteúdos funcionais 

e de reporte, de modo a dar resposta às suas linhas de orientação estratégica. Nesse sentido, 

identificamos seguidamente as ações mais significativas que, neste âmbito e ao nível da sua 

atividade, se desenvolveram ao longo deste ano: 

 

Direção Técnica 

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

No MARL, foi prestado diverso apoio técnico concretizado nas seguintes áreas: 
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� Foi concluído o estudo de viabilidade para a elevação da água do furo de captação 

existente na plataforma dos Álamos até à plataforma do Rouco, com o objetivo de avaliar a 

redução de custos com o consumo de águas na lavagem de pavimentos do pavilhão do 

pescado; 

� No âmbito do acompanhamento das reparações do pavimento do pavilhão do pescado, foi 

estudada uma solução alternativa à existente, com vista a obter definitivamente condições 

de utilização de acordo com os requisitos definidos pelas entidades licenciadoras, a qual se 

encontra em fase de avaliação quanto à sua viabilidade de aplicação; 

� Foi concluído o processo de encontro de contas com a empreitada de renovação do sistema 

de drenagem do edifício dos CTT Expresso, com acordo entre as partes quanto à 

responsabilidades sobre os sobrecustos verificados; 

� Na sequência das obras de construção civil, respeitantes à remodelação do topo Norte do 

pavilhão das flores, já concluídas, foi iniciado um projeto com vista à regularização do 

licenciamento das infra-estruturas elétricas do pavilhão, da alimentação de energia e 

utilização do operador; 

� Foi concluída a empreitada de fecho com uma cobertura, do terraço técnico principal do 

edifício dos CTT Expresso, com o acompanhamento de fiscalização e gestão da SIMAB e 

coordenação de segurança de uma entidade exterior. Foi dada continuidade ao processo de 

licenciamento da empreitada de ampliação das instalações desta empresa, junto da 

Câmara Municipal de Loures; 

� Foi concluída a empreitada de impermeabilização das coberturas do NAC, com o 

acompanhamento técnico e de fiscalização da SIMAB, as quais apresentavam sinais 

evidentes de degradação das telas assim como as zonas de tratamento de caleiras e juntas 

de dilatação. Em consequência da ocorrência de chuvas durante a execução da obra 

referida anteriormente, registaram-se infiltrações nas instalações do MEE com danos nos 

equipamentos e documentos de arquivo. Este facto tem justificado o acompanhamento por 

parte da equipa técnica da SIMAB na mediação com o seguro da empreitada e MEE para 

indemnização e reparação dos danos ocorridos; 

� No âmbito do contrato de projeto, respeitante à obra de ampliação do edifício dos CTT 

Expresso no MARL, foi iniciada a assistência técnica de apoio à empreitada prevista; 

� Foi dada continuidade ao acompanhamento dos processos de licenciamento dos operadores 

e respetivo acompanhamento nas vistorias realizadas pela ANPC e Unidade de Saúde 

Publica; 

� Prosseguiu a colaboração com a Direção Técnica do MARL, no âmbito dos processos 

ambientais, nomeadamente, no projeto de gestão de resíduos sólidos;  
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� Foi dada continuidade à colaboração nas leituras de água potável nos pavilhões, de frio e 

respetivo repasse; 

� Deu-se continuidade ao trabalho de quantificação de todas as áreas de construção e 

comerciais do MARL para colocação na base de dados; 

� Foi concluído o projeto de reformulação da imagem e do marketing do MARL. Para o efeito 

foram reformulados diversos produtos de merchandising utilizados no Mercado e 

dinamizados novos modos de comunicação com os operadores e colaboradores; 

� Durante o último trimestre, concluiu-se a reformulação do site do MARL, de acordo com a 

nova imagem do Grupo; 

� Foi prestado apoio jurídico e respectivo suporte legal à operação de conversão das 

garantias da banca comercial portuguesa em garantia pessoal do Estado (por contrato de 

fiança) no empréstimo contraído junto do BEI; 

�  Foi assegurada a assessoria jurídica exclusiva nas negociações com a MARL Energia para a 

renegociação (ainda em curso) dos termos do contrato referente à instalação da central 

solar; 

� Foram emitidas várias comunicações aos operadores sobre novas normas e procedimentos 

que entrarão em vigor no ano de 2012. 

 

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

No MARB, foi prestado diverso apoio técnico nas seguintes áreas: 

� Foi dada continuidade ao estudo de ocupação do pavilhão misto, no âmbito do apoio à 

comercialização do espaço à empresa Matudis (grupo PEPSICO). O desenvolvimento 

posterior do projeto de arquitetura e o acompanhamento técnico do projeto de 

eletricidade respeitante à remodelação do espaço, permitiram a concretização de um 

processo de concurso de empreitada, com a respetiva execução dos trabalhos, os quais 

foram igualmente acompanhados pela SIMAB; 

� Foi dada continuidade no apoio à comercialização dos espaços disponíveis, com avaliação 

da viabilidade do investimento para três módulos no pavilhão misto, tendo em conta os 

impactos técnicos e financeiros resultantes da transferência de um operador que, 

atualmente, se encontra no edifico do entreposto, disponibilizando assim condições para a 

ampliação das atuais instalações dos CTT Expresso; 
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� Foi concluída a empreitada de execução de pinturas de pavimentos e sinalética vertical, 

complementar à existente, para reabilitação das condições de tráfego existentes no 

interior do perímetro do MARB; 

� Foi prestada assessoria técnica nos procedimentos para os concursos de prestação de 

serviços para a limpeza e remoção de resíduos e tratamento de espaços verdes do MARB, 

tendo sido concluído, ainda no final do trimestre, na plataforma eletrónica de contratação 

pública, o procedimento correspondente à limpeza e remoção de resíduos;  

� Foi prestado apoio técnico, através de elementos gráficos representativos do 

levantamento topográfico georeferenciado, na clarificação junto das finanças e 

conservatória predial quanto aos terrenos constituintes dos limites da plataforma logística 

do MARB;  

� Foram elaborados alguns documentos gráficos de apoio à comercialização dos diversos 

espaços disponíveis. 

 

� MARÉ – Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA (MARÉ) 

No MARÉ, foi prestado diverso apoio técnico concretizado nas seguintes áreas: 

� Em consequência dos processos de destaque dos terrenos do MARÉ foram objeto de 

reavaliação e preparação de documentos os processos de cedência ao domínio público dos 

terrenos; 

� Foi dada continuidade ao acompanhamento técnico nos trabalhos de instalação dos 

clientes Recheio Cash &Carry e ao licenciamento do posto de abastecimento da Torrestir; 

� Foi prestado acompanhamento técnico na identificação e quantificação de anomalias 

diversas no âmbito da manutenção das infra estruturas físicas do MARÉ; 

� Foi prestado apoio técnico na elaboração de novos procedimentos para os concursos de 

manutenção de portas e automatismos mecânicos e equipamentos de intrusão, segurança 

contra riscos de incêndio e intrusão. 

 

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

No MARF, foi prestado diverso apoio técnico concretizado nas seguintes áreas: 

� Foi dada continuidade ao acompanhamento dos trabalhos conducentes à implementação do 

projeto comercial da Neinver/The Style Outlets no terreno existente a Nascente do 

Mercado Abastecedor, nomeadamente na preparação dos processos de licenciamento das 

edificações e do processo de loteamento respeitante à área de intervenção; 
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� Foram elaborados alguns documentos gráficos de apoio à comercialização dos diversos 

espaços disponíveis; 

� Foi prestado acompanhamento técnico aos trabalhos de reparação das anomalias no 

pavilhão do Mercado, no âmbito da garantia de obra, por parte do empreiteiro.  

 

� Outros Projetos 

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

Desenvolvimento Regional, SA, para o “Fornecimento de Projeto de Execução de 

Requalificação do Mercado Municipal da Figueira da Foz (Arquitetura e respetivas 

especialidades), foi prestada assessoria técnica de projeto para reavaliação do 

licenciamento da especialidade respeitante às instalações elétricas. Na sequência da 

anulação do procedimento para o concurso da empreitada, houve necessidade por parte da 

câmara Municipal da Figueira da Foz de proceder ao lançamento de um 2º concurso, o qual 

repôs um conjunto de artigos reclamados pela equipa projetista, tendo a SIMAB prestado 

apoio na nova análise dos erros e omissões sobre todas as especialidades; 

� Embora sem expressão nos números, foi prestada informação diversa às entidades 

governamentais portuguesa, angolana e moçambicana, referente aos projetos 

desenvolvidos em cada um destes países, tendo em vista retomar estas duas operações 

assim que exista acordo ao mais alto nível, dando cumprimento ao estabelecido em acordos 

contratuais (em Angola) e no Memorando de Entendimento assinado com a República de 

Moçambique em Agosto de 2010. A este propósito foi possível receber uma parte muito 

significativa dos valore em dívida por parte da Odebrecht Angola relativos à nossa 

intervenção no projeto do Centro Logístico do Huambo; 

� No Mercado Abastecedor de Coimbra, foi desenvolvido e concluído o trabalho de apoio 

técnico na execução da empreitada de alterações do entreposto E1 e correspondente 

fiscalização, tendo sido efetuada a respetiva receção de obra; 

� A reformulação do site da SIMAB foi concluída, com a respetiva atualização de conteúdos e 

informação. 

 

Direção Financeira 

Esta Direção 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 toda a informação 

solicitada pelas tutelas e entidades relacionadas, nomeadamente a Inspeção Geral de 

Finanças e Direção Geral do Tesouro e Finanças, quer por parte da SIMAB, quer das empresas 

do grupo; 

� Gestão de recursos humanos. 

A SIMAB tem implementado na direção financeira um modelo de serviços partilhados ao nível do 

grupo. Este projeto tem vindo a ser consolidado ao longo dos últimos anos, traduzindo-se num 

conjunto de sinergias e otimização de recursos ao nível do grupo. 

Para o sucesso desta estratégia foi fulcral a implementação do sistema integrado de gestão, 

permitindo a adoção 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 objetivos deste projeto 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 adotá-los sempre que 

possível; 

� Otimizar a visão do negócio com as empresas; 

� Preparar as empresas para novos desafios. 

Desde 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 
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intranet de uma zona para divulgação e partilha de formação na área financeira e informação 

fiscal. 

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

condições de manutenção do mesmo, em 2011, 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 respetivos processos, estabelecida num 

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

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

A SIMAB concluiu em 2011 a implementação do  sistema de gestão de contratos SigCont, integrado 

com o ERP Primavera, numa única plataforma de dados garantindo-se a continuidade e evolução de 

ambos os sistemas, possibilitando a atualização de versões melhoradas, tecnologicamente mais 

avançadas, atualizações fiscais e legais. 

O sistema SigCont constitui uma plataforma perfeitamente aberta, em termos do modo de 

funcionamento das aplicações,  uma base de trabalho com elevada configurabilidade, 

 possibilitando uma gestão de contratos interdepartamental. 

A solução implementada, transversal a todas as empresas do Grupo,  proporcionou uma sinergia 

que permitiu organizar a informação de uma forma simples, flexível e eficiente. 

Foi concluída a implementação da consolidação de contas, no sistema Primavera, sendo um 

contributo significativo para a operacionalização das tarefas inerentes ao processo, pelo 

fornecimento de informação de gestão adequada permitindo uma melhor organização da 

informação e reporte da mesma. 

 

Sistemas de Informação, Informática e Comunicações 

Durante o ano de 2011 manteve-se o recurso à prestação de serviços na área dos sistemas de 

informação ao MARL e que compreendeu as seguintes ações: 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Apoio na implementação do novo software de gestão de contratos SigCont, para todas os 

mercados; 

� Apoio na disponibilização e manutenção do novo site da SIMAB; 

� Apoio aos utilizadores na utilização das várias Plataformas Eletrónicas de Contratação; 

� Implementação de um novo servidor de intranet\extranet virtual; 
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� Implementação de um novo servidor de impressão virtual; 

� Implementação de um novo sistema de UPS; 

� Apoio técnico às empresas do grupo: 

� Apoio aos utilizadores; 

� Administração de sistemas (rede e servidores); 

� Instalação de hardware (computadores); 

� Apoio na disponibilização do novo site; 

� Apoio aos utilizadores na utilização da Plataforma Eletrónica de 

Contratação; 

� Anti-vírus (Trend Micro). 

Em 2011 foram desenvolvidas soluções para otimizar os processos operativos, assentando as 

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

 

Direção Jurídica 

A atividade desta Direção, em apoio direto ao Conselho de Administração e transversal a todas as 

outras Direções, continuou a assegurar a prestação de trabalho em permanência nas mais variadas 

áreas do direito, seja comercial, laboral, contratação pública ou outra, designadamente na 

preparação de contratos de tipologia diversa (contratação de serviços, fornecimentos e 

empreitadas, estudo e resolução de questões societárias, questões laborais, apoio jurídico-

administrativo contínuo, contratos de seguros, entre outros). 

No ano de 2011 a Direção Jurídica sofreu uma reestruturação em virtude da saída de um 

colaborador, o que, considerando a pequena dimensão desta Direção e quantidade e diversidade de 

assuntos que gere, levou a que a SIMAB optasse por uma solução alternativa e de menor custo que 

assegurasse o apoio jurídico na medida necessária aos seus melhores interesses e de todas as 

empresas do Grupo. Assim, procedeu-se à contratação de prestação de serviços, com presença de 

um advogado residente em tempo parcial nas instalações da SIMAB, sem prejuízo de assistência 

contínua não residente, e que representou uma redução de custos anual de 21 mil euros (menos 

42% que o gasto registado anteriormente).  
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Recursos Humanos 

Na sequência da política de recursos humanos que a SIMAB vem preconizando, muito restritiva e 

condicionada à angariação de novos trabalhos nas diversas áreas, tornou-se imperativo, nos últimos 

anos, adotar medidas de gestão extraordinárias de redução de pessoal.  

Nesse sentido, em 2011 registou-se uma rescisão de contrato de trabalho (já mencionada acima) e 

na sequência da cessação de 2 contratos de trabalho em 2009 e de 5 contratos de trabalho em 

2010, no decurso de um processo de despedimento coletivo.  

A 31 de dezembro de 2011 a estrutura organizacional da empresa era constituída por 12 

colaboradores. Também neste ano, um colaborador da Direção Técnica foi afecto a 100% à MARB, 

SA, por reestruturação da sua direção, assim como todos os restantes são afectos aos respectivos 

contratos de gestão com as participadas, tornando efetiva a melhoria de produtividade dos 

recursos humanos ao nível do grupo, em áreas que se tornaram transversais entre todas as suas 

empresas (back office administrativo, contabilidade, fiscalidade, tesouraria e prestação de contas, 

serviços jurídicos, comunicação e imagem e gestão técnica). 

O gráfico seguinte, que espelha a evolução do quadro de pessoal nos últimos quatro anos:  

 

Atualmente a sociedade apresenta a seguinte estrutura organizativa: 
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Relativamente ao grupo SIMAB, a evolução do número médio de colaboradores nos últimos cinco 

anos é a que se apresenta de seguida: 

 

Cerca de 36% dos colaboradores do grupo possui como habilitações escolares o ensino superior e 

58% possui o ensino básico. O gráfico seguinte ilustra a distribuição dos colaboradores por níveis de 

qualificações:  

Conselho de Administração

Direção Financeira

Controlo de 
Gestão

Contabilidade e 
Fiscalidade

Tesouraria e  
Terceiros

Recursos Humanos

TI/SI

Direção Técnica

Desenvolvimento 
e Projectos

Arquitetura e 
Obras

Direção Jurídica

Participações 
Sociais

Contencioso

Contratação 
(Concursos)

Seguros

Gabinete de Apoio

(valores médio sem Conselho de Administração)

Nº de Colaboradores* 2007 2008 2009 2010 2011

SIMAB, SA 28 27 21 14 12

MARL, SA 46 38 34 37 33

MARF, SA 8 7 6 6 6

MARB, SA 8 8 9 9 8

MARÉ, SA 7 6 6 6 6

TOTAL 97 86 76 72 65

* Para efeitos de comparabilidade, exclui-se a estrutura da M AC, SA, cuja participação financeira fo i alienada em maio de 2011.
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Formação 

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

ações de formação abrangendo diversas áreas transversais a toda a organização, tais como: 

“Captação de novos clientes”, “Comunicação organizacional, aspetos comportamentais e 

Qualidade”, “Energias Renováveis na rentabilização de custos”, “Gestão de Armazéns e Logística”, 

“Gestão de equipas para elevada performance”, “Novas tecnologias de informação”, “Segurança 

alimentar e princípios de HACCP”, “Qualidade, Ambiente e Segurança no Trabalho”, bem como em 

alguns Congressos e Seminários orientados para áreas técnicas. Estiveram envolvidos nestas ações 

55 colaboradores, num total de 28 ações de formação totalizando um volume de 2.931 horas de 

formação recebidas.  

Tendo em conta o atual contexto de contenção em que a Grupo atua, as ações, na sua maioria, 

integraram um projeto de formação de um Centro de Formação, financiado pelo Fundo Social 

Europeu e Estado Português no âmbito do POPH - Programa Operacional de Potencial Humano. O 

custo total com a formação ascendeu assim a cerca de Euro 4.072. 

O Grupo aposta numa maior integração da formação superior nas políticas de desenvolvimento do 

capital humano, apoiando a participação em Licenciaturas, Pós-graduações e Mestrados, 

designadamente pela dispensa para a frequência de aulas e prestação de provas de avaliação, ao 

abrigo do Estatuto do Trabalhador Estudante.  
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Relações com Instituições 

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

tendo acompanhado a respetiva atividade e contribuindo com notícias e informações sobre os 

mercados portugueses. 

 

Nova Identidade Visual 

Na sequência do projeto de mudança de identidade visual do grupo SIMAB iniciado em 2010, foi 

concluída a implementação da nova imagem, com o lançamento não só das peças de comunicação 

com o exterior, ao nível do estacionário, como também, da maior relevância, a criação e ativação 

de um site web próprio, na mesma linha de identidade de imagem do grupo.  

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

nova identidade visual do Grupo, em 2011, procedemos à implementação do novo conceito nas 

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

entre outras atividades, desde a conceção de outdoors até ao desenvolvimento ou apoio à 

reformulação dos sites do grupo.  

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. 

 

Gestão de participações sociais- alienação da participação detida na MAC, SA 

Em 22 de Março de 1995, a SIMAB celebrou com a Câmara Municipal de Coimbra e com a já 

existente MAC, um protocolo de colaboração que permitiria não só a entrada da SIMAB no seu 

capital social, como também o acesso a fundos comunitários (PROMAB) para redimensionamento e 

dinamização desse mercado abastecedor. 

Este protocolo, que foi devidamente homologado pelas tutelas governamentais responsáveis, 

através dos Senhores Ministros das Finanças e da Economia, determinava, no seu essencial, as 

regras de concepção, exploração e gestão do mercado abastecedor e o modo de organização da sua 

própria estrutura de gestão. Para além destes aspetos, estabelecia obrigações de participação e 

permanência da SIMAB no capital social, questão esta, controvertida, que veio a redundar em ação 

judicial. 
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O protocolo determinava a obrigação de alienação do capital da SIMAB, no prazo de 7 anos, 

verificadas que fossem determinadas condições. A sua interpretação veio a relevar como matéria 

controvertida que deu origem à referida ação judicial. A verdade é que o protocolo estabelecia 

essa obrigação de venda apenas em relação às ações inicialmente subscritas, com cálculo de preço 

pré-determinado, o que não era entendido como tal por todas as partes envolvidas. Com o acordo 

de venda consignado em contrato-promessa, após avaliação da sociedade por instituição bancária 

de 1ª ordem (BPI), vieram a definir-se valores diferenciados para as ações da primeira subscrição 

(Euro 7,00/ação) e para as ações de subscrições posteriores (Euro 10,00/ação). Com o contrato-

promessa garantiu-se igualmente que, desde logo, os Autores desistissem da ação judicial com 

custas a seu exclusivo encargo. 

Toda esta operação, incluindo a discussão da obrigação de venda que estava ab initio estabelecida 

e sancionada pelas tutelas competentes, foi sempre reportada nos sucessivos relatórios de gestão 

da SIMAB, sempre com a devida aprovação do acionista único, o Estado Português.  

Cabendo tal operação no âmbito das preocupações sempre transmitidas pelas duas tutelas de que 

as necessidades financeiras da SIMAB deveriam, na medida do possível, ser supridas por meio do 

recurso à redução da despesa e otimização dos seus ativos, minimizando, em parte, a 

recapitalização do grupo através de apports extraordinários de capital (necessidade que contudo se 

mantém), o Conselho de Administração concretizou esta alienação em maio de 2011, pelo valor 

final global de Euro 2.487.470, integralmente pago pelos novos acionistas no momento da 

assinatura do contrato definitivo de compra e venda de acões. 

A SIMAB subscreveu e realizou Euro 1,5 milhões de capital no momento do protocolo de 

constituição, permitindo que a sociedade concretizasse investimentos de Euro 3,3 milhões com 

recurso a subsídios comunitários a fundo perdido (que a SIMAB contratou e geriu). Embora a 

sociedade apresente bons resultados, verificava-se uma pressão de tesouraria que pode indiciar a 

necessidade de refinanciar a empresa, facto para o qual a SIMAB não se encontraria disponível. O 

retorno do capital investido, pela via de distribuição de dividendos, também se encontrava fora de 

questão nos próximos anos, pelo que esta participação deixou de ser financeiramente interessante. 

Estes dois factos, associados à resolução de um diferendo com contornos judiciais, com mais de 10 

anos, tornam-se razões mais do que suficientes para que o Conselho de Administração entenda ter 

sido esta alienação um bom negócio para a SIMAB. 

A sua conclusão conduziu à renúncia dos membros do Conselho de Administração mandatados pela 

SIMAB para o desempenho de funções executivas na MAC, encontrando-se a SIMAB doravante 

desonerada de quaisquer ónus ou responsabilidades de qualquer natureza quanto à MAC ou 

terceiros que sobre a mesma possam invocar quaisquer direitos. 
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Análise Económica e Financeira da SIMAB – Contas Individuais 

Seguidamente é apresentada uma análise aos resultados obtidos em 2011 pela atividade da SIMAB, 

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

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

(MEP).  

A SIMAB apresenta, no final de 2011 e quando analisadas as contas individuais e antes da aplicação 

do MEP, um resultado líquido negativo no valor de Euro 282 milhares, que compara com o valor 

negativo de Euro 375 milhares, obtido em 2010. A melhoria do desempenho resulta, 

essencialmente da diminuição de gastos operacionais com fornecimentos e serviços externos e de 

gastos com pessoal. Note-se que, em 2011, este resultado encontra-se influenciado pela menos-

valia apurada na alienação da participação financeira que a SIMAB detinha na MAC, SA no montante 

de Euro 159 milhares. Expurgando este fator, o resultado líquido teria registado uma melhoria de 

Euro 253 milhares (+67%). 

O EBITDA apurado no exercício, excluindo itens não recorrentes1, ascendeu a um valor negativo no 

montante de Euro 78 milhares, e representa uma variação favorável de Euro 306 milhares (+80%) 

face ao ano anterior, que resulta do efeito conjugado de uma redução nos rendimentos 

operacionais em Euro 169 milhares (-17%), e da redução dos gastos operacionais em Euro 475 

milhares (-34%), dos quais Euro 126 milhares (-33%) ao nível dos fornecimentos e serviços externos 

(FSE), Euro 349 milhares (-35%) em gastos com pessoal. 

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

                                                 
1
 Expurgando itens não recorrentes correspondente à  menos-valia na alienação da participação financeira na MAC, SA. 
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Em seguida, apresenta-se uma análise à atividade operacional da empresa, antes da incorporação 

do resultado da atividade das suas participadas, para melhor compreensão dos resultados de 2011. 

 

Resultados Operacionais 

Os serviços prestados, em 2011, ascenderam a Euro 608 milhares, registando um decréscimo de 

Euro 62 milhares (-9%), face ao 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 668,1 670,7 608,2 -62,5 -9%

OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 267,2 330,8 224,6 -106,2 -32%

PROVEITOS OPERACIONAIS TOTAIS 935,3 1.001,5 832,9 -168,6 -17%

FSE 528,4 385,4 258,9 -126,5 -33%

CUSTOS COM PESSOAL 1.510,2 996,2 647,5 -348,7 -35%

OUTROS GASTOS OPERACIONAIS 44,9 4,3 4,8 0,5 11%

GASTOS OPERACIONAIS TOTAIS 2.083,4 1.385,9 911,2 -474,7 -34%

EBITDA -1.148,1 -384,4 -78,3 306,1 80%

GASTOS/REVERSÕES DEPRECIAÇÃO E 

AMORTIZAÇÃO 28,9 23,8 14,6 -9,3 -39%

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

IMPARIDADES DE INV. NÃO DEPR./ (REVERSÕES) -52,3 -35,6 0,0 35,6 -100%

RESULTADO OPERACIONAL -1.177,4 -372,7 -92,9 279,8 75%

JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 151,3 56,2 148,1 91,9 164%

JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 138,0 51,3 159,8 108,5 211%

RESULTADOS FINANCEIROS 13,4 4,9 -11,8 -16,6 -343%

ITENS NÃO RECORRENTES (menos-valia) -2.268,6 0,0 -158,9 -158,9 N.D.

RESULTADO ANTES IMPOSTOS -3.432,7 -367,8 -263,5 104,3 28%

IMPOSTO S/ O RENDIMENTO 9,7 7,3 18,0 10,6 146%

RESULTADO LÍQUIDO -3.442,3 -375,1 -281,5 93,6 25%

20102009 2011
Variação (2011/10)

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS                                                                                                    un: Euro milhares 

RUBRICA    

un: Euro milhares

ABS %

Assessoria ao Projecto e à Sociedade 213,6 217,7 7,2 -210,5 -97% 1%

Elaboração de Projecto Técnico 96,5 136,5 73,3 -63,2 -46% 12%

Elaboração de Estudos 3,9 66,7 12,7 -54,0 -81% 2%

Assessoria Tecnica de Projecto 179,7 199,9 -4,6 -204,5 -102% -1%

Deslocações associadas a PS 0,0 4,0 0,1 -3,9 -97% 0%

Contratos de Gestão 0,0 0,0 519,6 519,6 - 85%

Serviços de Hospedagem 36,0 37,1 0,0 -37,1 -100% 0%

Consultadoria de Projecto 138,4 8,9 0,0 -8,9 -100% 0%

Total 668,1 670,7 608,2 -62,5 -9% 100%

SERVIÇOS PRESTADOS 2010 2011
Variação (2011/2010)

Estrutura2009
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Analisadas as várias tipologias de Prestação de Serviços, constata-se que as prestações de serviços 

decorrentes dos Contratos de Gestão realizados com as empresas do grupo (MARL, SA, MARE, SA, 

MARF, SA e MARB, SA) representam a maior expressão nesta rubrica (85%).  

As propostas de Elaboração de Projetos Técnicos representam 12% e respeitam a: (i) estudo no 

âmbito do projeto de licenciamento do edifício B05 e projeto de expansão e obra do Cash&Carry no 

MARL; (ii) remodelação de um Pavilhão no Mercado Abastecedor de Coimbra; (iii) projeto de 

requalificação do mercado municipal da Figueira da Foz. 

Os Outros Rendimentos Operacionais respeitam a: (i) diferenças de câmbio favoráveis (Euro 

9.244); (ii) alienação de ativos tangíveis (Euro 9.900); (iii) outros (Euro 5.486); (iv) Desempenho de 

Cargos Sociais que totalizou o montante de Euro 193 milhares representando 23% dos rendimentos 

operacionais. 

Em 2011, os Gastos Operacionais (exceto amortizações e imparidades de dívidas a receber) 

ascenderam a Euro 911 milhares, representando uma diminuição de Euro 475 milhares (-34%) face 

ao ano anterior. 

 

 

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

operacionais e ascenderam a Euro 259 milhares, registando uma redução no valor de Euro 127 

milhares (-33%) face ao ano anterior. Esta rubrica representa 31% dos Rendimentos Operacionais.  

Gastos Operacionais un: Euro milhares

ABS %

FSE 528,4 385,4 258,9 -126,5 -32,8%

Gastos com Pessoal 1.510,2 996,2 647,5 -348,7 -35,0%

Outros Gastos Operacionais 44,9 4,3 4,8 0,5 11,1%

Total Gastos (cash) 2.083,4 1.385,9 911,2 -474,7 -34,3%

Amortizações 28,9 23,8 14,6 -9,3 -38,9%

Impar. dívidas de clientes / 

(Reversões) -52,3 -35,6 0,0 35,6 -100,0%

Total Gastos Operacionais 2.060,0 1.374,2 925,8 -448,4 -32,6%

2009 2010 2011
Variação (2011/2010)
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Os gastos com pessoal ascenderam, no exercício, a Euro 647 milhares, correspondendo a uma 

redução de Euro 349 milhares (-35%), face ao ano anterior. Importa referir que, em 2010, esta 

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

130 milhares. 

As amortizações do exercício ascenderam a Euro 15 milhares, valor inferior ao ano anterior em 

Euro 9 milhares (-39%). Em 2011 e 2010 não foram registadas imparidades para dívidas a receber.  

 

Resultados Financeiros 

Os resultados financeiros ascenderam a Euro 12 milhares negativos, que compara com o valor de 

Euro 5 milhares registados em 2010. O valor apurado nesta rubrica incorpora: (i) o montante de 

Euro 148 milhares referente a juros de financiamento às empresas do grupo, decorrente dos 

suprimentos concedidos às subsidiárias MARE, SA e MARF, SA; (ii) juros obtidos em aplicações 

financeiras, no montante de Euro 8 milhares; (iii) os juros e outros encargos financeiros, no 

montante de Euro 160 milhares, suportados com o recurso a endividamento bancário, 

essencialmente, direcionado para financiamento às subsidiárias. 

 

Itens não recorrentes 

Em 2011, os itens não recorrentes respeitam à menos-valia apurada na alienação da participação 

na MAC, SA, que ocorreu no 2º trimestre do ano. 

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

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

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

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

relativo à servidão de gás concedida no terreno da Moita. 

un: Euro milhares

FORNECIMENTOS/SERVIÇOS 2009 2010 2011 Var.%(11/10)

SUBCONTRATOS/HONORARIOS 83,2 61,1 37,5 -39%

TRABALHOS ESPECIALIZADOS 131,7 102,1 100,8 -1%

CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO 16,3 12,5 14,5 16%

MATERIAIS 14,9 6,4 1,1 -82%

DESLOCAÇÕES E ESTADIAS 25,3 14,1 7,4 -48%

RENDAS E ALUGUERES 176,1 114,7 47,3 -59%

COMUNICAÇÃO 25,5 20,1 16,1 -20%

OUTROS FSE 55,4 54,5 34,2 -37%

TOTAL 528,4 385,4 258,9 -33%
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Aplicação do Método de Equivalência Patrimonial (MEP)  

A SIMAB apresentou, em 2011, após a aplicação do MEP um resultado líquido negativo no valor de 

Euro 554 milhares, representando um decréscimo de Euro 1.140 milhares (-194%) face ao ano 

anterior. 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 aspetos que 

seguidamente se apresenta:   

� 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 efeito global do MEP teve um impacto negativo nos resultados líquidos do exercício no 

montante de Euro 272 milhares; 

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

de itens não recorrentes, designadamente: (i) Euro 2.500 milhares 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 Euro 1.764 milhares; 

Os resultados obtidos vêm em linha com os que têm sido apresentados como as expectativas da 

SIMAB na concretização do objetivo 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 adotadas quer por via da melhoria na rentabilidade operacional das 

participadas.  

De facto, a definição de objetivos de eficiência cada vez mais exigentes e a boa gestão dos 

recursos disponíveis permitiram melhorias no desempenho económico em todas as empresas do 

grupo. A atual situação de exploração permite ainda assegurar a rentabilização dos investimentos, 

un: Euro milhares

Valor %

RESULTADO LÍQUIDO SIMAB (Sem MEP) -3.442,3 -375,1 -281,5 93,6 25%

Empresas Subsidiárias - Aplicação do MEP

MAC, S.A. 86,7 230,7 0,0 -230,7 -100%

MARE, S.A. 1.667,4 60,6 80,4 19,8 33%

MARL, S.A. 688,6 1.167,5 290,8 -876,7 -75%

MARB, S.A. -159,4 -102,1 -186,7 -84,6 -83%

MARF, S.A. -384,9 -395,4 -456,7 -61,3 -16%

Total de Ajustamentos 1.898,4 961,4 -272,1 -1.233,5 -128%

RESULTADO DO PERIODO (Com MEP) -1.543,9 586,3 -553,6 -1.139,9 -194%

RUBRICA 2010
Variação

2009 2011
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conduzindo à geração de resultados operacionais (EBIT) positivos em todas as subsidiárias. Não 

obstante esta evolução favorável, a rentabilidade operacional das empresas revela-se ainda 

insuficiente para remunerar os capitais alheios, originando resultados correntes negativos na MARF, 

SA e na MARB, SA, e afetando assim a rentabilidade do investimento nas diversas participações 

sociais. 

 

Análise à Performance Financeira 

 

A análise ao Balanço evidencia um aumento do ativo não corrente, no montante de Euro 2.064 

milhares (+4%), face ao ano anterior, que resulta, essencialmente, dos investimentos financeiros 

nas empresas gestoras dos diversos projetos, cuja valorização contabilística corresponde à 

aplicação do método da equivalência patrimonial, refletindo também: 

� 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 MARB, SA no montante de Euro 499.998,00, totalmente 

realizado em 2011, aumentando a sua participação financeira nesta empresa em 

2,08%; 

(ii) Aumento do financiamento à MARF, SA no montante de Euro 1.665 milhares; 

Balanço Sintético un: Euro milhares

RUBRICA 2009 2010 2011

ATIVOS FIXOS TANGIVEIS 34,0 16,1 3,4 -12,6 -79%

ATIVOS INTANGIVEIS 8,6 2,4 0,4 -1,9 -81%

PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 80,7 80,7 80,7 0,0 0%

PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS 39.146,5 48.749,3 49.280,2 530,9 1%

OUTROS ATIVOS FINANCEIROS 700,0 2.225,0 3.772,6 1.547,6 70%

ATIVO CORRENTE 1.684,7 4.335,5 1.553,5 -2.782,0 -64%

TOTAL DO ATIVO 41.654,5 55.408,9 54.690,8 -718,1 -1%

RUBRICA 2009 2010 2011

CAPITAL REALIZADO 21.145,9 25.145,9 29.145,9 4.000,0 16%

RESERVAS E RESULTADOS RETIDOS 21.206,3 21.319,6 22.208,9 889,3 4%

RESULTADOS DO EXERCÍCIO -1.543,9 586,3 -553,6 -1.139,9 -194%

TOTAL DO CAP.PROPRIO 40.808,2 47.051,8 50.801,2 3.749,4 8%

PASSIVO CORRENTE 846,3 8.357,1 3.889,6 -4.467,5 -53%

TOTAL DO CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO 41.654,5 55.408,9 54.690,8 -718,1 -1%

ATIVO

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

Var. (2011/2010)

Valor               %

Var. (2011/2010)

Valor               %
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A variação ocorrida no ativo corrente, no montante de Euro 2.782 milhares, respeita 

essencialmente à variação registada na rubrica de “Ativos não correntes detidos para venda”, em 

virtude da alienação da participação financeira na MAC, SA, ocorrida em maio de 2011. O ativo 

corrente inclui o valor de Euro 285.137 correspondente a custos incorridos com a assessoria, no 

âmbito da avaliação e estratégia de privatização da SIMAB, cuja expectativa é de serem suportadas 

pelo acionista. 

A SIMAB apresenta no final do exercício de 2011 fundos disponíveis no balanço com o detalhe 

apresentado no quadro seguinte: 

 

O valor de depósitos à ordem inclui o valor de Euro 117 milhares considerado não imediatamente 

mobilizável uma vez que se encontra depositados na sucursal em Angola. Face à impossibilidade de 

mobilizar os valores depositados na sucursal em Angola, foram realizadas aplicações a prazo sem 

risco por períodos de 30 ou 90 dias, preconizando uma política de otimização de tesouraria.  

A SIMAB tem procurado o melhor desempenho na gestão de tesouraria, de modo a fazer face aos 

compromissos de curto prazo e das atividades operacionais, no entanto, há pontualmente valores 

deficitários na tesouraria carecendo de recurso ao overdraft, em virtude quer do atraso na 

realização do aumento de capital pelo acionista Estado e, consequentemente, na sua utilização no 

processo de recapitalização das empresas do grupo, quer do facto de se ter concretizado apenas 

parcialmente (Euro 18.000 milhares face aos Euro 29.000 milhares previstos no plano acordado com 

a tutela em 2009).  

A SIMAB apresenta, no final de dezembro de 2011, um saldo de utilização de crédito no valor de 

Euro 1.411 milhares, inferior em Euro 602 milhares face a 31 de dezembro de 2010.  

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. 

Em 2011, o passivo corrente incorpora o montante de Euro 2.300 milhares, referente a capital 

subscrito e não realizado na MARL, SA. 

A variação registada no capital próprio, em 8%, resulta, essencialmente:  

 

un: milhares euros

2011 2010 2009

CAIXA 0,6 0,0 0,6 15,9 2,7

DEPOSITOS À ORDEM 4,6 116,6 121,2 71,5 26,4

DEPOSITOS A PRAZO 0,0 149,3 149,3 0,0 179,1

TOTAL DE DISPONIBILIDADES 5,2 265,9 271,1 87,5 208,2

DISPONIBILIDADES SIMAB - SEDE
SIMAB 

SUCURSAL

TOTAL DISPONIBILIDADES 



 

  II. 23 

Relatório e Contas 2011 
II Relatório de Gestão 

(i) Aumento de capital no montante de Euro 4.000 milhares; 

(ii) Resultados líquidos negativos do período no montante de Euro 554 milhares; 

 

Análise Económica e Financeira das Subsidiárias 

Antes de apresentar uma análise dos resultados consolidados do exercício e da situação económica 

e financeira do grupo SIMAB, importa efetuar 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 acionista, o ano de 2011 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 direcionados 

para os seguintes vetores:  

� Focalização na eficiência e melhoria da gestão nos Mercados Abastecedores; 

� Redefinição da estratégia comercial, ao nível da gestão das subsidiárias, com o objetivo de 

ocupar os espaços ainda disponíveis em toda a rede de mercados; 

� Dinamização da atividade comercial a nível nacional, apresentando a SIMAB a municípios, 

promotores imobiliários, grupos económicos e investidores de referência no setor de 

logística e distribuição moderna; 

� Rentabilização, no médio prazo, das participações que detém nas outras entidades. 

 

MARL – Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 

No MARL manteve-se o foco no crescimento, procurando elevar os níveis de rentabilidade do 

capital próprio e melhorar os indicadores de autonomia financeira, não apenas através do aumento 

da rentabilidade, mas também reduzindo, em termos absolutos, os níveis de endividamento.  

Ao longo de 2011, foram prosseguidos esforços para assegurar o equilíbrio das atividades operacionais, 

alicerçados na utilização intensiva dos recursos e na negociação das melhores condições de mercado ao 

nível da contratação de serviços. Os impactos negativos da redução de atividade económica, que se 

fizeram sentir de forma transversal a todos os nossos setores 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. 
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O ano de 2011 veio assim confirmar o sucesso das estratégias implementadas nos últimos anos, 

apresentando um resultado líquido positivo no montante de Euro 331 milhares, e margens 

operacionais positivas de 60% ao nível do EBITDA e de 33% ao nível do EBIT. Num contexto 

macroeconómico difícil, esta performance foi sustentada pela implementação generalizada de 

projetos de melhoria da eficiência operacional. 

A MARL continuou a melhorar o seu EBITDA ao mesmo tempo que melhorou substancialmente os 

rácios financeiros e reduziu a dívida líquida em Euro 4.719 milhares (-6%). O CAPEX ascendeu a 

cerca de Euro 654 milhares, e incidiu sobretudo no desenvolvimento de trabalhos que aproximaram 

as prioridades da empresa com as reais necessidades dos nossos operadores e clientes.  

A redução dos gastos operacionais cash em Euro 130 milhares (-2%) mais do que compensou o 

decréscimo dos rendimentos operacionais no montante de Euro 86 milhares (-1%). O MARL 

continuou assim a aumentar o EBITDA, que totalizou no período o valor de Euro 8.426 milhares, 

cerca de Euro 44 milhares (+1%) acima do ano anterior, sobretudo devido às medidas de eficiência 

e de otimização da estrutura de custos, que permitiram a sustentação da margen sobre EBITDA a 

um nível semelhante ao do ano anterior. 

O resultado operacional (EBIT) ascendeu a Euro 4.607 milhares, um decréscimo de Euro 165 

milhares (-3%), face a 2010. Para esta evolução contribuíu, essencialmente: (i) a redução dos gastos 

operacionais cash em Euro 130 milhares (-2%); (ii) o decréscimo dos rendimentos representativos do core 

business da empresa, ou seja, as taxas de utilização que, reflexo do contexto de crise económica e 

financeira, diminuíram em Euro 202 milhares (-2%); (iii) o aumento das depreciações, em virtude do 

investimento realizado no exercício e do início da depreciação das obras de pavimentação do 

pavilhão do pescado realizadas em exercícios anteriores. 

Num contexto macroeconómico adverso que, estrategicamente, conduziu a um enfoque na manutenção 

dos contratos em vigor, face à tendência verificada para abandono de espaços comerciais por parte dos 

operadores, por impossibilidade de cumprimento do pagamento das taxas de utilização, registou-se um 

desvio desfavorável de 2% nos rendimentos provenientes da atividade core da empresa, as taxas de 

utilização.  

Os gastos operacionais cash ascenderam, em 2011, a um montante de Euro 5.615 milhares, traduzindo 

uma redução de Euro 130 milhares (-2%) face aos valores registados em 2010, e de Euro 624 milhares(-

10%), face ao valor registado em 2009. As medidas de eficiência e de otimização da estrutura de custos 

conduziram ao redimensionamento e redução do valor dos serviços associados à área operacional do 

Mercado. Contudo, o impacto destas medidas foi parcialmente mitigado pelo aumento de variáveis não 

controláveis pela gestão, nomeadamente pelo aumento do preço do m3 de água em 25%, em virtude do 

agravamento da taxa de saneamento, e pelo aumento no custo médio KW/h de energia determinado 

pelo mercado, agravado ainda pelo aumento das tarifas unitárias de acesso às redes de energia ativa 

estipuladas pela ERSE.  
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Os gastos com fornecimentos e serviços externos, que representam 29% dos rendimentos operacionais, 

totalizaram o montante de Euro 4.076 milhares, em linha com o período homólogo, e Euro 372 milhares 

(-8%) abaixo do valor registado em 2009.  

Os gastos com pessoal que representam cerca de 8% dos rendimentos operacionais, ascenderam a Euro 

1.081 milhares, representando um decréscimo de Euro 162 milhares (-13%), face ao ano anterior. A 

variação registada na rubrica de gastos com pessoal ficou a dever-se, essencialmente, à redução 

remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de 

dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro, e a um valor de indemnizações inferior 

ao registado em 2010 em Euro 20 milhares (-35%). Os outros gastos operacionais ascenderam a Euro 459 

milhares, representando um acréscimo de Euro 47 milhares (+12%), face a 2010. 

Os gastos operacionais non cash (depreciações, imparidades de dívida a receber e provisões) ascenderam 

a Euro 4.214 milhares, Euro 173 milhares acima do valor registado no ano anterior. As depreciações do 

exercício aumentaram em Euro 168 milhares (+4%), refletindo essencialmente o início de depreciação da 

obra de repavimento do pescado e cais topo sul do mesmo pavilhão, da envolvente do edifício dos 

CTTExpresso e bens novos. As perdas por imparidade de dívidas a receber ascenderam a Euro 59 

milhares, em 2011, que compara com Euro 54 milhares, em 2010. 

Os resultados financeiros ficaram-se, no final do ano de 2011, em Euro 3.944 milhares negativos, o que 

representa um agravamento de Euro 238 milhares (-6%) face aos Euro 3.706 milhares negativos 

registados no ano anterior. Esta deterioração é causada, essencialmente, pelo agravamento das 

condições de pricing das linhas de financiamento que têm vindo a ser praticadas pela banca, em 

resposta à atual conjuntura dos mercados financeiros, e que é transversal a todas as maturidades, 

anulando assim o impacto resultante da redução do passivo bancário. No final de 2011, a taxa de juro 

média anual, após derivados de cobertura, da dívida financeira da MARL, SA situava-se em 5,01%, 

superior em 91pb à taxa de juro média registada em 2010.  

Apesar do aumento da rentabilidade operacional, o aumento dos encargos financeiros determinou uma 

redução do rácio de cobertura de juros (EBITDA / juros) de 2,3x, em 2010, para 2,1x, em 2011.  

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 
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A MARL, SA manteve, em 2011, 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. O CAPEX ascendeu ao montante de Euro 654 

milhares, abaixo do investimento de 2010, foi essencialmente alocado a: (i) repavimentação do 

pavilhão do pescado; (ii) melhoria contínua das infraestruturas; (iii) obras no sistema de drenagem 

na cobertura do edifício dos CTT Expresso; (iv) alteração do topo norte do pavilhão R02, com vista 

à contratualização com novo cliente.  

Foi dada continuidade ao reforço da estrutura de capitais da empresa, tendo sido realizados apports de 

capital no montante total de Euro 3.789 milhares, dando cumprimento ao plano de recapitalização da 

empresa iniciado em anos anteriores e que permitiu à empresa o cumprimento das responsabilidades 

inerentes ao financiamento do Banco Europeu de Investimento. 

A rentabilidade operacional e o apoio dos seus acionistas permitiu à empresa fortalecer a sua 

estrutura financeira, com o endividamento2 a diminuir de forma sustentada e a representar, no 

final de 2011, 55% do capital investido (vs 58% no final de 2010). 

Da comparação das posições financeiras da empresa, em 31 de dezembro de 2011 e de 2010, regista-se 

uma redução do ativo líquido em Euro 4.020 milhares (-3%) para Euro 152.824 milhares. As principais 

variações encontram-se nas seguintes rubricas: 

� na redução do ativo fixo líquido em Euro 3.612 milhares (-2%) resultante, essencialmente do 

efeito conjugado de: (i) depreciações do exercício, no montante de Euro 4.155 milhares; (ii) 

investimento realizado, no montante de Euro 654 milhares.  

                                                 
2 Exceto Diferimentos de Taxas de Acesso 

un: Euro milhares

Rubricas 2009 2010 2011 %Var

Rendimentos operacionais (1) 14.473,9 14.126,9 14.041,0 -0,6%

EBITDA 8.234,8 8.382,2 8.426,1 0,5%

EBIT 4.534,1 4.772,0 4.607,3 -3,5%

Resultado líquido 830,5 1.328,7 331,0 -75,1%

Capital investido 113.348,3 115.086,4 115.033,4 0,0%

Dívida líquida 81.608,1 77.871,8 73.153,3 -6,1%

Fundos Accionistas 31.740,2 37.214,6 41.880,1 12,5%

Rendibilidade do Capital Próprio 2,6% 3,6% 0,8% -77,9%

Rácio Endividamento (2) 62,8% 57,7% 55,3% -4,1%
(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio ao investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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� no acréscimo das dívidas de clientes, no montante de Euro 134 milhares, correspondendo a um 

prazo médio de recebimentos de 42 dias.  

O passivo, incluindo os diferimentos, ascendeu, a 31 de dezembro de 2011, a Euro 110.944 milhares, 

inferior em Euro 8.686 milhares (-7%), quando comparado com 31 de dezembro de 2010 e inclui 

avariação nas seguintes rubricas: 

� nas dívidas a fornecedores que registaram uma diminuição em Euro 37 milhares; 

� na redução nas outras contas a pagar em Euro 1.179 milhares, essencialmente relacionada com a 

variação do justo valor dos contratos de cobertura de risco de taxa de juro; 

� na redução do passivo bancário em Euro 4.661 milhares; 

� na redução dos diferimentos em Euro 2.719 milhares, essencialmente pelo efeito da integração, 

em rendimentos do exercício, de taxas de acesso. 

No que se refere ao passivo, regista-se a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos acionistas, em consonância com uma política de otimização da 

estrutura de financiamento da empresa. 

Os capitais próprios ascenderam a Euro 41.880 milhares, representando um aumento de euro 4.666 

milhares (+13%), face a 2010. 

A performance operacional, conjuntamente com uma gestão rigorosa do capital circulante, e com os 

apports de capital dos acionistas, refletiu-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. A dívida financeira líquida, em 31 de dezembro de 2011, atingiu Euro 73.153,3 milhares, o que 

representa uma redução de Euro 4.719 milhares (-6%), face a 31 de dezembro de 2010. 

Em 2011, 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/EBITDA3 situou-se em 12,4x, que compara 

com 13,1x em 2010, refletindo, essencialmente a redução do endividamento. 

A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de Euro 5.423 milhares, suficiente para fazer 

face ao financiamento do investimento, que mobilizou fluxos monetários no montante de Euro 672 

milhares, no entanto, insuficientes para fazer face ao serviço da dívida do período, que ascendeu a Euro 

8.714 milhares, incluindo liquidações negativas em contratos de cobertura de risco de taxa de juro no 

montante de Euro 1.522 milhares. O cumprimento das responsabilidades inerentes ao serviço da dívida, 

designadamente o pagamento da prestação de capital e juros do financiamento do Banco Europeu de 

Investimento, foi assim assegurado pelos apports de capital realizados pelo acionista SIMAB no montante 

total de Euro 3.789 milhares. 

                                                 
3 Excluindo integração de taxas de acesso, por não se traduzirem em recebimentos efetivos do exercício.  
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Na sequência do processo de recapitalização, em curso desde 2005, a MARL, SA tem vindo a procurar as 

melhores alternativas de negociação com a banca na otimização dos seus financiamentos, quer ao nível 

do preço, quer ao nível do tipo de produto contratado e garantias conexas, procurando adequar a 

maturidade destes à dos investimentos que financiam. Ao nível do financiamento de curto prazo e da sua 

gestão de tesouraria, em 2011, continuou a privilegiar o recurso ao programa de “Papel Comercial”, 

assegurando a flexibilidade necessária a uma eficiente gestão de tesouraria. Contudo, já em janeiro de 

2012, venceu-se uma operação de papel comercial de Euro 20 milhões, contratualizada em 2007 com 

uma maturidade de 5 anos, cuja reestruturação se afigura dificil, face à atual situação dos mercados 

financeiros. Assim, em 31 de dezembro de 2011, verifica-se um aumento do peso relativo do curto prazo 

na estrutura da dívida financeira, com a dívida de longo prazo a representar 58% do total da dívida (85% 

em 31 de dezembro de 2010).  

Em virtude do fim do período da garantia de serviço da dívida do BEI contratualizada com consórcio 

de Bancos, e face à indisponibilidade dos mercados em aceitar novos pedidos de garantia a preços 

considerados razoáveis, em setembro de 2011foi concedida garantia pessoal (fiança) do Estado 

Português para o cumprimento das obrigações de capital e juros no âmbito do empréstimo que a MARL 

detém junto do BEI, substituindo-se deste modo à banca comercial, em condições bastante menos 

onerosas para a empresa. 

 

MARE – Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA 

O ano de 2011 regista a consolidação da situação económica e financeira do MARÉ, com evidência 

nos resultados líquidos positivos, situação que é já recorrente desde 2007. 

A atividade comercial da empresa caracterizou-se por um enfoque na manutenção dos contratos 

em vigor e na substituição rápida dos operadores que deixaram o mercado procurando outras 

soluções para a sua atividade. O resultado do esforço de comercialização de espaços disponíveis 

veio a verificar-se, nalguns casos, já no início de 2012, tendo-se registado a 31 de dezembro de 

2011, contudo, uma taxa de ocupação de 100% na maioria dos espaços comercializáveis. 

Demonstração Sintética dos Fluxos de Caixa un: Euro milhares

2011 2010

Fluxos de Caixa Operacionais 5.422,8 5.836,3

Fluxos de Caixa de Investimento -672,4 -1.031,0

Atividades de Financiamento -4.693,1 -4.822,7

Pagamentos Atividades Financiamento -8.862,0 -9.813,9

Recebimentos Atividades Financiamento 4.169,0 4.991,2

Variação de Caixa e seus Equivalentes 57,3 -17,4
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A MARÉ, SA encerrou o exercício de 2011 com um resultado líquido positivo de Euro 117 milhares, que 

compara com um resultado líquido de Euro 88 milhares, registado em 2010 (+33%).  

O exercício de 2011 registou uma melhoria dos seus indicadores operacionais, com evidência num 

aumento do EBITDA em cerca de Euro 38 milhares (+11%), face ao ano anterior, ascendendo a Euro 

387 milhares, e do resultado operacional (EBIT) que ascendeu a Euro 192 milhares, representando 

um aumento de Euro 36 milhares (+23%), face ao ano anterior.  

Os rendimentos provenientes da atividade core da empresa, as taxas de utilização, correspondendo 

a 78% dos rendimentos operacionais, registaram uma redução de Euro 10 milhares (-2%) face a 

2010, ascendendo a Euro 620 milhares. Esta variação ficou a dever-se, essencialmente, às taxas de 

utilização do edifício de entrepostos, que registou um decréscimo de Euro 12 milhares (-5%), face a 

ao ano anterior.  

Os gastos operacionais cash (exluindo itens não recorrentes) ascenderam a Euro 411 milhares, inferior em 

Euro 20 milhares (-5%), face ao ano anterior. Com a inclusão das amortizações e imparidade de dívidas a 

receber, os gastos operacionais (excluindo itens não recorrentes) diminuiram Euro 31 milhares (-4%), 

ascendendo a Euro 703 milhares.  

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), que representam 36% do total dos gastos operacionais, 

ficaram em linha com o ano anterior, atingindo os Euro 251 milhares. Esta rubrica de gastos representou 

32% dos rendimentos operacionais. 

Os Gastos com Pessoal ascenderam a Euro 139 milhares, uma redução Euro 23 milhares (-14%) face 

ao ano anterior e representam 17% dos rendimentos operacionais. A variação ocorrida nesta rubrica 

deve-se, essencialmente, à redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 

30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro e à saída 

de um colaborador em junho de 2011. 

A MARÉ, SA obteve resultados financeiros negativos no montante de Euro 101 milhares, 

representando um agravamento de Euro 48 milhares (-90%) face aos resultados registados em 2010. 

Esta evolução resulta, essencialmente, de: (i) juros de suprimentos realizados pelo acionista SIMAB 

em maio de 2010; (ii) aumento na utilização do descoberto bancário em Euro 205 milhares, para 

fazer face a necessidades pontuais de tesouraria; (iii) agravamento das condições de princing que 

vêm sendo praticados pela banca comercial, na sequência das dificuldades que caracterizam a 

situação atual dos mercados financeiros. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 
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O investimento total realizado em 2011 ascendeu a cerca de Euro 6 milhares que compara com 

Euro 39 milhares em 2010. 

O ativo líquido, a 31 de dezembro de 2011, ascendia a cerca de Euro 7.226 milhares, para um 

montante de capitais próprios de Euro 4.215 milhares. 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 14 dias, tendo evoluído favoravelmente ao longo do ano, em 

virtude de uma rigorosa politica de controlo de créditos.  

No exercício ocorreram as seguintes variações ao nível do passivo: (i) redução de financiamentos, quer 

bancários quer acionistas (SIMAB), no montante de Euro 105 milhares e Euro 117 milhares, 

respetivamente; (ii) o registo nesta rubrica o montante de Euro 53 milhares referente às 

responsabilidades assumidas, na qualidade de avalista no âmbito de processo de financiamento a um 

operador, não correspondendo este a desembolsos efetivos. Em dezembro de 2011, a MARÉ liquidou a 

última prestação de capital e juros relativa ao financiamento de médio longo prazo que detinha junto do 

Banco Espírito Santo. 

No final de 2011, os capitais próprios (incluindo subsídios ao investimento) eram equivalentes a 55% dos 

capitais totais aplicados na empresa (ativo). A dívida financeira líquida ascendeu a Euro 1.038 

milhares, em linha com o ano anterior, e o rácio dívida líquida/capitais próprios (incluindo os 

proveitos diferidos) situou-se nos 25%, mais 3 pontos percentuais comparativamente a 2010. No 

final de 2011, os capitais próprios (incluindo os proveitos diferidos) eram equivalentes a 79% dos capitais 

totais aplicados na empresa (ativo). 

A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de  Euro 307 milhares, suficiente para fazer 

face ao financiamento do investimento, que mobilizou fluxos monetários no montante de Euro 12 

milhares, mas insuficiente para fazer face ao serviço da dívida do período, pelo que se verificou um 

un: Euro milhares

Rubricas 2009 2010 2011 %Var

Rendimentos operacionais (1) 717,7 800,7 795,2 -0,7%

EBITDA 263,4 345,6 387,3 12,1%

EBIT 73,2 151,6 192,0 26,7%

Resultado líquido 2.421,4 88,0 116,8 32,7%

Capital investido 5.333,3 5.754,4 5.506,8 -4,3%

Dívida líquida 1.000,8 1.011,4 1.038,0 2,6%

Fundos Accionistas 4.332,4 4.743,0 4.215,4 -11,1%

Rendibilidade do Capital Próprio 55,9% 1,9% 2,8% 49,3%

Rácio Endividamento (2) 27,1% 31,0% 30,3% -2,3%
(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio  ao  investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP)
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incremento na utilização da linha de apoio à tesouraria no montante de Euro 204 milhares. Em 2011, a 

empresa amortizou linhas de financiamento de médio e longo prazo, no montante de Euro 309 milhares e 

amortizou empréstimos acionitas, no montante de Euro117 milhares.  

 

 

MARB – Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 

Durante o exercício de 2011 a MARB, SA prosseguiu esforços para assegurar o equilíbrio das suas 

atividades operacionais, através da utilização intensiva dos seus recursos e da negociação com atuais e 

potenciais operadores, no sentido de maximizar a ocupação do Mercado.  

Em termos comerciais, a empresa fomentou contactos com entidades diversas, nomeadamente, na área 

da Logística e Transportes, 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 hortofrutícolas. Neste âmbito, destaca-se: (i) as negociações com os CTT Expresso com vista à 

expansão das atuais instalações, estando o início das obras previsto para o ano de 2012; (ii) a instalação 

da empresa Matudis, ocupando um espaço de 850 m2,no Pavilhão Misto. 

Na linha de orientação e objetivos de consolidação e rentabilização do mercado e, para além da 

melhoria da intensidade dos contactos comerciais, foi dado cumprimento aos compromissos de natureza 

financeira em matéria de reembolsos de empréstimos, designadamente ao Banco Europeu de 

Investimento (BEI), fruto do reforço de capitais por via de um aumento de capital, assim como 

mantivemos as “boas práticas” ao nível do controlo de gestão, cujos resultados são evidentes ao longo 

do relatório. 

Em fevereiro de 2011, foi assinado um aditamento ao contrato de promessa de compra e venda relativo 

à alienação de terreno e a destacar que visou alterar a área total a alienar e introduzir novas condições 

de pagamento, em virtude da expectativa de dilação, não imputável a qualquer uma das partes, do 

prazo de aprovação da revisão do Plano Diretor Municipal de Braga, pelo menos até ao final de 2012. Na 

Demonstração sintética dos Fluxos de Caixa un: Euro milhares

2011 2010

Fluxos de caixa operacionais 306,4 65,4

Fluxos de caixa de investimento -11,8 -39,9

Pagamentos de financiamento

Serviço da dívida -386,1 -345,2

Suprimentos -117,4 0,0

Recebimentos de financiamento

Desembolsos do ano 204,5 332,0

Variação de caixa e seus equivalentes -4,4 12,3
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sequência deste aditamento, em agosto, foi recebido o montante de Euro 45 milhares a título de reforço 

de sinal. 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 projeto, libertando os acionistas das obrigações de apport de capital a que 

estão sujeitos. 

De uma forma geral, e em grandes números, 2011 fica marcado por uma melhoria na performance 

operacional da empresa, com expressão num aumento de Euro 30 milhares (+21%) no EBITDA e de Euro 

47 milhares (+143%) ao nível do EBIT, correspondendo a margens operacionais de 29% e 14%, 

respetivamente.  

Os rendimentos operacionais4, durante o exercício de 2011, ascenderam a Euro 593 milhares, 

representando um crescimento de Euro 50 milhares (+9%) em relação aos Euro 542 milhares 

registados em 2010. No total do volume dos rendimentos operacionais assume particular 

importância o desempenho das receitas de taxas de utilização que ascendem a Euro 455 milhares, 

representando um acréscimo de Euro 28 milhares (+7%), comparativamente ao ano anterior, Esta 

rubrica representa 77% dos rendimentos operacionais.  

Os gastos operacionais cash ascenderam a cerca de Euro 419 milhares, representando um aumento 

de Euro 20 milhares (+5%), face ao valor registado em 2010. Com a inclusão das amortizações e 

imparidades, os gastos operacionais ascenderam a Euro 702 milhares, mantendo-se em linha com o 

ano anterior, e beneficiando do fim da vida útil de alguns equipamentos (equipamento básico).  

No que respeita aos Fornecimentos e Serviços Externos, que representaram 39% do total dos gastos 

operacionais, ascenderam a Euro 273 milhares, um aumento de Euro 61 milhares (+29%) face a 

2010. Esta rubrica de custos representou 46% dos rendimentos operacionais. 

Os Gastos com Pessoal ascenderam a Euro 122 milhares, registando um decréscimo de Euro 46 

milhares (-28%), face ao ano anterior, e representam 20% dos rendimentos operacionais. A 

variação ocorrida nesta rubrica deve-se, por um lado, à redução remuneratória decorrente da 

aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro e da Lei nº 64-

B/2011 de 30 de dezembro e, por outro lado, ao facto do valor registado em 2010 incorporar o 

montante de Euro 18 milhares referente a indemnização por rescisão de contrato de trabalho com 

o diretor geral do mercado. 

Não obstante a boa performance operacional, o resultado líquido do exercício de 2011 registou um 

decréscimo de Euro 98 milhares (-78%) face ao registado em 2010, ascendendo a um valor negativo de 

Euro 224 milhares. De salientar que o resultado de 2010 incorpora o impacto de itens não recorrentes, 

designadamente, a integração plena de taxa de acesso por motivo de rescisões contratuais, no montante 

de Euro 127 milhares. Expurgando este facto, os resultados líquidos apresentavam uma melhoria de Euro 

                                                 
4 Exceto integração de taxas de acesso por rescisão contratual. 



 

  II. 33 

Relatório e Contas 2011 
II Relatório de Gestão 

29 milhares (+11%), face ao ano anterior. Para esta evolução, contribuiram também os resultados 

financeiros que ascenderam a Euro 324 milhares, registando um agravamento de Euro 32 milhares (-11%), 

face ao período homólogo. O impacto da redução do passivo bancário por via da sua substituição por 

capitais próprios, foi mitigado pelo agravamento das condições de pricing praticado pela banca em 

virtude da crise financeira. 

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 

 

A par com a implementação de medidas de controlo de custos e de racionalização do capital empregue, 

o fortalecimento do balanço continuou, durante 2011, uma prioridade clara da gestão, que durante o 

ano, desenvolveu um importante esforço para equilibrar a estrutura de financiamento. O MARB teve 

necessidade de recorrer a fundos acionistas, no montante de Euro 500 milhares, para fazer face às 

responsabilidades de curto prazo, nomeadamente, às prestações de capital e juros do empréstimo 

contraído junto do Banco Europeu de Investimento.  

Os capitais próprios ascenderam a cerca de Euro 6.643 milhares, representando um aumento de 1,4% 

face ao ano anterior, em resultado do efeito conjugado de: (i) resultado líquido negativo do exercício 

(Euro 224 milhares); (ii) aumento de capital no montante de Euro 500 milhares; (ii) ajustamento de 

valorização do contrato de cobertura de risco de taxa de juro (Euro 11 milhares); (iv) integração de 

subsidios ao investimento (Euro 47 milhares). 

No que se refere ao passivo, é de registar a substituição de dívidas a instituições de crédito, por 

contrapartida do aumento de fundos dos acionistas, em consonância com uma política de otimização da 

estrutura de financiamento da empresa. O passivo situou-se assim em Euro 8.621 milhares, o que 

representou uma diminuição de 4% face ao final de 2010. As divídas a instituições de crédito diminuiram 

un: Euro milhares

Rubricas 2009 2010 2011 %Var

Rendimentos operacionais (1) 543,0 542,4 592,6 9,2%

EBITDA 203,4 143,8 173,7 20,8%

EBIT 33,0 80,1 121,4 51,6%

Resultado líquido (203,68)          (125,61)          (223,95)       78,3%

Capital investido 12.022,3 12.041,7 11.815,3 -1,9%

Dívida líquida 5.811,1 5.489,1 5.172,4 -5,8%

Fundos Accionistas 6.211,2 6.552,6 6.642,9 1,4%

Rendibilidade do Capital Próprio -3,3% -1,9% -3,4% 75,9%

Rácio Endividamento (2) 49,3% 46,9% 45,7% -2,6%

(1) Não inclui integração em rendimentos de subsídio ao  investimento

(2) RE = (Passivo  - Proveitos Diferidos de TA)/(Passivo+CP) 1.640,0
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em Euro 341 milhares, essencialmente, pela amortização do financiamento junto do Banco Europeu de 

Investimento.  

A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de Euro 141 milhares, que conjuntamente 

com o recebimento de adiantamento por conta da alienação do terreno, no montante de Euro 45 

milhares, foi suficiente para fazer face ao financiamento do investimento, que mobilizou fluxos 

monetários no montante de Euro 48 milhares, mas insuficiente para fazer face ao serviço da dívida do 

período, pelo que a empresa recorreu a capital acionista, no montante de Euro 500 milhares, que 

permitiu a liquidação de duas prestações de capital e juros, de acordo com o plano de amortizações do 

financiamento do Banco Europeu de Investimento. 

 

 

MARF – Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 

Durante o exercício de 2011 a MARF, SA prosseguiu esforços no sentido de assegurar o equilíbrio nas suas 

atividades operacionais, sempre focados na melhoria da eficiência, procurando 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 relevantes. 

Em termos comerciais, a empresa intensificou os contactos e a procura de novos clientes, 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 hortofrutícolas. Este facto, associado a um conjunto 

relevante de novos negócios desenvolvidos no passado recente, permitiram a manutenção da taxa de 

ocupação do Mercado, mitigando o impacto associado à saída de alguns operadores que, face à atual 

conjuntura, não apresentaram condições para permanecer no mercado e rescindiram contratos. 

No processo de venda do terreno localizado a nascente do MARF, foi acompanhado todo o processo de 

preparação dos projetos a submeter à aprovação para respetivo licenciamento, junto do Município de 

Faro. A concretização deste negócio é de extraordinária importância para o futuro da empresa, uma vez 

Demonstração sintética dos Fluxos de Caixa

2011 2010

Fluxos de caixa operacionais 141,3 226,8

Fluxos de caixa de investimento -1,9 -165,1

Pagamentos de financiamento

Serviço da dívida bancária -659,7 -626,4

Recebimentos de financiamento

Fundos Próprios 500,0 550,0

Variação de caixa e seus equivalentes -20,3 -14,7

milhares de euros
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que permitirá a redução do seu passivo bancário, e consequente viabilização económica e financeira 

deste projeto, libertando os acionistas das obrigações a que estiveram sujeitos até aqui. 

A manutenção do nível dos rendimentos operacionais aliada a uma redução nos gastos operacionais, 

permitiu à empresa melhorar o seu desempenho operacional. O EBITDA atingiu assim Euro 697 milhares, 

registando um acréscimo de Euro 9 milhares (+1%), face a 2010 e o EBIT totalizou Euro 392 milhares, 

Euro 16 milhares (+4%) acima do ano anterior, gerando margens operacionais de 49% e 28%, ao nível do 

EBITDA e do EBIT, respetivamente. 

Para esta evolução contribuiu, essencialmente, a redução dos gastos operacionais cash (FSE’s e gastos 

com pessoal), em cerca de Euro 26 milhares (-3%), que compensou o decréscimo dos rendimentos 

operacionais em Euro 17 milhares. De salientar que os resultados de 2010 incorporam o montante de 

Euro 150 milhares relativo a integração de taxas de acesso, que compara com Euro 56 milhares em 2011. 

Os rendimentos operacionais ascenderam a Euro 1.418 milhares, que compara com Euro1.435 milhares 

registados no final do ano anterior, representando um decréscimo de 1%. De salientar que esta evolução 

desfavorável ficou a dever-se ao decréscimo nos rendimentos respeitantes a integração de taxas de 

acesso no montante de Euro 94 milhares (-63%), que não representam recebimentos efetivos do 

exercício. O desempenho das receitas de taxas de utilização, representando 94% dos rendimentos 

operacionais, assume particular importância ao registar um acréscimo de Euro 98 milhares (+8%), face 

ao ano anterior, atingindo um total de Euro 1.334 milhares.  

Os gastos operacionais cash ascenderam a Euro 720 milhares, representando uma redução de Euro 26 

milhares (-3%), face aos valores registados no ano anterior e uma redução de Euro 150 milhares (-17%), 

face a 2009. No que respeita aos fornecimentos e serviços externos, que representaram 41% do total dos 

gastos operacionais, ascenderam a Euro 506 milhares, uma redução de Euro 20 milhares (-4%) face a 

2010, e Euro 105 milhares (-17%), face a 2009, refletindo a política de controlo e gestão de custos que 

tem vindo a ser preconizada pela empresa e em linha com as orientações do governo nestas matérias. Os 

gastos com pessoal ascenderam a Euro158 milhares, registando um decréscimo de Euro 17 milhares (-

10%), face ao ano anterior e representam 11% dos rendimentos operacionais. A variação ocorrida nesta 

rubrica deve-se, essencialmente, à redução remuneratória dos orgãos sociais e dos colaboradores, na 

sequência da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro e da 

Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro 

Não obstante a melhoria da performance operacional, a MARF, SA encerrou o exercício de 2011 com um 

resultado líquido negativo de Euro 612 milhares, Euro 82 milhares (-16%) abaixo do valor registado em 

2010. Esta evolução foi essencialmente influenciada pelo agravamento dos resultados financeiros. De 

facto, os encargos financeiros apresentam ainda um peso bastante elevado na estrutura de custos totais 

do MARF, em consequência de uma estrutura de financiamento que se apresenta desequilibrada face ao 

investimento realizado, agravada, em 2011, pelo aumento dos spreads praticados pela banca. Os 
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resultados financeiros registaram um agravamento de Euro 143 milhares (-17%), face ao ano anterior, 

situando-se em Euro 981 milhares.  

O quadro seguinte apresenta alguns dos principais indicadores relativos à performance económica e 

financeira da empresa: 

 

O investimento total realizado em 2011 ascendeu a cerca de Euro 20 milhares. 

Ao nível do ativo corrente, salienta-se a obtenção de um prazo médio de recebimentos de cerca de 14 

dias, um agravamento de 7 dias face ao prazo medio de recebimentos obtido no final de 2010, refletindo 

a atual conjuntura macroeconómica, mas ainda muito satisfatório face a outras atividades económicas. 

Os capitais próprios ascenderam a cerca de Euro 2.704 milhares. No final de 2011, os capitais próprios 

(incluindo os subsídios ao investimento) eram equivalentes a 11% dos capitais totais aplicados na 

empresa (ativo). 

A capacidade de libertação de fundos do MARF não é suficiente para fazer face às responsabilidades 

inerentes ao serviço da dívida que resulta do seu nível de financiamento. Assim, a par com a 

implementação de medidas de controlo de custos e de racionalização do capital empregue, o 

fortalecimento do balanço continuou, durante 2011, uma prioridade clara da gestão, que durante o ano, 

desenvolveu um importante esforço para equilibrar a estrutura de financiamento. Nesse sentido, a 

empresa recorreu a financiamentos, junto do acionista 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 Euro 

1.665 milhares.  

Regista-se assim a substituição de dívidas a instituições de crédito, por contrapartida do aumento de 

fundos dos acionistas, em consonância com uma política de otimização da estrutura de financiamento da 

empresa, que permitiu, em 2011, a redução do passivo bancário em Euro 1.200 milhares.  

un: Euro milhares

Rubricas 2009 2010 2011 %Var

Rendimentos operacionais (1) 1.306,8 1.435,0 1.417,7 9,8%

EBITDA 436,1 688,7 697,4 57,9%

EBIT 154,2 376,8 392,4 144,3%

Resultado líquido -620,8 -529,4 -611,5 14,7%

Capital investido 20.065,4 20.120,3 20.050,4 0,3%

Dívida líquida 15.977,0 15.107,7 17.346,3 -5,4%

Fundos Accionistas 4.088,4 5.012,6 2.704,1 22,6%

Rendibilidade do Capital Próprio -15,2% -10,6% -22,6% 4,6%

Rácio Endividamento (2) 82,5% 83,1% 85,1% 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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A atividade operacional da empresa gerou um fluxo líquido de Euro 447 milhares, suficiente para fazer 

face ao financiamento do investimento, que mobilizou fluxos monetários no montante de Euro 77 

milhares, mas insuficiente para fazer face ao serviço da dívida do período. 

 

 

  

Análise Económica e Financeira do Grupo SIMAB – Contas Consolidadas 

O presente ponto sintetiza os resultados alcançados pela SIMAB, SA em 2011, bem como a sua 

situação patrimonial e financeira em 31 de dezembro de 2011, 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.  

 

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.  

Demonstração sintética dos Fluxos de Caixa un: Euro milhares

2011 2010

447,2 269,5

-77,1 -96,3

-2.028,6 -1.663,9

0,0 0,0

1.665,0 1.460,0

6,4 -30,7Variação de caixa e seus equivalentes

milhares de euros

Fluxos de caixa operacionais

Fluxos de caixa de investimento

Fluxos de caixa de financiamento

Serviço da dívida 

Reembolsos de Suprimentos

Recebimento de Suprimentos
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O grupo SIMAB encerrou o exercício de 2011 com um Resultado Líquido antes de interesses 

minoritários negativo em Euro 679 milhares, um valor inferior em cerca de Euro 1.294 milhares (-

210%) face ao valor alcançado no ano anterior. 

O EBITDA recorrente5 em 2011 foi de Euro 10.547 milhares, situando-se acima do ano anterior em 

Euro 348 milhares (+3%). Esta evolução deveu-se essencialmente à redução nos gastos operacionais 

em Euro 843 milhares que compensou a redução ocorrida nos rendimentos operacionais em Euro 

495 milhares. Uma parte significativa (66%) da redução ocorrida nos rendimentos operacionais 

registou-se ao nível dos “outros rendimentos” e verificou-se na SIMAB relativamente a: (i) redução 

de Euro 164 milhares nas prestações de serviços; (ii) diferenças de câmbio registadas em 2010 

superiores em Euro 82 milhares ao valor registado em 2011; (iii) Desempenho de Cargos Sociais na 

MAC, SA no montante de Euro 29 milhares. O Resultado Operacional (EBIT) recorrente registou 

uma melhoria de Euro 107 milhares (+2%), situando-se nos Euro 5.193 milhares. 

A sustentabilidade económica do grupo tem assim evidência ao nível das margens operacionais de 

59% e 29% ao nível do EBITDA e do EBIT, respetivamente.  

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 2011 conduziu à adoção de uma 

estratégia de enfoque na manutenção dos contratos existentes. Assim, não obstante a redução 

registada nos rendimentos operacionais numa base comparável de Euro 495 milhares (-3%), face ao 

ano anterior, o esforço desenvolvido permitiu a manutenção dos rendimentos provenientes do core 

business dos Mercados, conforme evidenciado no quadro seguinte: 

                                                 
5 Excluindo valores não recorrentes.  

Resultados Consolidados e Rendibilidade un: Euro milhares

Valor %

Rendimentos operacionias (1) 18.714,6 18.354,1 17.858,6 -495,4 -3%

Fornecimentos e serviços externos 5.445,0 4.937,8 4.759,9 -178,0 -4%

Gastos com pessoal 3.203,4 2.574,2 1.981,2 -592,9 -23%

Outros gastos e perdas (1) 756,8 642,8 570,2 -72,5 -11%

EBITDA(1) 9.309,4 10.199,3 10.547,3 348,0 3%

Amortizações, imparidades e provisões 5.316,9 5.113,3 5.354,7 241,4 5%

Resultados operacionais (EBIT) 3.992,5 5.086,0 5.192,5 106,6 2%

Resultados financeiros -5.203,6 -4.884,0 -5.361,2 -477,2 -10%

Itens não recorrentes 292,0 221,2 -158,9 -380,1 172%

Resul. antes de  int. minoritários -946,9 615,3 -678,9 -1.294,2 -210%

Margem EBITDA (%) 50% 56% 59%   + 3 p.p -

Margem EBIT (%) 21% 28% 29%  + 1 p.p -

Resultado líquido / Capital próprio -1,9% 1,1% -0,8%   - 2 p.p -

Rubricas
Variação

20112009 2010

(1)
 Excluindo valores não recorrentes, tais como ganhos e perdas com a venda de investimentos e outros valores que distorcem 

a comparabilidade.
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Os gastos operacionais registaram uma diminuição de Euro 843 milhares (-10%) face ao ano 

anterior e de Euro 2.094 milhares (-22%), face a 2009, refletindo os impactos das políticas 

orientadas para a otimização dos recursos e de contenção e rigor na realização de custos. No 

período em análise (2009-2011), a redução dos gastos com pessoal em Euro 1.222 milhares (-38%) e 

dos fornecimentos e serviços externos em Euro 685 milhares (-13%) foi determinante para a 

consolidação operacional do Grupo. 

Os gastos com pessoal e os fornecimentos e serviços externos, que detêm tradicionalmente um 

peso decisivo na estrutura de custos corresponderam a 38% dos rendimentos operacionais 

salientando-se, no período analisado, o decréscimo do peso nos rendimentos operacionais dos 

fornecimentos e serviços externos de 29% para 27% e o dos gastos com pessoal de 17% para 11%. 

As medidas de eficiência e de otimização da estrutura de custos dos Mercados conduziram ao 

redimensionamento e redução do valor dos serviços associados à área operacional e à redução de 

consumos de eletricidade (kwh) e água (m3) em 13,1% e 9,4%, respetivamente. Contudo, o impacto 

destas medidas foi parcialmente mitigado pelo aumento de variáveis não controláveis pela gestão, 

nomeadamente pelo aumento do preço do m3 de água em 25%, em virtude do agravamento da taxa de 

saneamento, e pelo aumento no custo médio kwh de energia determinado pelo mercado, agravado ainda 

Rendimentos Operacionais  

Valor %

Vendas e Prestações de Serviços

Taxas de utilização 12.065,4 12.244,5 12.174,1 -70,4 -1%

Taxas de acesso (1) 2.957,7 2.948,8 2.921,2 -27,6 -1%

Trabalhos para a própria entidade 31,2 71,7 1,7 -69,9 -98%

Outros rendimentos operacionais (2) 3.660,3 3.089,1 2.761,6 -327,5 -11%

Total 18.714,6 18.354,1 17.858,6 -495,4 -3%
(1)

 Para efeitos de comparabilidade, em 2010 não é considerada a integração de taxa de acesso de um operador do MARE 

no montante de Euro 435 milhares, sendo considerado um item não recorrente. 
(2)

 Para efeitos de comparabilidade, em 2009, não é considerado indemnização recebida pela SIMAB no montante de Euro 

230 milhares referente a rendimento de imóveis relativo a acordo celebrado com a REN GASODUTOS, SA relativo à servidão 

de gás concedida no terreno da Moita, sendo considerada como um item não recorrente. Em 2010, não é considerado o 

valor da participação financeira (MEP) na MAC, SA.

2009 2010
Variação

un: Euro milhares 

2011

Taxas de Utilização

Valor %

MARL 9.867,1 9.950,7 9.756,4 -194,3 -2,0%

MARE 586,5 630,7 628,5 -2,2 -0,3%

MARF 1.153,8 1.236,1 1.334,2 98,1 7,9%

MARB 458,0 426,9 455,0 28,0 6,6%

Total 12.065,4 12.244,5 12.174,1 -70,4 -0,6%

2009 2010
Variação

2011

un: Euro milhares

Participada
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pelo aumento das tarifas unitárias de acesso às redes de energia ativa estipuladas pela ERSE, fatores que 

tiveram um impacto negativo de cerca de Euro 150 milhares nos custos operacionais. 

As amortizações e imparidades ascenderam Euro 5.355 milhares, superior em Euro 241 milhares 

(+5%) que o valor registado em 2010, influenciadas essencialmente pelo acréscimo evidenciado na 

MARL, e representam cerca de 30% dos rendimentos operacionais. 

Os resultados financeiros apresentam um agravamento em cerca de Euro 477 milhares (-10%) 

comparativamente ao exercício anterior. O agravamento das condições de pricing praticadas pela 

Banca, em virtude da atual crise dos mercados financeiros, e dos custos associados à cobertura de 

risco sobre taxas de juro que o grupo tem contratado, mitigou o efeito da redução do passivo 

bancário, resultante de: (i) reforço dos meios libertos brutos quer da estrutura de capitais, (ii) 

apport de capital realizado pelo Estado; (iii) encaixe proveniente do desinvestimento em ativos não 

estratégicos.  

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: Euro milhares

Valor %

Resultado líquido do período (com MEP) -1.543,9 586,3 -553,6 -1.139,9 194%

Resultados do exercício das Subsidiárias

MARE, S.A. 2.421,4 88,0 116,8 28,7 -33%

MARL, S.A. 830,5 1.328,7 331,0 -997,7 75%

MARB, S.A. -203,7 -125,6 -224,0 -98,3 -78%

MARF, S.A. -620,8 -529,4 -611,5 -82,1 -16%

Resultado líquido (antes de ajustamentos) 883,5 1.348,0 -941,4 -2.289,3 -170%

Ajustamentos 0,0

Anulação da aplicação do MEP -1.811,7 -730,7 272,1 1.002,8 137%

Anulação das operações intragrupo -18,7 -2,0 -9,7 -7,7 -385%

Total de ajustamentos -1.830,4 -732,7 262,4 995,1 136%

Resultado líquido do período -946,9 615,3 -678,9 -1.294,2 -210%

Resultado Líquido do período atribuível a:

Detentores de capital da empresa-mãe -1.562,6 584,3 -563,3 -1.147,6 -196%

Interesses minoritários 615,7 31,0 -115,6 -146,6 -473%

RUBRICA 2009 2010
Variação

2011
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O ativo não corrente representa 96% do total do ativo, o que evidencia a atividade capital 

intensiva que caracteriza as empresas do grupo. A redução dos ativos fixos em Euro 4.549 milhares 

tem origem no facto do investimento realizado ser muito inferior ao montante das amortizações do 

período. 

O ativo líquido do grupo a 31 de dezembro de 2011 ascende a Euro 201.313 milhares, salientando-

se a redução das dívidas de clientes em Euro 250 milhares, refletindo 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 “Ativos não correntes detidos para venda” (Euro 2.807 milhares) respeita ao valor 

correspondente a terrenos a alienar nas participadas MARF, SA e MARB, SA, consubstanciado em 

Contrato de Promessa de Compra e Venda e na perspetiva da sua concretização até 31 de 

dezembro de 2012. 

No que se refere ao passivo é de registar uma redução da dívida bancária do grupo no montante de 

Euro 6.852 milhares espelhando a substituição de dívidas a instituições de crédito por contrapartida 

do aumento de fundos dos acionistas e o bom desempenho ao nível do cash-flow de algumas 

participadas. As dívidas a fornecedores registaram uma diminuição de Euro 190 milhares face ao 

valor registado em 31 de dezembro de 2010. 

Em consonância com uma política de otimização da estrutura de financiamento do grupo, em 2011, 

o Estado realizou um aumento de capital na SIMAB, no montante de Euro 4.000 milhares. As 

entradas de capital na SIMAB destinaram-se integralmente à realização de apports 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.  

Balanço Consolidado Sintético un: Euro milhares

Valor %

Activo não corrente 205.564,6 198.263,9 193.131,7 -5.132,2 -2,6%

Capital Circulante Líquido 8,7 587,9 -2.431,6 -3.019,5 -513,6%

Outros -15.608,4 -8.683,1 -7.054,5 1.628,6 -18,8%

Diferimentos -35.461,9 -33.075,7 -30.062,8 3.012,8 -9,1%

Capital investido 154.503,1 157.093,0 153.582,8 -3.510,2 -2,2%

Dívida Financeira 105.879,0 102.572,0 95.719,8 -6.852,2 -6,7%

Caixa e Depósitos Bancários 1.337,6 1.166,3 1.388,9 222,6 19,1%

Dívida Líquida 104.541,4 101.405,7 94.330,9 -7.074,8 -7,0%

Capital Social (realizado) 21.145,9 25.145,9 29.145,9 4.000,0 15,9%

Reservas e Resultados Retidos 28.815,7 30.541,4 30.106,0 -435,4 -1,4%

Fundos Accionistas 49.961,6 55.687,3 59.251,9 3.564,6 6,4%

2011Rubricas
Variação

2009 2010
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Os capitais próprios ascenderam a Euro 59.252 milhares, representando um aumento em Euro 

3.565 milhares (+6%) face ao período homólogo do ano anterior. Para esta evolução contribuíram: 

(i) a operação de aumento de capital registada em 2011; (ii) os resultados líquidos apurados no 

grupo; (iii) as correções 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. 

 

O cash flow das atividades operacionais registou uma variação positiva de Euro 782 milhares, 

atingindo Euro 6.454 milhares. O desempenho operacional aliado ao encaixe proveniente da 

alienação de ativos 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 atividades de financiamento apresentou 

assim um valor negativo de Euro 7.962 milhares. 

 

Dívida Financeira 

Nos últimos dois anos foram vários os acontecimentos na cena financeira internacional e na cena 

política e económica portuguesa que tiveram repercussão na atividade de gestão de dívida da 

SIMAB. De facto, as medidas excecionais levadas a cabo em 2009 pelos diversos Estados-membros 

como forma de contrariar os efeitos nefastos da crise financeira internacional repercutiram-se 

negativamente no mercado de dívida financeira. Os défices orçamentais e a dívida pública sobre o 

PIB afastaram-se de forma acentuada dos níveis exigidos pelo Pacto de Estabilidade e Crescimento 

– 3% e 60% do PIB, respetivamente. Do conjunto dos países da zona euro foram, no entanto, os 

países periféricos que captaram maior atenção nos mercados financeiros internacionais. Apesar de 

realidades distintas, o denominador comum a estes países assentou na fraca capacidade de 

recuperação do crescimento económico, em virtude do esforço de consolidação orçamental a que 

estarão sujeitos nos próximos três anos. Estas previsões, em conjunto com as necessidades de 

Demonstração Sintética Consolidada dos Fluxos de Caixa un: Euro milhares

Valor %

Fluxos de Caixa Operacionais 5.763,6 5.671,3 6.453,5 782,2 14%

Recebimentos Atividades Operacionais 19.291,1 18.237,5 17.997,4 -240,0 -1%

Pagamentos Atividades operacionais -13.527,5 -12.566,1 -11.543,9 1.022,2 -8%

Fluxos de Caixa de Investimento -3.401,0 -1.236,2 1.741,7 2.977,8 -241%

Atividades de Financiamento -5.381,1 -4.559,4 -7.961,7 -3.402,2 75%

Recebimentos Atividades Financiamento 17.660,0 8.859,4 6.638,0 -2.221,4 -25%

Pagamentos Atividades Financiamento -23.041,1 -13.418,8 -14.599,6 -1.180,8 9%

Variação de Caixa e seus Equivalentes -3.018,5 -124,3 233,5 357,8 -288%

Caixa e seus Equivalentes no inicio período 3.747,7 1.337,6 1.166,3 -171,3 -13%

Efeito das diferenças de câmbio -4,4 -47,0 -10,9 36,1 -77%

Caixa e seus equivalentes no fim período 724,8 1.166,3 1.388,9 222,6 19%

Variação
20102009 2011
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refinanciamento dessas economias, contribuíram para as revisões em baixa das notações de rating 

internacional para Portugal, com reflexo no alargamento dos spreads entre as yields da dívida 

pública desses países e da dívida pública alemã e no aumento do prémio dos credit default swaps 

(CDS) da dívida. 

O resgate à Irlanda e Grécia abriu a frente para que Portugal se tornasse o próximo país na mira 

dos mercados, o que precipitou Portugal para a necessidade de recorrer ao FMI e ao Fundo Europeu 

de Estabilização Financeira (FEEF) como forma de garantir a solvência aos seus credores, o que 

veio a acontecer em abril de 2011. No entanto, e apesar do resgate a estes países, o mercado de 

capitais europeu não normalizou. Na verdade, o escrutínio às contas públicas, aos dados 

económicos, às políticas orçamentais e de austeridade por parte da União Europeia, agências de 

rating e analistas trouxeram para a ribalta a fragilidade económica e financeira de alguns dos 

países da zona euro e consequentemente, a unidade da moeda única. Não obstante o esforço 

efetuado desde então, os investidores internacionais mantiveram-se com um grau de aversão ao 

risco bastante elevado, condicionando o acesso ao mercado de capitais pelos bancos e pelas 

empresas portuguesas. As dificuldades de refinanciamento da banca portuguesa criaram uma 

pressão acrescida sobre as empresas em geral e nas do sector público, em particular, no que 

respeita ao nível do crédito concedido. Esta circunstância levou a que o risco de refinanciamento 

das empresas se agravasse. 

Foi neste contexto de aversão ao risco Portugal e de risco de refinanciamento elevado com que a 

SIMAB se confrontou durante 2011 com o agravamento das condições de pricing das operações de 

crédito bancário e restrições à realização de operações de refinanciamento da dívida. 

Não obstante, o reforço da estrutura financeira quer por via dos apports de capital quer da 

capacidade de geração de cash-flow a dívida líquida do grupo SIMAB reduziu em Euro 7.075, 

situando-se, no final de 2011, em Euro 94.331 milhares, sendo que cerca de 78% respeita à MARL, 

SA. 

A dívida consolidada da SIMAB apresentava, a 31 de dezembro de 2011, a seguinte repartição por 

instrumentos: 

 

Estrutura da Dívida Financeira Consolidada un: Euro milhares

2009 2010 2011

BEI 61.167 57.056 52.944

Empréstimos Bancários 6.516 8.202 5.915

Papel Comercial 20.000 22.300 21.800

Linhas Curto Prazo 18.120 14.965 14.969

Outros 56 49,90 90,90

Total 105.860 102.572 95.720

Disponibilidades 1.338 1.166 1.389

Dívida Líquida 104.522 101.406 94.331
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No final de 2011 o custo médio ponderado da dívida (incluindo o impacto dos instrumentos 

financeiros derivados) era de 5,39%.  

 

Em termos de maturidade, a dívida consolidada do Grupo é composta por 44% de rubricas de curto 

prazo e por 56% relativos a médio e longo prazo. 

 

Declarações e Menções Obrigatórias 

De acordo com o Código das Sociedades Comerciais confirma-se: 

1. Não terem sido adquiridas ou alienadas ações 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 ações 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 Setor 

Público Estatal. 

 

Factos Subsequentes 

À data da elaboração deste relatório, devemos destacar os seguintes factos subsequentes à data do 

fecho de contas de 2011: 

� 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 com o Millenniumbcp, no 

valor de Euro 20.000 milhares, com um prazo de 5 anos. A contratação deste programa e a 

sua utilização permitiu à empresa adequar melhor a estrutura de capitais à maturidade dos 

seus ativos, constituindo esta opção a melhor via para assegurar o financiamento corrente 

da atividade da empresa, durante o período de reestruturação do capital da empresa 

Endividamento Médio un: Euro milhares

Grupo SIMAB 2007 2008 2009 2010 2011

SIMAB - Soc. Instaladora de Mercados Abastecedores, SA 0 1.750 2.027 1.176 1.184

MARL- Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 90.125 92.466 88.008 81.306 75.900

MARF- Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 15.550 17.035 16.529 15.531 14.686

MARE - Mercado Abastecedor da Região de Évora,SA 1.508 1.035 1.009 1.081 1.041

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 6.900 6.481 5.958 5.596 5.366

Custo Médio Financiamento 4,95% 5,51% 4,75% 4,64% 5,39%
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consubstanciado no Plano de recapitalização acordado com a Tutela em 2009. A referida 

operação de Papel Comercial terminou em 23 de janeiro de 2012 e a atual situação dos 

mercados financeiros inviabilizou a negociação de uma reestruturação da referida operação 

pelo que a MARL, SA tem vindo a refinanciar este montante por via de uma linha Hot Money 

e com prazo de 30 dias. 

� No âmbito do processo de execução fiscal instaurado à MARB, SA referido na nota 16.1 das 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas, em 29 de fevereiro de 2012, o TAF do 

Porto concedeu provimento à reclamação apresentada à reclamação apresentada, 

revogando assim a fixação do valor de Euro 1,80 por ação, conforme notificação de 2 de 

março de 2012. 

 

 

Resultado Líquido e Proposta de Aplicação de Resultados 

Os Resultados Líquidos da SIMAB e do Grupo integram a expressão dos Resultados Líquidos das 

participadas e evidenciam um percurso consecutivo de crescimento dos seus resultados 

operacionais.  

O Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido negativo, apurado no exercício de 

2011 no valor de Euro 553.645,67, seja transferido para a rubrica de Resultados Transitados. 

 

 

Referências Finais 

O Conselho de Administração quer, a terminar, agradecer com um firme reconhecimento: 

� Em primeiro lugar, aos seus colaboradores, cujo empenho, dedicação e resiliência têm sido 

fundamentais para que a empresa mantenha a sua boa performance operacional, mesmo no 

actual enquadramento social e económico; 

� A confiança do Acionista e dos seus mais diretos interlocutores na Secretaria de Estado do 

Tesouro e Finanças, Secretaria de Estado da Economia e Desenvolvimento Regional e na 

Direção Geral do Tesouro e Finanças; 

� O envolvimento contínuo e a confiança demonstrada pelos clientes, fornecedores, bancos e 

outros parceiros de negócio das empresas do Grupo; 
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� 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. 

 

 

S. Julião do Tojal, 27 de abril de 2012 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, 

 

 

Rui Serodio 

 

 

 

José Cid Proença 

 

 

 

Helder Oliveira 
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Demonstrações

Financeiras

Individuais



ACTIVO

ATIVO NÃO CORRENTE

        Ativos Fixos Tangíveis 8 3.431,56 16.076,89

        Propriedades de Investimento 9 80.655,62 80.655,62

        Ativos Intangíveis 7 441,86 2.351,06

        Participações Financeiras - MEP 12 49.280.174,20 48.749.280,38

        Outros Ativos Financeiros 3.772.569,36 2.225.000,00

53.137.272,60 51.073.363,95

ATIVO CORRENTE

        Clientes 16 815.262,68 1.218.555,10

        Estado e Outros Entes Públicos 18 84.073,41 75.809,15

        Outras Contas a Receber 16 348.127,81 294.782,94

        Diferimentos 34.912,00 12.547,11

        Ativos não correntes detidos para venda 10 0,00 2.646.363,26

        Caixa e Depósitos Bancários 271.132,23 87.477,79

1.553.508,13 4.335.535,35

Total do Ativo 54.690.780,73 55.408.899,30

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO

        Capital Realizado 29 29.145.891,40 25.145.887,44

        Reservas Legais 64.722,92 64.722,92

        Resultados Transitados 30 (2.104.437,71) (4.721.497,54)

        Ajustamentos em ativos financeiros 31 24.244.217,76 25.971.987,37

BALANÇO INDIVIDUAL EM 31-12-2011 E 31-12-2010

RUBRICAS Notas
31-Dez-2011 31-Dez-2010

EXERCÍCIOS

        Ajustamentos em ativos financeiros 31 24.244.217,76 25.971.987,37

        Outras variações no capital próprio 4.427,66 4.427,66

        Resultado líquido do Período (553.645,67) 586.261,66

Total Capital Próprio 50.801.176,36 47.051.789,51

PASSIVO

PASSIVO NÃO CORRENTE

0,00 0,00

PASSIVO CORRENTE

        Fornecedores 16 31.061,58 49.419,65

        Estado e Outros Entes Públicos 65.657,57 54.321,19

        Financiamentos Obtidos 27 1.411.185,68 2.013.163,97

        Outras contas a pagar 16 2.378.252,18 6.228.444,98

        Diferimentos 17 3.447,36 11.760,00

3.889.604,37 8.357.109,79

Total do Passivo 3.889.604,37 8.357.109,79

Total do Capital Próprio e do Passivo 54.690.780,73 55.408.899,30

O Técnico Oficial de Contas

            Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

Rui Serodio

O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

José Cid Proença

Helder Oliveira



un:EUR

Dezembro 2011 Dezembro 2010

Vendas e Serviços Prestados 19 608.225,0 670.678,1

Ganhos/perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conj. (431.026,00) 961.397,3

Fornecimentos e serviços externos 20 (258.949,32) (385.410,31)

Gastos com o pessoal 21 (647.451,89) (996.199,82)

Imparidade de investimentos não depreciáveis/amortizáveis(perdas/reversões) 0,0 35.607,71 

Outros Rendimentos e Ganhos 22 224.647,0 330.803,6

Outros Gastos e Perdas 23 (4.795,43) (4.318,02)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos (509.350,69) 612.558,54 

Gastos/Reversões depreciação e amortização 24 (14.554,53) (23.838,54)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) (523.905,22) 588.720,00 

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 25 148.058,2 56.184,0

Juros e Gastos Similares Suportados 26 (159.834,73) (51.327,87)

Resultados antes de impostos (535.681,80) 593.576,16 

Imposto sobre o rendimento do exercício 15 17.963,9 7.314,5

Resultado líquido do exercício (553.645,67) 586.261,66 

                          

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

           Graça Reis Rui Serodio

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
EXERCÍCIOS

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA DO PERIODO FINDO A 31-12-2011 E 31-12-2010

           Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira



un: euros

Capital realizado
Reservas 
legais

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em ativos 
financeiros

Outras 
variações no 

capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total

6 25.145.887,44 64.722,92 (4.721.497,54) 25.971.987,37 4.427,66 586.261,66 47.051.789,51 47.051.789,51

Resultados Realizados de subsidiárias e participadas (1.727.769,61) (1.727.769,61) (1.727.769,61)

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de Dezembro de 2010 586.261,66 (586.261,66) 0,00 0,00

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 2.030.798,17 0,00 2.030.798,17 2.030.798,17

7 0,00 0,00 2.617.059,83 (1.727.769,61) 0,00 (586.261,66) 303.028,56 303.028,56

8 (553.645,67) (553.645,67) (553.645,67)

9=7+8 0,00 0,00 2.617.059,83 (1.727.769,61) 0,00 (1.139.907,33) (250.617,11) (250.617,11)

0,00 0,00

Realizações de capital 29 4.000.003,96 4.000.003,96 4.000.003,96

10 4.000.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.003,96 4.000.003,96

11=9+10 29.145.891,40 64.722,92 (2.104.437,71) 24.244.217,76 4.427,66 (553.645,67) 50.801.176,36 50.801.176,36

0,00 (1.172.877,56) 170.246,73 0,00 (990.299,59)

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO 

Total do Capital 
Próprio

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

DESCRIÇÃO NOTAS

Demonstração das alterações no Capital Próprio no período 2011

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2011

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Demonstração das alterações no Capital Próprio no período 2010

Capital realizado
Reservas 
legais

Resultados 
transitados

Ajustamentos 
em ativos 
financeiros

Outras 
variações no 

capital 
próprio

Resultado 
líquido do 
período

Total

1 21.145.883,48 64.722,92 (3.277.315,27) 24.414.464,49 4.427,66 (1.543.945,26) 40.808.238,02 40.808.238,02

0,00

Primeira adoção 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

2 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

3 586.261,66 586.261,66 586.261,66

4=2+3 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 5 4.000.003,96 4.000.003,96 4.000.003,96

6=4+5 25.145.887,44 64.722,92 (4.721.497,54) 25.971.987,37 4.427,66 586.261,66 47.051.789,51 47.051.789,51

O Técnico Oficial de Contas O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

            Graça Reis

S. Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira

Total do Capital 
Próprio

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

DESCRIÇÃO NOTAS



un: EUR

Notas Dezembro 11 Dezembro 10

Atividades Operacionais:

11001/3 Recebimentos de clientes 1.381.405,9 979.811,7 

Recebimentos de Taxas de Acesso

# Pagamentos a fornecedores (353.850,64) (344.730,23)

# Pagamentos ao pessoal (684.951,28) (1.114.567,15)

Fluxos gerados pelas operações 342.604,0 (479.485,65)

# (Pagamentos)/recebimentos de IRC 43.260,3 53.838,4 

11015 Outros recebimentos/(pagamentos) operacionais (155.102,44) (202.583,84)

Fluxos gerados antes das rubricas extraordinários 230.761,8 (628.231,05)

11005 Recebimentos relacionados com as rubricas extraordinárias

Pagamentos relacionados com rubricas extraordinárias

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 1 230.761,8 (628.231,05)

Atividades de investimento:

Pagamentos respeitantes a:

# Investimentos financeiros (7.767.944,16) (5.069.836,71)

2201/2 Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso 0,0 (30.891,09)

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 4.418.882,1 0,0 

# Ativos Fixos Tangíveis 9.451,1 0,0 

# Juros e Rendimentos Similares similares 7.109,1 81,2 

Dividendos 0,0 33.707,3 

Fluxos de Caixa das Atividades de investimento 2 (3.332.501,91) (5.066.939,32)

Atividades de financiamento:

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA DO PERIODI FINDO EM 31-12-2011 E 31-12-2010

Atividades de financiamento:

Recebimentos provenientes de:

# Financiamentos Obtidos 1.804.213,4 3.243.225,2 

# Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 29 4.000.004,0 4.000.004,0 

Pagamentos respeitantes a:

# Financiamentos obtidos (2.406.191,68) (1.582.718,16)

# Juros e Gastos similares (101.741,08) (39.069,62)

Fluxos das Atividades de Financiamento 3 3.296.284,6 5.621.441,4 

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 194.544,4 (73.728,96)

Caixa e seus Equivalentes no início do período 87.477,8 208.242,0 

Efeito das diferenças de câmbio (10.890,00) (47.035,25)

Caixa e seus Equivalentes no fim do período 4 271.132,2 87.477,8 

O Técnico Oficial de Contas

          Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira

O Conselho de Administração da SIMAB, SA.
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS PARA O PERÍODO FINDO 

A 31 DEZEMBRO DE 2011 

(Valores expressos em EURO) 

 

  

1. ATIVIDADE 

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 atividade. 

Tem por objeto social a promoção, construção, instalação, exploração e gestão, direta ou indireta, de 

mercados destinados ao comércio por grosso de produtos alimentares e não alimentares, bem como a 

prossecução de outras atividades 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 conceção 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 dossiês de financiamento para os investimentos que promove e em que intervém, 

junto de instituições nacionais e internacionais; 

� Projetos de arquitetura, 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 atividade. 

A empresa é detida exclusivamente pelo Estado Português, seu único acionista. 

 

 



    

 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais para o período findo a 31 de dezembro de 2011 
    III 2 

 

Relatório e Contas 2011 
III Demonstrações 

 Financeiras e 
Notas 

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 concetual (EC), modelos das demonstrações 

financeiras, código de contas, NCRF e normas interpretativas, consignadas respetivamente, 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 aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas 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. 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas 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. Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos até 1 de janeiro de 2009 (data de transição para o SNC) encontram-se 

registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas. 

Os ativos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de aquisição, o 

qual inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para 

colocar os ativos 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 reta, 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: 
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Descrição Anos de vida útil

Equipamento administrativ o 3 a 10

Outras ativ os fix os tangiv eis 4 a 10  

As despesas de manutenção e reparação (dispêndios subsequentes) que não são suscetíveis 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 Ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transacção e a quantia escriturada do Ativo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre a alienação. 

3.3. Ativos fixos intangíveis 

Os ativos intangíveis são registados ao custo de aquisição, deduzido de amortizações e perdas por 

imparidade acumuladas. As amortizações são reconhecidas pelo método da linha reta (quotas 

constantes), por duodécimos, durante a vida útil estimada dos ativos intangíveis. As vidas úteis e método 

de amortização dos vários ativos 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 gastos 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 ativos 

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 Ativos não correntes. 
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3.6. Ativos não correntes detidos para venda 

Os ativos 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 Ativo 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 ativos 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 ativos 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 ativos 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. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 
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3.9. Transações e saldos em moeda estrangeira 

As transações em moeda estrangeira são registadas às taxas de câmbio das datas das transações. Em 

cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens monetários denominados em moeda estrangeira 

são atualizadas às taxas de câmbio dessa data.  

As diferenças de câmbio resultantes das atualizações 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 diretamente 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 ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, 

porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expetativas razoáveis de lucros fiscais 

futuros suficientes para utilizar esses ativos por impostos diferidos. Em cada data de relato é efetuada 

uma revisão desses ativos por impostos diferidos, sendo os mesmos ajustados em função das expetativas 

quanto à sua utilização futura. 

Da revisão efetuada não resultou expetativa fiável de lucros futuros, razão pela qual não foram 

contabilizados ativos 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 refletir 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 ativos 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. Ativos e passivos financeiros 

Os ativos 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 refletir 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 efetiva, 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, objetivamente 

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. 
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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. 

 

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 efetiva. 

 

3.15.  Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associada a estimativas 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos 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 transações 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 prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais 

das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 

Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram os seguintes: 

(i) Ativos fixos tangíveis  
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As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método da linha reta, a 

partir da data em que o ativo se encontra disponível para utilização, utilizando-se as taxas que melhor 

refletem a sua vida útil estimada.  

(ii) Registo de ajustamentos aos valores do ativo 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 refletidos 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 

faturados são registadas nas rubricas de diferimentos. 

 

4. FLUXOS DE CAIXA 

A caixa e seus equivalentes incluem numerário, depósitos bancários e detalha-se como segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Totais Totais

Numerário 625,21 15.939,79

Subtotais 625,21 15.939,79

Depósitos à ordem 121.170,62 71.538,00

Depósitos a prazo 149.336,40 0,00

Subtotais 270.507,02 71.538,00

271.132,23 87.477,79

Depósitos bancários

Totais

Meios financeiros líquidos constantes do balanço

Caixa

 

Relativamente aos depositos bancários, o montante de Euro 116 milhares e a totalidade dos depósitos a 

prazo encontram-se depositados em instituições bancárias angolanas, sendo imediatamente mobilizáveis. 

Contudo, a sua disponibilidade encontra-se condicionada à autorização de transferência para Portugal.  

 

5. PARTES RELACIONADAS 

Em 31 de dezembro de 2011, a SIMAB, SA detinha as seguintes participações em empresas associadas: 
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Participações sociais 

Subsidiária N.º Acções Valor Nominal Valores %

MARB, S.A. 750.820 4,99 3.746.591,80 83,35%

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 7.016.219 35.013.864,43
 

As referidas participações encontram-se valorizadas e expressas no balanço pelo método da equivalência 

patrimonial. 

5.1. Transações e saldos com partes relacionadas: 

No decurso dos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010 os saldos e as 

transações efetuadas com as empresas participadas são os seguintes: 

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Contas 

correntes a 

pagar *

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Juros 

recebidos

Contas 

correntes a 

receber *

Empréstimos 

concedidos

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 90.200,00 0,00 44.611,51 0,00

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA 0,00 67.744,08 0,00 0,00 310.920,00 0,00 33.176,76 0,00

MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Évora, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 60.900,00 23.905,16 13.374,65 327.569,36

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA 0,00 0,00 0,00 0,00 62.878,69 113.715,42 28.564,71 3.445.000,00

Total 0,00 67.744,08 0,00 0,00 524.898,69 137.620,58 119.727,63 3.772.569,36

* Valores com IVA incluído

31-12-2011

 

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Contas 

correntes a 

pagar *

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Juros 

recebidos

Contas 

correntes a 

receber *

Empréstimos 

concedidos

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
MAC - Mercado Abastecedor da Região de Coimbra,

SA 33.176,76

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 0,00 153,89 739,00 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 80.447,04 153,89 17.556,69 446.629,15 56.096,20 172.129,20 2.225.000,00

* Valores com IVA incluído

31-12-2010

 

O empréstimo concedido à participada MARÉ, SA em 28/04/2010, sob a forma de prestações acessórias 

no valor de Euro 445.000, vence juros e é reembolsado em 60 prestações mensais e sucessivas, com uma 

carência de capital de um ano após a data de assinatura do contrato. Em 2011, a MARÉ amortizou capital 

no montante de Euro 117.430. 

A SIMAB concedeu vários empréstimos à participada MARF, SA sob a forma de prestações acessórias 

ascendendo, em 31 de dezembro de 2011, ao montante global de Euro 3.445.000 conforme se detalha: 
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12-09-2008 08-06-2010 07-12-2010 14-03-2011 09-06-2011 07-09-2011 07-12-2011

700.000,00 880.000,00 200.000,00 170.000,00 660.000,00 85.000,00 750.000,00

700.000,00 880.000,00 200.000,00 170.000,00 660.000,00 85.000,00 750.000,00

4,959% Variável Variável Variável Variável Variável Variável 

- Euribor 3 meses Euribor 1 mês Euribor 1 mês Euribor 1 mês Euribor 1 mês Euribor 1 mês

- 1,25% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72% 6,72%

Regime taxa juro

Indexante

Data da realização

Montante

Montante em dívida a 31/12/2011

Spread  

Os empréstimos concedidos à participada MARF, SA vencem juros. 

Para além das operações apresentadas acima, a SIMAB evidencia saldos em divida de valores de capital 

subscrito e não realizado na MARL, SA no valor de Euro 2.300.000 em 2011 e Euro 6.088.963 em 2010. 

5.2.  Remuneração dos membros dos órgãos sociais 

As remunerações auferidas pelos órgãos sociais, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 

de dezembro de 2010, foram as seguintes: 

Descrição
Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Vencimentos 182.650,92 206.180,67

Subsidio de Férias 0,00 16.768,56

Subsidio de Natal 14.831,52 16.768,56

Senhas de Presença 611,18 679,08

Total 197.482,44 611,18 239.717,79 679,08

31-12-2011 31-12-2010

 

A SIMAB não apresenta valor em subsídio de férias no exercício de 2011, pelo facto de ter aplicado a 

redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 

de dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro, que determinou a suspensão do subsídio 

de férias a pagar em 2012 e a reconhecer em 2011. 

 

6. HONORÁRIOS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 

2010, são conforme segue: 

Totais Totais

Revisão legal das contas 10.011,60 11.124,00

Totais 10.011,60 11.124,00

Honorários faturados pelos 

revisores ofic iais de contas

31-12-2011 31-12-2010
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7. ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações 

acumuladas e perdas de imparidade foi como segue: 

Projetos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros Ativos 

Intangíveis

Ativos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo inicial 0,00 195.672,01 3.644,05 0,00 0,00 199.316,06

Aquisições 0,00

Alienações e abates 0,00

Saldo Final 0,00 195.672,01 3.644,05 0,00 0,00 199.316,06

Saldo inicial 0,00 193.320,95 3.644,05 0,00 196.965,00

Amortizações do exercício 0,00 1.909,20 0,00 0,00 1.909,20

Alienações e abates 0,00

Saldo Final 0,00 195.230,15 3.644,05 0,00 0,00 198.874,20

0,00 441,86 0,00 0,00 0,00 441,86

Rubricas

Ativos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Ativos Liquidos

31-12-2011

 

 

Projetos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros Ativos 

Intangíveis

Ativos 

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

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

31-12-2010

Rubricas

Ativos

de imparidade

Ativos Liquidos  

Não foram registadas aquisições em 2011. Relativamente às depreciações do exercício, foram registadas 

na rubrica “Gastos de depreciação e amortização” em 2011, o montante de Euro 1.909,20 (Euro 6.662,69 

em 2010). 
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8. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento 

ocorrido na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respectivas depreciações 

acumuladas e perdas por imparidade, foi o seguinte: 

Equip. basico
Equipamento  

de transpo rte

Equip. 

administ .

Outro s at ivo s 

f ixo s 

tangí veis

T o ta l

Saldo inicial 0,00 14.041,84 312.901,84 56.880,07 383.823,75

Aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienações e abates 0,00 (14.041,84) 0,00 0,00 (14.041,84)

Saldo  F inal 0 ,00 0,00 312.901,84 56.880,07 369.781,91

Saldo inicial 0,00 14.041,84 297.073,97 56.631,05 367.746,86

Amortizações do  exercício 0,00 0,00 12.479,53 165,80 12.645,33

Alienações e abates 0,00 (14.041,84) (14.041,84)

Saldo  F inal 0 ,00 0,00 309.553,50 56.796,85 366.350,35

0,00 0,00 3.348,34 83,22 3.431,56

31-12-2011

R ubricas

A tivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A tivo s Liquido s
 

Equip. basico
Equipamento  

de transpo rte

Equip. 

administ .

Outro s at ivo s 

f ixo s 

tangí veis

T o ta l

Saldo inicial 2.961,18 14.041,84 334.886,96 61.591,47 413.481,45

Ajustamentos de conversão 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Aquisições 0,00 0,00 3.247,00 0,00 3.247,00

Alienações e abates (2.961,18) 0,00 (25.232,12) (4.711,40) (32.904,70)

Saldo  F inal 0 ,00 14.041,84 312.901,84 56.880,07 383.823,75

Saldo inicial 407,79 14.041,84 304.347,78 60.640,61 379.438,02

Transferencias 337,67 (337,67) 0,00

Amortizações do  exercício 0,00 16.136,34 1.039,51 17.175,85

Alienações e abates (407,79) 0,00 (23.747,82) (4.711,40) (28.867,01)

Saldo  F inal 0 ,00 14.041,84 297.073,97 56.631,05 367.746,86

0,00 0,00 15.827,87 249,02 16.076,89

31-12-2010

R ubricas

A tivo s

A mo rt izaçõ es acumuladas 

e perdas de imparidade

A tivo s Liquido s  

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011 não foram registadas aquisições. 

No exercício de 2011, foi alienada uma viatura registada em “equipamento de transporte”. 

Relativamente às depreciações do exercício, foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e 

amortização” em 2011, o montante de Euro 12.645,33 (Euro 17.175,85 em 2010). 

 



    

 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais para o período findo a 31 de dezembro de 2011 
    III 13 

 

Relatório e Contas 2011 
III Demonstrações 

 Financeiras e 
Notas 

9. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

A SIMAB, SA detém um terreno localizado na Moita, sendo de referir que apesar das diligências que estão 

a ser levadas a cabo com vista à alienação do mesmo, não existe expetativa da sua alienação no prazo 

de um ano, pelo que o mesmo se mantém registado em Propriedades de Investimento. 

 

10. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA 

A SIMAB, SA alienou em maio de 2011 a participação que detinha na MAC, SA (58,63%) representada por 

293.162 ações de valor nominal de Euro 5,00 cada, pelo valor de Euro 2.287.470 e que se encontrava 

registada nesta rubrica no exercício findo a 31 de dezembro de 2010 pelo facto de ser expectável que a 

venda das referidas ações ocorresse no prazo de 12 meses a contar da data de balanço, tal como se veio 

a verificar. 

 

11. IMPARIDADE DE ATIVOS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a SIMAB, SA não 

reconheceu perdas por imparidade. 

 

12. INVESTIMENTOS EM SUBSIDIÁRIAS 

Em 2011, a SIMAB efetuou realizações de capital e entrega de suprimentos em diversas empresas do 

grupo, como se segue: 

� Realização de capital na MARL, SA no montante de Euro 3.788.962,67,80, na sequência da subs-

crição deliberada em Assembleia Geral de 24 de março de 2010 da MARL, SA no montante de 

Euro 8.698.518,10, subscrito integralmente pela SIMAB, aumentando a sua participação nesta 

empresa para 87,87%. À data de 31/12/2011, encontra-se por realizar o montante de Euro 

2.300.000; 

� Realização de capital na MARB, SA no montante de Euro 499.998, na sequência da subscrição de 

capital deliberada na Assembleia Geral de 25 de março de 2011, totalmente subscrito pela 

SIMAB, aumentando assim a sua participação, nesta empresa, para 83,35%. À data de 

31/12/2011, encontra-se realizado a totalidade do capital. 

� Realização de suprimentos à MARF, SA, no montante de Euro 1.665.000, para fazer face ao servi-

ço da dívida do Banco Europeu de Investimento. 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento 

ocorrido na rubrica “Participações financeiras – MEP – Método de Equivalência Patrimonial” foi como se 

detalha 
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MARB, SA MARL,SA MARE,SA MARF,SA Total

5.324.644,21 38.050.811,77 2.959.604,03 2.414.220,37 48.749.280,38

(186.664,90) 290.808,66 80.404,39 (456.680,89) (272.132,74)

Outras variações

Aumento de Capital 499.998,00 0,00 0,00 0,00 499.998,00

Outras variações no capital próprio 398.861,93 479.476,07 (137.301,19) 61.989,75 803.026,56

6.036.839,24 38.821.096,50 2.902.707,23 2.019.529,23 49.780.172,20

Partic ipações financeiras

Saldo inicial

Saldo Final 

2011

Resultados do período

 

 

MARB, SA MARL,SA MARE,SA MARF,SA Total

4.861.489,35 26.318.958,67 2.983.316,15 2.336.417,54 36.500.181,71

(102.068,35) 1.167.523,87 60.611,17 (395.388,95) 730.677,74

Outras variações

Aumento de Capital 549.997,80 8.698.518,10 379.998,48 9.628.514,38

Outras variações no capital próprio 15.225,41 1.865.811,13 (84.323,29) 93.193,30 1.889.906,55

5.324.644,21 38.050.811,77 2.959.604,03 2.414.220,37 48.749.280,38

Resultados do período

Saldo Final 

2010

Partic ipações financeiras

Saldo inicial

 

Para os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, apresenta-se uma 

análise resumida das subsidiárias, incluindo as quantias agregadas de ativos, passivos, capitais próprios, 

rendimentos, gastos e resultados e que determinam o impacto nos resultados pelo MEP.  

Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a empresa evidencia os seguintes investimentos 

em subsidiárias: 

Ativos Passivos Capital próprio Rendimentos Gastos
Resultado 

líquido

MARB, SA Braga 83,35% 6.036.839,24 (186.664,90) 15.242.547,22 8.599.666,31 6.642.880,91 781.534,58 1.025.207,64 (223.953,09)

MARL, SA Loures 87,87% 38.821.096,50 290.808,66 152.823.943,65 110.943.795,12 41.880.148,53 14.441.369,09 13.777.664,58 330.953,29

MARE, SA Évora 68,85% 2.902.707,23 80.404,39 7.652.473,04 3.437.098,05 4.215.374,99 965.962,55 852.003,53 116.765,01

MARF, SA Faro 74,68% 2.019.529,23 (456.680,89) 24.093.038,69 21.388.924,82 2.704.113,87 1.629.608,81 2.217.984,89 (611.487,63)

T o ta is 49.780.172,20 (272.132,74) 199.812.002,60 144.369.484,30 55.442.518,30 17.818.475,03 17.872.860,64 (387.722,42)

MARB, SA Braga 81,26% 6.094.064,27 (102.068,35) 15.538.956,19 8.986.354,41 6.552.601,78 665.314,25 990.667,29 (125.607,13)

MARL, SA Loures 87,87% 39.795.384,44 1.167.523,87 156.844.349,92 119.629.782,62 37.214.567,30 14.523.045,89 5.214.489,27 1.328.694,51

MARE, SA Évora 68,85% 2.975.323,54 60.611,17 8.144.758,33 3.846.756,55 4.298.001,78 1.327.099,71 1.238.330,20 88.020,87

MARF, SA Faro 74,68% 3.655.356,34 (395.388,95) 24.635.915,35 21.403.317,03 3.232.598,32 1.640.242,32 2.101.331,87 (529.418,81)

Totais 52.520.128,59 730.677,74 205.163.979,79 153.866.210,61 51.297.769,18 18.155.702,17 9.544.818,63 1.025.752,05

Investimentos em 

associadas
Sede social

Percentagem 

de interesse 

detido nas 

associadas

Quantia 

escriturada 

dos 

investimentos 

no fim do 

período

Parte no 

resultado 

líquido das 

associadas

 Informações financeiras das associadas

Posição no fim do período Resultado do período

2011

2010

 

A SIMAB detém ainda uma participação de 7,27% na ECCA- Entreposto Comercial de Carnes, SA pelo valor 

de Euro 29.331,24. Esta participação não é valorizada pelo MEP e apresenta um valor líquido nulo devido 

à perda de imparidade registada. Esta empresa, à data de 31 de dezembro de 2011, encontra-se em 

processo de liquidação decorrente da sua falência. 
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A SIMAB tem uma Sucursal em Angola cuja atividade se encontra suspensa por se encontrarem também 

suspensos os trabalhos naquele país.  

Importa referir que não houve qualquer integração das contas da sucursal nas contas da SIMAB, pela 

mesma razão. 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento 

ocorrido nas rubricas “Outros Ativos financeiros” correspondente aos financiamentos concedidos às 

associadas foi como se detalha (ver nota 6.1) 

31-12-2011 31-12-2010

Saldo inicial 445.000,00 0,00

Aumentos 0,00 445.000,00

Diminuições (117.430,64) 0,00

Saldo Final 327.569,36 445.000,00

Saldo inicial 1.780.000,00 700.000,00

Aumentos 1.665.000,00 1.080.000,00

Diminuições 0,00 0,00

Saldo Final 3.445.000,00 1.780.000,00

Total 3.772.569,36 2.225.000,00

MARF, SA

Empréstimos concedidos

MARE, SA

 

 

13. LOCAÇÕES 

Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, a empresa mantém os seguintes bens em regime 

de locação operacional: 

2011 2010

Começo Fim

Viatura "79-FJ-88" VSC-ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR, LDA50479 27-Mar-08 26-Set-12 3.815,88 3.751,50

Viatura "67-CV-02" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 1-Fev-07 13-Ago-12 13.437,67 12.426,60

Viatura "03-CR-56" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 12-Jul-12 8.394,71 7.604,76

Viatura "38-CQ-91" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-12 6.942,86 7.616,82

Total 32.591,12 31.399,68

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Locações e sublocações 

operacionais, e pagamentos de 

locação e de sublocação 

reconhec idos como gastos

Locações operac ionais em vigor

Entidade locadora
Identificação 

do contrato

Prazo da locação

 

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. 
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Nas locações operacionais, os pagamentos mínimos de locação reconhecidos como gasto durante os 

exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010 ascenderam a Euro 32.591,12 e 

Euro 31.399,68 respetivamente.  

Não há rendas vincendas a mais de um ano da data do balanço. 

 

14. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

14.1. PROVISÕES 

A SIMAB, SA 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, SA não constituiu qualquer provisão. 

14.2. PASSIVOS CONTIGENTES 

Garantias emitidas a terceiros 

Em 31 de dezembro de 2011, a SIMAB tinha prestado garantias bancárias a terceiros, como se segue: 

Garantias bancárias prestadas
Entidade Benefic iária Entidade Emissora Data de emissão Valor

CMFigueira da Foz BES 10-03-2010 6.925,00

REPSOL Millennium bcp 09-06-2012 5.000,00

Total 11.925,00
 

Para além das garantias emitidas, importa divulgar os seguintes passivos contingentes: 

Passivos contingentes que surjam pelo facto de se ser solidariamente responsável pela totalidade ou 

parte dos passivos das participadas 

� A SIMAB encontra-se em litígio judicial pendente contra a MACB – Mercado Abastecedor da Cova 

da Beira, SA, sendo o valor da ação de Euro 57.552,49 e existindo um pedido reconvencional de 

Euro 230.355,31. Relativamente a este processo aguarda-se a realização de julgamento. È 

convicção da administração que a decisão judicial seja favorável à SIMAB;  

� Em janeiro de 2009, foi instaurado um processo de execução fiscal à MARB, S.A. pelo valor de 

Euro 1.058.577,67, por não cumprimento do reembolso acima referido. A MARB, S.A. deduziu 

oposição a esta execução fiscal. Foi ainda requerido a prestação de garantia para suspensão 

daquele processo, a qual terá de ser no valor de Euro 1.355.914,22, valor já fixado pela 

administração fiscal, tendo sido aceite por esta a prestação de garantia por terceiros, 

concretamente pela SIMAB, S.A. sob a forma de penhor de parte das ações que esta detém na 

MARB, S.A. No entanto, a Administração Fiscal entendeu que o valor das ações oferecidas é de 
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Euro 739.629,54 (483.418 ações x Euro 1,52 e não de Euro 1.748.496,00, como pretendia a MARB, 

S.A., considerando-o insuficiente face à garantia a prestar (Euro 1.355.914,22). A MARB, S.A. 

deduziu reclamação sobre este despacho. Em 1 de fevereiro de 2011, foi recebida do Serviço de 

Finanças de Braga a nova avaliação das ações, a qual veio fixar o seu valor unitário em Euro 

1,80. Deste despacho foi novamente deduzida reclamação, enviada para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga em 11 de fevereiro de 2011. À data de 31 de dezembro de 

2011 o processo mantém-se pendente de decisão, tendo, em 24 de janeiro de 2012, o TAF de 

Braga informado a MARB, S.A. que o processo em causa seria reencaminhado para o TAF do 

Porto, por se tratar de um processo de valor superior a Euro 1.000.000. À data de elaboração 

deste documento foi já recebida uma notificação para inquirição de testemunhas no próximo 

mês de maio; 

 

Compromissos 

Em 31 de dezembro de 2011 a empresa apresenta compromissos financeiros (cartas conforto) perante: (i) 

o Banco Millenium bcp relativamente à participada MARÉ, SA no valor de Euro 1.000.000 ; (ii) o Banco 

Europeu de Investimento, relativamente às participadas MARF, SA e MARB, SA, cujos montantes em 

dívida, à data de 31 de dezembro de 2011, ascendem a Euro 9.500.000 e Euro 3.166.667, 

respetivamente. 

No âmbito do financiamento que a participada MARL, SA detém junto do Banco Europeu de Investimento 

(BEI), em 8 de setembro de 2011, foi assinado Contrato de Fiança entre o BEI e o Estado português, 

garantindo o serviço da dívida até à maturidade, substituindo-se deste modo à banca comercial, em 

condições bastante menos onerosas para a empresa. Este processo desonerou a SIMAB da 

responsabilidade assumida pela SIMAB na data de assinatura do contrato, 8 de outubro de 2001, deixando 

de vigorar a respetiva side letter. 

 

15. 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 Euro 17.963,87 nos resultados do exercício, que 

compara com Euro 7.314,50 no período homólogo e que corresponde exclusivamente a tributações 

autonómas. Ao exercício de 2011 é aplicável a taxa de tributação autonoma agravada. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expetativas razoáveis de 

lucros fiscais futuros suficientes para a sua utilização, ou nas situações em que existam diferenças 



    

 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais para o período findo a 31 de dezembro de 2011 
    III 18 

 

Relatório e Contas 2011 
III Demonstrações 

 Financeiras e 
Notas 

temporárias tributáveis que compensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua 

reversão.  

Assim, são reconhecidos ativos por impostos diferidos apenas quando existam expetativas fundamentadas 

de que estes poderão vir a ser utilizados na redução do resultado tributável futuro, razão pela qual não 

foram contabilizados ativos por impostos diferidos para os prejuízos fiscais da empresa. 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social) exceto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspeções, 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 2008 a 2011 

poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. 

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções por 

parte das autoridades fiscais àquelas declarações de impostos, não terão um efeito significativo nas 

demonstrações financeiras, em 31 de dezembro de 2011 e 2010. 

Ano a que respeita 

o prejuízo

Prejuízo fiscal 

declarado

Ano limite para 

dedução
Disponivel

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

2010 364.702,56 2014 364.702,56
 

 

 

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010, a reconciliação entre a 

taxa nominal e a taxa efetiva de imposto foi efetuada como segue: 
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1 (600.633,69) 586.261,66

2 17.963,87 7.314,50

3=1+2 (582.669,82) 593.576,16

A acrescer … 4 0,00 2.222,79

A deduzir … 5 0,00 250,00

A acrescer … 6 0,00 0,00

A deduzir … 7 0,00 0,00

8=3+4-5+6-7 (582.669,82) 595.548,95

9 582.669,82 (595.548,95)

10=8-9 0,00 0,00

… 11 0,00 0,00

Tributação 

autónoma
12 17.963,87 7.314,50

Derrama 12 0,00 0,00

… 12 0,00 0,00

13=10-11+12 17.963,87 7.314,50

14 0,00

15 0,00 0,00

17.963,87 7.314,50

B ase

Diferenças 

definitivas

Diferenças 

temporárias

Lucro / (P rejuí zo  f iscal)

Dedução de perdas fiscais

Gastos/(rendimentos) 

de impostos

R esultado  antes de 

impo sto s

Ajustamentos 

para o lucro  

tributável

D emo nstração  do  re lac io namento  entre  o  

lucro  co ntabilí st ico  e o s 

gasto s/ (rendimento s) de  impo sto s

M atéria co letável /  co leta

31-12-2011 31-12-2010

Produto  do  lucro 

contabilístico (Resultado 

antes de impostos) 

multiplicado pela(s) taxa(s) 

de imposto aplicável(eis)

Resultado líquido do  

período

Gasto s/ (rendimento s) de impo sto s 

Benefícios fiscais por dedução à co leta

Outras componentes do imposto

Impostos

Imposto corrente

Imposto diferido  (variação dos at ivos e 

dos passivos diferidos)

Ajustamentos reconhecidos no 

período de impostos correntes de 

períodos anterio res

 

 

16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

A empresa gere o seu capital para assegurar que prosseguem as suas operações numa ótica de 

continuidade. Neste contexto, a empresa analisa periodicamente a sua estrutura de capital (próprio e 

alheio). 

Categorias de instrumentos financeiros 

As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 

são detalhadas conforme se segue: 
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31-12-2011 31-12-2010

Contas a receber de terceiros 1.282.445,20 1.601.694,30

Ativos não correntes detidos para

venda
0,00 2.646.363,26

Caixa e equivalentes 271.132,23 87.477,79

1.553.577,43 4.335.535,35

Descrição

Ativos Financeiros

Total
 

31-12-2011 31-12-2010

Fornecedores 31.061,58 49.419,65

Outras contas a pagar a terceiros 3.858.542,79 8.307.690,14

3.889.604,37 8.357.109,79Total

Descrição

Passivos Financeiros

 

 

CLIENTES 

O saldo de “Clientes” em 31 de dezembro de 2011 e 31 de Dezembro de 2010, apresentava a seguinte 

composição: 

31-12-2011 31-12-2010

Clientes gerais 690.621,85 1.066.764,99

Clientes - Emp. Subsidiárias 124.640,83 145.889,11

Clientes - Outras partes relacionadas 0,00 5.901,00

815.262,68 1.218.555,10

Clientes cobraça duvidosa 85.000,00 85.000,00

Perdas por imparidade acumuladas (85.000,00) (85.000,00)

815.262,68 1.218.555,10

Clientes Curto Prazo - Corrente

Total

Subtotal

Descrição

 

 

O desempenho favorável no saldo de clientes comparativamente ao exercício anterior, deve-se ao facto 

de terem ocorrido recebimentos do cliente Odebrecht para a conta domiciliada em Angola, como forma 

de ultrapassar as dificuldades de transferência para Portugal, conforme acordado em junho de 2011. 

 

Gestão do Risco Financeiro 

A empresa encontra-se exposta a um conjunto de riscos financeiros que resultam da sua atividade, dos 

quais merecem destaque: 

• risco de crédito, particularmente dos créditos sobre os seus clientes relacionados com a 

atividade operacional da empresa; 
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• 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, no desempenho da atividade operacional da empresa. O agravamento das condições 

económicas globais ou adversidades que afetem 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 objetivo 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 2011, 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 2011 e 31 de dezembro de 2010 é 

detalhada conforme segue:  

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

86.202,21 0,00 86.202,21

0,00

0 - 30 dias 11.249,92 0,00 11.249,92

30 - 90 dias 70.568,97 0,00 70.568,97

90 - 180 dias 26.549,10 0,00 26.549,10

180 - 360 dias 0,00 0,00 0,00

> 360 dias 705.692,48 85.000,00 620.692,48

900.262,68 85.000,00 815.262,68

Não vencido

Venc ido

Total

31-12-2011

 

 



    

 

Notas às Demonstrações Financeiras Individuais para o período findo a 31 de dezembro de 2011 
    III 22 

 

Relatório e Contas 2011 
III Demonstrações 

 Financeiras e 
Notas 

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

84.555,37 0,00 84.555,37

0,00

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

Não vencido

Venc ido

Total

31-12-2010

 

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 

atividades operacionais e de financiamento, os investimentos, a remuneração dos acionistas 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 empresa dispõe de uma linha de apoio à tesouraria autorizado até ao valor de 

Euro 3.500.000 e utilizado a 31 de dezembro de 2011 no montante de Euro 1.411.185,68. 

No entender do Conselho de Administração, tendo por base a atual atividade internacional da empresa, 

esta não é representativa de exposição ao risco de câmbio, pelo que não foi contratada qualquer 

operação de cobertura de risco cambial.   

 

OUTRAS CONTAS A RECEBER 

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 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

 

A empresa evidencia um valor a receber de Euro 633.504,63 relativo a um valor em divida de 

suprimentos concedidos à ECCA. O valor encontra-se ajustado na totalidade para o qual foi registada 

uma perda de imparidade. Esta dívida foi âmbito de um processo de litígio judicial, cuja decisão foi 
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favorável à SIMAB, embora esta nunca tenha sido cumprida pela ECCA e não havendo expetativas que 

venha a acontecer uma vez que a ECCA se encontra em liquidação decorrente da sua falência. 

 

FORNECEDORES 

O detalhe da rubrica “Fornecedores” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro 

de 2010 é conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Fornecedores gerais 31.061,58 49.419,65

Fornecedores - Outras partes relacionadas 0,00 0,00

31.061,58 49.419,65

Fornecedores Curto Prazo - Corrente

Total

Descrição

 

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 a rubrica de “Fornecedores” apresentava a 

seguinte antiguidade: 

31-12-2011 31-12-2010

7.193,74 26.302,29

0 - 30 dias 13.625,24 17.002,81

30 - 90 dias 2.768,24 1.878,69

90 - 180 dias 4.174,62 171,63

180 - 360 dias 2.864,75 3.005,85

> 360 dias 434,99 1.058,38

31.061,58 49.419,65

Não vencido

Venc ido

Total
 

 

OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 a rubrica de “Outras contas a pagar” 

apresentava a seguinte composição: 

31-12-2011 31-12-2010

282,66 282,66

Outros 10.851,02 11.004,91

Remunerações a Liquidar 47.118,50 99.126,27

Outros Acréscimos de Gastos 20.000,00 29.068,47

Credores por subscrições não liberadas 2.300.000,00 6.088.962,67

2.378.252,18 6.228.444,98Total

Outros custos com pessoal

Descrição

Outras Contas a pagar

Credores diversos

Credores por acréscimos de gastos:
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17. DIFERIMENTOS 

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 as rubricas do Ativo corrente e do passivo 

corrente “Diferimentos” apresentavam a seguinte composição: 

31-12-2011 31-12-2010

Seguros 992,42 2.205,59

Outros gastos a reconhecer 34.882,22 10.341,52

35.874,64 12.547,11

Descrição

Gastos a reconhecer

Total  

31-12-2011 31-12-2010

Outros Rendimentos a reconhecer 3.447,36 11.760,00

3.447,36 11.760,00

Rendimentos a reconhecer

Total

Descrição

 

 

18. 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 2011 e em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Imposto sobre o rendimento (IRC) 83.124,95 74.861,63

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 947,52 947,52

Cofre de previdência 0,94 0,00

84.073,41 75.809,15

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição

 

 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos”, impostos a pagar, nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Imposto sobre o rendimento (IRC) 17.963,87 7.314,50

Retenção de impostos sobre rendimentos 8.674,91 9.833,00

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 26.448,46 23.531,41

Contribuições para a Segurança Social 12.570,33 13.642,28

Imposto do Selo 0,00 0,00

65.657,57 54.321,19

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição
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19. RÉDITO  

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 a rubrica “Vendas e serviços prestados” 

apresentava a seguinte composição: 

31-12-2011 31-12-2010

Assessoria Técnica de Projeto 0,00 200.875,00

Elaboração de Estudos 12.700,00 66.650,00

Elaboração de Projeto Técnico 73.290,00 136.494,85

Assessoria ao Projeto e à Sociedade 521.535,00 217.673,84

Consultadoria de Projeto 0,00 8.900,00

Serviços Secundários - Hospedagem 0,00 37.114,00

Deslocações associadas a Prestação de Serviços 700,00 2.970,40

608.225,00 670.678,09

Prestações de serviço

Total

Descrição
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20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 

de dezembro de 2010 é detalhada conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Subcontratos 37.479,11 61.062,20

Trabalhos especializados 100.834,39 102.063,93

Public idade e propaganda 1.743,50 22.500,00

Vigilânc ia e segurança 0,00 0,00

Honorários 3.625,00 4.800,00

Comissões 0,00 0,00

Conservação e reparação 14.541,83 12.509,88

Serviços Bancários 3.092,06 1.933,62

Outros 925,00 770,00

0,00 0,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 63,10 1.524,14

Livros e documentação técnica 135,36 250,09

Material de escritório 930,40 4.578,91

Artigos para oferta 0,00 0,00

Outros Materiais 0,00 45,82

0,00 0,00

Eletric idade 0,00 0,00

Combustíveis 19.694,15 17.369,59

Água 0,00 0,00

0,00 0,00

Deslocações e estadas 594,64 5.217,37

Transporte de mercadorias 0,00 (32,31)

DET - Outras Deslocações 6.790,46 8.956,53

0,00 0,00

Rendas e alugueres 47.280,35 114.660,41

Comunicação 16.059,18 20.073,82

Seguros 1.638,90 2.493,53

Contenc ioso e notariado 504,16 2.542,91

Despesas de representação 2.004,35 2.089,87

Limpeza, higiene e conforto 0,00 0,00

Outros serviços 944,08 0,00

258.880,02 385.410,31

Serviços diversos

Total

Serviços especializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Subcontratos

Descrição
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21. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica “Gastos com o pessoal” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 

2010 detalha-se da seguinte forma: 

31-12-2011 31-12-2010

Remunerações dos órgãos soc iais 198.093,62 240.396,87

Remunerações do pessoal 331.114,30 593.500,39

Encargos sobre remunerações 105.707,45 138.842,65

Seguros de ac identes no trabalho e doenças prof. 3.798,52 4.706,58

Outros gastos com o pessoal 8.738,00 18.753,33

647.451,89 996.199,82

Gastos com o pessoal

Total

Descrição

 

O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o ano de 2011 foi de 15 colaboradores.  

Entende-se como número médio, o quociente entre o total de trabalhadores ao serviço na última semana 

de cada mês de atividade e o número de meses de atividade. 

O decréscimo apresentado em gastos com o pessoal resulta, essencialmente, de três situações de baixa 

(duas licenças de maternidade e uma por motivo de doença), ocorridas no exercício, de uma rescisão 

contratual por iniciativa do colaborador, com efeitos a partir do segundo trimestre e pela redução 

remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da Lei 55-A/2010 de 31 de 

dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro que determinou a suspensão do subsidio de 

férias a pagar em 2012 e a reconhecer em 2011. 

  

22. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de 

dezembro de 2010 detalha-se da seguinte forma: 

31-12-2011 31-12-2010

Rendimentos suplementares 200.016,00 224.386,00

Rendimentos e ganhos subs., assoc. e empreend. Conj 310.808,36 1.458.854,57

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 9.328,23 91.486,57

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 9.900,00 9.692,95

Outros 4.635,17 5.238,10

534.687,76 1.789.658,19

Outros rendimentos e ganhos

Total

Descrição

 

Os “Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros” referem-se a diferenças de câmbio 

favoráveis apurados nos saldos em dívida de clientes e de contas de depósitos em moeda estrangeira. 
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23. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e 

em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Impostos 0,00 107,34

Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. Conj 788.124,13 497.457,30

Outros Gastos e perdas 4.795,43 4.210,68

792.919,56 501.775,32

Outros gastos e perdas

Total

Descrição

 

 

24. 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 2011 e em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

Descrição 31-12-2011 31-12-2010

Ativos intangíveis (Nota 8) 1.909,20 6.662,69

Ativos fixos tangíveis (Nota 9) 12.645,33 17.175,85

Total 14.554,53 23.838,54
 

 

25. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

Os juros e rendimentos similares obtidos reconhecidos nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 

31 de dezembro de 2010 são detalhados conforme se segue: 

Descrição 31-12-2011 31-12-2010

Juros de depósitos 8.120,53 87,83

Juros de financ iamentos concedidos a 

associadas
139.937,62 56.096,20

Total 148.058,15 56.184,03
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26. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 

de dezembro de 2010 são detalhados conforme se segue: 

2011 2010

Descobertos autorizados 62.827,96 37.566,51

Subtotais 62.827,96 37.566,51 

juros de mora 0,00 30,00

Subtotais 0,00 30,00 

Comissões 31.009,01 5.057,04

Imposto do Selo 9.340,44 6.909,60

Subtotais 40.349,45 11.966,64 

Diferenças de Câmbio diferenças desfavoráveis 56.618,53 1.764,72

159.834,73 51.327,87 

Outros juros

Quantias de gastos de empréstimos obtidos capitalizadas 

durante o período

Totais

Juros com financ iamentos obtidos

Outros gastos e perdas de 

financiamento

 

 

27. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

O detalhe da rubrica “Financiamentos Obtidos”, passivo corrente, nos anos findos em 31 de dezembro de 

2011 e em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

Millennium BCP 1.411.185,68 2.013.163,97

1.411.185,68 2.013.163,97

Descrição

Financ iamentos obtidos (passivo corrente)

Emp.bancarios - outros

Total
 

 

28. EFEITOS DE ALTERAÇÕES EM TAXAS DE CÂMBIO  

As diferenças de câmbio registadas em resultados nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 

de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

 

31-12-2011 31-12-2010

Negativas (56.618,53)           (1.764,72)          

Positivas 9.244,31 91.486,57

Total (47.374,22)           89.721,85         

Atividade Operacional

Quantias das diferenças de câmbio 

reconhec idas em resultados
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As diferenças de câmbio são apuradas nos saldos de clientes expressos em USD e das contas de depósitos 

à ordem e depósitos a prazo em AKZ. 

 

A SIMAB apresenta diferenças de câmbio reconhecidas em capital próprio nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 no valor de Euro 4.427,66 derivadas da transposição 

das demonstrações financeiras da sucursal em Angola cuja moeda funcional é a AKZ (Kuanza). 

 

29. CAPITAL  

Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da empresa ascendia a Euro 29.145.891,40, representado 

por 5.840.860 ações nominativas, com o valor nominal de Euro 4,99 sendo detido na totalidade pelo 

Estado Português. 

Durante os exercícios findos a 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, foram efetuados os 

seguintes movimentos na rubrica de capital social: 

31-12-2011 31-12-2010

25.145.887,44  21.145.883,48  

Aumento de capital 4.000.003,96    4.000.003,96    

Saldo em 31 de dezembro de 2011 29.145.891,40  25.145.887,44  

Saldo inicial

Descrição

 

Os aumentos de capital apresentados foram subscritos pelo único acionista e integralmente realizados 

em dinheiro. 

 

30.  RESULTADOS TRANSITADOS  

Nos períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, realizaram-se os seguintes 

movimentos na rubrica de “Resultados transitados”: 

 

31-12-2011 31-12-2010

(4.721.497,55)   (3.277.315,28)   

Adoção SNC 284.237,83       

Aplicação do Resultado Liquido 586.261,67       (1.861.890,38)   

2.030.798,17    133.470,29       

Saldo em 31 de dezembro de 2011 (2.104.437,71)   (4.721.497,54)   

Descrição

Saldo em 31 de dezembro de 2010

Regularizações não frequentes e grande 

significado

 

 

Os valores apresentados em “Regularizações não frequentes e grande significado” resultam, em 2011, da 

alienação da participação financeira na MAC e da respetiva regularização da Rubrica “ajustamentos em 
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ativos financeiros decorrentes da aplicação do MEP. Em 2010, resulta da reversão da perda por 

imparidade criada para a participação financeira na MAC, uma vez que no exercício de 2010 se manteve 

a aplicação do MEP, tendo sempre em conta os ajustamentos necessários de forma a respeitar a já 

referida avaliação. 

 

31. AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS  

Esta rubrica reflete os ajustamentos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial 

sobre rubricas do capital que não o resultado líquido do período. (ver nota 12). 

 

32. DIVIDAS E M MORA À SEGURANÇA SOCIAL 

Nos termos do 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 Reis       Rui Serodio 

 

 

         José Cid Proença 

 

 

                 Helder Oliveira 

 

 

S. Julião do Tojal, 27 de abril de 2012 



Demonstrações

Financeiras

Consolidadas



un: euros

ATIVO

ATIVO NÃO CORRENTE
        Ativos Fixos Tangíveis 10 189.893.618,02 194.442.380,23

        Propriedades de Investimento 11 80.655,62 80.655,62
        Ativos Intangíveis 9 2.191.471,22 2.302.818,63
        Clientes M/L Prazo 46.853,09 50.350,93
        Ativos por impostos Diferidos 919.123,39 1.408.688,22

193.131.721,34 198.284.893,63

ATIVO CORRENTE
        Clientes 27 2.271.657,98 2.522.128,24
        Adiantamentos a fornecedores 1.250,00 1.250,00
        Estado e Outros Entes Públicos 25 328.505,73 405.730,48
        Outras Contas a Receber 19 1.100.905,93 1.119.952,31
        Diferimentos 26 282.444,49 476.072,37
        Ativos não correntes detidos para venda 12 2.807.234,78 5.453.598,04
        Caixa e Depósitos Bancários 1.388.902,23 1.166.273,06

8.180.901,14 11.145.004,50

Total do Ativo 201.312.622,48 209.429.898,13

CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO

CAPITAL PRÓPRIO
        Capital Realizado 21 29.145.891,40 25.145.887,44
        Reservas Legais 22 135.694,14 74.287,13
        Resultados Transitados 22 4.790.177,51 2.429.342,24
        Ajustamentos em ativos financeiros 22 (296.829,97) 1.685.481,11
        Outras variações no capital próprio 17 17.578.208,33 17.130.529,92

        Resultado líquido do Período (563.302,64) 584.286,55

        Interesses Minoritários 23 8.462.045,73 8.637.451,47

BALANÇO CONSOLIDADO EM 31-12-2011 E 31-12-2010

RUBRICAS
EXERCÍCIOS

2011 2010
Notas

        Interesses Minoritários 23 8.462.045,73 8.637.451,47

Total Capital Próprio 59.251.884,50 55.687.265,86

PASSIVO
PASSIVO NÃO CORRENTE
        Provisões 16 33.343,74 33.343,74
        Financiamentos Obtidos 36 53.723.201,44 81.011.366,75

        Passivos por impostos diferidos 7.303.625,76 7.529.131,22

        Outras contas a pagar 0,00 0,00

61.060.170,94 88.573.841,71

PASSIVO CORRENTE
        Fornecedores 940.171,04 1.130.127,19
        Adiantamentos de Clientes 24 828.802,87 775.761,88
        Estado e Outros Entes Públicos 25 605.314,85 454.639,18
        Financiamentos Obtidos 41.996.591,40 21.560.637,48
        Outras contas a pagar 19 6.566.862,50 8.171.953,99
        Diferimentos 30.062.824,38 33.075.670,84

81.000.567,04 65.168.790,56

Total do Passivo 142.060.737,98 153.742.632,27
Total do Capital Próprio e do Passivo 201.312.622,48 209.429.898,13

O Técnico Oficial de Contas

             Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012



un: euros

2011 2010
Vendas e Serviços Prestados 28 16.707.908,24 17.430.963,25

Subsídios à esploração 14 10.576,34 0,00

Trabalhos para a própria entidade 1.739,00 71.667,50

Fornecimentos e serviços externos 29 (4.759.874,97) (4.937.838,61)

Gastos com o pessoal 30 (1.981.244,33) (2.574.181,07)

Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) 15 (99.519,89) (11.378,06)

Outros Rendimentos e Ganhos 31 1.138.410,50 1.517.631,01

Outros Gastos e Perdas 32 (729.128,76) (1.087.755,04)

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento 
e impostos

10.288.866,13 10.409.108,98

Gastos/Reversões depreciação e amortização 33 (5.255.216,28) (5.101.953,66)

Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e 
impostos)

5.033.649,85 5.307.155,32

Juros e Rendimentos Similares Obtidos 34 15.596,34 1.071,63

Juros e Gastos Similares Suportados 35 (5.376.841,72) (4.885.103,89)

Resultados antes de impostos (327.595,53) 423.123,06

Imposto sobre o rendimento do exercício 18 351.300,68 (192.175,20)

Resultado líquido do exercício (678.896,21) 615.298,26

Resultado líquido do período atribuível a:

Detentores do capital da empresa-mãe (563.302,64) 584.286,55

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DOS RESULTADOS POR NATUREZA DO PERIODO FINDO A 31-12-2011 E 31-12-2010

RENDIMENTOS E GASTOS Notas
EXERCÍCIOS

Detentores do capital da empresa-mãe (563.302,64) 584.286,55

Interesses minoritários (115.593,57) 31.011,71

O Técnico Oficial de Contas

            Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira



un: Euros

Capital realizado Reservas legais
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
ativos financeiros

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total

1 25.145.887,44 74.287,13 2.429.342,24 1.685.481,11 17.130.529,91 584.286,55 47.049.814,38 8.637.451,48 55.687.265,86

 0,00

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2010

0,00 61.407,01 584.286,55 0,00 0,00 (584.286,55) 61.407,01 (31.011,71) 30.395,30

Outras alterações reconhecidas no capital próprio 0,00 1.776.548,72 (1.982.311,08) 447.678,42 0,00 241.916,06 (28.800,48) 213.115,58

2 0,00 61.407,01 2.360.835,27 (1.982.311,08) 447.678,42 (584.286,55) 303.323,07 (59.812,19) 243.510,88

3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (563.302,64) (563.302,64) (115.593,56) (678.896,20)

4=2+3 0,00 61.407,01 2.360.835,27 (1.982.311,08) 447.678,42 (1.147.589,19) (259.979,57) (175.405,75) (435.385,32)

0,00

Realizações de capital 4.000.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.003,96 0,00 4.000.003,96

5 4.000.003,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.003,96 0,00 4.000.003,96

6=1+2+3+5 29.145.891,40 135.694,14 4.790.177,51 (296.829,97) 17.578.208,33 (563.302,64) 50.789.838,77 8.462.045,73 59.251.884,50

Capital realizado Reservas legais
Resultados 
transitados

Ajustamentos em 
ativos financeiros

Outras variações 
no capital próprio

Resultado líquido 
do período

Total

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

DESCRIÇÃO NOTAS

Total do Capital 
Próprio

Demonstração das alterações no Capital Próprio no período 2010

Interesses 
minoritários

Total do Capital 
Próprio

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

DESCRIÇÃO NOTAS

Demonstração das alterações no Capital Próprio no período 2011

Interesses 
minoritários

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2011

transitados ativos financeiros no capital próprio do período

6 21.145.883,48 74.287,13 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

0,00

Aplicação do resultado liquido do exercício findo em 31 de 
Dezembro de 2009

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 (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 (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 0,00 584.286,55 584.286,55 31.011,71 615.298,26

9=7+8 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

0,00

Realizações de capital 6 4.000.003,96 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 4.000.003,96 0,00 4.000.003,96

11=6+7+8+10 25.145.887,44 74.287,13 2.429.342,24 1.685.481,11 17.130.529,91 584.286,55 47.049.814,38 8.637.451,48 55.687.265,86

O Técnico Oficial de Contas

           Graça Reis

SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2010

ALTERAÇÕES NO PERÍODO

Helder Oliveira

RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO

RESULTADO INTEGRAL

OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

O Conselho de Administração da SIMAB, SA

Rui Serodio

José Cid Proença

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012



Rubricas Notas 31-Dez-2011 31-Dez-2010

Atividades Operacionais - Método Direto:
11001/3 Recebimentos de clientes 17.997.426,97 18.183.057,98 

# Pagamentos a fornecedores (6.344.705,60) (6.967.035,56)

# Pagamentos ao pessoal (2.149.819,46) (2.328.299,36)

Fluxos gerados pelas operações 9.502.901,91 8.887.723,06 

# (Pagamentos)/recebimentos de IRC (43.541,90) 54.393,77

11015 Outros recebimentos/(pagamentos) operacionais (3.005.826,75) (3.270.777,77)

Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais 1 6.453.533,26 5.671.339,06 

Atividades de investimento:
Pagamentos respeitantes a:

Investimentos financeiros (118.000,00) (5.285,00)

Imobilizações corpóreas, incorpóreas e em curso (813.646,93) (1.455.724,96)

Recebimentos provenientes de:
Investimentos financeiros 2.605.470,00 0,00 

# Ativos Fixos Tangíveis 57.388,44 190.004,40 

Ativos Fixos Intangíveis 0,00 228,75 

# Juros e Rendimentos Similares similares 10.454,89 895,21 

Fluxos de Caixa das Atividades de investimento 2 1.741.666,40 (1.269.881,60)

Atividades de financiamento:
Recebimentos provenientes de:
# Financiamentos Obtidos 2.637.951,26 5.295.041,19 

# Aumento de Capital / Suprimentos / Prestações Acessórias 4.000.003,96 3.555.003,96 

Subsídios e doações 0,00 9.337,09 

Pagamentos respeitantes a:
# Financiamentos obtidos (9.546.423,44) (8.598.581,46)

DEMONSTRAÇÃO CONSOLIDADA DE FLUXOS DE CAIXA DO PERIODO FINDO EM 31-12-2011 E 31-12-2010

# Financiamentos obtidos (9.546.423,44) (8.598.581,46)

# Amortizações de contratos de locação financeira (26.301,64) (20.060,28)

# Juros e Gastos similares (5.026.910,63) (4.800.171,32)

Fluxos das Atividades de Financiamento 3 (7.961.680,49) (4.559.430,82)

Variação de Caixa e Seus equivalentes 4=1+2+3 233.519,17 (157.973,36)
Caixa e seus Equivalentes no início do período 1.166.273,06 1.337.574,37
Efeito das diferenças de câmbio (10.890,00) (47.035,25)

Caixa e seus Equivalentes no fim do período 6 1.388.902,23 1.166.273,06 

31-12-2011 31-12-2010
Numerário 37.162,29 51.055,00

Depósitos bancários 1.351.739,94 1.115.218,06

Overdraft (2.346.877,55) (2.744.345,61)

Disponibilidades constantes do Balanço (957.975,32) (1.578.072,55)

O Técnico Oficial de Contas

             Graça Reis

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012

O Conselho de Administração da SIMAB, SA.

Rui Serodio

José Cid Proença

Helder Oliveira

DISCRIMINAÇÃO DOS COMPONENTES DE CAIXA E SEUS EQUIVALENTES
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NOTAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONSOLIDADAS PARA O PERÍODO FINDO 

A 31 DE DEZEMBRO DE 2011 

(Valores expressos em EURO) 

 

1. NOTA INTRODUTORIA 

 

Empresa mãe  

A SIMAB – Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA (adiante designada por SIMAB ou Grupo), 

com sede no Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, NAC, Piso 2 – Lugar do Quintanilho 2660-421, S. 

Julião do Tojal, encontra-se sujeita à tutela dos Ministérios das Finanças e Economia e Emprego e foi 

constituída em 1993, pelo Decreto-Lei n.º 93/93 de 24 de março. Tem por objeto a promoção, 

construção, instalação, exploração e gestão, direta ou indireta, de mercados destinados ao comércio 

grossista de produtos alimentares, não alimentares e atividades complementares, bem como a 

prossecução de quaisquer outras atividades 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 infraestruturas de logística; 

� Estudos de mercado e de organização dos circuitos de distribuição; 

� Estudos de conceção 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 dossiês de financiamento para os investimentos que promove e em que intervém, 

junto de instituições nacionais e internacionais; 

� Projetos de arquitetura, engenharia e coordenação de obras. 
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Atividade – grupo 

O objeto social das empresas do grupo - MARL, MARÉ, MARB e MARF - consiste na promoção, construção, 

exploração e gestão, direta ou indireta, do respetivo mercado abastecedor, o qual se destina ao 

comércio por grosso de produtos alimentares e não alimentares e, bem assim, a prossecução de 

quaisquer outras atividades complementares ou subsidiárias, incluindo a gestão de serviços relacionados 

com o seu objeto principal. 

 

2. REFERENCIAL CONTABILÍSTICO DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

As Demonstrações Financeiras anexas refletem os resultados das operações do grupo e a sua posição 

financeira para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010. 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 respetivamente, 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 aspetos particulares de transações ou situações são aplicadas 

supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de Contabilidade, adotadas 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 respetivas interpretações SIC-IFRIC. 

 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

As principais políticas contabilísticas adotadas na preparação das demonstrações financeiras consolidadas 

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 do Grupo, mantidos de acordo com as NCRF em vigor à data da 

elaboração das demonstrações financeiras. 
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3.2. Princípios de consolidação 

De acordo com os conceitos previstos pela IAS 27 – Demonstrações financeiras consolidadas e separadas, 

empresas subsidiárias são as empresas controladas pela SIMAB. 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 ativos 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 efetuou-se pelo método de 

consolidação integral. Considera-se existir controlo quando a SIMAB detém direta ou indiretamente 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 líquido daquelas empresas é apresentada 

separadamente no balanço consolidado e na demonstração dos resultados consolidados, respetivamente, 

na rubrica de “Interesses minoritários”. 

De acordo com o método de consolidação integral são consolidados os ativos, passivos, rendimentos, 

gastos e fluxos de caixa das empresas do Grupo. As transações e saldos significativos entre as empresas 

controladas foram eliminados no processo de consolidação. 

Sempre que necessário, são efetuados ajustamentos às demonstrações financeiras das empresas 

subsidiárias, tendo em vista a uniformização das respetivas políticas contabilísticas com as do Grupo. 

É feita uma avaliação dos investimentos financeiros quando existem indícios de que o ativo possa estar 

em imparidade, sendo registadas como gastos na demonstração dos resultados, as perdas por imparidade 

que se demonstre existir. 

3.3. Ativos 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 Ativos 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 fator determinante para a classificação dos ativos 

assenta no facto de considerarmos que os serviços prestados pelos Mercados Abastecedores do Grupo 
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SIMAB, como contrapartida das taxas de utilização cobradas aos operadores, incluem uma parte 

significativa de serviços para além da simples utilização do espaço. Se analisarmos a estrutura de gastos 

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 

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 ativos em ativos fixos 

tangíveis. 

Os ativos 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 ativos fixos tangíveis adquiridos após essa data são inicialmente registados ao custo de aquisição, o 

qual inclui o custo de compra, quaisquer gastos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para 

colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, quando 

aplicável, a estimativa inicial dos gastos de desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos 

respetivos 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: 

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 ativos fixos tangiveis 4 a 10  

Os gastos incorridos com ativos 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 “Ativos Fixos Tangíveis”. 
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O ganho (ou a perda) resultante da alienação ou abate de um ativo fixo tangível é determinado como a 

diferença entre o montante recebido na transação e a quantia escriturada do ativo e é reconhecido em 

resultados no período em que ocorre a alienação. 

3.4. 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 ativos 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 ativos 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. 

As rendas contingentes são reconhecidas como gastos do período em que são incorridas. 

3.5. Ativos Intangíveis 

Os ativos 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 ativos intangíveis. As vidas úteis e método de amortização dos vários 

ativos intangíveis são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas é 

reconhecido na demonstração dos resultados prospectivamente. 

3.6. 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 gastos 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. 
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3.7. Ativos não correntes detidos para venda 

Os ativos 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 ativo 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 ativos 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 gastos para vender. 

3.8. Ativos e passivos financeiros 

Os ativos e os passivos financeiros são reconhecidos no balanço quando a empresa se torna parte das 

correspondentes disposições contratuais. 

Contas a receber 

O saldo de clientes e outros devedores constituem as contas a receber por serviços prestados pelo Grupo 

no decurso normal da atividade. Se é expectável que a sua cobrança ocorra dentro de um ano ou menos, 

são classificadas como ativo corrente. Caso contrário são classificadas como ativo não corrente. 

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 efetiva, 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 refletir 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, objetivamente 

e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a 

SIMAB 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. 
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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. 

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de “Caixa e seus equivalentes” é deduzida 

dos descobertos bancários incluídos no balanço na rubrica de “Financiamentos obtidos”. 

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 

A SIMAB tem como política recorrer a instrumentos financeiros derivados com o objetivo de efetuar 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. O justo valor dos instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa 

base regular, e corresponde ao seu valor de mercado, sendo determinado por entidades externas. As 

variações do justo valor são registadas por contrapartida de Capitais Próprios, de acordo com a NCRF 27. 

A SIMAB não recorre à contratação de instrumentos financeiros derivados com objetivos especulativos.  

3.9. Provisões 

São reconhecidas provisões apenas quando a SIMAB 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 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 refletir 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 a SIMAB é parte integrante das disposições de um contrato 

de acordo, cujo cumprimento tem associados gastos 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 a SIMAB desenvolveu um plano formal detalhado 

de reestruturação e iniciou a implementação do mesmo ou anunciou as suas principais componentes aos 

afetados pelo mesmo. Na mensuração da provisão para reestruturação são apenas considerados os 

dispêndios que resultam diretamente da implementação do correspondente plano, não estando, 

consequentemente, relacionados com as atividades 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 ativos contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, sendo divulgados quando for 

provável a existência de um influxo económico futuro de recursos. 

3.10. 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, cujo reconhecimento se 

verifica mensalmente de acordo com o período correspondente à utilização do espaço; 

� Taxas de acesso, devidas por cada 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; 

� Elaboração de projetos técnicos de arquitetura 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. 

3.11. Transações e saldos em moeda estrangeira 

As transações em moeda estrangeira (moeda diferente da moeda funcional da SIMAB) são registadas às 

taxas de câmbio das datas das transações. Em cada data de relato, as quantias escrituradas dos itens 

monetários denominados em moeda estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio dessa data. As 

quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao justo valor denominados em moeda 

estrangeira são atualizadas às taxas de câmbio das datas em que os respetivos justos valores foram 
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determinados. As quantias escrituradas dos itens não monetários registados ao custo histórico 

denominados em moeda estrangeira não são atualizadas.  

As diferenças de câmbio resultantes das atualizações atrás referidas são registadas em resultados do 

período em que são geradas. 

3.12. Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

Os encargos financeiros relacionados com empréstimos obtidos são reconhecidos como gastos à medida 

que são incorridos. 

3.13. Subsídios governamentais 

Os subsídios ao investimento, relacionados com a aquisição de ativos fixos, são reconhecidos no capital 

próprio e são creditados na demonstração dos resultados, em quotas constantes, durante o período 

estimado de vida útil dos ativos com os quais se relacionam. 

3.14. 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 diretamente 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 

diversos gastos e rendimentos que apenas serão dedutíveis ou tributáveis noutros exercícios. O lucro 

tributável exclui ainda gastos e rendimentos que nunca serão dedutíveis ou tributáveis. 

Os impostos diferidos referem-se às diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para 

efeitos de relato contabilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

São geralmente reconhecidos passivos por impostos diferidos para todas as diferenças temporárias 

tributáveis. São reconhecidos ativos por impostos diferidos para as diferenças temporárias dedutíveis, 

porém tal reconhecimento unicamente se verifica quando existem expetativas razoáveis de lucros fiscais 

futuros suficientes para utilizar esses ativos 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 efetuada uma revisão desses impostos diferidos, sendo os mesmos 

ajustados em função das expetativas quanto à sua utilização futura. 

Os ativos 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 
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taxas de tributação (e legislação fiscal) que esteja formal ou substancialmente emitida na data de 

relato. 

3.15. Acontecimentos subsequentes 

Os acontecimentos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que 

existiam à data do balanço são refletidos 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. 

3.16. 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 

faturados são registadas nas rubricas de diferimentos e de devedores e credores por acréscimos.  

4. JUÍZOS DE VALOR CRÍTICOS E PRINCIPAIS FONTES DE INCERTEZA ASSOCIADA A ESTIMATIVAS 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e 

utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as 

quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.  

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 ativo, 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 transações 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 prospetiva. Por este motivo e dado o grau de incerteza associado, os resultados reais 

das transações em questão poderão diferir das correspondentes estimativas. 
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Os principais juízos de valor e estimativas efetuadas na preparação das demonstrações financeiras 

anexas foram os seguintes: 

(i) Ativos fixos tangíveis  

As depreciações são calculadas sobre o custo de aquisição sendo utilizado o método da linha reta, a 

partir da data em que o ativo se encontra disponível para utilização, utilizando-se as taxas que melhor 

refletem a sua vida útil estimada.  

(ii) Recuperabilidade de ativos por impostos diferidos 

Os impostos diferidos são calculados com base nas diferenças temporárias e os valores contabilísticos dos 

ativos e passivos e a respetiva 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 ativos são revistos periodicamente e reduzidos sempre que a sua 

utilização deixe de ser possível. 

(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 

prospetiva, 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. 
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5. EMPRESAS INCLUÍDAS NO PERÍMETRO DE CONSOLIDAÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2011 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 

subsidiárias nas quais se detém a maioria dos direitos de voto (controlo): 

Empresa Sede

Empresa-mãe Direta Indireta Total Direta Indireta Total 

SIMAB- Sociedade Instaladora de Mercados Abastecedores, SA

M ARL, NAC, Piso 2, 
Lugar do Quintanilho, 
2660-421 S.Julião do 

Tojal

   -    -    -    -    -    -

Subsidiárias

MARÉ - Mercado Abastecedor da Região de Evora, SA

M ARE Pavilhão E, 
Piso 1 Esc. E06, 7500-

873 Évora
68,85% 0,00% 68,85% 68,85% 0,00% 68,85%

MARL - Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, SA

M ARL, Lugar do 
Quintanilho, 2660-421 

S. julião do Tojal
87,87% 0,00% 87,87% 87,87% 0,00% 87,87%

MARB - Mercado Abastecedor da Região de Braga, SA

M ARB, Av de 
Trezeste, Celeirós, 

4709-001 Braga
83,35% 0,00% 83,35% 81,26% 0,00% 81,26%

MARF - Mercado Abastecedor da Região de Faro, SA

M ARF, Edificio  A1, 
Piso 1 Esc. 1-2, Sitio  
do Guilhim, 8009-021 

Faro

74,68% 0,00% 74,68% 74,68% 0,00% 74,68%

Percentagem de capital detido 

31/12/2011

Percentagem de capital 

detido 31/12/2010

 

Alterações no perímetro de consolidação: 

Em 2011, verificou-se a alteração da participação financeira da SIMAB na MARB, SA, (aumento de 2,09%), 

na sequência do aumento de capital deliberado em Assembleia Geral de 25 de março de 2011. 

A SIMAB incluiu, no perímetro de consolidação, as contas da MARL, SA, MARÉ, SA, MARF, SA e MARB, SA, 

através do método de consolidação integral.  

Decorrente da alienação da participação financeira na MAC, SA, em maio de 2011, esta empresa não foi 

incluída na consolidação no exercício de 2011. Pelo facto de em 31 de dezembro de 2010, decorrerem 

negociações com vista à alienação da referida participação financeira, esta passou a estar registada em 

ativos detidos para venda, e por esse motivo excluída da consolidação desse exercício. 

A sociedade ECCA, SA, não foi considerada no perímetro de consolidação pelo facto de se encontrar em 

processo de liquidação decorrente da sua falência. No entanto, esta sociedade nunca foi incluída na 

consolidação uma vez que a participação é de 7,14% e não se enquadra na estratégia da SIMAB. 



 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2011 

   III.44 

 

Relatório e Contas 2011 

III Demonstrações 
 Financeiras e 

Notas 

6. FLUXOS DE CAIXA 

A rubrica “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: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Totais Totais

Numerário 37.162,29 51.055,00

Subtotais 37.162,29 51.055,00

Depósitos à ordem 1.202.403,54 1.115.218,06

Depósitos Prazo 149.336,40 0,00

Subtotais 1.351.739,94 1.115.218,06

1.388.902,23 1.166.273,06

Depósitos bancários

Totais

Meios financeiros líquidos constantes do 

balanço

Caixa

 

Relativamente aos depositos bancários, o valor de Euro 116 milhares e a totalidade dos depósitos a prazo 

encontram-se depositados em instituições bancárias angolanas, e não são considerados imediatamente 

mobilizáveis, pelo facto da sua disponibilidade se encontrar condicionada à autorização de transferência 

para Portugal.  

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 2011 e 31 

de dezembro de 2010, foram as seguintes: 

Descrição
Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Conselho de 

Administraçao

Assembleia 

Geral

Vencimentos 189.165,80 0,00 236.765,13 0,00

Subsidio de Férias 490,00 0,00 18.992,12 0,00

Subsidio de Natal 15.294,37 0,00 18.992,12 0,00

Senhas de Presença 0,00 949,08 0,00 1.329,08

Total 204.950,17 949,08 274.749,37 1.329,08

31-12-11 31-12-10

 

Os órgãos sociais das empresas subsidiárias, representantes da SIMAB, não auferem diretamente 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.  
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A SIMAB aplicou a redução remuneratória decorrente da aplicação da Lei nº 12-A/2010 de 30 junho, da 

Lei 55-A/2010 de 31 de dezembro de 2010 e da Lei nº 64-B/2011 de 30 de dezembro, que determinou a 

suspensão do subsídio de férias a pagar em 2012 e a reconhecer em 2011. 

 

7.2. Transações entre partes relacionadas 

Para a SIMAB as partes relacionadas respeitam ao Estado Português, outros acionistas de empresas 

participadas pela SIMAB e a Associação 5 ao Dia. Os termos ou condições praticados entre as empresas do 

Grupo e as partes relacionadas são substancialmente idênticos aos que normalmente são contratados, 

aceites e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis. 

 

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Contas a 

pagar 

correntes (*)

Vendas de 

ativos fixos

Serviços 

prestados

Contas a 

receber 

correntes (*)

Associação 5 ao Dia 0,00 4.500,00 0,00 0,00 120,00 0,00

Câmara Municipal de Évora 0,00 14.687,04 6.171,69 0,00 20.283,00 0,00

Câmara Municipal de Faro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

Câmara Municipal de Loures 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total 0,00 19.187,04 6.171,69 0,00 20.403,00 1,00

(*) Valores com IVA incluído

31-Dez-11

 

Descrição
Compras 

ativos fixos

Serviços 

obtidos

Contas a 

pagar 

correntes (*)

Vendas de 

ativos 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

(*) Valores com IVA incluído

31-Dez-10
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8. HONORARIOS DOS REVISORES OFICIAIS DE CONTAS 

Os honorários faturados pelo Revisor Oficial de Contas (ROC), em 31 de dezembro de 2011 e 31 de 

dezembro de 2010, são detalhados conforme se segue: 

SIMAB, SA 10.011,60 11.124,00

MARL, SA 19.350,00 21.500,04

MARF, SA 4.320,00 5.700,00

MARB, SA 5.940,00 6.600,00

MARE, SA 4.860,00 5.400,00

Total 44.481,60 50.324,04

Honorários faturados pelos revisores 

ofic iais de contas por soc iedade
31-12-2011 31-12-2010

 

Os honorários do ROC apresentaram uma redução decorrente da aplicação do artº. 22 da Lei 55-A/2010 

de 31 de dezembro de 2010. 

9. ATIVOS INTANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento ocorrido 

na quantia escriturada dos ativos intangíveis, bem como nas respetivas amortizações acumuladas e 

perdas por imparidade, foi o seguinte: 

Projetos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros Ativos 

Intangíveis

Ativos 

Intangíveis em 

Curso

Total

Saldo inicial 524.937,66 470.285,52 1.541.011,84 1.408.025,51 352.786,44 4.297.046,97

Aquisições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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 523.386,95 466.962,24 470.920,02 532.959,13 0,00 1.994.228,34

Ajustamentos de conversão 0,00

Amortizações do exercício 570,82 2.332,56 87.961,18 0,00 20.482,85 111.347,41

Alienações e abates 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Saldo Final 523.957,77 469.294,80 558.881,20 532.959,13 20.482,85 2.105.575,75

979,89 990,72 982.130,64 875.066,38 332.303,59 2.191.471,22

Rubricas

Ativos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

Ativos Liquidos

31-Dez-11
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Projetos de 

Desenvolv.

Programas de 

Computador

Propriedade 

Industrial

Outros Ativos 

Intangíveis

Ativos 

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 (1.603.343,51) (1.603.343,51)

Aquisições 0,00 1.441,89 0,00 0,00 0,00 1.441,89

Transferências 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

0,00

Saldo inicial 522.786,83 460.271,77 497.939,95 512.454,93 0,00 1.993.453,48

Ajustamentos de conversão (115.854,93) (115.854,93)

Amortizações do exercício 600,12 6.690,47 88.835,00 20.504,20 0,00 116.629,79

Transferências 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 2.302.818,63Ativos Liquidos

Rubricas

Ativos

Amortizações acumuladas e perdas 

de imparidade

31-Dez-10

 

Relativamente ao exercício de 2011, as amortizações do período, no montante de Euro 111.347,41 (Euro 

116.629,79 em 2010), foram registadas na rubrica “Gastos de depreciação e amortização”. 

10. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, o movimento ocorrido 

na quantia escriturada dos ativos fixos tangíveis, bem como nas respetivas 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 ativos 

fixos 

tangíveis

Ativos fixos 

tangíveis em 

curso

Total

Saldo inicial 30.985.359,16 212.967.651,15 1.287.528,40 236.031,94 2.151.035,71 3.618.766,78 1.842.122,64 253.088.495,78

Aquisições 0,00 419.339,56 26.570,00 0,00 29.122,90 41.403,51 192.220,79 708.656,76

Transferencias 0,00 1.578.577,58 4.649,00 0,00 0,00 1.248,00 (1.584.474,58) 0,00

Reclassificação p/ Ativos não 
correntes detidos para venda

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienações e abates 0,00 (440.767,45) 0,00 (14.041,84) (1.434,64) (4.387,07) 0,00 (460.631,00)

Saldo  F inal 30.985.359,16 214.524.800,84 1.318.747,40 221.990,10 2.178.723,97 3.657.031,22 449.868,85 253.336.521,54

Saldo inicial 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

Amortizações do  exercício 0,00 4.932.594,02 46.681,47 5.927,28 41.573,87 117.526,93 0,00 5.144.303,57

Alienações e abates 0,00 (434.777,92) 0,00 (14.041,84) (1.434,64) (4.387,07) 0,00 (454.641,47)

Saldo  F inal 0 ,00 58.518.519,44 1.079.394,87 217.840,26 2.117.363,03 1.405.699,71 0,00 63.338.817,31

30.985.359,16 156.006.281,40 239.352,53 4.149,84 61.360,94 2.251.331,51 449.868,85 189.997.704,23

31-Dez-11

Rubricas

A tivo s

A mo rt izaçõ es 

acumuladas e  perdas de 

imparidade

A t ivo s Liquido s  



 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2011 

   III.48 

 

Relatório e Contas 2011 

III Demonstrações 
 Financeiras e 

Notas 

Terrenos e 

recursos 

Edific ios e outras 

construç .
Equip. basico

Equipamento 

de transporte

Equip. 

administ.

Outros ativos 

fixos 

Ativos fixos 

tangíveis em 
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

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

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 1.842.122,64 194.442.380,23A t ivo s Liquido s

Rubricas

A tivo s

31-Dez-10

A mo rt izaçõ es 

acumuladas e  perdas de 

imparidade

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2011, os movimentos mais relevantes ocorridos nas 

rubricas dos Ativos Fixos Tangíveis foram os seguintes: 

O valor dos aumentos apresentado na rubrica de “Edifícios e outras construções”: 

� Na MARL, SA registou-se o aumento no valor Euro 1.694.883 resultante de: 

(i) Transferência da rubrica de ativos fixos tangíveis em curso no valor de Euro 1.543.562 na 

sequência da conclusão de diversas obras: repavimentação do pavilhão do pescado (Euro 

884.844); cais topo sul do pavilhão do pescado (Euro 465.403); envolvente do edifício dos 

CTTExpresso (Euro 214.294); alteração/adaptação do topo norte do pavilhão das flores 

(Euro 19.022); 

(ii) Aquisição de novos bens no valor de Euro 418.790 que se referem em grande parte a : 

aquisição de equipamento de correção do fator de potência de energia elétrica em todos 

os pavilhões (Euro 57.648); substituição do isolamento térmico das condutas de água fria 

da rede de AVAC (Euro 21.374); impermeabilização da cobertura do edifício administrativo 

(NAC) (Euro 28.553); pintura da sinalização horizontal em pavimentos betuminosos (Euro 

15.005); sinalização luminosa do pórtico (Euro 19.001); expansão do sistema de 

intercomunicação do pórtico (Euro 9.740); e prorrogação do contrato de telecomunicações 

(Euro 267.469); 

� Na MARL, SA o valor das alienações refere-se à venda de material diverso que se encontrava 

obsoleto, essencialmente equipamento do antigo sistema de cobrança do pórtico. 

� Na MARB,SA registou-se o aumento no valor Euro 35.015 resultante de: 

(i) Obras de verificação e reparação de instalações elétricas - iluminação interior, exterior e 

serviços auxiliarem no valor de Euro 7.415; adaptação da zona de produtores do pavilhão 
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misto que originou a constituição de um módulo (05ET07) para instalação do um novo 

operador no valor de Euro 27.600. 

O valor dos aumentos apresentado na rubrica de “Equipamento básico”: 

� Na MARL,SA o aumento registado nesta rubrica, no valor de Euro 22.500 diz respeito à instalação 

de novas portas rápidas nos pavilhões A01, A04, A05 e A06; 

� Na MARÉ,SA o aumento no valor de Euro 4.070 refere-se à aquisição de bocas de incêndio; 

� Na MARF,SA o aumento no valor de Euro 4.649 refere-se à aquisição de um sistema de deteção de 

incêndio. 

O valor apresentado na rubrica de “Equipamento de transporte” é apurado na SIMAB e referente à 

alienação de uma viatura. 

O valor dos aumentos apresentado na rubrica de “Equipamento administrativo”: 

� Na MARL, SA o aumento registado nesta rubrica no valor de Euro 29.123 diz respeito 

essencialmente à atualização do sistema de Gestão Técnica Centralizada (Euro 27.396); 

O valor dos aumentos apresentado na rubrica de “Outros ativos tangíveis”: 

� Na MARL, SA o aumento registado nesta rubrica no valor de Euro 38.080, diz respeito, 

essencialmente à atualização do sistema de Gestão Técnica Centralizada (Euro 33.791); 

� Na MARÉ, SA o aumento registado no valor de Euro 2.350 refere-se à aquisição de um aparelho de 

ar condicionado; 

O valor apresentado na rubrica de “Ativos Fixos Tangíveis em Curso”: 

� Na MARL, SA registou-se um aumento no valor de Euro 144.706 e refere-se, essencialmente a:  

(i) Repavimentação do pavilhão do pescado (Euro 28.029), obra já concluída;  

(ii) Alteração/adaptação do topo norte do pavilhão das flores (Euro 19.022) obra já 

concluída; 

(iii) Obra com o sistema de drenagem no Edifício dos CTT (Euro 95.034). 

� Na MARL, SA o valor de Euro 1.543.562 registado em “Transferências” na rubrica “Ativos Fixos 

Tangíveis em Curso” refere-se à transferência para “Ativos Fixos Tangíveis” devido à conclusão 

das obras já referidas. 
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11. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO  

A SIMAB detém um terreno localizado na Moita, sendo de referir que apesar das diligências que estão a 

ser levadas a cabo com vista à alienação do mesmo, não existe expetativa da sua alienação no prazo de 

um ano, pelo que o mesmo se mantém registado em Propriedades de Investimento. 

12. ATIVOS NÃO CORRENTES DETIDOS PARA VENDA E UNIDADES OPERACIONAIS DESCONTINUADAS 

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010, a SIMAB apresentava ativos não correntes 

classificados como detidos para venda, conforme se detalha: 

31-Dez-11 31-Dez-10

2.099.823,43 2.099.823,43

707.411,35 707.411,35

0,00 2.646.363,26

2.807.234,78 5.453.598,04

Descrição

Terreno MARF

Total

Terreno MARB

Investimentos em subsidiárias

 

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 expetativa da sua concretização até 

31 de dezembro de 2012. O valor de investimentos em subsidiárias corresponde à participação financeira 

que a SIMAB detinha na MAC, SA e que alienou em maio de 2011. 

13. LOCAÇÕES 

Locações financeiras 

Os contratos de locação financeira em vigor nos períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, 

eram os seguintes: 

Contratos de Locação Financeira 31-12-10

Descrição dos Bens Entidade Ativo Bruto Amortizações Ativo Líquido Ativo Líquido

Equipamento Informático e outro:

Equipamento de Comunicação - MARL Contrato PT Prime 1.930.722,77 1.421.591,04 509.131,73 569.080,61

Equipamento Básico

Plataforma Elevatória - MARB
FINICRÉDITO - Inst. Financeira

de Crédito, SA
6.445,00 1.678,39 4.766,61 5.572,23

Empilhador - MARB
FINICRÉDITO - Inst. Financeira

de Crédito, SA
15.175,00 3.951,82 11.223,18 13.120,05

Equipamento de Transporte:

Plataforma Elevatória - MARL Millennium BCP 28.900,00 26.882,41 2.017,59 6.832,35

Total 1.981.242,77 1.454.103,66 527.139,11 594.605,24

31-12-11
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Locações operacionais 

Os contratos de aluguer de viaturas ao serviço do Grupo revestem a natureza de locações operacionais. 

Estes não preveem 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 dívida. 

Os contratos de locação em vigor nos períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, eram os 

seguintes: 

2011 2010

Começo Fim

Viatura "79-FJ-88" VSC-ALUGUER VEICULOS SEM CONDUTOR, LDA50.479 27-Mar-08 26-Set-12 3.815,88 3.751,50 SIMAB

Viatura "67-CV-02" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 1-Fev-07 13-Ago-12 13.437,67 12.426,60 SIMAB
Viatura "03-CR-56" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 12-Jul-12 8.394,71 7.604,76 SIMAB

Viatura "38-CQ-91" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 379 11-Jan-07 11-Jul-12 6.942,86 7.616,82 SIMAB
Viatura "70-CR-73" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 15-Jan-07 10-Abr-11 1.658,92 3.483,36 MARL

Viatura "70-CR-72" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 15-Jan-07 10-Jun-11 1.585,25 3.483,36 MARL
Viatura "70-CR-74" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 15-Jan-07 10-Jun-11 1.982,06 3.483,36 MARL

Viatura "70-CR-75" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 15-Jan-07 10-Jun-11 2.661,47 3.483,36 MARL
Viatura "70-CR-80" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 15-Jan-07 10-Jun-11 2.039,41 3.483,36 MARL

Viatura "03-CR-57" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 1-Jan-10 27-Jun-12 6.919,62 7.152,41 MARL
Viatura "85-CS-28" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 19-Jan-07 28-Jul-12 8.467,18 7.157,42 MARL

Viatura "17-GS-79" VSC -Aluguer de Veículos, Lda 53.648 7-Nov-08 6-Nov-12 4.486,56 4.705,42 MARL
Viatura "50-HB-49" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 12-Jan-09 11-Jan-13 8.515,80 8.359,99 MARL

Viatura "52-LD-75" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 5-Jan-11 4-Jan-15 2.958,83 0,00 MARL
Viatura "87-LR-27" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 1-Jun-11 31-Mai-15 1.367,29 0,00 MARL

Viatura "87-LR-17" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 11-Jul-11 10-Jul-15 1.367,29 0,00 MARL
Viatura "44-LR-24" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 22-Jul-11 21-Jul-15 1.281,83 0,00 MARL

Viatura "44-LR-25" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 22-Jul-11 21-Jul-15 1.281,82 0,00 MARL
Viatura "15-LV-23" Lease Plan Portugal, Lda 6.713 12-Ago-11 11-Ago-15 1.164,09 0,00 MARL
Viatura "08-CG-32" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 7.707 27-Out-06 27-Abr-11 2.723,11 7.922,53 MARF
Viatura "69-LO-39" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 1.469.169 27-Abr-11 30-Abr-15 3.013,84 0,00 MARF
Viatura "81-LE-78" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 8.399 11-Jan-11 10-Jan-15 4.116,14 0,00 MARB
Viatura "20-CS-97" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 8.400 12-Jan-07 12-Jul-11 3.238,53 7.573,46 MARB
Viatura "30-DV-95" LEASEPLAN PORTUGAL, LDA 9.630 6-Jul-07 29-Jun-12 6.799,92 7.729,17 MARE

100.220,08 99.416,88

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 Empresa

Total

Pagamentos 

mínimos das 

locações

Pagamentos 

mínimos das 

locações

 

Os contratos de locação operacional das viaturas “03-CR-56” e “79-FJ-88” pertencem à empresa-mãe 

(SIMAB, SA), no entanto, como a sua utilização é partilhada pela MARL, SA, o seu gasto também é 

partilhado. 
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Contratos de Locação Operac ional

Futuros pagamentos mínimos das 

locações operacionais não 

canceláveis

31-Dez-11 31-Dez-10

Venc íveis até 1 ano 68.626,33 75.715,69

Venc íveis entre 1 e 5 anos 68.999,02 36.456,93

Venc íveis a mais de 5 anos 0,00 0,00

Total 137.625,35 112.172,62
 

14. SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO 

Em 31 de dezembro de 2011 a MARL apresenta o valor de Euro 10.576 na rubrica de subsídios à 

exploração referente ao valor financiado pelo Fundo Social europeu e pelo estado Português, no âmbito 

do POPH – Programa Operacional de Potencial Humano, relativo a ações de formação ministradas a 

colaboradores da empresa. 

15. IMPARIDADE DE ATIVOS 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, a SIMAB reconheceu perdas por 

imparidade e reversões conforme se apresenta seguidamente:  

Ativos fixos 

tangíveis

Investimentos 

financeiros

Ativos 

intangíveis
Clientes

Outros 

devedores
Totais

Aumentos 120.327,57 120.327,57

Reversões (20.807,68) (20.807,68)

Totais 0,00 0,00 0,00 99.519,89 0,00 99.519,89

Aumentos 0,00 83.052,98 83.052,98

Reversões (35.607,71) (36.067,21) (71.674,92)

Totais 0,00 (35.607,71) 0,00 46.985,77 0,00 11.378,06

Perdas por imparidade 

reconhec idas nos resultados

31-Dez-11

Perdas por imparidade 

reconhec idas nos resultados
2011

2010

Quantias das perdas por imparidade e respectivas 

reversões reconhecidas durante o período

 

Os aumentos registados na rubrica de dívidas de clientes no exercício de 2011 são apurados na MARÉ no 

valor de Euro 61.827 e na MARL no valor de Euro 58.501. 

As reversões de dívidas a receber no exercício foram apuradas na MARÉ, no valor de Euro 12.169 e na 

MARF no valor de Euro 8.638. 

As reversões de investimentos financeiros registadas em 2010, resultam da reversão da perda por 

imparidade criada para a participação financeira na MAC, SA. 
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16. PROVISÕES, PASSIVOS CONTINGENTES E ATIVOS CONTINGENTES 

16.1. Provisões 

A SIMAB fez uma revisão cuidadosa da situação respeitante a compromissos, obrigações presentes, 

prováveis ou contingentes, ações judiciais, reclamações ou casos litigiosos. Com base nessa revisão e a 

partir de uma cuidada análise de risco, suportada pelo entendimento dos advogados das empresas do 

Grupo, o Conselho de Administração considera que o montante refletido na rubrica “Provisões”, que em 

31 de dezembro de 2011 ascende a Euro 33.343,74, apurado exclusivamente na MARL, SA, é adequado 

para fazer face aos riscos identificados. 

A evolução das provisões é detalhada conforme segue: 

Provisões para Riscos e Encargos
Saldo em          

01-01-2011
Aumentos Reduções Utilizações

Saldo Final em 

31-12-2011

Processos Judiciais em curso 33.343,74 0,00 0,00 0,00 33.343,74

Total 33.343,74 0,00 0,00 0,00 33.343,74

31-Dez-11

 

Provisões para Riscos e Encargos
Saldo em          

01-01-2010
Aumentos Reduções Utilizações

Saldo Final em 

31-12-2010

Processos Judiciais em curso 33.343,74 0,00 0,00 0,00 33.343,74

Total 33.343,74 0,00 0,00 0,00 33.343,74

31-Dez-10

 

Ações em Contencioso 

� Na MARL, conforme elementos abaixo discriminados, o montante das ações interpostas contra 

esta sociedade, por parte de operadores e outras entidades, ascende a cerca de Euro 

9.709.131,25. Relativamente à ação declarativa da Categoria, que assume maior expressão em 

termos de valor, a MARL, SA considera totalmente desajustado e desproporcionado o pedido 

efetuado, porquanto o que estará, eventualmente, em discussão é a devolução de sinal pago pela 

Categoria, Lda, no montante de Euro 11.671,78, o que a considerar-se o incumprimento da MARL, 

SA poderia dar origem à sua devolução acrescida dos juros à taxa legal. Nem sequer poderia 

considerar a devolução do sinal em dobro, uma vez que não se discutem questões de direito de 

propriedade para habitação.  

Relativamente à ação declarativa da Teoflor, a MARL, SA considera a ação interposta e o pedido 

indemnizatório desprovidos de fundamento, sendo que o que, eventualmente poderá constituir 

risco para a MARL poderá estar na devolução de montantes pagos pela Teoflor, SA, no valor de 

Euro 21.182,40. 
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Identificação Objeto Réu Valores Inic iais Reconvenção autor Valores Inic iais Reconvenção

Categoria Ação declarativa X 7.811.951,00 X 14.964,00

Azeol Ação declarativa X 107.541,00 X 6.317,00

Frigoservice Ação declarativa X 29.767,90 X 6.487,52

Rui Costa Sousa & Irmão, S.A. Ação declarativa 94.892,31 X 12.879,25

M endes & Santos A lves Lda. Ação declarativa X 7.531,19

Teoflo r, Lda Ação declarativa X 1.959.102,52 21.182,40

Gingeira Frutas, Lda Ação declarativa X 75.111,00 18.149,61

Helena M aria Cruz Dias Processo  Executivo X 3.226,94

Emisa S.A. Processo  Executivo X 69.766,93

Euro  - A lpínia Lda. Processo  Executivo  X 2.710,00 X 12.780,42

Cravo e Figueiredo , Lda Ação declarativa X 6.526,00

Ricardo  Jorge M arques Constantino Processo  Executivo X 3.056,16

ADD4YOU Processo  Executivo X 22.893,45

M aria dos Anjos Vidal Processo  Executivo X 2.243,46

A Box da Ana, Lda Ação declarativa X 12.496,27

Largopesca, S.A. Ação declarativa 6.279,70

Agropeixa, Lda Processo  Executivo X 5.556,29

Star, Lda Ação declarativa X 3.131,89

Star II, Lda Processo  Executivo X 5.751,11

Liberty seguros Ação de processo X 19.247,11 250,00

(1) Subto tal (pro cesso s co mo  réu) 9.822.778,53

(2)  Subto ta l (pro cesso s co mo  auto r) 283.216,98

(3)  Subto ta l ( reco nvençõ es co mo  réu) 202.683,31

(4)  Subto ta l ( reco nvençõ es co mo  auto r) 33.113,61

T OT A L (1) - (2 )+(3) - (4 ) 9.709.131,25  

� Na MARB, foi instaurada em dezembro de 2008 uma Ação Administrativa Especial contra o Gestor 

do Programa Operacional da Região Norte (POR-Norte), o Ministério de Economia e Inovação e o 

Ministério do Ambiente e Ordenamento do Território, para a anulação ou a declaração de 

nulidade da decisão do gestor do POR-Norte e do coordenador setorial da DRE-Norte do pedido de 

reembolso de subvenções pagas no valor de Euro 1.015.370,19 e relativas ao projeto de 

construção do MARN (atual MARB). Esta ação está pendente de decisão. 

Em janeiro de 2009, foi instaurado um processo de execução fiscal à MARB, S.A. pelo valor de 

Euro 1.058.577,67, por não cumprimento do reembolso acima referido. A MARB, S.A. deduziu 

oposição a esta execução fiscal. Foi ainda requerido a prestação de garantia para suspensão 

daquele processo, a qual terá de ser no valor de Euro 1.355.914,22, valor já fixado pela 

administração fiscal, tendo sido aceite por esta a prestação de garantia por terceiros, 

concretamente pela SIMAB, S.A. sob a forma de penhor de parte das ações que esta detém na 

MARB, S.A. No entanto, a Administração Fiscal entendeu que o valor das ações oferecidas é de 

Euro 739.629,54 (483.418 ações x Euro 1,52) e não de Euro 1.748.496,00, como pretendia a 

MARB, S.A., considerando-o insuficiente face à garantia a prestar (Euro 1.355.914,22). A MARB, 
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S.A. deduziu reclamação sobre este despacho. Em 1 de fevereiro de 2011, foi recebida do Serviço 

de Finanças de Braga a nova avaliação das ações, a qual veio fixar o seu valor unitário em Euro 

1,80. Deste despacho foi novamente deduzida reclamação, enviada para o Tribunal 

Administrativo e Fiscal (TAF) de Braga em 11 de fevereiro de 2011. À data de 31 de dezembro de 

2011, o processo mantém-se pendente de decisão, tendo em 24 de janeiro de 2012, o TAF de 

Braga informado a MARB, SA que o processo em causa seria reencaminhado para o TAF do Porto, 

por se tratar de um processo de valor superior a Euro 1.000.000. À data de elaboração deste 

anexo foi já recebida uma notificação para inquisição de testemunhas no próximo mês de maio. 

� Na SIMAB foi decorre um litígio judicial contra a MACB – Mercado Abastecedor da Cova da Beira, 

SA, sendo o valor da ação de Euro 57.552 e existindo um pedido reconvencional de Euro 230.355. 

Relativamente a este processo aguarda-se a realização de julgamento. É convicção da 

administração que a decisão judicial seja favorável à SIMAB.  

� Na MARÉ, a ação Declarativa de condenação intentada em 27.12.2010, com vista à condenação 

da Sobral, Lda nas quantias de 5.057 euros, a título de taxas de utilização em dívida e de 857 

euros a título de indemnização mensal pela ocupação do espaço e condenação da Ré na 

restituição à Autora do espaço e reconhecimento do direito de propriedade. A referida ação foi 

totalmente procedente, tendo a Sobral Lda., sido condenada por sentença, proferida em 16 de 

setembro de 2011, no seguinte:  

a) Reconhecimento do direito de propriedade da autora Maré relativamente ao espaço com o 

número G4/G16 no Mercado Abastecedor de Évora;  

b) Resolução do contrato celebrado entre a aurora MARÉ e a Ré Sobral; 

c) Condenação da Ré no pagamento de 13.467 euros referente às taxas de utilização do espaço 

vencidas desde maio de 2010 e até à data da sentença; 

d) Condenação da Ré a pagar 857 euros mensais a título de indemnização, até efetiva entrega do 

espaço; 

e) Condenação da Ré no pagamento de juros de mora à taxa legal sobre cada uma das prestações 

fixadas a título indemnizatório, desde o vencimento, até integral pagamento. 

Entretanto, foi conhecida a insolvência da Sobral, Lda., tendo sido reconhecido, pelo Administrador da 

Insolvência, o crédito da MARÉ S.A., no montante total de 83.526 euros, sendo 30.015 referentes à 

reclamação de créditos apresentada e 53.511 euros resultante do contrato de mútuo no qual a Maré S.A. 

interveio na qualidade de Fiadora. Foi, este último classificado como crédito sob condição suspensiva, de 

modo que terá de se provar que as prestações têm sido, e continuarão a ser pagas pela MARÉ.  
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� Na MARF, relativamente ao processo com a Ré Je Ne sais Quoi, a ação de execução para 

recuperação de créditos foi extinta, em 13-04-2011, por inexistência de bens suscetíveis de 

penhora, tendo sido requerida certidão, para fins fiscais, nomeadamente para efeitos de 

recuperação do IVA, a certidão que foi recebida 02 de Junho de 2011. 

 

� Na MARB, no processo com a Catedral do Mar, a sociedade foi declarada insolvente por sentença 

de 04-05-2011 e o crédito da MARB reconhecido no valor de 1.901 euros. Sendo um crédito 

comum, será rateado com os restantes créditos comuns, após satisfação dos preferenciais.  

Compromissos 

� Em 31 de dezembro de 2011 a SIMAB apresenta compromissos financeiros (cartas conforto) 

perante: (i) o Banco Millenium bcp relativamente à participada MARÉ, SA no valor de Euro 

1.000.000. ; (ii) o Banco Europeu de Investimento, relativamente às participadas MARF, SA e 

MARB, SA, cujos montantes em dívida, à data de 31 de dezembro de 2011, ascendem a Euro 

9.500.000 e Euro 3.166.667, respetivamente. 

� No âmbito do financiamento que a participada MARL, SA detém junto do Banco Europeu de 

Investimento (BEI), em 8 de Setembro de 2011, foi assinado Contrato de Fiança entre o BEI e o 

Estado Português, garantindo o serviço da dívida até à maturidade, substituindo-se deste modo à 

banca comercial, em condições bastante menos onerosas para a empresa. Este processo 

desonerou a SIMAB da responsabilidade assumida por esta na data de assinatura do contrato, em 

8 de Outubro de 2001, deixando de vigorar a respetiva side letter. 
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16.2. Passivos Contingentes 

Garantias emitidas a terceiros 

Em 31 de dezembro de 2011, as empresas do Grupo tinham prestado garantias bancárias a terceiros, 

como segue: 

Entidade Benefic iária Entidade Emissora Data de Emissão Valores Empresa 

REPSOL BES 10-03-2010 6.925,00 SIMAB

CMFigueira da Foz Millennium bcp 09-06-2012 5.000,00 SIMAB

Repsol, Lda CGD, S.A. 13-10-2000 7.980,77 MARL

EDP, S.A. CGD, S.A. 23-07-2003 142.084,33 MARL

EDP, S.A. BTA, S.A. 26-12-2000 1.049,72 MARL

BCP - Descoberto Autorizado
Livrança subscrita 

pela MARE, SA
27-10-2009 1.000.000,00 MARE

CEMG
MARE, SA no âmbito de 

avales a clientes  
 - 127.080,00 MARE

BES - Empréstimo MLP
Livrança subscrita

pela MARF, S.A.
 - 

1.500.000,00
MARF

BES - Curto Prazo
Livrança subscrita

pela MARF, S.A.
 - 

1.742.250,00
MARF

BES - Conta Caucionada
Livrança subscrita

pela MARF, S.A.
 - 

1.400.000,00
MARF

BES - Conta Caucionada
Livrança subscrita

pela MARF, S.A.
 - 

300.000,00
MARF

BES - Conta Caucionada
Livrança subscrita

pela MARF, S.A.
 - 

600.000,00
MARF

Garantias Bancárias Prestadas 

 

No âmbito de prestação de garantias a terceiros a MARÉ e a MARL foram avalistas no âmbito de contratos 

de financiamento, celebrados entre operadores do mercado e várias entidades bancárias para 

financiamento da taxa de acesso.  

 

 

 

 

 



 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2011 

   III.58 

 

Relatório e Contas 2011 

III Demonstrações 
 Financeiras e 

Notas 

16.3. Ativos Contingentes 

Entidade(s) Prestadora(s) Objeto Valor Empresa

Bargosa, S.A. Cauções contratuais 9.976,00 MARL

CEMG Cauções contratuais 24.353,81 MARL

Doca Marinha, Lda Cauções contratuais 1.845,55 MARL

Espada Pescas Unipessoal Cauções contratuais 3.566,64 MARL

Eurotejo, Lda Cauções contratuais 13.575,46 MARL

Figueira, Lda Cauções contratuais 36.134,00 MARL

Recheio, S.A. Cauções contratuais 72.306,00 MARL

Repsol, Lda Cauções contratuais 14.963,94 MARL

Torrestir, S.A. Cauções contratuais 15.400,00 MARL

Armando Cunha, Lda Remodelação da área envolvente do edifício dos CTT Expresso 8.663,81 MARL

CHARON, Lda Contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância 57.734,00 MARL

Dalkia, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Interior 57.769,03 MARL

Disgelo, Lda Caução p/exploração Unidade Produção de Gelo e C. Frigorificas 19.000,00 MARL

Edivisa, S.A. Execução de Obras de Melhoramento do Pavilhão do Pescado 75.222,19 MARL

Electrolimpa Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Interior 100.000,00 MARL

Electrolimpa Sul, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza Interior 24.216,00 MARL

Hidurbe, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza 100.000,00 MARL  

 



 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2011 

   III.59 

 

Relatório e Contas 2011 

III Demonstrações 
 Financeiras e 

Notas 

Entidade(s) Prestadora(s) Objeto Valor Empresa

JCDecaux, S.A. Contrato de Prestação de Serviços de Mobiliário Urbano 59.324,52 MARL

MARL Energia, Lda Concurso para instalação da Central Fotovoltaica 2.500.000,00 MARL

MARL Energia, Lda Contrato utilização espaço para Central Fotovoltaica 500.000,00 MARL

Planirest, Lda Caução p/Instalação Arquivo Documental - NAC 45.982,59 MARL

Planirest, Lda Execução de Obras de Melhoramento do Pavilhão do Pescado 15.926,58 MARL

Precore, Lda Execução de obras na cobertura do edifício dos CTT Expresso 824,65 MARL

Proman, Lda Serviços fiscalização cobertura do edifício dos CTT Expresso 1.125,00 MARL

PT Comunicações Concep. Const. Expl. e Manut. Redes de Telec. e dos Sist. Inform. 149.639,37 MARL

Ramos Catarino, Lda Empreitada de reabilitação da cobertura do edifício CTT Expresso 15.200,00 MARL

Resopre, Lda Contrato de Prest. de Serv. de Remod. e Instal. do Sist. Inform. Pórtico 15.370,31 MARL

Strong, S.A. Prestação de Serviços de Prevenção e Vigilância 15.000,00 MARL

TRAFIURBE, S.A. Execução de Obras de Pintura Sinaliz.Horiz.Pavimentos Betuminosos 750,25 MARL

Hidurbe Aquisição de Serviços de Limpeza e Remoção de Resíduos Sólidos 12.510,00 MARF

JFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 3ª. Fase - Pavilhão 

do Mercado 

210.350,18 MARF

SOCIJFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 3ª. Fase - Pavilhão 

do Mercado 

210.350,18 MARF

SOCIJFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 3ª. Fase - Pavilhão 

do Mercado - 1º. ADICIONAL

12.646,22 MARF

JFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 4ª. Fase - 

Entreposto E3 

148.692,96 MARF

JFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 3ª. Fase - PAVILHÃO 

DO MERCADO - 3º. E 4º. ADICIONAIS 

36.653,63 MARF

JFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 4ª. Fase - 

Entreposto E3 (reforço caução 5%)

148.692,96 MARF

SOCIJFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 3ª. Fase - Pavilhão 

do Mercado - 2º. ADICIONAL

6.197,30 MARF

JFS Construção do Mercado Abastecedor de Faro - 4ª. Fase - 

Entreposto E3

6.792,21 MARF

JFS 2º. Adicional ao contrato de empreitada - 4ª. Fase - Entreposto E3 24.016,87 MARF

Rolear Acabamentos no Módulo E2.3 do Entreposto E2 3.344,53 MARF

Rolear Acabamentos no Módulo E2.3 do Entreposto E2 3.344,53 MARF

Rolear Empreitada de Acabamentos do Módulo E2.3 do Entreposto E2 1.176,72 MARF

Strong Prestação de Serviços de Segurança e Vigilância 28.561,83 MARF

Electrolimpa, Sul, S.A.
Aquisição de Serviços de Limpeza Interior dos Escritórios, Pavilhão 

do Mercado e Portaria
1.947,00 MARF

Construções Europa Ar Lindo, S.A.Contrato Empreitada para Instalação dos CTT Expresso no MARB 16.991,03 MARB

Construções Europa Ar Lindo, S.A.Contrato Empreitada para verificação e reparação de águas pluviais no edificio do MARB723,01 MARB

Vadeca Serviços - Limpeza Industrial, SAContrato de Serviços de Limpeza e Remoção de resíduos sólidos no MARB 4.734,00 MARB

Vadeca Serviços - Limpeza Industrial, SAContrato de Serviços de Limpeza e Remoção de resíduos sólidos no MARB 4.735,00 MARB

Bloco
10% valor de empreitada de reforço e isolamento da

cobertura do Pavilhão do mercado
4.795,40 MARE

Bloco
10% valor de empreitada de reforço e isolamento da

cobertura do Pavilhão do mercado (trabalhos a mais)
998,20 MARE

José Quintino
Arranjos Exteriores na Envolvência do Armazém (Chronopost)

6.846,72 MARE

JFS Execução de Alterações de Armazém (Chronopost) 18.351,61 MARE

JFS
2º Adicional ao contrato de Execução de Alterações de

Armazém (Chronopost)
1.923,30 MARE

Caetano Coatings Reparação de Pavimentos no Pavilhão do Mercado 594,13 MARE

Recuperévora
Demolição e Remoção de Painés Pré-fabricados no

Entreposto G14
894,95 MARE

Sotécnica Execução de Infra-estruturas Eléctricas, Telecomunicações

e Detecção de Incêndio no Entreposto G14

533,60 MARE

PSG
Garantia de cumprimento integral das obrigações que a

empresa de segurança PSG assumiu contratualmente
2.400,00 MARE

Total 4.873.667,77  

 



 

 

Notas às Demonstrações Financeiras Consolidadas para o período findo em 31 de dezembro de 2011 

   III.60 

 

Relatório e Contas 2011 

III Demonstrações 
 Financeiras e 

Notas 

17. SUBSÍDIOS DO GOVERNO 

Em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, 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 15.214.108,63 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARB 0,00 188.960,76 4.590.767,09 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARE 0,00 90.948,36 2.722.463,08 0,00 0,00

PROMAB/POE - MARF 0,00 203.229,70 5.774.319,29 0,00 0,00

0,00 878.310,82 28.301.658,09 0,00 0,00

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com ativos

Total

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração 

dos resultados e no balanço

31-Dez-11

Demonstração dos resultados Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas em 

outros 

rendimentos e 

ganhos

Reconhecidas 

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 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 0,00Total

Não 

reembolsáveis

Subsídios 

relac ionados 

com ativos

Quantias dos subsídios reconhecidas na demonstração 

dos resultados e no balanço

Balanço

Reconhecidas 

como subsídios 

à exploração

Imputadas em 

outros 

rendimentos e 

ganhos

Reconhecidas 

no capital 

próprio

(Outras 
variações no 

capital próprio)

Reconhecidas no passivo

31-Dez-10

Demonstração dos resultados

 

Os valores são reconhecidos como rédito, à medida que os bens subsidiados vão sendo 

depreciados/amortizados. 

18. IMPOSTOS SOBRE O RENDIMENTO 

As empresas do Grupo encontram-se sujeitas a impostos sobre os lucros em sede de Imposto sobre o 

Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC). 

De acordo com a legislação em vigor, o Grupo utiliza uma taxa de 25% para o cálculo dos impostos 

diferidos. 
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O detalhe dos ativos e passivos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010, de acordo com 

as diferenças temporárias que os geraram, foi como segue: 

Descrição 31-12-2011 31-12-2010 31-12-2011 31-12-2010

Amortizações n/aceites fiscalmente 33.433,67 0,00 0,00 0,00

Prejuizos fiscais 272.757,45 405.127,94 0,00 0,00

Justo valor de instrumentos financeiros de 

cobertura de caixa
612.932,27 1.003.560,28 0,00 0,00

Subsídios para ativos depreciáveis - PROMAB 0,00 0,00 7.303.625,76 7.529.131,22

Total 919.123,39 1.408.688,22 7.303.625,76 7.529.131,22

Ativos por impostos diferidos Passivos por impostos diferidos

 

Os movimentos ocorridos nos ativos e passivos por impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2011 e 2010, foi como segue: 

Ativos por 

impostos diferidos

Passivos por 

impostos diferidos

1.408.688,22 (7.529.131,22)

            0,00

Amortizações n/aceites fiscalmente 33.433,67 0,00

Prejuizos fiscais (132.370,49) 0,00

Justo  valo r de instrumentos financeiros de cobertura de caixa (75.276,45) 0,00

Subsídios para ativos não depreciáveis - PROM AB 0,00 0,00

Subsídios para ativos depreciáveis - PROM AB (315.351,56) 225.505,46

919.123,39 (7 .303.625,76)Saldo final

Descrição

Saldo em 1 de Janeiro de 2011

M ovimentos do  exercício

31-12-2011

 

Ativos por 

impostos diferidos

Passivos por 

impostos diferidos

1.365.055,58 (6.529.239,59)

0,00 0,00

Prejuizos fiscais 405.127,94 0,00

Justo  valo r de instrumentos financeiros de cobertura de caixa (361.495,30) 0,00

Subsídios para ativos não depreciáveis - PROM AB 0,00 319.797,60

Subsídios para ativos depreciáveis - PROM AB 0,00 (1.319.689,23)

1.408.688,22 (7 .529.131,22)

31-12-2010

Saldo  f ina l

Descrição

Saldo em 1 de Janeiro de 2010

M ovimentos do  exercício

 

As empresas do Grupo são tributadas individualmente em sede de Imposto Sobre o Rendimento de 

Pessoas Coletivas (IRC) não sendo abrangidas pelo regime especial de tributação de grupos de 

sociedades. 

A linha de imposto na demonstração dos resultados consolidada do exercício teve um impacto positivo de 

Euro 351.300,68 nos resultados do exercício, que compara com o valor negativo de Euro 192.175 no 

período homólogo, explicado por: (i) anulação de impostos diferidos ativos, relacionado com a 
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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 ativos relativos a prejuízos fiscais 

reportáveis, em virtude de uma alteração de estimativas relativamente à obtenção de lucros nos 

próximos anos. 

Os ativos por impostos diferidos são reconhecidos unicamente quando existem expetativas 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 ativos 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 2011 existiam prejuízos fiscais reportáveis no montante de, aproximadamente, 

Euro 8.132.403,88. Numa ótica de prudência, e atentos à atual conjuntura macroeconómica adversa, 

apenas foram registados ativos por impostos diferidos na MARL, SA e apenas os correspondentes a 

prejuízos fiscais que se espera reverter, no montante de Euro 1.620.511,80, aos quais correspondem Euro 

405.127,95, de ativos por impostos diferidos.  

Não são efetuadas compensações entre impostos diferidos ativos e passivos. 
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Ano a que respeita o 

prejuízo
Soc iedade

Prejuízo fiscal 

dec larado

Ano limite para 

dedução

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

SIMAB, SA 364.702,56

MARL, SA 0,00

MARB, SA 131.630,91

MARF, SA 459.905,55

Sub-total 956.239,02

8.132.403,88Total

2010

2009

2008

2014

2015

2014

2006 2012

20132007

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte 

das autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco anos para a Segurança Social) exceto 

quando tenham havido prejuízos fiscais, tenham sido concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso 

inspeções, 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 dos anos de 2008 

a 2011 poderão vir ainda a ser sujeitas a revisão. 

O Conselho de Administração entende que eventuais correções resultantes de revisões/inspeções 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 2011 e 2010. 
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19. Categorias de instrumentos financeiros 

As categorias de ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 

são detalhadas conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Contas a receber de terceiros 3.984.764,13 4.525.133,40

Ativos não correntes detidos para venda 2.807.234,78 5.453.598,04

Caixa e equivalentes 1.388.902,23 1.166.273,06

8.180.901,14 11.145.004,50

Descrição

Ativos Financeiros

Total
 

31-Dez-11 31-Dez-10

Fornecedores 940.171,04 1.130.127,19

Outras contas a pagar a terceiros 103.720.773,06 111.974.359,28

104.660.944,10 113.104.486,47Total

Descrição

Passivos Financeiros

 

Contas a Receber de curto prazo 

O detalhe da rubrica “Clientes”, registados em ativos correntes, nos anos findos em 31 de dezembro de 

2011 e em 31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Clientes gerais 2.271.657,95 2.415.389,82

Clientes - Partes associadas 0,00 6.936,67

Clientes - Outras partes relacionadas 0,00 11.259,01

Clientes - Cheques pré-datados 0,03 88.542,74

2.271.657,98 2.522.128,24

Clientes cobraça duvidosa 85.000,00 85.000,00

Perdas por imparidade acumuladas (85.000,00) (85.000,00)

0,00 0,00

2.271.657,98 2.522.128,24

Clientes Curto Prazo - Corrente

Subtotal

Subtotal

Total

Descrição

 

Em 31 de dezembro de 2011, é convicção do Conselho de Administração que as perdas por imparidade 

estimadas em contas a receber se encontram adequadamente relevadas nas demonstrações financeiras.  
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A antiguidade do saldo da rubrica “Clientes”, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 31 de 

dezembro de 2010, é detalhada conforme segue: 

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

1.018.143,58 4.849,48 1.013.294,10

0,00 0,00

0 - 30 dias 331.316,86 4.849,48 326.467,38

30 - 90 dias 206.531,14 8.344,87 198.186,27

90 - 180 dias 63.444,00 9.235,70 54.208,30

180 - 360 dias 17.143,13 5.669,31 11.473,82

> 360 dias 1.608.789,90 940.960,27 668.028,11

3.245.368,61 973.909,11 2.271.657,98

Venc ido

Total

Não vencido

31-12-2011

 

 

Quantia bruta
Imparidade 

acumulada
Quantia liquida

1.068.221,26 0,00 1.080.258,77

0,00 0,00 0,00

162.418,90 0,00 162.418,90

98.703,44 13.249,99 85.453,45

73.203,54 20.783,67 52.419,87

119.174,22 17.810,79 101.363,43

1.901.173,29 860.959,47 1.040.213,82

3.422.894,65 912.803,92 2.522.128,24

Não vencido

Venc ido

Total

31-12-2010

0 - 30 dias

30 - 90 dias

90 - 180 dias

180 - 360 dias

> 360 dias

 

Outras contas a receber 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Receber”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de 

dezembro de 2010, é conforme se segue: 
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31-Dez-11 31-Dez-10

49.744,56 38.917,20

0,00 0,00

2.386,46 2.647,85

Juros devedores 1.942,91 50,77

Outros acréscimos de rendimentos 443.456,68 408.558,37

694.739,33 761.142,13

Perdas de Imparidade (91.364,01) (91.364,01)

1.100.905,93 1.119.952,31

Devedores por acréscimos de rendimentos

Devedores diversos

Total

Descrição

Outras contas a receber

Remunerações a pagar

Outras operações com pessoal

Fornecedores

 

Contas a Pagar  

O detalhe da rubrica “Fornecedores”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro 

de 2010, é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Fornecedores gerais 817.310,35 1.009.417,92

Fornecedores - Outras partes relacionadas 122.860,69 120.709,27

940.171,04 1.130.127,19

Fornecedores 

Total

Descrição

 

Outras contas a pagar 

O detalhe da rubrica “Outras Contas a Pagar” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de 

dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

351,85 0,00

1.427.954,02 1.324.014,56

Fornecedores de investimentos 1.127.071,44 1.556.284,48

Fornecedores - faturas em receção e conferência 0,00 117.557,36

Credores por acréscimos de gastos

Juros a Liquidar 420.012,60 429.561,27

Remunerações a Liquidar 161.447,80 292.914,07

Outros Acréscimos de Gastos 1.077.926,58 608.412,26

Ajustes em contratos Swap 2.352.098,21 3.843.209,99

6.566.862,50 8.171.953,99Total

Descrição

Outras Contas a pagar

Outros gastos com pessoal

Credores diversos
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20. POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 

Riscos Financeiros 

A atividade do Grupo está exposta a fatores de risco de carácter financeiro, como sejam, o risco de 

crédito, o risco de liquidez e o risco de taxa de juro associado aos fluxos de caixa decorrentes de 

financiamentos obtidos. A gestão do risco é conduzida pela Direção Financeira com base em princípios 

definidos pela Administração. 

A Direção Financeira identifica, avalia e realiza operações com vista à minimização dos riscos 

financeiros. O Conselho de Administração define os princípios para a gestão do risco como um todo e 

políticas que cobrem áreas específicas, como a utilização de instrumentos financeiros derivados e outros 

instrumentos financeiros não derivados para cobertura do risco de taxa de juro, o aumento ou diminuição 

de linhas de curto prazo e a contratação de operações de médio e longo prazo para cobrir o risco de 

liquidez, entre outras. 

Gestão do Risco de Câmbio 

A SIMAB não tem risco cambial relevante no decurso da sua atividade. 

Gestão do Risco de Crédito 

O risco de crédito está associado ao risco de uma entidade falhar no cumprimento das suas obrigações 

contratuais resultando numa perda financeira para a SIMAB. Este tipo de risco é incorrido pela SIMAB no 

decorrer das suas atividades operacional e financeira. 

Ao nível operacional, o risco de crédito está essencialmente relacionado com os saldos a receber de 

clientes e outros devedores, relacionados com a atividade operacional da empresa. O agravamento das 

condições económicas globais ou adversidades que afetem as economias a uma escala local, nacional ou 

internacional podem originar 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 setores com o objetivo de limitar o crédito 

concedido a clientes, considerando o respetivo 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; 
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� as condições financeiras dos clientes. 

Relativamente ao risco de crédito associado à atividade financeira, a SIMAB detém uma exposição ao 

sector bancário nacional e internacional traduzida pelos depósitos à ordem, aplicações financeiras e 

operações de instrumentos financeiros derivados contratadas. Até à data, a SIMAB não incorreu em 

qualquer imparidade resultante do não cumprimento das obrigações contratuais celebradas com os 

bancos. 

Gestão do Risco de Liquidez 

A SIMAB procura minimizar a probabilidade de incumprimento dos seus compromissos através de uma 

gestão rigorosa e planeada da sua atividade. Como exemplo de uma das medidas para mitigação deste 

risco, a SIMAB tem contratada mas, não totalmente utilizada, uma facilidade de crédito sob a forma de 

descoberto bancário. Uma gestão prudente do risco de liquidez implica a manutenção de um nível 

adequado de caixa e equivalentes de caixa para fazer face às responsabilidades assumidas, mas 

principalmente o acesso a linhas de crédito contratadas com instituições financeiras para fazer face à 

gestão corrente. O total de linhas de crédito de curto prazo negociadas e firmes ascendia, em 31 de 

dezembro de 2011, a Euro 11.712 milhares. Adicionalmente, existem facilidades de crédito contratadas e 

não utilizadas no montante global de Euro 4.203 milhares.  

Gestão do risco de Taxa de Juro 

A SIMAB gere ativamente a sua carteira de dívida utilizando instrumentos financeiros derivados para a 

cobertura de risco de taxa de juro. A SIMAB não tem risco cambial com significado no decurso da sua 

atividade e não tem responsabilidades associadas à dívida em qualquer outra moeda que não o euro. 

Todos os derivados contratados têm, no máximo, a mesma maturidade dos passivos subjacentes. 

As contrapartes nos contratos derivados são instituições financeiras nacionais e internacionais, de rating 

e credibilidade elevadas. A SIMAB utiliza instrumentos financeiros derivados (swaps) para cobrir o risco 

de taxa de juro associado a empréstimos de médio e longo prazo indexados a taxa de juro variável. O 

principal objetivo da gestão de risco de taxa de juro é a proteção relativamente a movimentos de subida 

de taxa de juro, configurando na totalidade operações de cobertura de fluxos de caixa. 

21. CAPITAL 

Em 31 de dezembro de 2011, o capital social da empresa ascendia a Euro 29.145.891,40, representado 

por 5.840.860 ações nominativas, com o valor nominal de Euro 4,99 sendo detido na totalidade pelo 

Estado Português. 
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Durante o exercício de 2011, foi subscrito um aumento de capital na SIMAB pelo acionista no montante 

de Euro 4.000.003,96, integralmente realizado em dinheiro. 

22. RESERVAS, RESULTADOS TRANSITADOS E AJUSTAMENTOS EM ATIVOS FINANCEIROS 

Reservas Legais 

Os valores apresentados nesta rubrica correspondem à aplicação dos resultados, quando aplicável, de um 

mínimo de 10% para constituição ou reintegração da reserva legal até atingir o mínimo exigível e de 

acordo com os estatutos de cada empresa. 

Resultados Transitados 

Nos períodos findos a 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, são apresentados os seguintes 

saldos consolidados nesta rubrica: 

Resultados Transitados 31-Dez-11 31-Dez-10

RL - Aplicação do Resultado Liquido 4.819.222,32 2.801.717,97

Regularizações não frequentes e de 

grande significado
(332.283,98) (51.310,86)

RT - Adoção pela 1ª vez SNC (321.064,87) (321.064,87)

Saldo final 4.165.873,47 2.429.342,24
 

Ajustamentos em Ativos Financeiros 

Esta rubrica reflete os ajustamentos decorrentes da aplicação do método da equivalência patrimonial 

sobre rubricas do capital que não o resultado líquido do período. A sua distribuição só pode ocorrer 

aquando da alienação da empresa participada. 

Outras Variações no Capital Próprio 

Esta rubrica engloba o valor da incorporação dos subsídios relativo ao exercício, os ajustamentos 

decorrentes das variações do justo valor, nas operações de cobertura de risco (Swaps) e respetivos 

impostos diferidos. 

A SIMAB apresenta diferenças de câmbio reconhecidas em capital próprio nos anos findos em 31 de 

dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 no valor de Euro 4.427,66 derivadas da transposição das 

demonstrações financeiras da sucursal em Angola cuja moeda funcional é a AKZ (Kuanza). 
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23. INTERESSES MINORITÁRIOS 

Durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010, 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 e apresentaram os seguintes movimentos: 

Interesses Minoritários 31-Dez-11 31-Dez-10

Saldo inicial 8.637.451,47 9.172.032,37

Resultado do periodo atribuivel a (IM) (115.593,57) 31.011,71

Outros variações no CP atibuiveis a (IM) (668.388,89) (565.592,61)

Saldo Final 8.462.045,73 8.637.451,47
 

24. ADIANTAMENTO DE CLIENTES 

O detalhe da rubrica “Adiantamento de Clientes” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de 

dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Clientes gerais 17.992,87 9.951,88

Adiantamento por conta de vendas 810.810,00 765.810,00

828.802,87 775.761,88

Adiantamentos de c lientes

Total

Descrição

 

25. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS 

O detalhe da rubrica “Estado e outros entes públicos” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 

31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

Impostos a receber

31-Dez-11 31-Dez-10

Imposto sobre o rendimento (IRC) 324.008,04 314.044,97

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) (Notas de Credito

emitidas)
4.496,75 91.685,51

Contribuições para a Segurança Social (Cofre de previdencia) 0,94 0,00

328.505,73 405.730,48

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição
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Impostos a pagar

31-Dez-11 31-Dez-10

Imposto sobre o rendimento (IRC) 174.641,90 91.167,88

Retenção de impostos sobre rendimentos 26.800,74 36.832,62

Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) 367.135,21 285.951,56

Contribuições para a Segurança Social 36.737,00 40.687,12

Imposto Selo 0,00 0,00

605.314,85 454.639,18

Estado e outros entes publicos

Total

Descrição

 

26. DIFERIMENTOS 

O detalhe da rubrica “Diferimentos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2010 e em 31 de dezembro 

de 2010, é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

282.444,49 476.072,37Gastos a reconhecer

Descrição

 

31-Dez-11 31-Dez-10

Taxas Acesso 29.880.446,14 32.916.556,99

Taxa Utilização (PT ) 162.677,67 145.509,88

Outros Rendimentos a reconhecer 19.700,57 13.603,97

30.062.824,38 33.075.670,84

Rendimentos a reconhecer

Total

Descrição

 

27. CLIENTES A M/L PRAZO 

O detalhe da rubrica “Clientes”, registados em ativos correntes, nos anos findos em 31 de dezembro de 

2011 e em 31 de dezembro de 2010, é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Clientes gerais 46.853,09 50.350,93

46.853,09 50.350,93Total

Clientes Longo Prazo - Não Corrente

Descrição

 

28. PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS E OUTROS RENDIMENTOS  

Em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 2010 a rubrica “Vendas e Prestações de serviços” 

apresentava a seguinte composição: 
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31-Dez-11 31-Dez-10

Taxa de utilização 11.488.602,87 11.592.916,57

Assessorias/Consultorias/Proj. técnicos 84.785,00 187.009,85

Outras receitas 2.213.360,65 2.266.798,79

Proveitos diferidos (Taxas de acesso) 2.921.159,72 3.384.238,04

16.707.908,24 17.430.963,25

Prestações de serviço

Total

Descrição

 

As prestações de serviço incluem para além da taxa de utilização e dos rendimentos diferidos da taxa de 

acesso, uma diversidade de outros serviços adicionais, que são reconhecidos no momento em que o 

cliente solicita o serviço.  

 

29. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A rubrica de “Fornecimentos e serviços externos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 

de dezembro de 2010, é detalhada conforme se segue: 
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31-Dez-11 31-Dez-10

Subcontratos 49.949,49 66.438,82

Trabalhos especializados 238.005,66 340.829,35

Publicidade e propaganda 21.006,44 33.117,86

Vigilância e segurança 682.444,99 716.809,45

Honorários 22.054,06 21.278,89

Comissões 17.291,63 17.982,10

Conservação e reparação 656.209,26 698.594,75

Serviços Bancários 11.288,50 10.427,92

Outros 1.325,15 2.780,00

0,00

Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 7.000,51 14.806,97

Livros e documentação técnica 1.227,11 950,09

Material de escritório 15.528,15 22.572,01

Artigos para oferta 788,67 1.390,00

Outros Materiais 1.877,79 3.447,67

0,00

Eletricidade 801.925,60 759.832,35

Combustíveis 63.130,25 53.436,04

Água 471.861,82 325.797,98

24.502,45 31.154,24

0,00

Rendas e alugueres 106.097,99 188.998,10

Comunicação 60.227,76 64.253,68

Seguros 135.659,67 135.301,12

Contencioso e notariado 12.308,47 11.458,38

Despesas de representação 8.668,45 7.829,68

Limpeza, higiene e conforto 1.342.356,41 1.398.324,06

Outros serviços 7.138,69 10.027,10

4.759.874,97 4.937.838,61

Serviços diversos

Total

Serviços especializados

Materiais

Energia e fluidos

Deslocações, estadas e transportes

Descrição

Subcontratos

 

 

30. GASTOS COM O PESSOAL 

A rubrica “Gastos com o pessoal”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro de 

2010, detalha-se da seguinte forma: 
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31-Dez-11 31-Dez-10

Remunerações dos órgãos soc iais 205.899,25 274.749,37

Remunerações do pessoal 1.346.706,70 1.760.317,81

Indemnizações 41.891,15 82.996,88

Encargos sobre remunerações 325.665,86 386.226,06

Seguros de ac identes no trabalho e doenças prof. 11.024,02 12.049,60

Outros gastos com o pessoal 50.057,35 57.841,35

1.981.244,33 2.574.181,07

Gastos com o pessoal

Total

Descrição

 

O número médio de pessoas ao serviço do Grupo durante o ano de 2011 foi de 69 colaboradores, 

considerando 4 membros do Conselho de Administração. 

Entende-se como número médio, o quociente entre o total de trabalhadores ao serviço na última semana 

de cada mês de atividade e o número de meses de atividade. 

31. OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS 

A rubrica “Outros Rendimentos e Ganhos”, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de 

dezembro de 2010, detalha-se da seguinte forma: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Rendimentos suplementares 115.791,88 208.179,81

Recuperação de dívidas a receber 0,00 23.818,70

Rendimentos e ganhos subs., assoc. e empreend. Conj 0,00 230.719,53

Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros 28.866,98 115.341,62

Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros 11.936,22 16.883,65

Outros 981.815,42 922.687,70

1.138.410,50 1.517.631,01

Outros rendimentos e ganhos

Total

Descrição

 

 

O valor apresentado em “Rendimentos Suplementares” refere-se essencialmente aos rendimentos 

decorrentes do contrato celebrado entre a MARL e a PT que contempla comissões sobre trafego de voz 

relativo ao trafego de comunicações de voz e dados.  

O valor evidenciado em “Outros” refere-se ao reconhecimento no exercício dos rendimentos de 

imputação de subsídios para investimentos, concedidos às sociedades, a fundo perdido. 
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32. OUTROS GASTOS E PERDAS 

A decomposição da rubrica de “Outros gastos e perdas” nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 

31 de dezembro de 2010 é conforme se segue: 

31-Dez-11 31-Dez-10

Impostos 443.484,33 583.152,62

Descontos de pronto pagamento concedidos 918,00 1.101,60

Dívidas incobráveis 3.473,88 41,73

Gastos e perdas em subs., assoc. e empreend. Conj 158.893,26 0,00

Gastos e perdas em investimentos não financeiros 5.568,97 0,00

Outros Gastos e perdas 116.790,32 503.459,09

729.128,76 1.087.755,04

Outros gastos e perdas

Total

Descrição

 

O valor da rubrica de “ Impostos” corresponde ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis) devido nos 

exercícios de 2011 e 2010; 

O valor apresentado em “Gastos e Perdas em Subsidiárias”, corresponde à menos valia apurada na 

alienação da participação financeira na MAC, SA. 

O valor apresentado em “Outros gastos e perdas” corresponde a: (i) donativos; (ii) quotizações; e (iii) 

acordo de rescisão realizado com a Lena Ambiente e a MARL, SA. 

33. 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 2011 e em 31 de dezembro de 2010, é conforme se segue: 

Descrição 31-Dez-11 31-Dez-10

Ativos intangíveis 111.347,41 116.629,79

Ativos fixos tangíveis 5.143.868,87 4.985.323,87

Total 5.255.216,28 5.101.953,66
 

34. JUROS E RENDIMENTOS SIMILARES OBTIDOS 

Os juros e rendimentos reconhecidos, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro 

de 2010, são detalhados conforme se segue: 

Descrição 31-Dez-11 31-Dez-10

Juros, dividendos e outros rendimentos 

similares

15.596,34 1.071,63

Total 15.596,34 1.071,63
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Os juros apresentados são obtidos em depósitos a prazo, dos quais cerca de Euro 8.000, apurados na 

SIMAB relativos à conta de depósitos no BPC em Angola. 

35. JUROS E GASTOS SIMILARES SUPORTADOS 

Os juros e gastos similares suportados reconhecidos, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 

de dezembro de 2010, são detalhados conforme se segue: 

Juros e gastos similares 2011 2010

Juros Suportados 

   Financiamentos obtidos 4.795.228,51 4.349.467,14

   Juros de mora e compensatórios 239,89 314,34

   Juros de locação financeira 866,45 995,11

   Outros juros 30,97 18.379,60

Diferenças de câmbio desfavoráveis 56.618,53 1.764,72

Outros gastos e perdas de 

financiamento

523.857,37 514.182,98

Total 5.376.841,72 4.885.103,89  

Os juros de financiamentos obtidos incorporam empréstimos, contas caucionadas, liquidações negativas 

de operações de cobertura de risco de taxas de juro (swaps) e juros de papel comercial.  

36. FINANCIAMENTOS OBTIDOS 

Os saldos dos financiamentos obtidos, nos anos findos em 31 de dezembro de 2011 e em 31 de dezembro 

de 2010, são detalhados conforme se segue: 

31-12-2011 31-12-2010

53.715.234,13 58.695.369,82

Descobertos bancários 0,00 0,00

Locações Financeiras 7.967,31 15.996,93

Outros Financiamentos 0,00 0,00

53.723.201,44 58.711.366,75

17.845.318,55 18.816.291,87

Descobertos bancários 2.346.877,55 2.744.345,61

Locações Financeiras 4.395,30 0,00

Outros Financiamentos 21.800.000,00 22.300.000,00

41.996.591,40 43.860.637,48

95.719.792,84 102.572.004,23Total

Financ iamentos obtidos (passivo não corrente)

Empréstimos bancários

Descrição

Financ iamentos obtidos (passivo corrente)

Subtotal

Empréstimos bancários

Subtotal
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37. INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTOS DERIVADOS 

A SIMAB tem como política recorrer a instrumentos financeiros derivados com o objetivo de efetuar a 

cobertura dos riscos financeiros a que se encontra exposto, decorrentes de variações nas taxas de juro. 

Estes instrumentos de cobertura de taxa de juro encontram-se avaliados pelo seu justo valor, à data do 

balanço, determinado por avaliações efetuadas por entidades bancárias. 

Em 31 de dezembro de 2011, 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 2011, respeitam, 

fundamentalmente a "swaps" de taxa de juro (“cash flow hedges”) contraídas com o objetivo de 

cobertura do risco de taxa de juro de empréstimos no montante de Euro 39.572.584 cujo justo valor 

ascendia a –Euro 2.352.098, como se segue: 

MARB, SA 

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro

Notional

(Euro)
Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo MTM (Euro)

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

3.166.667 17-Jun-13

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%

-172.896

 

MARF, SA 

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro

Notional

(Euro)
Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo MTM (Euro)

Financiamento 

BEI

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

9.500.000 17-Jun-13

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%

-518.688

 

MARL, SA 

Op. 

Financiamento

Instrumento de 

Cobertura
Taxa de Juro

Notional

(Euro)
Maturidade

Taxa de 

Juro
Indexante Efectivo MTM (Euro)

COLLAR com "Floor 

Knock-in" e "Cap 

Knock-out"

KIKO Collar

Fixings 

Trimestrais

Pagamentos 

Trimestrais

20.138.889 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%

-1.414.623

Project Finance

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%

-245.892

Financiamento 

BEI
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38.  – DIVIDAS EM MORA À SEGURANÇA SOCIAL 

Nos termos do 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 

 

 

              Graça Reis                  Rui Serodio 

 

 

                                        José Cid Proença 

 

 

                                                                                              Helder Oliveira 

 

 

 

 

São Julião do Tojal, 27 de abril de 2012     
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