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01 MENSAGEM DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

2016 é o primeiro ano completo de atividade da IP Património (IPP) após o processo de 
reorganização do Grupo IP, na sequência da fusão entre a Estradas de Portugal, S.A. e a 
Rede Ferroviária Nacional, REFER E.P.E.  

O enquadramento económico e financeiro do país, a sair da crise profunda dos últimos 
anos, contribuiu para a evolução da atividade da IPP, registando-se uma diminuição de 
cinco por cento do volume de negócios face ao ano anterior, motivada em parte pela 
regularização contratual de inúmeras subconcessões, com impacto quer nos rendimentos 
associados, quer no nível de dívida de clientes.  

Em consequência da referida reorganização do Grupo IP, a empresa viu quase duplicar o 
número de efetivos (mais cinquenta e três do que em 2015). Apesar da consequente 
pressão nos gastos com pessoal, a contenção nas restantes rubricas permitiu registar uma 
diminuição dos gastos operacionais, na ordem dos trinta e oito por cento, traduzindo-se 
na obtenção de um resultado líquido do exercício de 0,6 milhões de euros. 

 

Importa realçar ainda alguns factos ocorridos no ano: 

� Aumento das áreas com exploração comercial em estações, edifícios e parques de 
���������	����
 

� Melhoria do conhecimento sobre o estado geral do edificado com potencial de 
�����������������������������������������������
 

� Alienação de bens não necessários à exploração ferroviária e rodoviária, possibilitando 
����	��������������������������������
 

� Intervenção nos domínios das acessibilidades, conforto e segurança nas estações 
������������
 

� Manutenção do Protocolo com a organização SOS Azulejo e execução de ações de 
reabilitação do pa���	����
 

� Realização de inúmeros eventos com divulgação do património histórico e cultural do 
Grupo IP. 

 

Mas 2016 é também o ano em que esta nova equipa de gestão, que assumiu funções no 
início do 4º trimestre, promoveu ajustamentos à organização com o objetivo de gerar 
impacto na melhoria dos resultados da IP Património, tendo presente os principais desafios 
e constrangimentos identificados como condicionantes do desempenho da empresa. 
Neste particular, entendeu-se como prioritário o reforço da capacidade na área da gestão 
das estações ferroviárias e a valorização dos objetivos de recuperação e preservação do 
património ferroviário sem utilidade para a exploração ferroviária e rodoviária. 
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Para 2017 pretende-se dotar a IPP de instrumentos que permitam agilizar a prossecução 
da respetiva atividade, bem como incrementá-la de forma sustentada. Para tanto 
promover-se-á a conclusão da revisão dos termos e condições do contrato de concessão 
IP/IPP, estando em adaptação o mesmo à nova realidade pós fusão, bem como a 
atualização e desenvolvimento de procedimentos de suporte às atividades.  

Criar condições para que a IP Património seja reconhecida no mercado de atividade 
imobiliária é outro propósito, contando para o efeito com o esforço de toda a equipa no 
desenvolvimento de negócios específicos, que permitam retorno financeiro para a IP 
Património e consequentemente para o Grupo IP, e que alavanquem a marca IPP no 
mercado em que se insere. 

Os desafios são diversos, não só porque a oferta de espaços no mercado é muita, a que 
acresce a especificidade da maior parte dos ativos sob nossa gestão. Mas a experiência 
da empresa e a própria especificidade de muitos dos espaços deve ser encarada como 
uma oportunidade que importa potenciar. O foco na gestão de estações permitirá aumentar 
a satisfação dos utilizadores dos espaços das estações, o que contribuirá para o 
reconhecimento do produto da IP Património. A rapidez na resposta a quem nos aborda é 
um objetivo que importa prosseguir diariamente. 

A recuperação da dívida de clientes é outro dos desafios a vencer, contribuindo para a 
sustentabilidade financeira da empresa. Para o futuro, a empresa está a criar condições 
que permitirão minimizar situações de incumprimento de pagamentos de clientes. 

Iniciamos o ano em novas instalações, o que nos permite estar mais perto dos nossos 
clientes e de potenciais clientes, estreitando e facilitando as relações comerciais. 

E é para os nossos Clientes que ficam os nossos agradecimentos pela preferência com 
que nos distinguem, agradecimentos que estendemos aos nossos Colaboradores pela sua 
dedicação, empenho e profissionalismo, ao Acionista por todo o apoio e confiança e a 
todos os Órgãos Sociais pelo acompanhamento da atividade da Empresa. 

 

O Conselho de Administração 
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02 ORGÃOS SOCIAIS 

Assembleia Geral 

Presidente  Infraestruturas de Portugal - IP, S.A. 

Secretário  IP Engenharia, S.A. 

 

 

Conselho de Administração 

Presidente Carlos Alberto João Fernandes 

Vogal  Nuno José Pires das Neves 

Vogal  José Carlos de Abreu e Couto Osório 

 

 

Fiscal Único 

Efetivo Vitor Martins & Ahmad, SROC, Lda.1 

Suplente Salgueiro, Castanheira & Associado, S.R.O.C., Lda 

 

 

 

 

 

 

Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de 
Administração da IP Património, SA submeter à aprovação do Acionista, o Relatório de 
Gestão, as Demonstrações Financeiras e Notas e a Proposta de Aplicação de Resultados 
do exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 
  

                                                      
��Denominação social alterada em 30 de novembro de 2016, em substituição da anterior "Barbas, Martins, 
Mendonça & Associados, S.R.O.C Lda.�
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03 O GRUPO IP 

O Grupo IP incorpora o saber técnico necessário ao bom desempenho da infraestrutura 
rodoferroviária nas vertentes conceção, projeto, construção, financiamento, conservação, 
exploração, requalificação, alargamento e modernização da rede rodoviária e ferroviária 
nacional, incluindo-se, o comando e o controlo da circulação, privilegiando a inovação e o 
desenvolvimento tecnológico aplicados aos vários equipamentos, sistemas e materiais 
instalados. 

Dispõe de recursos, competências e experiência únicos, que o posicionam como parceiro 
privilegiado para cooperar e prestar assessoria e serviços, nas mais variadas áreas, numa 
lógica de transferência de conhecimento e de know-how. 

As áreas corporativas e de serviços partilhados da Infraestruturas de Portugal, S.A,. (IP) 
suportam e enquadram as Participadas que se focalizam nas suas atividades core, sem 
contemplarem essas valências nos seus modelos orgânicos. 

 

As empresas participadas visam constituir centros de lucro com o objetivo de otimizar as 
receitas não core do Grupo IP, rentabilizando a capacidade excedentária dos ativos não 
utilizados nas atividades principais. 

No âmbito do Grupo IP, a IP Património é responsável pela gestão do património 
imobiliário, com experiência na exploração comercial da rede de estações e interfaces de 
transporte, garantindo a sua eficiente utilização, valorização, requalificação e preservação. 
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04 A IP PATRIMÓNIO EM 2016 

04.01 PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS 
 

� ������������� !������������������������������������������	�����
 

� Alienação de diversos imóveis no Complexo de Sines
 

� Alienação do edifício onde se situavam as instalações da ex-EP em Braga e 
relocalização da equipa no Complexo Empresarial de Braga, junto à estação 
ferroviária
 

� Construção de novo Parque Operacional em Vila Real, junto ao edifício da antiga 
�������������������
 

� Relocalização do Parque Operacional de Marrazes (Leiria) para a Marinha Grande, 
em instalações que foram alvo de melhorias junto à estação ferroviária, na sequência 
�����������������������	��	���	���
 

� Colaboração na realização de inúmeros eventos em estações e espaços ferroviários 
– exposições, filmagens, ações publicitárias, concertos e outros espetáculos, 
iniciativas de solidariedade e de responsabilidade social
 

� Início do processo de remodelação dos espaços comerciais de São Bento e início das 
obras do hostel
 

� Implementação do novo modelo de gestão de Instalaçõ���"���������
 

� #�����������	���������$��������������%����������������	����
 

� Início do projeto de músicas nas estações, com a sua fase de testes, na Estação de 
"&�'����
 

� Revisão dos procedimentos e respetivos templates, da atividade de Expropriações 
decorrente da fusão �����	�������()*)(���)�
 

� Definição e implementação do novo modelo de dados para integração de toda a 
�����	��������������������������+������������������������������������������
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� Protocolo entre a IP e a Fundação do Museu Nacional Ferroviário, para a cedência de 
bens móveis do espólio da IP que possam assim passar a fazer parte da exposição 
���	���������%����,����
 

� Realização da 1-������������������������.������+�)����������(�����
 

� Participação no Salão Motorclássico na FIL, AutoClássico Porto e Automobilia em 
#�����
 

�  Participação nas Jornadas Europeias do Património JEP 2016, sob o tema 
Comunidades e Culturas, uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União 
)�������
 

� Exposição alusiva aos 100 anos da Estação de Porto São Bento, aos 100 anos da 
Declaração de Guerra da Alemanha a Portugal e dos 160 anos do caminho-de-ferro 
�	��������
 

� Assinatura do protocolo entre a IP e a DGPC- Direção-Geral do Património Cultural 
visando a realização de um adequado inventário, levantamento documental e 
������������������	�������%�����������������������	���������������������������
 

� ��������������������������������)�����
� 

� Participação no 3.º Congresso Internacional sobre Património Industrial, reutilização 
de sítios industriais, um desafio para a conservação patrimonial: ecopistas e estações 
de caminhos-de-�����
 

� Parceria com Instagram para fotografar e divulgar a ecopista do Montado
 

� Decorrente da experiência de mais um ano da organização pós-fusão, face aos 
constrangimentos e desafios identificados, procedeu-se à aprovação do novo modelo 
�����������������	�������+�	�/������������	���/������	�����
 

� Mudança de instalações da equipa da IPP do Campus do Pragal para a Estação de 
Alcântara-Terra com vista à criação de uma identidade própria e a uma maior 
���$�	�����������������
 

� Desenvolvimento do projeto referência multibanco, que permitiu a disponibilização 
deste meio de pagamento aos clientes no início de janeiro de 2017
� 

� Aprovação de minutas tipo para suporte aos contratos comerciais. 
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05 O NEGÓCIO 

 

A IP Património tem por missão administrar e gerir o património imobiliário a cargo da IP, 
assegurando a sua eficiente utilização, valorização e rentabilização, em consonância com 
os objetivos de gestão da infraestrutura. 

 

A OPERAÇÃO COMERCIAL 
 

Em 2016, o volume de faturação foi de 15,14 milhões de euros, em linha com os valores 
de 2015, tendo sido celebrados 80 novos contratos de subconcessão e arrendamento. 

Ainda em 2016 associado ao património do Grupo, efetivaram-se 33 acordos de alienação 
os quais resultaram num valor de 7,64 milhões de euros, tendo sido, ao longo do ano, 
realizadas 18 escrituras que totalizaram um encaixe financeiro de cerca de 3,18 milhões 
de euros e ainda 7 Contratos de Promessa de Compra e Venda de que resultaram um 
encaixe financeiro de mais de 90 mil euros. 

Destaca-se o início do processo de remodelação dos espaços comerciais de São Bento, 
nomeadamente da cafetaria, de um quiosque de câmbios e transferência de dinheiro e 
início das obras do hostel, cuja conclusão se prevê para breve. 

 

A ESTRATÉGIA COMERCIAL 
O conjunto de ativos imobiliários distribui-se por todo o território continental, ao longo da 
rede ferroviária ativa e da rede sem exploração. Apesar de nem todos estes ativos serem 
suscetíveis de fácil exploração comercial, são cerca de setecentos o número total de 
subconcessões comerciais, destacando-se no final de 2016 o seguinte: 

• 664 Espaços comerciais, dos quais 74 terrenos e 29 armazéns/cais cobertos
 
• 177 Equipamentos automáticos (76 ATMs, 101 máquinas automáticas)
 
• Espaços publicitários: rede de 1.265 Mupis e rede de 71 outdoors
 
• 19 Parques de estacionamento a que correspondem aproximadamente 16.000 

.������
 
• 490 Km de ecopista contratualizados. 

No essencial, em 2016, manteve-se a abordagem comercial de lojas e outros espaços 
afetos à exploração ferroviária, adequadas ao tenant mix de cada estação. 

 

O Edificado continuou a revelar-se um nicho de oportunidades para novos negócios, cujo 
potencial de crescimento se espera manter, nomeadamente para restauração, hotelaria e 
unidades de alojamento. 
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De realçar o projeto de valorização da Estação de S. Bento que pressupõe a requalificação 
deste espaço, através de uma conceção disciplinada e com design de equipamentos 
uniforme das áreas comerciais que aqui passarão a estar presentes. O investimento 
privado, num espaço que é património público, permitirá valorizar e requalificar esta 
Estação Ferroviária e reforçar a presença de clientes que serão a vida deste espaço. 

Pretende-se acrescentar à presença dos utentes do caminho-de-ferro, a frequência de 
clientes que “vivam” a Estação enquanto espaço que é, de beleza incontornável, ainda 
que não pretendam aceder ao transporte ferroviário. 
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�����	�5	�������������	������������������������������%���5���	�5	�������	����/�����

������������������������& 

3����������������������9��������������������	������%��������������	���������	��������

��� �%������ ����������� �	����������� �� �������������� ��	������ �� ���� ��	� �� :������ ��

����������������%���������������������������������%������������	�����������������& 

 
 
 
 
 
 

Viseu 

 
Viseu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vila Real 

 

 

 

 

 

 

 

Braga 
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Leiria 
 
 

 

 

 

 

 

 

Guarda 
 
 

Para dar continuidade e permitir executar com sucesso a operação comercial, concluiu-se 
no início de 2017 um processo de reorganização da área comercial, com vista a uma maior 
especialização por área de atividade, tendo sido criadas três áreas de atuação: 

i) comercialização e subconces�6��
 
ii) alienações e valorização
  
iii) linhas desativadas. 

o que permite alocar equipas especializadas e focadas a cada área de negócio e assim 
melhor poder responder às necessidades do mercado e ao desenvolvimento dos 
respetivos negócios. 

Ao nível das Subconcessões, a prioridade, passa, numa primeira fase, por estabilizar as 
subconcessões em vigor, ajustando as mesmas à realidade atual, e dar início a processos 
de subconcessão de espaços atualmente vagos, nomeadamente os referentes a espaços 
situados em estações suburbanas, destacando-se, entre outras, Cascais, Reboleira, 
Amadora, Barcarena, Rio de Mouro, Ermesinde, Roma/Areeiro. Ainda em curso o 
processo global de comercialização da estação de São Bento e em estudo outros projetos 
que passam pela remodelação quase integral de espaços comerciais num conjunto de 
estações urbanas. 
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Relativamente aos Parques de Estacionamento, a estratégia passa também pela 
consolidação dos atuais, e pelo estudo de novas oportunidades com vista ao incremento 
do número de lugares de estacionamento disponível, identificando novos locais para a 
instalação de parques de estacionamento. 

No caso das Ecopistas e de Subconcessão das Linhas Desativadas, tem sido feito um 
esforço junto dos Municípios abrangidos por estas linhas, o que, face aos resultados já 
obtidos, nos permite encarar com otimismo a conclusão de vários processos durante o ano 
de 2017, destacando-se, entre outros, os casos do Ramal de Moura, Linha do Sabor, Santa 
Comba Dão e Guimarães. Salienta-se, ainda, a negociação com diversas entidades 
camarárias da subconcessão do edificado agregado a estas linhas/ramais. 

Ao nível das Alienações, e considerando a equipa que está constituída para este efeito, 
está em curso um trabalho de análise exaustivo dos processos em carteira e um 
levantamento dos processos ainda não iniciados, por forma a responder de forma ágil e 
consistente às manifestações de interesse existentes e dar resposta célere aos novos 
processos. 
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06 A ATIVIDADE 

06.01. Comercial e Valorização 
O ano de 2016 foi o primeiro ano após a fusão entre a REFER e a EP, o que permitiu à 
empresa consolidar a sua vasta carteira de ativos e, continuar a desenvolver estratégias 
na rentabilização da mesma e na valorização das caraterísticas que a destacam do 
restante mercado, de modo a dinamizar a sua comercialização e valorização através de 
projetos com relevância estratégica para o Grupo IP. 

A estratégia comercial deu continuidade à revitalização das estações, reorientando as 
atividades, não só com a rede convencional de transportes, mas estendendo-a às redes 
de mobilidade suave com claro potencial para a dinamização da rede. Isto permitiu 
contribuir para uma solução global, geradora de fluxos em torno dos espaços, 
incrementando a procura e maior rentabilidade dessas áreas dentro e fora das estações. 

Foi ainda determinante a promoção e rentabilização de um elevado número de terrenos 
que a empresa detém, com o desenvolvimento de ações com vista à valorização desses 
espaços.  

Neste sentido, encontra-se em desenvolvimento o crescimento da carteira existente, 
melhoria do mix comercial, aumento da atração do produto IP, aumento das receitas e 
maior facilidade na recomercialização. 

Pretende-se, ainda, a conceção e desenvolvimento de diversos produtos, diferenciados 
no mercado e com uma maior orientação para a estratégia comercial.  

Tendo como principal missão a gestão do património e a satisfação diária 
dos utilizadores dos espaços geridos pela IP Património, esta área de 
atividade procura contribuir para a atratividade desses ativos e para o 
aumento das taxas de ocupação e de utilização.  

Esta missão inclui a implementação da estratégia de atuação sobre o 
edificado e do modelo de gestão das estações, bem como a sua 
monitorização e manutenção nas estações e empreendimentos, 
nomeadamente dos serviços de limpeza, segurança, água e energia. Neste contexto, tem-
se vindo a registar um incremento significativo no nível de conhecimento do estado geral 
do edificado. 

Foi dada continuidade a um conjunto de procedimentos para a gestão operacional dos 
parques de estacionamento com uma nova estratégia para a sua gestão, que envolve 
a forma de remuneração dos subconcessionários e que visa o incremento para a IPP do 
resultado líquido das operações e, consequente, aumento do Volume de Negócios. Para 
tal, foram encetados esforços para a promoção do cumprimento das obrigações 
contratuais estabelecidas com os subconcessionários e o controlo de custos, em boa parte 
dependentes do bom desempenho do lado da receita. 

Volume de 
Negócio e 

Rendas 2016

11,2

milhões de 
euros
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Em 2016 foi dado início à renovação de 20 das I.S. que são objeto deste novo modelo, 
atento o aí previsto e que pressupõe a intervenção nas mesmas que visa prestar um 
melhor serviço nesta matéria a clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importa ainda dar destaque ao projeto de música nas Estações, que teve o seu início, em 
fase de testes, na Estação Ferroviária de S. Bento, mas que se perspetiva que se alargue 
ainda a mais 3 estações nas cidades de Lisboa e Porto. 

Sendo as estações ferroviárias palcos de exceção para receção dos mais variados 
eventos, desde exposições, filmagens, espetáculos, iniciativas de responsabilidade social, 
entre outros, é inevitável a sua indicação dentro das principais atividades da IPP, a quem 
cabe validar e garantir a existência das condições necessárias à sua realização. 

A facilitação da comercialização de espaços da IP, que não só as Estações, promovendo 
a manutenção da sua correta ocupação, a futura ocupação ou a promoção de diligências 
que minimizem a vandalização dos espaços, são também atividades que merecem aqui 
realce. 

Neste domínio, de destacar o processo de caracterização e conhecimento do edificado da 
ex-Estradas de Portugal (EP), de modo a integrá-lo no sistema de cadastro em vigor na 
IP. 

A administração dos condomínios existentes em empreendimentos concebidos com 
base neste conceito, é também de relevar neste domínio, e onde o cliente é o ator principal 
e para quem importa manter um adequado nível de serviço. Neste contexto, importa dar 
continuidade a um esforço iniciado de otimização e homogeneização da gestão destes 
condomínios, em matéria de regulamentos/ diretrizes, atuação, e refaturação a  terceiros, 
perspetivando-se dar continuidade ao alargamento deste conceito a outros complexos. 
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Em 2016 foi dada continuidade à estruturação do Sistema de Gestão do Património (SGP) 
que pressupõe a definição não só do Plano de Vistorias (principais e de rotina) ao 
património edificado (periodicidade de acordo com a importância), mas também do 
controlo do património não edificado, bem como a tipificação da atuação preventiva/ 
medidas de correção em consonância com os resultados oriundos das vistorias efetuadas, 
de forma a salvaguardar uma efetiva gestão dos ativos. 

Em matéria das Instalações de Serviço do Grupo, o foco em 2016 centrou-se no Campus 
Pragal, no Oriente (VFT), em Alcântara-Terra e no Campus do Freixo, de forma a permitir 
ter acesso a realidades distintas em termos de: localização, número de colaboradores, 
tipologia de instalações, entre outros, de modo a poder-se extrapolar e definir diretrizes 
que terão a sua forma mais estável no ano que se avizinha. Pretende-se impulsionar 
ambientes funcionais e de qualidade para os colaboradores/utilizadores. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Neste campo das Instalações de Serviço, pretende-se: 

• Eficiência dos processos
 
• Orientar o foco da gestão para o ativo imobiliário, procurando conhecer (para 

administrar) o desempenho po����������
 
• Otimizar/ libertar espaços
 
• Gestão integrada do Grupo IP. 

De salientar, ainda, a participação da IPP na Comissão Organizadora do 1º Open Day da 
IP, em 1 de junho de 2016, e cujo sucesso foi reflexo do trabalho da equipa que em torno 
do mesmo se criou. Na ótica do património, pode ainda salientar-se a execução de 
algumas benfeitorias no Campus do Pragal na sequência da alavancagem que este evento 
acabou por induzir. 
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06.03. Conceção e Desenvolvimento 
A atividade de Conceção e Desenvolvimento atua na rentabilização dos ativos afetos à 
concessão ou ao património autónomo do Grupo IP, tendo como finalidade a conceção e 
coordenação de projetos de desenvolvimento imobiliário assim como estratégias de 
rentabilização do património não afeto à atividade core. 

As atribuições desta área, que no âmbito da reorganização ocorrida no último trimestre do 
ano de 2016, passaram a estar integradas nas restantes áreas da IPP, passam pela 
definição de estratégias de desenvolvimento dos produtos associados ao património 
imobiliário, nomeadamente a valorização imobiliária, publicidade, utilização de subsolo, 
ecopistas, assim como outros produtos que venham a ser desenvolvidos visando o reforço 
de rentabilidade global da IP Património enquanto centro de lucro nas atividades non-core 
da IP. 

No que diz respeito a atividades desenvolvidas ao longo do ano de 2016, destacam-se: 

a) Análise aos Instrumentos de Gestão Territorial (IGT) 

Análise e emissão de parecer aos IGT, na componente de valorização imobiliária do 
património sob gestão da IP: 

- Plano Diretor Municipal: Tarouca / Vila Flor / Campo Maior / Chaves / Faro / Figueira 
da Foz / Marinha Grande / Figueira de Castelo Rodrigo / Alcácer do Sal / S. João da 
Pesqueira / Sintra
 

- Plano de Pormenor: Zona envolvente à estação ferroviária de Castelo Branco. 
 

b) Pareceres e apoio técnico 

Análise e emissão de pareceres a projetos de subconcessionários com contrato ativo.  

 
c) Projetos de Valorização Imobiliária 

Desenvolvimento de várias propostas de valorização imobiliária de ativos, tendo em vista 
a sua máxima e melhor utilização, incluindo segmentação de oferta e caracterização de 
produto. 

06.04. Ecopistas 
No que diz respeito à gestão do produto “Ecopistas”, a IPP dispõe de uma área 
especialmente orientada e vocacionada para promoção, acompanhamento e análises 
técnicas de processos associados às Ecopistas junto de entidades públicas e público em 
geral. 

Tendo presente a atividade que a área desenvolveu no decorrer do ano de 2016, 
destacam-se as seguintes atividades: 
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a) Análises Técnicas 

- Compatibilização e análise técnica de projetos para adaptação de canais ferroviários 
desativados em ecopista
 

- Análise da possibilidade de implementar em alguns canais ferroviários desativados 
produtos turísticos complementares às ecopistas, promovendo a circulação sobre carris 
através da utilização de materiais circulantes alternativos ao comboio- 

 
b) Negociação 

- Negociação em curso com vários Municípios para a implementação de ecopistas. 

 

06.05. Património Histórico e Cultural 
No que concerne às atividades relacionadas com o Património Histórico e Cultural, e 
tendo presente os objetivos da sua preservação, divulgação e rentabilização, 
desenvolveram-se as seguintes atividades. 

a) Inventariação do Património 

Na sequência da atividade de inventariação do património histórico e cultural, 
nomeadamente: edifícios com valor histórico e cultural, património azulejar, equipamento 
integrado, maquinaria pesada e acervo miúdo, durante o ano de 2016 chegou-se aos 
seguintes resultados face aos objetivos estabelecidos: 

• Taxa de realização do levantamento de zonas de edificado: 45,6%
 
• Taxa de realização do pré-inventário do património azulejar: 37,7%
 

• N.º de peças do acervo miúdo registadas: 633 unidades. 

 

Estes resultados são para um universo de 592 zonas de edificado, valor que será 
atualizado à medida que o levantamento se for realizando, e do qual 308 possuem 
património azulejar. 

Relativamente ao equipamento integrado efetuaram-se 272 registos e 9 de maquinaria 
pesada. 

Concluído o ano de 2016, verifica-se que os objetivos definidos para este período a nível 
desta atividade foram cumpridos e ultrapassados. 

b) Eventos 

No decorrer do ano de 2016 e dando cumprimento à atribuição de divulgação do 
património histórico, a IPP participou em vários eventos que decorreram pelo país, 
destacando-se os seguintes: 
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• Realização da 1ª visita dos Clássicos de Lisboa à Estação do Rossio. Passeio 
reuniu cerca de 150 pessoas, das quais 40 tiveram oportunidade de fazer uma visita 
guiada àquela estação emblemática  
 

•  

 

 

 

 

 

 

• Participação no Salão Motorclássico, que se realizou na Feira Internacional de 
Lisboa.  

 

 

 

 

 

 

 

• Presença na Automobilia, em Aveiro, com um stand onde esteve exposta a Carrinha 
Space, dois quadriciclos ferroviários (cedidos pelo Museu Nacional Ferroviário), 
marcos em madeira e algumas outras peças do acervo miúdo histórico 
rodoferroviário. 

 

 

 

 

 

 



Relatório e Contas 2016 
I Relatório de Gestão 

I. 24����
�

 

 

• No âmbito das Jornadas Europeias do Património JEP 2016, sob o tema 
Comunidades e Culturas, uma iniciativa anual do Conselho da Europa e da União 
Europeia, que tem como principal finalidade 
a divulgação do património cultural com vista 
à sua proteção e preservação e que 
decorreram em setembro de 2016, o Grupo 
IP através da IPP esteve presente em três 
iniciativas: uma apresentação subordinada 
ao tema: “Os Bairros Ferroviários do 
Entroncamento”, ���,��������3����
�duas 
visitas guiadas aos quatro bairros ferroviários 
do Entroncamento e, por último, uma visita 
guiada à Estação de Lisboa Santa Apolónia
 
 

• Participação na 14.ª edição do 
AutoClássico Porto, Salão do Automóvel e 
Motociclo Clássico e de Época, e o Histórico 
Automóvel Clube do Entre Tejo e Sado 
(HACETS) que se realizou na Exponor em 
outubro de 2016, evento com cerca de trinta 
mil visitantes. 

 

 
c) Exposições 

O ano de 2016 foi um ano importante para a IPP uma vez que esteve envolvida em 
diversas exposições, das quais se destacam: 

• No dia 09 de junho 2016 abriu ao público a Exposição relativa à Ponte 25 de abril 
no Museu Nacional Ferroviário no Entroncamento, que ficou patente até meados 
de setembro. 

 

 

 

 

 

 

 

• No dia 05 de outubro de 2016, no âmbito das comemorações do centenário da 
Estação de Porto São Bento, abriu ao público a exposição alusiva aos 100 anos da 
Estação de Porto São Bento, aos 100 anos da Declaração de Guerra da 
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Alemanha a Portugal e dos 160 anos do caminho-de-ferro em Portugal, que ficou 
patente até ao final de outubro no átrio daquela estação. Esta exposição surgiu de 
uma parceria entre o Exército, a CP e a IP. 

 

 

 

 

 

 

 

• Colaboração na preparação da exposição da alusiva aos 160 anos do caminho-de-
ferro em Portugal, que decorreu na Assembleia da Republica, com a realização de 
visitas guiadas a colaboradores da IP. 

 

 

 

 

 

 

• Foi reformulado o espaço expositivo existente no mezanino do edifício 1 do Campus 
do Pragal, seguindo-se um trabalho de identificação das peças esperando-se tornar 
este espaço visitável seja pelos colaboradores da IP, seja por visitantes destas 
instalações. 
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a) Protocolos 

Em janeiro de 2016 foi assinado o Protocolo entre a IP e a Fundação do Museu Nacional 
Ferroviário, para a cedência de bens móveis do espólio da IP que possam assim passar 
a fazer parte da exposição permanente daquele Museu, tendo-se na sua sequência 
procedido à cedência de mais de uma dezena de peças do espólio da IP. 

Foi assinado em 13 de julho de 2016 pelo CAE da IP o protocolo com a DGPC - Direção-
Geral do Património Cultural relativo à colaboração entre a IP e a DGPC, visando a 
realização de um adequado inventário, levantamento documental e divulgação do 
património arquitetónico integrado e móvel integrado detido pela IP. De acordo com este 
protocolo concluiu-se a elaboração de dez fichas e recolha de informação técnica e 
fotográfica que permita à DGPC a criação de 
registos no sistema. 

No âmbito do Projeto SOS Azulejo que visa a 
proteção do património azulejar contra atos de 
roubo e vandalismo, foi solicitada e aprovada a 
aquisição de um lote de mais 60 placas 
dissuasoras a instalar em mais 60 estações, 
tendo-se concluído a instalação em todas as 
estações da zona norte do país. 

b) Outras Atividades 

No âmbito do programa Festa no Chiado realizaram-se várias visitas guiadas à Estação 
do Cais do Sodré e à Estação do Rossio. 

Nos dias 17 a 19 de junho de 2016 a  IPP 
esteve presente no Congresso de 
Património Industrial na Universidade 
Lusíada de Lisboa (ULL), com uma 
apresentação na sessão sobre o tema 
“Reutilização de sítios industriais: um desafio 
para a conservação patrimonial”, intervenção 
relativa a “Estações de caminho-de-ferro: 
reconverter para preservar”. 
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Realizou-se no dia 08 de outubro de 2016 na Estação de Porto São Bento, a Conferência 
enquadrada no Ciclo "Um objeto e seus discursos por semana" - sessão Comboio 
Miniatura, organizada pela Câmara Municipal do Porto, e da qual a IPP foi moderadora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

06.06. Expropriações e Cadastro 
a) Expropriações 

A empresa dispõe na sua estrutura orgânica de uma Unidade de Expropriações, 
especialmente orientada e vocacionada para a expropriação de bens imóveis ou 
constituição de direitos sobre os mesmos, dando integral resposta às solicitações da IP na 
disponibilização dos terrenos de acordo com a calendarização acordada, por forma a 
permitir a construção atempada das novas infraestruturas rodoviárias ou ferroviárias e a 
realização de obras de renovação, manutenção, conservação e consolidação das 
infraestruturas já existentes. 

As atividades desenvolvidas, enquadradas no Código das Expropriações, incluem: 

− #�����������������������:���������$��������6��
 
− (����/���	���������������������������������$��������@����	�����
 
− #��������������������������������������
 
− Elaboração de pareceres às Bases de Avaliação de projetos das Subconcessões da 

I�
 
− Avaliação das áreas a expropriar, ocupações temporárias, ónus de servidão, 
����	�����6���������	��
 

− Preparação e instrução de processos para DUP – 3������������A���������B����
 
− Contactos e negociação com proprietários tendo em vista a expropriação am�����
 
− *��	�����������������������������������$������������	�����
 
− Execução de todos os procedimentos legais para a disponibilização atempada dos 
��������
� 

− #��	���/�	����������������������������
 
− #��	���/�	��������������6���������������������
 
− Verificação e realização das telas finais e inventariação de parcelas sobrantes e 

levantamento das mesmas. 
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− )2�7!C�9�H	�78?IJJ!����H	�780I0?!�K�(�%����������
 
− )21J8�9�G��������+����������#��������������������������������������(���3�����
� 
− )2�7J�9�'��������������������������;H	�18IC00<�����)2�7!8�;H	�1CI000<
 
− )���������������F�����2���@G�����9*��������9�F�����2���@G��������������& 

 

 

 

 

 

 

 

 

2���������������������������	����������������������E 

− )2�71!�9�H	�701IJ!!�9����������#�������9�"���������������4�������#���
 
− )2�1?7�K�H	�01IJ!!�K�)���������������F��������)��������
 
− )(� 1!J9?�� H	� 0IL!8�� ������� ��� F����� ������ �� (������� ���#����� 9� (����������� ��

(����������4�������#���E 
− )2�1�9�G����������������)2�107��������8�9�.�����������G������(���������������#��������
9�#����	�����7
 

− )2�1JJ��H	�717I7L?����������������'�����������#	������/�
� 
− ),�18J��H	�78I1?C����������������'�����������(�������K�(�������������(�����������

4��������#���
 
− )(�1�9��������������������������������H	�8L?I8C1�9�"���������������4�������#���
 
− F������M	�?J�J1!����8C�!!!��.''
 
− )������������������������)������������������M	��7??I!8!������M	��7??I7L!�����

.����)�%����������.��/�����'�����#��
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− #����	���������������	�������������������������M	�?1C�1JC�����M	�?1C�1 J��G#�

���#������������,������
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F�������
 
− )277J�9?�K�M	�77I0J!�K���������������,��������5����F����& 
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b) ������������������3���	���� 

2��=	��������������������������3���	������ ����	���+�)	���������/�������	������

������������ ��������� ;��������������������<����� ��������3�	������B�����(������������

*����������� �� ��	� ����	� ��� 3�	����� �������� ��� ���� ����������� +�� ����������� ���

�����	��������������������������������������	����������������	�������	����������������

�������%���5����������������������������������& 

*���������������	��	��������������	��������������%������	���������������������������

�������	��������������������������+������������������������������������������& 
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Já com o novo modelo de dados definido foi possível iniciar o desenvolvimento de um 
módulo específico para o património (em articulação com a IP), associado à aplicação SIG 
Empresarial, que vai permitir a atualização de dados alfanuméricos e espaciais de forma 
mais interativa, permitindo que um maior número de colaboradores possam atualizar os 
dados associados aos bens imóveis, bem como das áreas objeto de valorização. 

 

 

Foram desenvolvidos cerca de 800 processos de regularização de parcelas oriundas de 
processos expropriativos, tendo-se concretizado junto dos serviços de finanças e das 
conservatórias a atualização de 459 prédios cujos terrenos ficaram afetos ao domínio 
público e foram regularizados no património privado da IP 182 prédios. 
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#�������%������%�����������(���	��N�����������A�������������)���������������(���	��

N�������� ���� ������	������ ��� ������� F����������� ������ �������� ����	� ���������� ?CC�

���������� ��������� �� �����	��6��� �5������� ������ ��������>����� ���� �������6��� ��	� ��

����	�� :�������������	������B����� ������������ �������	�������/����������� ��������������

�������� ��� �������� ���	������� +� ��� ����� ���������� ������������� �� ���	������� ���

���:�������������������������/��������	��/�9��9�����& 
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07 RESULTADOS E ESTRUTURA 
PATRIMONIAL 

Resultados 2016 

 
 

O ano de 2016 pautou-se por um ligeiro decréscimo do Volume de Negócios e Rendas (-
5%), em resultando na diminuição dos rendimentos associados às prestações de serviços 
dos segmentos de negócio Espaços e Subconcessões (-7% face a 2015) e Publicidade (-
22% face ao ano anterior). Contudo, de registar o aumento do Volume de Negócios 
relacionado com os Parques de Estacionamentos (+7%), com a Gestão de 
Empreendimentos (+ 10%) e com a Gestão do Património/Expropriações (+192%). A 
reorganização do Grupo IP, não obstante um maior benefício e eficiência operacional do 
Grupo, levou a um acréscimo de alguns gastos na IP Património, em 2016, resultante da 
centralização da gestão das atribuições associadas ao património imobiliário acometida à 
Empresa. 

  

VOLUME DE NEG.+RENDAS
11,2 M€ -5%

RENDIMENTOS OPERAC.
12,4 M€ -4%

RENDA DE CONCESSÃO
4,2 M€ -23%

GASTOS COM PESSOAL
4,6 M€ +51%

OUTROS GASTOS OPERAC.
2,3 M€ -76%

RESULTADO LÍQUIDO
0,6 M€
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A contrapartida devida no âmbito do Contrato de Concessão em conjunto com o Protocolo 
de Serviços Partilhados celebrado com a IP, e restantes transações com o acionista 
totalizaram em 2016 o valor de 4,86 milhões de euros. 

A Empresa, apesar das contribuições acima referidas, reverteu Imparidades na ordem dos 
1,3 milhões de euros apurando assim um Resultado Líquido no exercício de 0,6 milhões 
de euros.  
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������;91?O<��������������������������=	��������������������������������	������%�>�����
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)�������������	�����������	�5	�������������������	����������������������������������

�������������������������	�����%�������������1!7J�����������������J&717�	�����������	�

1!78���������������������97&?!7�	�������& 

 

milhares de euros

Natureza 2014 2015 2016
Desvio 
16/15

%

Custo Merc. Vendidas e Consumidas 171 - - - -

FSE' s 2.839 3.606 2.648 (957) -26,6%
Subcontratos 38 80 - (80) -100,0%
Rendas e Alugueres 48 28 14 (14) -50,6%
Conservação e Reparação 133 493 185 (308) -62,4%
Trabalhos Especializados 1.573 1.426 840 (586) -41,1%
Outros 1.046 1.579 1.609 31 2,0%

Gastos com Pessoal 2.619 3.052 4.615 1.564 51,2%

Gastos de Depreciação e Amortização 150 157 121 (36) -22,9%

Imparidades 50 5.121 (1.301) (6.422) -125,4%

Provisões - - 

Renda de Concessão 5.903 5.482 4.214 (1.267) -23,1%

Outros gastos e perdas 390 474 811 337 71,2%

Impostos 106 93 94 1 1,1%
Outros Gastos Operacionais 285 381 717 336 88,4%

Total de Gastos Operacionais 12.122 17.891 11.109 (6.782) -37,9%
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Níveis de Habilitações Literárias                                    Áreas de Formação 
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07.03. �������	���� 
#���������	������������������������	����������������1!78& 

 

07.04. "�������������	���� 
#���������������	��������)	���������/���� ��������� �	���������� �������������������

�����������������������������	���������������������5�1!70&�2���������1!7J���������9���

�	�������������#�������������������������������������������/���	���������	����������

�� ���� (�������� .�%����� ��� )$�������� ��������&� )	� 1!78�� � situação patrimonial da 
empresa registou uma evolução favorável, proporcionada pelo aumento dos resultados e 
permitindo o aumento do capital próprio em 10%. 
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07.05. Indicadores económico-financeiros 
No final de 2016, e de uma forma generalizada, verificou-se uma melhoria dos indicadores 
económico-financeiros da IP Património, relativamente aos obtidos no ano anterior. 

Apesar do decréscimo verificado nos Rendimentos Operacionais e do EBITDA* ajustado, o 
Resultado Operacional foi positivamente influenciado pelo decréscimo dos Gastos, nas 
rubricas referentes à contribuição da Empresa para o Grupo IP, nos FSE e da reversão de 
Imparidades. 

 

 

 

  

milhares de euros 2014 2015 2016

Prest. de Serv., Rendas e Vendas 11.919 11.788 11.230

Resultado Líquido 513 -3.959 555

Situação Líquida 9.284 5.325 5.880

EBITDA* ajustado 608 294 77

EBITDA 558 -4.827 1.378

Nº de Efetivos Médio     65     63     111

Nº de Efetivos Final de Período     65     54     107

Liquidez Geral 1,11 0,89 1,01

Solvabilidade 0,59 0,35 0,36

Autonomia Financeira 0,37 0,26 0,27

Rend. Líquida das Vendas 0,04 -0,31 0,04

Rend. Capitais Próprios 0,06 -0,74 0,09

Rend. do Investimento 0,02 -0,19 0,03

Gastos Operacionais/EBITDA 19,94 60,80 145,02

Gastos com Pessoal/EBITDA 4,31 10,37 60,25

Notas:
EBITDA* ajustado  = Resultado Operacional antes de Amortizações e Imparidades de Dívidas a Receber e Provisões
EBITDA = Rendimentos Operacionais - Gastos Operacionais + Gastos/Reversões de depreciação e de Amortização 
Liquidez Geral = Ativo Corrente / Passivo corrente
Solvabilidade = Capital Próprio / Passivo
Autonomia Financeira = Capitais Próprios / Ativo
Rendibilidade Líquida das Vendas = Resultado Líquido / (Vendas e Serviços Prestados + Out.Rend.Explor.)
Rendibilidade Capitais Próprios = Resultado Líquido / Capitais Próprios
Rendibilidade do Investimento = (Resultado Líquido + Enc. Financeiros) / Ativo
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08 CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES 
LEGAIS  

08.01. Objetivos de Gestão 
Os objetivos de gestão da IP Património, S.A. resultaram da orientação que a 
administração pretendeu transmitir à equipa de gestão da empresa no cumprimento dos 
objetivos estratégicos do Grupo IP. 

Os principais objetivos da empresa encontram-se assim definidos: 

− Gerir e proceder à exploração de património e empreendimentos imobiliários, 
�������������/����
 

− Proceder à aquisição, atualização cadastral e alienação de bens imóveis e 
constituição de direitos sobre os mesmos, bem como rentabilização dos ativos 
�������+����������������������	�����������	�
 

− G��������������	��������������������	������	��������������������
 

− Gestão e exploração dos ativos imobiliários, incluindo edifícios de serviço, estações 
e equipamentos associados, parcelas sobrantes, bem como linhas e/ou estações 
�����������
 

− ,��������������������������������������	�����
 

− Otimização da ocupação dos espaços usados para os serviços administrativos do 
Grupo IP. 

 

 

Nestes objetivos estão previstos um conjunto de indicadores, denominados por 
“Indicadores Sectoriais”, através dos quais ficaram definidas as metas que estabelecem o 
compromisso perante o Acionista, e que representam os indicadores mais relevantes e 
que melhor medem a performance da empresa, conforme o quadro seguinte: 
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Principais Justificações dos desvios: 

• Receitas core (cash): não finalização de alguns processos de alienação de ativos 
até final do ano, de valores consideráveis, para atingir o valor previsto para 2016. 

• Dívida vencida de clientes: a variação, relativamente ao objetivo de redução de 
25% da dívida vencida de clientes Extra-Grupo IP, deveu-se à dificuldade no 
cumprimento dos prazos de pagamento por parte dos clientes e regularização 
contratual e de faturação no final do ano. 

• Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários: os trabalhos 
foram efetuados na linha do programa estabelecido por parte da área Expropriações 
e Cadastro com base no documento “Programa de Inventariação Cadastral do 
Património Imobiliário sob gestão da Infraestruturas de Portugal” aprovado pelo CA 
da IPP. Verificou-se, no entanto, que o processo de contratação e formação de 
recursos necessários para a execução do Programa de Inventariação Cadastral (em 
conjunto com a DCH) não se concretizou no prazo programado (até setembro 2016). 

• Margem de Contribuição Residual: verificou-se um desvio global nos 
Rendimentos Operacionais considerados para a MCR de -4,57 milhões de euros 
justificado essencialmente pelas rúbricas de: a) Subconcessões de Espaços (-1,91 
,Q<
 b) Estacionamentos (-!�70�,Q<
� �<������������ ;-!�7 �,Q<
� �<��restação de 
Serviços de Expropriações para a IP (-2,284 M€). Ao nível dos Gastos Operacionais, 
registou-se um desvio de -1,209 M€, decompondo-se essencialmente na rúbrica de 
FSE (-2,06 M€) pelos itens: a) Trab. Especializados (-0,991 ,Q<
��<�)�����������;-
0,230 ,Q<
��<���������������(���������;-0,299 ,Q<
��<���������������2���������;-
0,184 ,Q<
����������������@��������;I0,257 M€). 

 

  

Indicador Unidade Meta 2016 Valor Real Desvio (%)

Receitas core (cash) M€ 22,60 M€ 16,12 M€ -29%

Dívida vencida de clientes M€ 4,10 M€ 4,60 M€ 12%

Projeto de conhecimento da totalidade dos 
ativos imobiliários

% 90 79 -11 p.p.

Cumprimento do tempo de resposta a 
reclamações (%)

% 85 85 0%

Margem de contribuição residual M€ 5,96 M€ 2,88 M€ -52%

Índice de satisfação do Cliente (rodoviário + 
ferroviário)

% 60 n.d. n.d.

Assegurar a concretização do PETI 3+ / 
Ferrovia 2020

% 85 62 -23 p.p.
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08.02. Gestão do Risco Financeiro e Endividamento 
No decurso da sua atividade, a lP Património está exposta a riscos de carácter financeiro 
como seja o risco de crédito e risco de liquidez. 

O risco de crédito está associado ao risco de uma contraparte falhar no cumprimento das 
suas obrigações contratuais resultando numa perda financeira para a IP Património.  

O risco de crédito resultante da atividade operacional está essencialmente relacionado 
com o incumprimento por parte dos clientes no pagamento à IP Património das 
responsabilidades assumidas por aquelas entidades decorrentes dos serviços prestados 
pela Empresa. De forma a minimizar a sua exposição a este risco, a IP Património obtém 
garantias de crédito por parte dos clientes na forma de caução ou garantias bancárias. No 
início de 2017, a IPP passou a disponibilizar o pagamento de faturas por referência 
multibanco, tendo o objetivo de no curto prazo passar a incluir como meio de pagamento 
o débito direto, de modo a garantir o cumprimento atempado dos prazos de pagamento 
por parte dos seus clientes Complementarmente, a IP Património desenvolve um processo 
de cobrança de dívida ativo que, no limite, poderá envolver a via judicial.  

Os ajustamentos de imparidade para clientes e outras contas a receber são calculados 
considerando o perfil de risco da contraparte e os esforços de cobrança efetuados. A 
Administração considera que estão reconhecidas as imparidades para os valores a 
receber que representam um risco real. 

O risco de liquidez mede-se pela capacidade de obtenção de recursos financeiros para 
fazer face às responsabilidades assumidas com os diferentes agentes económicos que 
interagem com a empresa.  

A existência de liquidez deve ser gerida de forma segura com o objetivo de maximizar o 
retorno obtido e minimizar os custos de oportunidade associados. A IP Património tem a 
sua liquidez concentrada maioritariamente junto do IGCP dando cumprimento ao Princípio 
de Unidade de Tesouraria do Estado.  

A gestão monitoriza com regularidade a reserva de liquidez disponível para fazer face aos 
fluxos de tesouraria previsionais. 
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08.03. Evolução do Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores  
A Resolução do Conselho de Ministros (RCM) n.º 34/2008, de 22 fevereiro, aprova o 
Programa “Pagar a Tempo e Horas”, com o objetivo de reduzir significativamente os prazos 
de pagamento a fornecedores de bens e serviços praticados por entidades públicas. 
Estabelece a RCM objetivos de prazos, bem como a monitorização e publicitação da 
evolução dos indicadores dos prazos médios de pagamento a fornecedores. 

O Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, vem adaptar o cálculo do indicador de prazo 
médio de pagamentos a fornecedores. 

A IPP publicita o seu prazo médio de pagamento no Relatório e Contas anual, tendo 
registado um decréscimo de 30 dias face ao ano anterior, resultado de uma maior 
disponibilidade financeira acompanhada da melhoria de procedimentos internos. 

 

 

 

 

Define o Decreto-Lei nº 65-A/2011 que “Atraso no pagamento - corresponde ao não 
pagamento de fatura correspondente ao fornecimento dos bens e serviços referidos (..,). 
após o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data convencionada para o pagamento da 
fatura ou, na sua ausência, sobre a data constante da mesma”. 

A IPP acorda com os seus fornecedores os prazos de pagamento. Sempre que os 
documentos estejam em conformidade, tanto legal como fiscal, são pagos na data do seu 
vencimento (ou na sua vizinhança). Em consequência, a IP Património não tem 
pagamentos em atraso.  

 

08.04. Recomendações do Acionista 
As contas referentes ao exercício de 2015 foram aprovadas em Assembleia Geral 
realizada no dia 27 de abril de 2016, por unanimidade, sem qualquer recomendação. 

 

 

 

  

Valor %

Prazo (dias) 54 84 -30 -36%

Variação 16/15
PMP 20152016
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08.05. Remunerações 
 

No período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2016 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Conselho de Administração  

Em 27 de fevereiro de 2015 foram eleitos os membros do Conselho de Administração, 
para o triénio 2015-2017, com efeitos a partir de 1 de março de 2015: 

Presidente: José Carlos de Abreu Couto Osório 

Vogais: Adriano Rafael de Sousa Moreira e Maria Teresa Afonso Vitorino 

Todos os membros renunciaram ao respetivos cargos em 30 de setembro de 2016, tendo 
sido eleitos os seguintes membros do conselho de Administração: 

Presidente: Carlos Alberto João Fernandes 

Vogais: José Carlos de Abreu Couto Osório e Nuno José Pires das Neves (o mandato 
deste último teve apenas início a 10 de outubro de 2016) 

Até à sua renúncia, o Dr. José Carlos de Abreu Couto Osório e o Dr. Adriano Rafael de 
Sousa Moreira, exerceram os respetivos cargos em acumulação com os cargos de 
membros do Conselho de Administração da IP, S.A., a saber, o Presidente e Vogal do 
Conselho de Administração da IP Património, acumulação que ocorre ao abrigo do 
disposto no artigo 20.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março que aprova o 
Estatuto do Gestor Público (EGP), dada a relação de domínio que a IP, S.A. detém sobre 
a IP Património. 

O Eng.º Carlos Alberto João Fernandes, exerce o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da IP Património, desde 1 de outubro de 2016, em acumulação com o cargo 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo da IP, S.A., para o qual foi 
eleito a 17 de agosto de 2016, acumulação que se verifica ao abrigo da disposição atrás 
referida. 

Nos termos do disposto no artigo 31.º do EGP, a acumulação de funções acima referida 
não conferiu direito a qualquer remuneração adicional, tendo o estatuto remuneratório dos 
gestores em causa sido fixado no âmbito das funções de gestão exercidas na IP, S.A.. 

Até à data da sua renúncia, a Eng.ª Maria Teresa Afonso Vitorino (vogal), foi remunerada 
tendo em consideração a classificação no grupo C da Empresa, e teve o seu estatuto 
remuneratório definido em conformidade com o disposto nas Resoluções do Conselho de 
Ministros n.º 16/2012, de 9 de janeiro e do disposto no artigo 28.º/2 do EGP. Aos valores 
auferidos pelo exercício do cargo em 2016, foram aplicadas as reduções previstas artigo 
12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho e no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de 
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setembro, respetivamente de 5% e 10%, sendo esta última redução objeto de uma 
reversão de 20%, em 2015, nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 
de setembro, e, em 2016, foi progressivamente eliminada, com reversões trimestrais, nos 
termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro. 

Na sequência da sua eleição como vogais do Conselho de Administração, o Dr. Nuno José 
Pires das Neves e o Dr. José Carlos de Abreu Couto Osório tiveram o seu estatuto 
remuneratório definido nos termos dispostos no parágrafo anterior e sujeito às reduções 
também aí referidas. 

Fiscal Único 

As remunerações definidas foram objeto de redução nos termos dos artigos 2.º e 4.º da 
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. 

Ao abrigo do art.º 397 do código das sociedades comerciais informa-se que não foi 
realizado qualquer negócio entre a empresa e os seus administradores. 

Dos restantes trabalhadores 

Aos trabalhadores da IP Património, S.A., com remunerações totais ilíquidas mensais de 
valor superior a € 1500, foi aplicada a redução remuneratória em cumprimento do disposto 
no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de setembro, aplicável à remuneração dos 
trabalhadores das empresas públicas de capital exclusivamente público, nos termos do n.º 
9, alínea r) do artigo citado.  

À referida redução remuneratória foi aplicada a reversão prevista no artigo 4.º do mesmo 
diploma, que determinou a reversão da redução remuneratória prevista no artigo 2.º em 
20%, a partir de 1 de janeiro de 2015, sendo que, em 2016, foi progressivamente 
eliminada, com reversões trimestrais, nos termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 159-
A/2015, de 30 de dezembro. 

Foi cumprido o disposto no artigo 20.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, e efetuado o 
pagamento do 13.º mês mensalmente, por duodécimos, tendo sido o seu valor apurado 
nos termos do disposto no n.º 2 da mesma disposição legal. 

Relativamente ao pagamento do subsídio de férias, foi aplicado o regime de pagamento 
em duodécimos que resulta da Lei n.º 11/2013 de 28 de janeiro, que se manteve em vigor 
em 2016 por força do disposto no artigo 213.º da Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março. Assim, 
aos trabalhadores que optaram por esse regime, foi efetuado o pagamento de 50% do 
subsídio de férias por duodécimos ao longo do ano. 
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b) Conselho de Administração 

 

Mandato IPP (até 30-09-2016) 

 

 

 

 

Mandato

(Início - Fim)
Bruto

(1)

Redução 
Remuneratória 

(2)

Reversão 
Remuneratória 

(3)

Valor 
Bruto 
Final

2016 - 2018 Presidente Infraestruturas de Portugal, S.A. (*) 0 0 0 0

2016 - 2018 Secretário IP Engenharia, S.A. (*) 0 0 0 0

(*) Não foi fixada remuneração

Cargo Nome
Valor da 

Senha Fixado

Remuneração Anual 2016

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data Sim/Não
Entidade 

de Origem

Entidade 
Pagadora 

(O/D)

27.02.2015 - 30.09.2016 Presidente José Carlos de Abreu e Couto Osório 27.02.2015 n.a. n.a. n.a. 1

27.02.2015 - 30.09.2016 Vogal Adriano Rafael de Sousa Moreira 27.02.2015 n.a. n.a. n.a. 1

27.02.2015 - 30.09.2016 Vogal Maria Teresa Afonso Vitorino 27.02.2015 n.a. n.a. n.a. 1

Designação OPRLO (2)
N.º de 

Mandatos

Deliberação 
Unânime

Cargo Nome

Nome Cargo IP Património
Outras Empresas do 

Grupo IP
Cargo Regime

José Carlos de Abreu e Couto Osório Presidente do CA 
IP

(até 12-08-2016)
Vogal do CA Público

IP
(até 31-10-2016)

Vogal do CA Público

IP Engenharia 
(até 17-08-2016)

Vogal do CA Público

Maria Teresa Afonso Vitorino Vogal do CA - -

Adriano Rafael de Sousa Moreira Vogal do CA

Fixado Classificação Remuneração mensal bruto (€)

S/N A/B/C
Vencimento 

Mensal
Despesas de 

Representação

José Carlos de Abreu e Couto Osório n.a. n.a. n.a. n.a.

Adriano Rafael de Sousa Moreira n.a. n.a. n.a. n.a.

Maria Teresa Afonso Vitorino S C 3.662,56 € 1.465,02 €

EGP

Membro do CA

José Carlos de Abreu Couto Osório n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Adriano Rafael de Sousa Moreira n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Maria Teresa Afonso Vitorino 52.557,67 € 0,00 € 52.557,67 € 7.548,72 € 2.951,95 € 47.960,90 €

Membro do Órgão de 
Administração

Remuneração Anual 2016 (€)

Fixa Variável Bruta (1)
Redução 

Remuneratória 
(2)

Reversão 
Remuneratória 

(3)

Valor Final 
(4)=(1)-(2)+(3)
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Mandato IPP (a partir de 01-10-2016) 

 

 

Valor/dia
Montante 
pago ano

Identificar Valor Identificar Valor Identificar Valor

José Carlos de Abreu Couto Osório n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Adriano Rafael de Sousa Moreira n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Maria Teresa Afonso Vitorino 6,96 € 1.218,00 €
Segurança 

Social 11.396,62 € 264,96 € n.a.
Seg. Acid. 
Trabalho 388,51 €

Subsídio de Pré-
Escolaridade 0,00 €

Nome
Seguro de 

Saúde

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Benefícios Sociais 2016 (€)

Subsídio refeição
Regime de proteção 

social
Outros

Viatura 
Atribuída

(S/N)

Celebração 
de contrato

(S/N)

Valor de 
referência 
da viatura

Modalidade Ano Início
Ano 

termo

N.º prestações 
contratuais 

remanescentes

Gastos da 
renda

Valor anual 
com rendas

Maria Teresa Afonso Vitorino S S 19.648,00 € Renting 2014 2018 28 389,00 € 4.668,00 €

Nome

Encargos com Viaturas (€)

Identificar Valor

José Carlos de Abreu e Couto Osório 0 0 0 0 0 0

Adriano Rafael de Sousa Moreira 0 0 0 0 0 0

Maria Teresa Afonso Vitorino 0 0 0 0 0 0

Nome

Gastos anuais associados a deslocações de serviço (€)

Deslocações em 
serviço

Custos com 
alojamento

Ajudas de 
custo

Outras Reparações Gasto total 
com viagens

Mandato

(Início - Fim) Forma (1) Data Sim/Não
Entidade 

de Origem

Entidade 
Pagadora 

(O/D)

01.10.2016 - 31.12-2017 Presidente Carlos Alberto João Fernandes 30.09.2016 n.a. n.a. n.a. 1

10.10.2016 - 31.12-2017 Vogal Nuno José Pires das Neves 30.09.2016 n.a. n.a. n.a. 1

01.10.2016 - 31.12-2017 Vogal José Carlos de Abreu e Couto Osório 30.09.2016 n.a. n.a. n.a. 2

Designação OPRLO (2)
N.º de 

Mandatos
Cargo Nome

Deliberação 
Unânime

Nome Cargo IP Património
Outras Empresas do 

Grupo IP
Cargo Regime

IP Vice-Presidente CAE

IP Telecom Vogal do CA

GIL Presidente CA

Nuno José Pires das Neves Vogal do CA GIL Vogal do CA Público

José Carlos de Abreu e Couto Osório Vogal do CA - Vogal Público

PúblicoCarlos Alberto João Fernandes Presidente do CA
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Fixado Classificação Remuneração mensal bruto (€)

S/N A/B/C
Vencimento 

Mensal
Despesas de 

Representação

Carlos Alberto João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a.

Nuno José Pires das Neves S C 3.662,56 € 1.465,02 €

José Carlos de Abreu e Couto Osório S C 3.662,56 € 1.465,02 €

EGP

Membro do CA

Carlos Alberto João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nuno José Pires das Neves 14.668,53 € 0,00 € 14.668,53 € 1.816,01 € 1.082,58 € 13.935,10 €

José Carlos de Abreu Couto Osório 16.298,37 € 0,00 € 16.298,37 € 2.352,96 € 1.538,04 € 15.483,45 €

Membro do Órgão de 
Administração

Remuneração Anual 2016 (€)

Fixa Variável Bruta (1)
Redução 

Remuneratória 
(2)

Reversão 
Remuneratória 

(3)

Valor Final 
(4)=(1)-(2)+(3)

Valor/dia
Montante 
pago ano

Identificar Valor Identificar Valor Identificar Valor

Carlos Alberto João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nuno José Pires das Neves 6,96 € 257,52 €
Segurança 

Social 3.310,73 € 264,96 € n.a.
Seg. Acid. 
Trabalho 112,12 €

Subsídio de Pré-
Escolaridade

Bolsa de Mérito
0,00 €

José Carlos de Abreu Couto Osório 6,96 € 278,40 €
Segurança 

Social 3.678,55 € 264,96 € n.a.
Seg. Acid. 
Trabalho 124,52 €

Subsídio de Pré-
Escolaridade

Bolsa de Mérito
0,00 €

Nome

Benefícios Sociais 2016 (€)

Subsídio refeição
Regime de proteção 

social Seguro de 
Saúde

Seguro de 
Acidentes 
Pessoais

Outros

Viatura 
Atribuída

(S/N)

Celebração 
de contrato

(S/N)

Valor de 
referência 
da viatura

Modalidade Ano Início
Ano 

termo

N.º prestações 
contratuais 

remanescentes

Gastos da 
renda

Valor anual 
com rendas

Carlos Alberto João Fernandes S S 29.860,00 € Própria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nuno José Pires das Neves S S 23.337,00 € Própria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

José Carlos de Abreu e Couto Osório S S 46.090,00 € Própria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nome

Encargos com Viaturas (€)

Identificar Valor

Carlos Alberto João Fernandes 0 0 0 0 0 0

Nuno José Pires das Neves 0 0 0 0 0 0

José Carlos de Abreu e Couto Osório 0 0 0 0 0 0

Nome

Gastos anuais associados a deslocações de serviço (€)

Deslocações em 
serviço

Custos com 
alojamento

Ajudas de 
custo

Outras Reparações Gasto total 
com viagens
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c) Fiscal Único e Revisor Oficial de Contas 

A fiscalização e revisão oficial de contas da Empresa são exercidas pela Sociedade de 
Revisores Oficiais de Contas, Vítor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda., constituída sob a 
forma de sociedade comercial por quotas, em conformidade com o disposto no Estatuto 
dos Revisores Oficiais de Contas e no Código das Sociedades Comerciais, representada 
pelo R.O.C. Vitor Manuel Carmo Martins (n.º 456), eleita pela Assembleia Geral para um 
período de três anos, sendo permitida a sua reeleição nos termos da legislação aplicável. 

A Sociedade está inscrita na Ordem dos Revisores Oficiais de Contas, sob o número 100, 
e registada na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários sob o número 20161423. 

As remunerações definidas foram objeto de redução nos termos dos artigos 2.º e 4.º da 
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. 

Foi designada Fiscal Único suplente a sociedade Salgueiro, Castanheira & Associados 
S.R.O.C., inscrita na OROC sob o nº 151. 

 

 

 

 

d) Auditor Externo 

No ano de 2016 não foram contratados serviços de auditoria externa. 
 
 
 

Mandato

(Início - Fim) Nome
Nº de 

inscrição 
na OROC

Nº Registo 
na CMVM

Forma Data

2016-2018
Fiscal 
Único

Vitor Martins & Ahmad, SROC, Lda. 100 20161423
Eleita em 

Assembleia 
Geral

27-abr-16 9 6

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação N.º de anos 
de funções 
exercidas 
no grupo

Nº de 
mandatos 
exercidos 

na 
sociedade

Bruto (1)
Reduções 

Remuneratórias (2)
Reversão 

Remuneratória

Valor após 
Redução 
(3)=(1)-(2)

Vitor Martins & Ahmad, 
S.R.O.C., Lda. representada 
por Vitor Manuel Carmo 
Martins, ROC n.º 456

13.215,00 € 1.321,50 € 0,00 € 11.893,50 €

Valores sem IVA à taxa de 23%

Remuneração Anual €

Nome
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08.06. Aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 do Estatuto do Gestor Público 
Estabelece o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de 
março, e alterado pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei nº8/2012 
de 18 de janeiro, e pelo Decreto-Lei n.º 39/2016, de 28 de julho, no seu artigo 32º que: 

1.  Não é permitida a utilização de cartões de crédito e outros instrumentos de 
pagamento por gestores públicos tendo por objeto a realização de despesas ao 
serviço da empresa. 

2. Não é permitido o reembolso a gestores públicos de quaisquer despesas que 
caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal. 

3. O valor máximo das despesas associadas a comunicações, que incluem telefone 
móvel, telefone domiciliário e internet, é fixado por deliberação em assembleia 
geral, no caso das sociedades anónimas, ou por despacho, publicado no Diário 
da República, do membro do Governo responsável pela área das finanças no caso 
das entidades públicas empresariais. 

4. O valor previsto no número anterior é fixado à luz das orientações que venham a 
ser estabelecidas para o efeito pelos acionistas ou por despacho, publicado no 
Diário da República, do membro do Governo responsável pela área das finanças, 
tendo sempre como limite a soma do valor fixado para a utilização de telefone 
domiciliário e telefone móvel para cargos de direção superior de 1.º grau da 
Administração Pública.” 
 

Os membros do Conselho de Administração Executivo da IPP não utilizam quaisquer 
cartões de crédito ou outros instrumentos de pagamento tendo como objeto a realização 
de despesas ao serviço da empresa. 

A IPP não reembolsa os membros do Conselho de Administração Executivo de quaisquer 
despesas que caiam no âmbito do conceito de despesas de representação pessoal. 

No que respeita às despesas associadas a comunicações, os gastos em 2016 foram os 
seguintes: 

 

Mandato IPP (até 30-09-2016) 

 

 

 

Plafond  mensal 
definido

Valor anual Observações

José Carlos de Abreu Couto Osório n.a. n.a.

Adriano Rafael de Sousa Moreira n.a. n.a.

 Maria Teresa Afonso Vitorino 80,00 € 172,49 €  Os valores extra plafond suportado pelo próprio 

Membro do CAE

Gastos com comunicações móveis
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Mandato IPP (a partir de 01-10-2016) 

 

 
Estabelece ainda o Artigo 33.º que: 

�

1 - O valor máximo das viaturas de serviço afetas aos gestores públicos é fixado por 
deliberação em assembleia geral, no caso das sociedades anónimas, ou por 
despacho, publicado no Diário da República, do membro do Governo responsável pela 
área das finanças, no caso das entidades públicas empresariais.  
2 - O valor previsto no número anterior é fixado à luz das orientações que venham a 
ser estabelecidas para o efeito pelos acionistas ou por despacho, publicado no Diário 
da República, do membro do Governo responsável pela área das finanças.  
3 - O valor máximo de combustível e portagens afeto mensalmente às viaturas de 
serviço é fixado em um quarto do valor do abono mensal para despesas de 
representação.  
4 - É vedado o exercício de qualquer opção por parte dos gestores para aquisição de 
viaturas de serviço que lhes tenham sido afetas.  
 

Mandato IPP (até 30-09-2016) 

 

Mandato IPP (a partir de 01-10-2016) 

 

 

 

Plafond  mensal 
definido

Valor anual Observações

Carlos Alberto João Fernandes n.a. n.a.

 Nuno José Pires das Neves 80,00 € 20,28 €  Os valores extra plafond suportado pelo próprio 

 José Carlos de Abreu e Couto Osório 80,00 € 62,91 €  Os valores extra plafond suportado pelo próprio 

Membro do CAE

Gastos com comunicações móveis

Combustível Portagens Total

José Carlos de Abreu Couto Osório n.a. n.a. n.a. n.a.

Adriano Rafael de Sousa Moreira n.a. n.a. n.a. n.a.

 Maria Teresa Afonso Vitorino 586,01 € 846,60 € 213,30 € 1.059,90 €

Membro do CAE
Plafond mensal definido 

para combustível e 
portagens

Gastos anuais associados a Viaturas

Combustível Portagens Total

Carlos Alberto João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a.

 Nuno José Pires das Neves 586,01 € 526,71 € 0,00 € 526,71 €

 José Carlos de Abreu e Couto Osório 586,01 € 764,61 € 0,00 € 764,61 €

Membro do CAE
Plafond mensal definido 

para combustível e 
portagens

Gastos anuais associados a Viaturas
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08.07. Despesas não Documentadas 
De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de 
outubro, em 2016 a IPP não realizou despesas não documentadas. 

 

08.08. Relatório Sobre Remunerações Pagas a Mulheres e Homens 
O ano de 2016 caracterizou-se por um conjunto de iniciativas destinadas a integrar e 
harmonizar processos, mantendo o eixo de atuação alinhado com programas e práticas 
que promovam o desenvolvimento individual, coletivo e organizacional. 

A IPP traçou uma estratégia de continuidade com as melhores práticas provenientes da 
REFER e da EP, mantendo e integrando os sistemas e procedimentos orientados para a 
produtividade, para o desempenho e meritocracia e para o desenvolvimento de 
competências e de potencial, a aplicar em todas as empresas do Grupo. 

A igualdade de género e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional mantêm 
um lugar cimeiro nas preocupações da empresa, tendo a IP mantido os seus 
compromissos nesta área e a sua ligação à CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego). 

O Relatório sobre remunerações pagas a mulheres e homens, conforme determina o 
n.º 2 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, de 7 março, está em elaboração 
e será divulgado até ao final do mês de março. 

08.09. Normas da Contratação Pública 
Relativamente à aplicação das normas de contratação pública, a IP Património encontra-
se abrangida pelo Código dos Contratos Públicos nos procedimentos cujo objeto diga 
respeito direta e principalmente à prestação do serviço público de gestão das 
infraestruturas integrantes das redes rodoferroviárias nacionais.  

São adotados procedimentos internos adequados ao cumprimento do disposto na lei em 
matéria de contratação pública. 

Assim, são adotados pela Empresa os procedimentos e documentos tipo de contratação 
comuns à IP, nomeadamente minutas de contrato e cadernos de encargos. 

Em 2016, a IP Património procurou garantir o uso máximo de Serviços Partilhados do 
Grupo IP, com vista à melhoria e ao Compliance, quando for o caso, das determinações 
que impendem sobre as empresas públicas. 
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08.10. Relatório Anual Prevenção da Corrupção 
A Direção de Risco e Compliance (DRC) promove a elaboração e divulgação do Plano de 
Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações Conexas do Grupo IP, disponível para consulta 
no sítio da Infraestruturas de Portugal, S.A.2. 

Desta forma, é concretizada uma abordagem pró-ativa, integrada e estruturada de gestão 
dos riscos de âmbito corporativo, a qual não só contribui para uma melhor compreensão 
dos processos de negócio e de suporte, mas também para a mitigação e prevenção de 
fenómenos conexos com fraude. 

Complementarmente, em 4 de fevereiro de 2016, foi aprovada a Política de Comunicação 
de Irregularidades do Grupo IP3 - partindo das melhores práticas recomendadas pelo 
Código de Governo das Sociedades do Instituto Português de Corporate Governance - 
disponibilizando um canal direto, idóneo e com a garantia da confidencialidade de todo o 
processo, para comunicar quaisquer situações detetadas ou sobre as quais exista fundada 
suspeita de que violem ou prejudiquem: 

(i)  princípios legais, regulamentares, deontológicos, éticos, bem como normativos 
����������6�����������
 

(ii) a integridade da informação financeira�����������������������������
 

(iii) o patri	����������	������������������
 

(iv) a imagem das empresas do Grupo IP ou das boas práticas de gestão, incluindo 
domínios como conflito de interesses, desperdício de fundos, má gestão e abuso 
de autoridade. 

Qualquer irregularidade detetada deve ser reportada por escrito, para os seguintes 
endereços: 

comunicacao.irregularidades@infraestruturasdeportugal.pt 

ou por correio postal para o Apartado: 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 

Apartado 000533 

EC Pragal – Almada 

2801-602 ALMADA 

Em 2016, primeiro ano de execução desta Política, foram rececionadas 11 comunicações 
de irregularidades que foram objeto de averiguação pela Direção de Auditoria Interna. 

 

                                                      
2 http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/informacao-de-gestao 
3 http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/comunicacao-de-irregularidades�
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08.11. Adesão da Empresa ao Sistema Nacional de Compras Públicas 
O Grupo IP definiu orientações no sentido dos procedimentos de contratação serem 
efetuados, quando possível, com recurso à ESPAP (Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, I.P.), ao abrigo de Acordos Quadro no âmbito do Sistema Nacional 
de Compras Públicas, sempre que seja economicamente mais vantajoso. 

 

08.12. Frota Automóvel 
Em 2016 a IPP não aumentou o número de viaturas da Frota automóvel e registou-se uma 
redução de gastos de 9 mil euros. 

 

08.13. Cumprimento do Plano de Redução de Gastos Operacionais  
A comparabilidade está efetuada com 2011, ano da constituição da IP Património: 

 
 

A reorganização do Grupo IP em 2015, que originou a cedência de colaboradores da IP à 
IPP em 2016 e a reposição parcial de vencimentos, provocou um aumento de Gastos com 
Pessoal (+51%). Não obstante o aumento do efetivo médio, ao nível da rubrica de 

milhares de euros

����  Absol. Var. % ����  Absol. Var. %

(0) EBITDA 1.378 (4.827) 558 143 6.205 -129% 1.235 864%

(1) CMVMC 0 0 171 306 - 0% (306) -100%

(2) FSE 2.648 3.606 2.839 2.213 (957) -27% 435 20%

(3) Gastos com o Pessoal 4.615 3.052 2.619 2.128 1.564 51% 2.487 117%

 (4) Indemnizações pagas por rescisão 68 159 1 30 (91) -57% 38 130%

(5) Impacto da reversão das reduções remuneratórias 151 30 121 403% 151 0%

(6) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3)-(4)-(5) 7.045 6.469 5.628 4.618 576 9% 2.427 53%

(7) Volume de Negócios 11.043 11.591 11.727 10.598 (548) -5% 445 4%

(8) Peso dos Gastos/VN = (6)/(7) 64% 56% 48% 44%

Gastos com Comunicações (FSE) 16 12 34 44 4 35% (28) -63%

Gastos com Deslocações/Alojamento (FSE) 7 2 4 6 4 174% 1 12%

Gastos com Ajudas de Custo (Gastos com Pessoal) 21 0 1 - 21 8718% 21 0%

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) (média) 111 63 65 59 48 76% 52 88%

  Número de Órgãos Sociais (OS) 1 1 - - 0 0% 1 0%

  Número de Cargos de Direção (CD) 8 7 10 10 1 14% -2 -20%

  Número de Trabalhadores (sem OS e sem CD) 102 55 55 49 47 85% 53 108%

N.º Trabalhadores/Cargos de Direção 13 8 6 5 5 62% 8 160%

Número de Efetivos (média) 111 63 65 59

Parque Automóvel

…Número de viaturas 7 7 11 15 0 0% n.a n.a

…Gastos com Viaturas 44 53 92 141 (9) -17% n.a n.a

Nota: A  comparabilidade está efetuada com 2011, ano da constituição da IP Património .

2011
2016 vs 2015 2016 vs 2011

Gastos 2016 2015 2014
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Fornecimentos e Serviços Externos registou-se um decréscimo devido à melhor eficiência 
da incorporação de gastos associados à atividade e competências da IPP, com destaque 
para a diminuição do recurso a trabalhos especializados e subcontratos. O decréscimo 
dos rendimentos operacionais na ordem dos -0,5 milhões de euros foi compensado pelo 
decréscimo dos gastos, nomeadamente na reversão das imparidades e redução da renda 
de concessão e FSEs, o que implicou uma melhoria de 6,2 milhões de euros no EBITDA 
face a 2015. 

De referir, ainda, que o aumento dos gastos associados a comunicações, 
deslocações/alojamentos e ajudas de custo está relacionado com o aumento de atividade 
e de pessoal. 

 

08.14. Cumprimento do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 
A Lei do Orçamento do Estado para 2016 manteve a obrigatoriedade do cumprimento do 
Princípio da Unidade de Tesouraria, segundo o qual toda a movimentação de fundos dos 
serviços integrados e dos serviços e fundos autónomos é efetuada por recurso aos 
serviços bancários disponibilizados pelo IGCP, E. P. E., salvo disposição legal em contrário 
ou em casos excecionais, devidamente fundamentados pelo serviço ou organismo que 
solicita a exceção, como tal reconhecidos por despacho do membro do Governo 
responsável pela área das finanças, pelo prazo máximo de 2 anos, após parecer prévio 
do IGCP, E.P.E.. 

 

A IPP tem vindo a recorrer a todos os serviços e funcionalidades bancárias disponibilizados 
pelo IGCP, nomeadamente, na utilização dos serviços de homebanking para pagamentos 
ao Estado, a fornecedores, a colaboradores e outras entidades e na execução de 
pagamentos através de débitos diretos, entre outras, assim como na realização de 
aplicações CEDIC de excedentes de tesouraria. Adicionalmente, sempre que ocorrem 
entradas de fundos através de contas da banca comercial, é promovida a sua transferência 
para a conta detida no IGCP.  

 

Não obstante, tem sido necessário manter a utilização de algumas contas na banca 
comercial, por razões que resultam da não disponibilização de alguns serviços bancários 
por parte do IGCP, como sejam o pagamento de clientes por referência multibanco, assim 
como pela necessidade de assegurar a regularização de compromissos assumidos pela 
empresa em anos anteriores e cuja exigibilidade ainda subsiste no presente. 

 

Em conformidade na sequência de pedido de exceção formulado, a IPP obteve por 
Despacho nº 1250/16 – SEATF, autorização para manter junto da banca comercial serviços 
relacionados i) com a prestação de garantias bancárias que não possam ser substituídas 
por depósitos de caução, ii) com os valores necessários para o carregamento de cartões 
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de refeição e iii) com a custódia de valores mobiliários não representativos de dívida 
pública.  

 

Nos termos do nº1 do Art.º 86.º da Lei nº 7-A/2016 de 30 de março, a autorização é válida 
pelo prazo máximo de 2 anos, sem prejuízo da empresa promover a utilização do IGCP 
na realização das transações excecionadas, caso as mesmas venham a ser 
disponibilizadas pelo IGCP, durante aquele período. 

Em 31 de dezembro de 2016 a IPP detinha cerca de 92% das suas disponibilidades 
colocadas no IGCP. 

 

 
 
 

08.15. Recomendações Auditoria Tribunal de Contas 
A IP Património não foi objeto de auditorias efetuadas pelo Tribunal de Contas. 

  

milhares de euros

BANCO BPI 88.597,47 € 41.869,20 € 25.998,24 € 12.345,28 €

MBCP 0,00 € 37.298,56 € 90.450,65 € 184.152,09 €

NOVO BANCO 35.235,39 € 41.882,61 € 47.872,65 € 8.534,10 €

TOTAL 123.832,86 € 121.050,37 € 164.321,54 € 205.031,47 €

Juros auferidos 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Nota: Os valores aqui considerados referem-se aos saldos contabilísticos no final de cada um dos períodos indicados, tendo-se excluido os saldos 
contabilísticos negativos.

Banca Comercial 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre
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08.16. Informação disponível no site do SEE 
 

 

A IP Património não se encontra registada no Sistema de Recolha de Informação 
Económica e Financeira (SIRIEF). Contudo, a informação relevante é prestada de forma 
consolidada pelo acionista no âmbito da divulgação da informação do Grupo IP. 

  

Divulgação

S/N/N.A.

Estatutos N.A..
Caraterização da empresa S www.ippatrimonio.pt/
Função de tutela e acionista N.A..

- Identificação dos órgãos sociais S Relatório e Contas
- Estatuto remuneratório fixado S Relatório e Contas
- Divulgação das remunerações auferidas pelos órgãos sociais S Relatório e Contas
- Identificação das funções e responsabilidades dos membros do Conselho de AdministraçãoN.A..
- Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos órgãos sociais S Relatório e Contas
Esforço financeiro público N.A..
Ficha síntese N.A..
Informação financeira histórica e atual N.A..

- Regulamentos internos e externos a que a empresa está sujeita S Relatório e Contas
- Ttansações relevantes com entidades relacionadas S Relatório e Contas
- Outras transações S Relatório e Contas

- Económico S Relatório e Contas
- Social S Relatório e Contas
- Ambiental S Relatório e Contas
Avaliação do cumprimento  dos Princípios de Bom Governo S Relatório e Contas
Código de ética S www.ippatrimonio.pt/sobre-nos/codigo-de-etica-0

Informação no Site do SEE Comentários

Modelo de Governo/Membros dos órgãos sociais:

Princípios de Bom Governo:

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios:
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08.17. Quadro Resumo do Cumprimento das Orientações Legais 

 

Cumprimento

S/N/N.A.

Receitas core (cash) N 16,1 M€

O total de Receitas com Ativos Imobiliários foi inferior em
28,7% face à meta estabelecida para o período em orçamento. 
Este desvio negativo deve-se à componente de receitas com 
subconcessões e arrendamentos (-7,1%), verificando-se 
também um comportamento negativo na alienação de ativos (-
67,9%).

Dívida vencida de clientes N
Redução da dívida 
vencida de clientes 
em -15,8%.

Atraso na execução do plano de esforço de cobrança 
delineado até final do ano de 2016, sendo que a redução 
representa cerca de -0,86 M€.

Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários N

Elaboração do 
programa de 
inventariação 
cadastral

Os trabalhos têm vido a ser efetuados na linha do programa 
estabelecido, mas o processo de contratação e formação de 
recursos necessários para a execução do Programa de 
Inventariação Cadastral (em conjunto com a DCH) não se 
concretizou no prazo programado.

Cumprimento do tempo de resposta a reclamações (%) S
Grau de 
cumprimento: 85%

Margem de Contribuição Residual N
MCR no valor de 2,9 
M€

Desvio global nos Rendimentos Oper. considerados para a 
MCR é de -4,57 M€ justificado essencialmente pelas rúbricas 
de: a) Subconcessões de Espaços (-1,91 M€), b) 
Estacionamentos (-0,14 M€); c) Publicidade (-0,18 M€); d) PS 
de Expropriações para a IP (-2,284 M€).O Desvio global nos 
Gastos Oper. considerados de -1,209 M€, decompondo-se 
essencialmente pelas rúbrica: Trab. Especializados (-0,991 
M€), Eletricidade (-0,230 M€), Conservação e Reparação (-
0,299 M€), Contencioso e Notariado (-0,184 M€), Gastos c/ 
Pessoal (+0,257 M€). 

Índice de satisfação do Cliente (rodoviário + ferroviário) N.A.

Assegurar a concretização do PETI 3+ N
Grau de 
concretização: 
62,4%

O indicador de acompanhamento da concretização do PETI3+ 
apresentou um resultado global de 62,4%, ou seja, 22,6 p.p. 
acima meta estabelecida.

Risco Financeiro S

Endividamento N.A.

PMP fornecedores S redução de 30 dias

Recomendações do acionista 

Não atribuição de prémios de gestão, nos termos do art.º 41º da Lei 82-
B/2014

S

Órgãos Sociais - reduções e reversões remuneratórias vigentes em 
2016

S 6.145,12 €

Auditor Externo - redução e reversão remuneratória nos termos do art.º 
75º da Lei 82-B/2014

N.A.

Restantes Trabalhadores - reduções e reversões remuneratórias 
vigentes em 2016

S 144.708,61 €

Restantes Trabalhadores - proibição de valorizações remuneratórias, 
nos termos do art.º 38º da Lei 82-B/2014, porrogadas para 2016 pelo 
n.º 1 do artigo 18º da Lei n.º 7-A/2056, de 30 de março

S

Suspensão do pagamento de complemento de reforma, nos casos em 
que as empresas apresentem resultados liquidos negativos nos três 
últimos exercícios (2014,2013 e 2012)

N.A.

Não utilização de cartões de crédito S

Não reembolso de despesas de representação pessoal S

Valor máximo das despesas associadas a coimunicações S

Valor máximo de combustivel e portagens afeto mensalmente às 
viaturas de serviço

S

Proibição de realização de despesas não documentadas S

Elaboração e divulgação do relatório sobre as remunerações pagas a 
mulheres e homens

N

Aplicação das normas de contratação pública pela empresa S

Aplicação das normas de contratação pública pelas participadas S

Contratos submetidos a visto prévio do TC N.A.

Recomendação N.A.

Número de viaturas S

Gastos com viaturas S -9 mil euros

Gastos operacionais S Quadro PRC

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP S 92%

Disponibilidades e aplicações centralizadas na Banca Comercial S 0,205 M€

Tem sido necessário manter a utilização de algumas contas 
na banca comercial, por razões que resultam da não 
disponibilização de alguns serviços bancários por parte do 
IGCP

Juros auferidos em incumprimento da UTE e entregues em receita do 
Estado

N.A.

EGP - artigo 32º e 33º do EGP

Cumprimento das Orientações Legais
Quantificação/ 
Identificação

Justificação/Referência ao Ponto do Relatório

Objetivos de Gestão/Plano de Atividades e Orçamento

Gestão do Risco financeiro

Limites de Crescimento do Endividamento

Evolução do PMP a fornecedores

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Remunerações

Complementos de reforma  - nº3 do artigo 78º Lei n.º 82-B/2014

Princípio da Unidade de Tesouraria (artigo 125º da Lei nº 82-B/2014/artigo 28º do DL 133/2013)

Despesas não documentadas - nº 2 do artigo 16º do RJSPE e artigo 11º do EGP

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - nº 2 da RCM nº 18/2014

Contratação Pública

Auditoria do Tribunal de Contas

Parque Automóvel

Gastos operacionais das Empresas Públicas
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09 PERSPETIVAS FUTURAS 

Os sinais de retoma da economia portuguesa, nomeadamente do sector do turismo e do 
imobiliário, permitem olhar para 2017 com a convicção que haverá oportunidades claras 
de crescimento do volume de negócio para a IP Património. A diversidade e especificidade 
dos ativos disponíveis para valorização e rentabilização alargam o leque de potenciais 
negócios. 

Os ativos já em negociação pela IP Património no final de 2016 são uma clara 
demonstração da potencialidade de crescimento da atividade comercial. Acresce a 
perspetiva de desenvolvimento de um conjunto de projetos específicos de maior dimensão 
que se antevê ser possível de concretizar no decorrer de 2017.  

Este crescimento irá criar pressão na necessidade de promover a conservação e 
manutenção dos espaços e edifícios, o que poderá nalguns casos de subconcessão dos 
ativos não gerar, no curto e médio prazo, rendimentos por via da assunção dos gastos 
com aquela conservação por parte dos clientes. 

O produto Ecopistas que se pretende redinamizar, permitirá a recuperação e utilização de 
canais desativados, sem gastos acrescidos para o Grupo IP, bem como recuperar e 
rentabilizar o edificado distribuído ao longo da linha. 

Consolidada a experiência na gestão de Condomínios, importará criar condições para a 
constituição de novos Condomínios, o que permitirá potenciar os rendimentos associados 
a este produto. 

Os investimentos no âmbito do Quadro Portugal 2020 reforçam o otimismo no aumento da 
atividade de IP Património ao potenciar os rendimentos associados à prestação de 
serviços de expropriações. 
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10 FACTOS RELEVANTES APÓS O 
TÉRMINO DO EXERCÍCIO  

 

Foi realizada a alteração da Sede Social em fevereiro de 2017 para: 

Avenida de Ceuta - Estação de Alcântara-Terra 
Distrito: Lisboa Concelho: Lisboa Freguesia: Estrela 
1300-254 Lisboa 
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11 PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 
RESULTADOS 

 

Nos termos estatutários, o Conselho de Administração propõe que o Resultado Líquido do 
Exercício de 2016, no valor de 555.149,90 euros (quinhentos e cinquenta e cinco mil, cento 
e quarenta e nove euros e noventa cêntimos), seja transferido para Reservas Legais no 
montante de 367.384,20 euros (trezentos e sessenta e sete mil, trezentos e oitenta e 
quatro euros e vinte cêntimos) e levado a Resultados Acumulados o montante de 
187.765,70 euros (cento e oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e cinco euros e setenta 
cêntimos): 

 

Reservas Legais 367.384,20 euros 

Resultados Acumulados  187.765,70 euros 

 

 

Lisboa, 28 de março de 2017 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

Carlos Alberto João Fernandes 

 

 

Nuno José Pires das Neves 

 

 

José Carlos de Abreu e Couto Osório 
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Demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2015 




Ativo Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Não corrente    


Ativos fixos tangíveis 4    185 117   231 804 

Propriedades de investimento 5   4 222 402  4 745 517 

Ativos financeiros disponíveis para venda 7   23 566   23 566 

Ativos por impostos diferidos 8   1 271 685  1 959 859 

     5 702 770  6 960 746 

Corrente    


Inventários 9   3 425 111  2 683 846 

Clientes 10   4 076 956  3 933 876 

Imposto sobre o rendimento a recuperar 11    191 915   259 298 

Acionistas 12  1 835 594  1 763 855 

Outras contas a receber 13   4 377 083  4 083 690 

Caixa e equivalentes 14   2 474 136   824 139 

     16 380 794  13 548 704 

Total do Ativo    22 083 563  20 509 450 
        

 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2015 (Continuação): 

 

Capital próprio e Passivo Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Capital Próprio       

Capital 15  5 500 000  15 000 000 

Reservas       0  1 528 430 

Outras variações nos capitais próprios     12 593   12 593 

Resultados acumulados   - 187 766 - 7 256 799 

     5 324 827  9 284 224 

Resultado Líquido     555 150 - 3 959 397 

Total do capital próprio    5 879 977  5 324 827 

Passivo       

Corrente       

Fornecedores 16   8 225 780  6 984 637 

Acionistas 18  4 837 105  5 010 409 

Outras contas a pagar 17   3 140 702  3 189 577 

     16 203 587  15 184 623 

Total do Passivo    16 203 587  15 184 623 

Total do capital próprio e passivo    22 083 563  20 509 450 
� � � � � � � �




 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Demonstração Individual dos Resultados a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro 
de 2015 

Rubricas Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Vendas e Prestações de serviços 19   11 042 765  11 590 755 

Fornecimentos e serviços externos 20  - 2 648 270 - 3 605 628 

Gastos com pessoal 21  - 4 615 406 - 3 051 558 

Imparidades 22   1 301 090 - 5 121 090 

Depreciações do exercício 4/5 - 121 158 - 157 181 

Outros rendimentos  23   1 322 925  1 316 235 

Outros gastos 24 - 5 025 409 - 5 955 544 

Resultado Operacional    1 256 538 - 4 984 012 

Perdas financeiras  - 299 - 161 

Resultados antes de impostos    1 256 239 - 4 984 173 

Imposto sobre o rendimento do exercício 25  - 701 089  1 024 776 

Resultado líquido do exercício     555 150 - 3 959 397 

        

Resultado integral     555 150 - 3 959 397 
� � � � � � � �

 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Demonstração Individual das Alterações do Capital Próprio a 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2015 




  Capital Reservas 

Outras 
variações nos 

capitais 
próprios 

Resultados 
acumulados 

Resultados 
reconhecidos na 
Demonstração 
dos Resultados 

TOTAL 

Saldo em 31 dez.2014  15 000 000  1 015 129   12 593 - 7 256 799   513 302  9 284 224 

Aplicação de resultados de 2014     513 302     - 513 302    0 

Resultados reconhecidos na demonstração dos resultados         - 3 959 397 - 3 959 397 

Saldo em 31 dez.2015  15 000 000  1 528 430   12 593 - 7 256 799 - 3 959 397  5 324 827 

Aplicação de resultados de 2015       - 3 959 397  3 959 397    0 

Cobertura de prejuízos - 9 500 000 - 1 528 430    11 028 430      0 

Resultados reconhecidos na demonstração dos resultados           555 150   555 150 

Saldo em 31 dez.2016  5 500 000    0   12 593 - 187 766   555 150  5 879 977 

 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Demonstração Individual dos Fluxos de Caixa a 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2015 




Rubricas Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Atividades Operacionais       

Recebimentos de clientes    15 435 522  13 775 157 

Pagamentos a fornecedores   - 7 514 733 - 10 162 021 

Pagamentos ao pessoal   - 4 428 622 - 2 682 310 

Fluxo gerado pelas operações    3 492 168   930 827 

        

(Pagamento) /recebimento de IRC      0    0 

Outros recebimentos/ (pagamentos)    - 1 840 516 - 1 225 709 

Fluxo das atividades operacionais (1)    1 651 652 - 294 882 

Atividades de Investimento       

Recebimentos provenientes de:       

Outros ativos   0 0 

    0 0 

Pagamentos respeitantes a:       

Outros ativos   - 1 655   

    - 1 655 0 

Fluxo das atividades de investimento (2)   - 1 655 0 

Atividades de Financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Juros   0 0 

    0 0 

Pagamentos respeitantes a:       

Outros   0 0 

    0 0 

Fluxo das atividades de financiamento (3)   0 0 

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)-(2)+(3)    1 649 997 - 294 882 

Efeito das diferenças de câmbio   0 0 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 14  2 474 136   824 139 

Caixa e seus equivalentes no início do período     824 139  1 119 021 

Variação de caixa e seus equivalentes   1 649 997 - 294 882 
        

 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

A IP Património, S.A., adiante designada por IP Património ou Empresa, com sede na Avenida de Ceuta, Estação 
de Alcântara Terra, 1300-254 Lisboa, pertence ao grupo IP, sendo detida em 99,9968% pela Infraestruturas de 
Portugal S.A., adiante designada IP e em 0,0032% pela IP Engenharia, S.A, integrando assim o Sector Público 
Empresarial. 
A sua constituição foi publicada no Diário da República, nº 254 de 05 de novembro de 1991. Em termos fiscais 
tem o número de identificação fiscal 502 613 092. 
Em 25 de fevereiro de 2011, alterou a sua denominação de INVESFER – Promoção e Comercialização de 
Terrenos e Edifícios, S.A. para REFER PATRIMÓNIO – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., assim como o 
objeto da sociedade, que atualmente abrange a gestão e exploração de patrimónios e empreendimentos 
imobiliários, próprios ou alheios, aquisição e alienação de bens imóveis e constituição de direitos sobre os 
mesmos, bem como aquisição de prédios para revenda e a gestão e exploração de estações e equipamentos 
associados, incluindo a respetiva exploração comercial. 
Em junho de 2015 alterou a sua denominação de REFER PATRIMÓNIO - Administração e Gestão Imobiliária, 
S.A. para IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, S.A.. 
Em fevereiro de 2017 alterou a sua sede social para Avenida de Ceuta – Estação de Alcântara Terra, em Lisboa. 
A Empresa é uma subsidiária do grupo IP, sendo integrada nas contas consolidadas do Grupo. 
As contas agora apresentadas respeitam às suas contas individuais. 

2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

2.1 Declaração de cumprimento 

As demonstrações financeiras individuais da IP Património foram preparadas em conformidade com as Normas 
Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), conforme adotadas na União Europeia, incluindo todas as 
Interpretações emitidas pelo IFRIC que se encontravam em vigor em 31 de dezembro de 2016. 

2.2 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras da IP Património para o período findo em 31 de dezembro de 2016, foram 
aprovadas pelo Conselho de Administração em 28  de março de 2017. 

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros e sobre o pressuposto da continuidade das 
operações, tomando-se por base o custo histórico. 

2.2.1 Ativos fixos tangíveis 

Os ativos fixos tangíveis encontram-se valorizados ao custo de aquisição deduzidos de depreciações e eventuais 
perdas de imparidade acumuladas. O custo de aquisição compreende o custo determinado dos ativos existentes 
à data da transição para as IFRS (deemed cost), bem como o custo dos ativos adquiridos posteriormente, 
compostos pelo preço de compra, acrescido das despesas diretamente imputáveis com vista a colocar o ativo 
no local e condições de funcionamento pretendidas. 

Eventuais gastos financeiros incorridos com financiamentos que se destinem à construção de ativos são 
capitalizados, até os mesmos estarem disponíveis para o uso ou venda. 
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As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela 
diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate. O valor líquido 
contabilístico incorpora eventuais perdas de imparidade acumuladas. As mais ou menos valias contabilísticas 
são registadas na demonstração dos resultados do ano nas rubricas de outros rendimentos (mais valias) e outros 
gastos (menos valias). 

Os custos posteriores incorridos com renovações e reparações apenas são capitalizados se os mesmos 
aumentarem a vida útil dos ativos, caso contrário, os mesmos são considerados gastos no período em que 
ocorrem. 

As depreciações são registadas de acordo com as vidas úteis estimadas, pelo método das quotas constantes 
para os diversos ativos, apresentando-se de seguida o resumo das mesmas. 

 

Ativos fixos tangíveis % 

 


Terrenos Não depreciados 

Edifícios e outras construções 2,00    

Equipamento de transporte 25,00    

Equipamento administrativo 12,50    

Outros ativos fixos 12,50    
� � � �

 

As vidas úteis dos ativos são revistas no final do exercício, para que as depreciações registadas se mostrem em 
conformidade com os padrões de consumo dos ativos. Eventuais alterações de vida útil são tratadas 
prospectivamente como alterações de estimativas contabilísticas. 

Sempre que existam indícios de perda de valor dos ativos fixos tangíveis são efetuados testes de imparidade de 
forma a estimar o valor recuperável do ativo e, quando necessário, registam-se perdas por imparidade. 

2.2.2 Propriedades de investimento 

As propriedades de investimento são constituídas por terrenos e edificos cuja finalidade é a obtenção de rendas 
e não para uso na produção ou fornecimentos de bens, serviços ou para fins administrativos ou para venda no 
decurso da atividade corrente dos negócios da Empresa. 

As propriedades de investimento estão registadas ao seu custo de aquisição e produção, utilizando o modelo do 
custo, uma opção prevista na IAS 40 – Propriedades de investimento, líquidas de depreciações e perdas por 
imparidade. 

A Empresa efetua avaliações internas/externas de modo a: i) satisfazer os requisitos de divulgação da IAS40, e 
ii) verificar eventuais imparidades decorrentes da quebra do valor de recuperação dos ativos, face aos seus 
valores contabilísticos. 

Os custos incorridos com propriedades de investimento, nomeadamente, custos de gestão e manutenção, 
seguros e impostos sobre propriedades (imposto municipal sobre imóveis), são reconhecidos na demonstração 
dos resultados do exercício a que se referem. As benfeitorias para as quais se estima que gerem benefícios 
económicos adicionais futuros são capitalizadas na rubrica propriedades de investimento. 
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As rendas das propriedades de investimentos estão incluídas na rubrica de outros rendimentos. 

Depreciações 

As depreciações são calculadas de acordo com o método das quotas constantes, às taxas que correspondem à 
vida útil esperada para cada tipo de bem, sendo que os terrenos não são depreciados. No caso específico dos 
edifícios, os mesmos estão a ser depreciados em 50 anos (2%/ano). 

Imparidades 

As imparidades apuradas são refletidas na demonstração dos resultados do exercício a que respeitam e são 
calculadas com base na atualização dos valores das rendas estimadas a receber, corrigidas de eventuais gastos 
de manutenção, atualizados de acordo com taxa de risco expectável. 

2.2.3 Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira quando a empresa 
se torna parte na respetiva relação contratual. 

De acordo com o referencial aplicável, os instrumentos financeiros classificam-se nas categorias que seguem: 

i. Ativos / Passivos financeiros ao justo valor por via resultados 
ii. Ativos financeiros disponíveis para venda 
iii. Investimentos detidos até à maturidade 
iv. Empréstimos concedidos e contas a receber e outros passivos financeiros. 

A Empresa dispõe de ativos e passivos das categorias ii e iv acima. 

a) Ativos financeiros disponíveis para venda 

Os ativos financeiros disponíveis para venda são ativos financeiros não derivados que: 

• a empresa tem intenção de manter por tempo indeterminado; 
• são designados como disponíveis para venda no momento do seu reconhecimento inicial; ou 
• não se enquadram nas outras categorias de Instrumentos Financeiros acima mencionadas. 

Os ativos financeiros disponíveis para venda têm vindo a ser registados ao custo de aquisição, uma vez que não 
existe mercado ativo para os ativos em causa sendo, contudo, verificada a eventual existência de imparidade a 
reconhecer. 

b) Clientes e outras contas a receber 

Inclui contas correntes com diversas entidades, sendo estas inicialmente registadas ao justo valor e 
subsequentemente mensuradas ao custo amortizado, deduzidas de eventuais perdas de imparidade 
reconhecidas na demonstração dos resultados na rubrica de imparidades/reversões. 

As perdas por imparidade registadas decorrem da análise da antiguidade de saldos, bem como da análise de 
outros fatores que permitam uma avaliação do risco de incumprimento por parte dos clientes. 

Usualmente, o custo amortizado desses ativos não difere do seu valor nominal. 

As outras contas a receber incluem ainda saldos devedores por acréscimos de rendimentos, referentes a serviços 
prestados e ainda não faturados. 
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c) Caixa e equivalentes de caixa 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, 
depósitos bancários e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de 3 meses, e que possam ser 
imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insignificante. 

d) Fornecedores e outras contas a pagar 

Os fornecedores e outras contas a pagar são mensurados inicialmente ao justo valor e subsequentemente ao 
custo amortizado mediante o método da taxa efetiva. Usualmente, o custo amortizado destes passivos não difere 
do seu valor nominal. 

2.2.4 Inventários 

Os inventários são mensurados pelo custo de aquisição/produção ou ao valor realizável liquido, dos dois o mais 
baixo. Os inventários são reconhecidos inicialmente ao custo de aquisição/produção, para os colocar aptos à sua 
venda. 

Os inventários da IP Património, correspondem a frações para venda, sendo o seu valor corrigido aquando da 
existência de imparidades. 

Os testes de imparidade efetuados baseiam-se na comparação entre o valor contabilístico dos imóveis e: 

• Valores determinados por análise de mercado, nomeadamente o valor de m� de área de construção para 
os terrenos situados na localidade em questão, e; 

• Valores de venda considerados iguais aos imóveis vendidos com a mesma tipologia dos imóveis em 
inventários. 

existindo imparidade sempre que o valor recuperável pelos parametros anteriores seja inferior ao valor 
contabilístico. 

2.2.5 Imposto sobre o rendimento 

a) Imposto corrente e Imposto diferido 

O imposto sobre o rendimento do período compreende os impostos correntes e os diferidos. Os impostos sobre 
o rendimento são registados na demonstração dos resultados, exceto se os mesmos forem relacionados com 
itens que sejam reconhecidos diretamente nos capitais próprios. O valor do imposto corrente a pagar, é 
determinado com base no resultado antes de impostos, ajustado de acordo com as regras fiscais. 

Os impostos diferidos reconhecem-se quando existem diferenças entre o valor contabilístico dos ativos e 
passivos em determinado momento e o seu valor para efeitos fiscais. 

Os passivos por impostos diferidos são reconhecidos para todas as diferenças temporárias tributáveis, enquanto 
os ativos por impostos diferidos apenas são reconhecidos relativamente:  

i) às diferenças temporárias dedutíveis para as quais se esperam que venham a ser revertíveis 
futuramente, ou 

ii) quando existam impostos diferidos passivos cuja reversão se estime que ocorra no mesmo momento 
dos impostos diferidos ativos. 
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b) Grupo Fiscal 

Em março de 2014, o Grupo IP aderiu ao regime especial de tributação de grupos de sociedades (“RETGS”). 

Este grupo fiscal integra todas as empresas residentes em Portugal, detidas pela Infraestruturas de Portugal, 
S.A. (empresa mãe do grupo IP), em 75% ou mais, e que cumpram as condições previstas no artigo 69º e 
seguintes do Código do IRC. 

As empresas incluídas no grupo fiscal IP, onde se inclui a IP Património, apuram e registam o imposto sobre o 
rendimento tal como se fossem tributadas numa ótica individual. As responsabilidades apuradas são no entanto 
reconhecidas como devidas à IP, a quem competirá o apuramento global e a autoliquidação do imposto. 

2.2.6 Especialização de exercícios 

As receitas e despesas são registadas de acordo com o princípio da especialização dos exercícios pelo qual 
estas são reconhecidas à medida que são geradas, independentemente do momento em que são recebidas ou 
pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e despesas são 
registadas nas rubricas de ‘Outras contas a receber’ e ‘Outras contas a pagar’, respetivamente. 

2.2.7 Reconhecimento do rédito 

O rédito é mensurado ao justo valor da retribuição recebida ou a receber, tomando em consideração a dedução 
de quaisquer descontos concedidos. 

a) Venda de ativos 

Os réditos provenientes da venda de ativos são reconhecidos quando as seguintes condições estejam satisfeitas: 

i. Os riscos e vantagens significativas da propriedade dos ativos foram transferidos para o comprador, sem 
que a IP Património mantenha qualquer envolvimento na gestão dos ativos em causa; 

ii. O custo dos ativos vendidos pode ser mensurado com fiabilidade; 
iii. Seja provável a transferência dos benefícios económicos associados à transação para a IP Património; 

e 
iv. Os gastos incorridos ou a incorrer referentes à transação possam ser mensurados com fiabilidade. 

 
b) Prestações de serviços 

Os réditos provenientes de prestações de serviços respeitam fundamentalmente a alugueres de espaços 
comerciais, aluguer de estacionamentos, publicidade e gestão de empreendimentos. 

2.2.8 Provisões e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas pela IP Património quando existe uma obrigação presente resultante de eventos 
passados, sendo provável que na liquidação dessa obrigação seja necessário um dispêndio de recursos internos 
futuros e o montante dessa obrigação possa ser estimado com razoabilidade. Quando alguma das condições 
anteriores não esteja presente, a IP Património procede à divulgação desses passivos contingentes. 

As provisões são atualizadas na demonstração da posição financeira, refletindo a melhor estimativa considerada 
pelo órgão de gestão. 
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As provisões são mensuradas ao valor presente, sendo o efeito do desconto, quando aplicável, considerado no 
resultado financeiro. 

2.2.9 Demonstrações de Fluxos de Caixa 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa é preparada de acordo com a IAS 7, através do método direto. A IP 
Património classifica na rubrica “Caixa e equivalentes de caixa” os investimentos vencíveis a menos de três 
meses e para os quais o risco de alteração de valor é insignificante. 

Os fluxos de caixa são classificados na Demonstração dos Fluxos de Caixa, dependendo da sua natureza; assim 
são identificadas em: 

i. atividades operacionais;  
ii. atividades de investimento; e  
iii. atividades de financiamento.  

As atividades operacionais englobam essencialmente os recebimentos de clientes, os pagamentos a 
fornecedores, ao pessoal, do imposto sobre o rendimento e de impostos indiretos.  

Os fluxos de caixa incluídos nas atividades de investimento englobam aquisições e alienações de ativos fixos 

tangíveis e intangíveis. 

Os fluxos de caixa relacionados com as atividades de financiamento incluem os pagamentos de dividendos à 

IP e juros e recebimentos referentes a aplicações financeiras. 

2.2.10 Entidades relacionadas 

Consideram-se partes relacionadas, as entidades em relação às quais a IP Património direta ou indiretamente 
através de um ou mais intermediários, controle, seja controlada ou estiver sob o controlo comum. São também 
partes relacionadas as entidades nas quais a IP Património tenha um interesse que lhe confira influência 
significativa, bem como clientes e fornecedores estratégicos no âmbito do Grupo IP. 

A IP Património divulga na nota 27, os saldos e transações que, à data de 31 de dezembro de 2016, tem com as 
entidades relacionadas, sobre as quais tem controlo ou influência significativa e sobre aquelas em que está sob 
controlo comum. 

2.2.11 Eventos Subsequentes 

Os eventos após a data das demonstrações financeiras, que proporcionem informação adicional sobre condições 
que existiam à data das demonstrações financeiras são refletidos nas demonstrações financeiras da IP 
Património. Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação sobre 
condições que ocorram após a data das demonstrações financeiras são divulgados no anexo às demonstrações 
financeiras, se significativos. 
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2.3 Alterações / Revisões de normativo 

Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor a partir 1 de janeiro de 2016: 

• Alteração à IAS19 – Benefícios de empregados – Pretende-se simplificar a contabilização dos planos de 
benefícios definidos, atribuídos aos empregados quando estes são independentes dos anos de serviços dos 
empregados. Esta alteração não terá impactos nas Demonstrações Financeiras da Empresa. 

• Alteração da IAS16 e IAS38 – Métodos de cálculo das amortizações e depreciações permitidas - Esta 
alteração esclarece que o uso de métodos baseados em receitas para calcular a depreciação de um ativo não 
é apropriado porque a receita gerada por uma atividade que inclui o uso de um ativo reflete geralmente outros 
fatores para além do consumo dos benefícios económicos desse ativo. Esta alteração não têm impacto nas 
Demonstrações Financeiras da Empresa. 

•    Alteração da IAS16 e IAS41 – Agricultura: plantas que produzem ativos biológicos consumíveis – A 
alteração estabelece que uma planta que produz ativos biológicos deve ser enquadrada no âmbito da IAS16, 
com as devidas consequências ao nível da sua mensuração, no entanto, os ativos por ela produzidos mantêm-
se enquadrados na IAS41. Esta alteração não é aplicável às Demonstrações Financeiras da Empresa. 

• Alteração à IFRS11 – Contabilização da aquisição de interesse numa operação conjunta - Esta alteração 
adiciona novas orientações sobre como contabilizar a aquisição de uma participação em uma operação 
conjunta que constitui um negócio, aplicando-se nesses casos os princípios da IFRS3. Não são esperados 
impactos relevantes da adoção desta alteração. 

• Alteração à IAS1 – Revisão de divulgações – Esta alteração resulta de um projeto de revisão às divulgações 
IFRS, e refere-se à materialidade e agregação, à apresentação de subtotais, à estrutura das demonstrações 
financeiras, à divulgação das políticas contabilísticas, e à apresentação dos itens de outros rendimentos 
integrais resultantes de investimentos mensurados pelo método da equivalência patrimonial. Eventuais 
impactos desta norma na Empresa não se preveem relevantes. 

 
• Alterações à IASS27 – Método da Equivalência Patrimonial nas Demonstrações Financeiras Separadas 

- Esta alteração vem permitir a opção de apresentação, nas Demonstrações Financeiras separadas, de 
investimentos em subsidiárias, empresas controladas conjuntamente e associadas de acordo com o método 
de equivalência patrimonial. Não são esperados impactos relevantes da adoção desta alteração. 

• IFRS 10; IFRS 12; e à IAS 28: Entidades de investimento - Dispensa de consolidação - As alterações à 
IFRS 10 clarificam que uma entidade de investimento não necessita preparar demonstrações financeiras 
consolidadas se e só se a empresa mãe for também uma entidade de investimento que prepare 
Demonstrações Financeiras nas quais as subsidiárias sejam mensuradas ao justo valor. Adicionalmente, 
clarifica-se que apenas uma subsidiária de uma entidade de investimento que não seja ela própria uma 
entidade de investimentos, fornecendo serviços de apoio à entidade de investimento, é consolidada. Todas 
as restantes subsidiárias são mensuradas ao justo valor. As alterações à IAS 28 clarificam que uma entidade 
que não seja uma entidade de investimento e que aplique o método de equivalência patrimonial (“MEP”) na 
valorização de associadas ou joint ventures que sejam entidades de investimento pode manter a valorização 
ao justo valor destas entidades nas suas subsidiárias. Esta alteração não é aplicável às Demonstrações 
Financeiras da Empresa. 
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Melhorias anuais introduzidas pelo IASB relativas ao ciclo 2012-2014 – Os melhoramentos incluem 
emendas a quatro normas internacionais de contabilidade, como segue: 

• IFRS 5 – Ativos não correntes detidos para venda e Operações descontinuadas - Esta melhoria clarifica 
que a alteração de ativos não correntes detidos para distribuição a detentores de capital para ativos não 
correntes detidos para venda, e vice-versa, não determina a alteração do plano, devendo ser considerados 
como uma continuação do plano original do ativo. Assim, não há interrupção dos requisitos exigidos pela IFRS 
5. Não é expectável que estas alterações venham a ter impacto nas Demonstrações Financeiras da Empresa. 

• IFRS 7 – Instrumentos Financeiros – Divulgações - Elimina alguns requisitos de divulgações em 
Demonstrações Financeiras intercalares. Clarifica também que quando uma entidade transfere um ativo 
financeiro pode reter o direito à prestação de um serviço em relação ao ativo financeiro, mediante uma 
determinada quantia pré-determinada (por exemplo um contrato de manutenção), e que, nestas 
circunstâncias, para efeitos de determinar quais as divulgações a efetuar deve ser analisado o envolvimento 
continuado que resulta de tal contrato. Não é expectável que estas alterações venham a ter impacto nas 
Demonstrações Financeiras da Empresa. 

• IAS 19 – Benefícios de Empregados - Esta melhoria clarifica que a taxa de desconto deve ser determinada 
tendo em conta obrigações de alta qualidade existentes num mercado regional que partilhe a mesma moeda 
(i.e., Eurozone) e não nos mercados onde as obrigações foram emitidas. Não é expectável que estas 
alterações venham a ter impacto nas Demonstrações Financeiras da Empresa. 

• IAS 34 – Relato Financeiro Intercalar - As divulgações relativas a eventos e transações significativas 
passam a poder ser efetuadas, indistintamente, diretamente nas demonstrações financeiras intercalares ou 
por referência cruzada para outros documentos de prestação de contas (ex.: Relatório de gestão ou relatório 
de risco). No entanto, considera-se que as demonstrações financeiras intercalares estão incompletas se os 
respetivos utilizadores não tiverem acesso, nos mesmos termos e ao mesmo tempo, à informação incluída 
por referência cruzada. Não é expectável que estas alterações venham a ter impacto nas Demonstrações 
Financeiras da Empresa. 

Alterações às normas publicadas pelo IASB, ainda não endossadas pela UE: 

• Alterações às IFRS10 e 12 e IAS28- Entidades de Investimento: aplicação da isenção de consolidar – Esta 
alteração clarifica que a isenção à obrigação de consolidar aplica-se a uma empresa mãe intermédia que 
constitua uma subsidiária de uma Entidade de Investimento. Clarifica-se ainda a opção de aplicação do 
método da equivalência patrimonial a entidades que não sendo entidades de investimento detêm interesses 
em associadas ou empreendimentos conjuntos que se classificam como entidades de investimento. Não são 
esperados impactos relevantes da adoção desta alteração na Empresa. 

• �)�������� *� ���&� +� ��,��-
� .�� .�,/)0��-

 �
A norma estabelece que a entidade necessita de divulgar 

informação sobre alterações dos passivos relacionados com atividades de financiamento, nomeadamente: (i) 
alterações dos fluxos de caixa de financiamentos; (ii) alterações resultantes de obtenção ou perda de controlo 
das subsidiárias ou outros negócios; (iii) o efeito de alterações nas taxas de câmbio; (iv) alterações de justo 
valor; e (v) outras alterações. Não são esperados impactos relevantes da adoção desta alteração na Empresa. 

• Alteração à IAS12 – Reconhecimento de impostos diferidos ativos – A alteração clarifica a forma de 
contabilizar impostos diferidos ativos relacionados com ativos mensurados ao justo valor, como estimar os 
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lucros tributáveis futuros, quando existem diferenças temporárias dedutíveis, e como avaliar a 
recuperabilidade dos impostos diferidos ativos, quando existem restrições na lei fiscal. A Empresa não dispõe 
à data de ativos mensurados ao justo valor geradores de diferenças temporárias. 

• Alteração à IAS2 – Classificação e mensuração de transações de pagamentos baseados em ações - 
Estas alterações incorporam na norma as operações de pagamento com base em ações e liquidadas em 
dinheiro. Não são esperados impactos na Empresa referentes a esta alteração. 

• Alterações à IFRS15 – Rédito de contratos com clientes - Apenas são apresentados esclarecimentos 
sobre a transição e não alterações nos princípios subjacentes da norma. Não são esperados impactos 
relevantes da adoção desta alteração na Empresa. 

• IFRS 14 - Contas de diferimento relacionadas com atividades reguladas - Esta norma permite que uma 
entidade, cujas atividades estejam sujeitas a tarifas reguladas, continue a aplicar a maior parte das suas 
políticas contabilísticas do anterior normativo contabilístico relativas a contas de diferimento relacionadas com 
atividades reguladas ao adotar as IFRS pela primeira vez. Não aplicável à Empresa. 

Novas normas publicadas pelo IASB, ainda não endossadas pela EU: 

• IFRS9 – Instrumentos financeiros – Classificação e mensuração – Visa substituir a IAS39 Instrumentos 
financeiros: reconhecimento e mensuração e introduz alterações no que se refere: i) à classificação e 
mensuração dos ativos financeiros, introduzindo uma simplificação na classificação com base no modelo de 
negócio definido pela gestão; ii) ao reconhecimento de imparidade sobre créditos a receber, com base no 
modelo de perdas estimadas em substituição do modelo de perdas incorridas; iii) ao reconhecimento da 
componente de “own credit risk” da mensuração voluntária de passivos ao justo valor, e; iv) às regras de 
contabilidade de cobertura, que se pretende que estejam mais alinhadas com o racional económico da 
cobertura de riscos definido pela Gestão. Os eventuais impactos da aplicação desta norma serão objeto de 
análise por parte da Empresa. 

• IFRS15 – Rédito de contratos com clientes – Esta nova norma aplica-se apenas a contratos para a entrega 
de produtos ou prestações de serviços, e exige que a entidade reconheça o rédito quando a obrigação 
contratual de entregar ativos ou prestar serviços é satisfeita e pelo montante que reflete a contraprestação 
a que a entidade tem direito. Os eventuais impactos da aplicação desta norma serão objeto de análise por 
parte da Empresa.�


• IFRS16 – Locações - A norma estabelece a forma de reconhecimento, apresentação e divulgação de 
contratos de locações, definindo um modelo único de contabilização. Com exceção de contratos inferiores 
a 12 meses, as locações deverão ser contabilizadas como um ativo e um passivo. Os eventuais impactos 
da aplicação desta norma serão objeto de análise por parte da Empresa�


• IFRIC 22 - Transações em moeda estrangeira e adiantamento da consideração - Esta interpretação vem 
clarificar que na determinação da taxa de câmbio à vista a ser usada no reconhecimento inicial de um ativo, 
do gasto ou do rendimento (ou de parte), associados ao desreconhecimento de ativos ou passivos não 
monetários relacionados com um adiantamento da consideração, a data da transação é a data na qual a 
entidade reconhece inicialmente o ativo ou passivo não monetário relacionado com um adiantamento da 
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consideração. Os eventuais impactos da aplicação desta norma serão objeto de análise por parte da 
Empresa. 

 
• Transferências de propriedades de investimento (alterações à IAS 40) - As alterações vêm clarificar 

quando é que uma entidade deve transferir uma propriedade, incluindo propriedades em construção ou 
desenvolvimento para, ou para fora de propriedades de investimento. As alterações determinam que a 
alteração do uso ocorre quando a propriedade cumpre, ou deixa de cumprir, a definição de propriedade de 
investimento e existe evidência da alteração do uso. Não são esperados impactos relevantes da adoção 
desta alteração na Empresa. 

Melhorias anuais introduzidas pelo IASB relativas ao ciclo 2014-2016 – Nas Melhorias anuais relativas ao 
ciclo 2014-2016, o IASB introduziu cinco melhorias em três normas cujos resumos se apresentam de 
seguida: 

• IFRS 1 - Adoção pela primeira vez das IFRS - Esta melhoria veio eliminar a isenção de curto prazo prevista 
para os adotantes pela primeira vez nos parágrafos E3-E7 da IFRS 1, porque já serviu o seu propósito (que 
estavam relacionados com isenções de algumas divulgações de instrumentos financeiros previstas na IFRS 
7, isenções ao nível de benefícios de empregados e isenções ao nível das entidades de investimento). Não 
aplicável à Empresa uma vez que já adotou as IFRS. 

• IAS 28 - Clarificação de que a mensuração de participadas ao justo valor através de resultados é uma 
escolha que se faz investimento a investimento - A melhoria veio clarificar que: 

o Uma entidade que seja empresa de capital de risco, ou outra entidade qualificável, pode escolher, no 
reconhecimento inicial e investimento a investimento, mensurar os seus investimentos em associadas e/ou 
joint ventures ao justo valor através de resultados. 

o Se uma entidade que não é ela própria uma entidade de investimento detém um interesse numa associada 
ou joint venture que é uma entidade de investimento, a empresa pode, na aplicação do método da 
equivalência patrimonial, optar por manter o justo valor que essas participadas aplicam na mensuração 
das suas subsidiárias. Esta opção é tomada separadamente para cada investimento na data mais tarde 
entre: (a) o reconhecimento inicialmente do investimento nessa participada; (b) essa participada tornar-se 
uma entidade de investimento; e (c) essa participada passar a ser uma empresa-mãe. 
Não são esperados impactos relevantes da adoção desta alteração na Empresa. 

 

• IFRS 12 - Divulgações de interesses em outras entidades - Esta melhoria veio clarificar que os requisitos 
de divulgação da IFRS 12, para além dos previstos nos parágrafos B10 a B16, são aplicáveis aos interesses 
de uma entidade em subsidiárias, joint ventures ou associadas (ou parte do seu interesse em joint ventures 
ou associadas) que sejam classificadas (ou que estejam incluídas num grupo para venda que está 
classificado) como detidas para venda. Não são esperados impactos relevantes da adoção desta alteração 
na Empresa. 

�  
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2.4 Principais estimativas e julgamentos utilizados nas demonstrações financeiras 

A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as IFRS requer o uso de estimativas, 
pressupostos e julgamentos no processo de determinação das políticas contabilísticas a adotar pela IP 
Património com impacto no valor contabilístico dos ativos, passivos, assim como rendimentos e gastos do período 
de reporte. 

A informação referente às estimativas mais significativas apresentadas nas demonstrações financeiras da 
Empresa encontra-se nas notas que seguem: 

a) Impostos diferidos 

A IP Património reconhece e liquida o imposto sobre o rendimento com base nos resultados das operações 
apurados de acordo com a legislação societária local, considerando os preceitos da legislação fiscal. De acordo 
com a IAS 12, a Empresa reconhece os ativos e passivos por impostos diferidos com base na diferença existente 
entre o valor contabilístico e as bases fiscais dos ativos e passivos. A Empresa analisa periodicamente a 
recuperabilidade dos ativos por impostos diferidos com base em informação histórica sobre o lucro tributável, na 
projeção do lucro tributável futuro e no tempo estimado de reversão das diferenças temporais. 

b) Perdas por Imparidade de Devedores 

As perdas por imparidade relativas a devedores são baseadas na avaliação efetuada pelo Conselho de 
Administração da probabilidade de recuperação dos saldos das contas a receber, antiguidade dos saldos, 
anulação de dívidas e outros fatores. São também consideradas outras circunstâncias e factos que podem alterar 
a estimativa das perdas por imparidade dos saldos a receber face aos pressupostos considerados, incluindo 
alterações da conjuntura económica, das tendências setoriais, da determinação da situação creditícia dos 
principais clientes e de incumprimentos significativos. 

c) Depreciações de propriedades de investimento e ativos tangíveis 

A determinação das vidas úteis dos ativos, bem como o método de depreciação a aplicar é essencial para 
determinar o montante das depreciações a reconhecer na demonstração dos resultados de cada exercício. Estes 
dois parâmetros são definidos de acordo com a melhor estimativa do Conselho de Administração para os ativos 
e negócios em questão, considerando também as práticas adotadas pelas empresas do sector. 

As estimativas anteriores são calculadas de acordo com a melhor informação disponível à data da preparação 
das demonstrações financeiras, no entanto, poderão ocorrer situações em períodos subsequentes, que não 
sendo previsíveis à data, podem originar diferenças relevantes face aos valores previamente estimados, essas 
situações serão tratadas prospectivamente conforme preconizado pela IAS 8. 

Todo este processo de avaliação está sujeito a diversas estimativas e julgamentos. As alterações destas 
estimativas podem implicar a determinação de diferentes níveis de imparidade e consequentemente diferentes 
impactos em resultados. 

d) Propriedades de investimento e inventários 

As análises de imparidade referentes a propriedades de investimento e inventários é efetuada periodicamente e 
sempre que existam indícios de uma eventual perda de valor. A avaliação do justo valor destes ativos é efetuada 
através de avaliações reportadas à data de relato, efetuadas por entidades especializadas independentes.  
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3. POLÍTICAS DE GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO 

A atividade da IP Património está exposta a fatores de risco de carácter financeiro, como sejam, o risco de crédito, 
e o risco de liquidez. 

A gestão do risco de crédito é conduzida pela Direção Comercial da IP Património com base em princípios 
definidos pela Administração e em estreita articulação com a Direção de Finanças, Mercados e Regulação da IP. 
Esta entidade é responsável pela gestão financeira da IP Património e, consequentemente pela gestão do 
respetivo risco de liquidez. 

O Conselho de Administração define os princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que cobrem 
áreas específicas, como sejam a avaliação do risco de crédito, o processo de cobrança ou a estratégia comercial. 

No que respeita ao risco de liquidez, a IP Património procede à sua permanente monitorização e avalia e 
implementa as operações que permitam minimizar aquele risco. 

3.1 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 IP Património. Este tipo de risco é incorrido pela IP 
Património no decorrer das suas atividades operacional e financeira. 

Em termos operacionais, os principais clientes da IP Património são: NOS, Metro do Porto, S.A., EMEF – 
Empresa de Manutencão de Equipamento Ferroviário, Pingo Doce, S.A., JCDecaux, S.A.. O risco de crédito 
resultante da atividade operacional está essencialmente relacionado com o incumprimento no pagamento à IP 
Património das responsabilidades assumidas por aquelas entidades decorrentes dos serviços prestados pela 
Empresa. 

De forma a minimizar a sua exposição a este risco, a Empresa obtém garantias de crédito por parte dos clientes 
na forma de caução ou garantias bancárias. 

Os ajustamentos de imparidade para clientes e outras contas a receber são calculados considerando o perfil de 
risco da contraparte e a sua condição financeira. A Administração considera que estão reconhecidas as 
imparidades para os valores a receber que representam um risco real. 

3.2 Risco de liquidez 

O risco de liquidez é o risco de falta de capacidade para liquidar ou cumprir as obrigações no prazo estipulado.A 
existência de liquidez deve ser gerida de forma segura com o objetivo de maximizar o retorno obtido e minimizar 
os custos de oportunidade associados. De salientar que estando sujeita ao Princípio da Unidade de Tesouraria 
do Estado, a IP Património tem a sua liquidez concentrada maioritariamente junto do IGCP. 

A gestão monitoriza com regularidade a reserva de liquidez disponível para fazer face aos fluxos de tesouraria 
previsionais. 
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4. ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS 

Ver política contabilística na nota 2.2.1. 

31 de dezembro de 2016 

 

Valor Bruto Saldo inicial Aumentos Abates e  
Regularizações 

Saldo final 

          

Ativos Fixos Tangíveis         

Edifícios e outras construções   18 030 0     18 030 

Equipamento básico   5 860 0     5 860 

Equipamento de transporte   34 872 0     34 872 

Ferramentas e utensílios    155 0      155 

Equipamento administrativo   104 143   1 346     105 489 

Outros AFT   479 645 0     479 645 

Total do Ativo Fixo Tangível Bruto   642 706   1 346      644 051 

          

Depreciações Saldo inicial Aumentos 
Abates e  

Regularizações Saldo final 

          

Ativos Fixos Tangíveis         

Edifícios e outras construções   17 248 261     17 508 

Equipamento básico   5 860        5 860 

Equipamento de transporte   31 450   3 159     34 609 

Ferramentas e utensílios    155         155 

Equipamento administrativo   102 585    863     103 448 

Outros AFT   253 604   43 750     297 354 
Total das Depreciações   410 902   48 033      458 935 

          
Total do Ativo Fixo Tangível Líquido   231 804 - 46 687      185 117 

 

No exercício de 2016, o aumento registado na rubrica de equipamento administrativo justifica-se pela aquisição 
de equipamento informático. 
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31 de dezembro de 2015 

Valor Bruto Saldo inicial Aumentos Abates e  
Regularizações 

Saldo final 

          

Ativos Fixos Tangíveis         

Edifícios e outras construções   18 030        18 030 

Equipamento básico   5 860       5 860 

Equipamento de transporte   34 872       34 872 

Ferramentas e utensílios    155        155 

Equipamento administrativo   94 534   9 609     104 143 

Outros AFT   479 645       479 645 

Total do Ativo Fixo Tangível Bruto   633 097   9 609      642 706 

          

Depreciações Saldo inicial Aumentos 
Abates e  

Regularizações Saldo final 

          

Ativos Fixos Tangíveis        

Edifícios e outras construções   16 920    327     17 248 

Equipamento básico   5 860        5 860 

Equipamento de transporte   28 291   3 159      31 450 

Ferramentas e utensílios    155        155 

Equipamento administrativo   91 812   10 773     102 585 

Outros AFT   209 855   43 750     253 604 
Total das Depreciações   352 893   58 009      410 902 

          
Total do Ativo Fixo Tangível Líquido   280 203 - 48 400      231 804 
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5. PROPRIEDADES DE INVESTIMENTO 

Ver políticas contabilísticas na nota 2.2.2. 

Propriedades de investimento Notas 31-dez-2016 31-dez-2015

Ativo bruto

Saldo inicial  7 274 920  7 423 627

Alienações -  771 087 -  148 707

Saldo final  6 503 833  7 274 920

Depreciações acumuladas

Saldo inicial   452 650   356 772

Reforço   73 126   99 172

Alienações -  24 049 -  3 294

Saldo final   501 727   452 650

Imparidades acumuladas 22  1 779 704  2 076 753

Valor líquido 4 222 402 4 745 517  

As propriedades de investimento são constituídas por 30 frações detidas para arrendamento em Sines, das quais 
14 apresentam contrato de arrendamento efetivo (2015: 36 frações/ 22 com contrato de arrendamento efetivo) e 
3 frações em Viana do Castelo (2015: 3 frações). 

Em 2016 verificou-se a alienação de seis frações situada em Sines, tendo gerado mais-valias líquidas de 75.693 
euros, incluídas nas rubricas de outros rendimentos e outros gastos respetivamente (notas 23 e 24). 

O justo valor das propriedades de investimento ascendem a 4.263.405 euros (2015: 4.784.253 euros). 

O justo valor das propriedades de investimento foi determinado por avaliadores externos certificados, e 
corroborado internamente pela administração no exercício findo em 31 de dezembro 2015. 

A valorização de todas as propriedades de investimento encontra-se enquadrada no nível 3 da hierarquia do 
justo valor (conforme IFRS13), em que parte dos dados utilizados na avaliação não são diretamente observáveis 
relativamente aos ativos em causa. 

Além dos dados anteriores, também foram considerados critérios qualitativos, o grau de conservação dos 
imóveis, e o seu grau de capacidade de utilização. 
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O quadro seguinte apresenta o resumo da técnica de avaliação utilizada, bem como a identificação das variáveis 
não observáveis relativamente aos ativos, assim como as inter-relações existentes entre essas variáveis e as 
alterações de justo valor: 

Técnicas de avaliação Dados não observáveis Inter-relação entre dados não 
observáveis e justo valor 

As propriedades de investimento foram avaliadas de 
acordo com o método do rendimento, onde a renda 
unitária potencial é estimada com base nos valores de 
arrendamento praticados no mercado local. As rendas 
consideradas assumem-se como perpétuas. A 
determinação da yield assenta, essencialmente, nas 
características (qualitativas e quantitativas) do imóvel e 
no nível de risco do investimento imobiliário. 

Intervalo de Rendas/m2/mês 
[3€- 47,50€] 
 
Intervalo Yield [4,71% - 8,00%]��

�

��Taxa de ocupação de espaços nas zonas 
de arrendamento -  quanto maior, maior o 
justo valor  e vice-versa; 
 
- Variações de preço do mercado de 
arrendamento -  aumentos de valor implicam 
aumentos de justo valor e vice-versa; 
 
- Prémio de risco associado à Yield - quanto 
maior, menor o justo valor e vice-versa�

Em 31 de dezembro de 2016, a Administração avaliou a eventual existência de indícios que implicassem o reforço 
das imparidades existentes, conforme disposto na IAS36, bem como informação interna disponível, tida por 
relevante que destacamos de seguida: 

a) Resultados de vendas do ano e respetivas margens; 
b) Relação existente entre a tipologia de imóveis alienados, face aos existentes em carteira; 
c) Contratos de promessa de compra e venda firmes em 2017; 
d) Contratos de promessa de compra e venda em negociação. 

Face ao exposto, não foram identificados indícios que justificassem a elaboração de novas avaliações, tendo-se 
ainda optado por reverter imparidades constituídas em exercícios anteriores (65.480 euros – conforme nota 22) 
referentes aos imóveis com contratos de promessa de compra e venda firmes em 2017, sempre que o valor 
recuperável pela venda desses imóveis superasse o seu valor contabilístico. 
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6. CATEGORIAS DE ACORDO COM A IAS 39 




31 de dezembro de 2016  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


Classe de acordo com IAS 39 Notas 

Empréstimos 
concedidos e 

contas a 
receber 

Ativos 
financeiros 

justo valor por 
via de 

resultados  

Ativos 
financeiros 
disponíveis 
para venda 

Outros 
passivos 

financeiros 

Ativos e 
passivos não 
financeiros 

Total 

Ativos               

Não correntes               

Ativos financeiros disponíveis para venda 7        23 566       23 566 

Correntes               

Caixa e equivalentes de caixa 14  2 474 136          2 474 136 

Clientes 10  4 076 956             4 076 956 

Outras contas a receber 13   500 254          3 876 828  4 377 083 

Total ativos financeiros    7 051 346      23 566 0  3 876 828  10 951 740 
                

Passivos               

Correntes                 

Fornecedores  16          8 225 780     8 225 780 

Acionistas 18          4 837 105     4 837 105 

Outras contas a pagar 17          1 063 585  2 077 117  3 140 702 
Total passivos financeiros   0 0 0  14 126 470  2 077 117  16 203 587 
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31 de dezembro de 2015  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


Classe de acordo com IAS 39 Notas 

Empréstimos 
concedidos e 

contas a 
receber 

Ativos 
financeiros 

justo valor por 
via de 

resultados  

Ativos 
financeiros 
disponíveis 
para venda 

Outros 
passivos 

financeiros 

Ativos e 
passivos não 
financeiros 

Total 

Ativos               
Não correntes               

Ativos financeiros disponíveis para venda 7         23 566         23 566 
Correntes                    

Caixa e equivalentes de caixa 14   824 139               824 139 
Clientes 10  3 933 876              3 933 876 
Outras contas a receber 13   725 845           3 357 845  4 083 690 

Total ativos financeiros   5 483 860      23 566 0  3 357 845  8 865 271 

                

Passivos 
 


 
 
 
 
   
Correntes                    

Fornecedores  16           6 984 637     6 984 637 

Acionistas 18           5 010 409     5 010 409 

Outras contas a pagar 17           1 290 614  1 898 962  3 189 577 

Total passivos financeiros  0 0 0  13 285 660  1 898 962  15 184 622 
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7. ATIVOS FINANCEIROS DISPONÍVEIS PARA VENDA 

Ver política contabilística na nota 2.2.3 a). 

Os ativos financeiros disponíveis para venda respeitam à participação de 1,57% do capital 
da IP Engenharia, S.A., entidade pertencente ao Grupo IP e encontram-se registados ao 
custo de aquisição (23.566 euros), sem que tenha sido identificada qualquer necessidade 
de ajustamento face ao seu valor contabilístico. 

8. ATIVOS POR IMPOSTOS DIFERIDOS 

Ver políticas contabilísticas na nota 2.2.5. 

O impacto dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, ocorrido para os exercícios 
apresentados, foi como se segue: 

 

 

Os ativos por impostos diferidos e respetivas variações nos períodos findos em 31 de 
dezembro 2016 e 31 de dezembro de 2015 decompõem-se em:

�

As revisões de estimativa decorrem dos impactos previstos no Plano de Atividades e 
Orçamento 2017-2019 da Empresa. 

31-dez-2016 31-dez-2015

Impacto na demonstração dos resultados

Ativos por impostos diferidos -  688 174  1 032 775

31 de dezembro de 2016

Ajustamentos 
de clientes

Prejuízos 
fiscais

Ajustamentos 
de inventários

Ajustamentos 
de PI

Total

Saldo inicial   63 180   522 710  1 034 614   339 354  1 959 859

Constituição / Reversão -  37 651 -  7 707 -  166 785 -  55 207 -  267 349

Revisão de estimativa -  23 015 -  391 396 -  6 414 -  420 825

Saldo final   2 514   123 608   867 830   277 733  1 271 685

31 de dezembro de 2015

Ajustamentos 
de clientes

Prejuízos 
fiscais

Ajustamentos 
de inventários

Ajustamentos 
de PI

Ajustamentos 
de PI

Saldo inicial   25 667   345 831   424 942   130 644   927 084

Constituição / Reversão   37 513   176 879   609 673   208 710  1 032 775

Saldo final   63 180   522 710  1 034 614   339 354  1 959 859
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Os prejuízos fiscais passíveis de dedução aos lucros tributáveis de exercícios futuros, de 
acordo com a legislação fiscal em vigor, são os seguintes: 

 

 

A reconciliação da taxa de imposto está efetuada na nota 25.�

9. INVENTÁRIOS 

Ver política contabilística na nota 2.2.4.  

 

A rubrica de produtos acabados diz respeito a terrenos e a frações destinadas a habitação 
e ao comércio em Sines. 

Os inventários encontram-se registados ao valor mais baixo entre o custo de construção 
dos referidos imóveis e o seu valor recuperável pela venda. 

No presente exercício, os imóveis foram objeto de testes de imparidade, tendo resultado 
dos mesmos, uma reversão das imparidades de 741.265 euros. 

Os testes de imparidade, basearam-se na ponderação dos critérios que seguem: 

• Avaliação qualitativa do imóvel; 

• Valores determinados por análise de mercado, nomeadamente, o valor de m² de 
área de construção para os terrenos/imóveis situados na localidade em questão; 

• Valores de venda de imóveis com a mesma tipologia dos imóveis registados em 
inventários (usando como referência as eventuais vendas da própria empresa); 

Exercícios
Data limite de 

reporte
Montante

Base de imposto 
diferido

Sem expetativa 
de recuperação

2013 2018  4 899 545   58 661  4 840 884

2015 2027   529 947   529 947 0

 5 429 492   588 608  4 840 884

Notas 31-dez-2016 31-dez-2015

Produtos acabados

Saldo inicial  7 282 132  7 282 132

Vendas    

Saldo final  7 282 132  7 282 132

Variação da produção    

Imparidades acumuladas 22 - 3 857 021 - 4 598 286

 3 425 111  2 683 846
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• Estimativa de custos associados à transação dos imóveis. 

O método de avaliação usado foi o de uso generalizado (Discounted Cash-Flow). 

Dos critérios anteriores resultaram valores por m² que se situaram entre 74,50 euros/m² e 
280,72 euros/ m², (2015: 74,50 euros/m² e 219,70 euros/m²) para os terrenos e 46,70 
euros/m² e 280,72 euros/m² (2015: 46,70 euros/m² e 219,70 euros/m²) relativos à área 
edificada. 

O impacto nas imparidades resulta fundamentalmente da evolução favorável do mercado 
imobiliário, tendo sido estimada uma subida dos preços de venda face ao período 
homólogo na ordem dos 13%, enquanto que as despesas associadas à venda apenas 
subiram cerca de 9%. 

De referir que as taxas de desconto associadas ao modelo de avaliação não sofreram 
oscilações face ao período homólogo e se situaram no intervalo [5,83% - 6,07%]. 

10. CLIENTES  

Ver política contabilística na nota 2.2.3.b). 

 

  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 
    

Diversos - Nacionais    5 365 425  6 149 008 

Entidades relacionadas - Outras  27.3   382 314   71 595 

Entidades relacionadas - Empresa mãe 27.2   160 432   180 236 

Imparidades acumuladas 22 - 1 831 216 - 2 466 963 
 6  4 076 956  3 933 876 

        

 

Esta rubrica é constituída por saldos correntes, pelo que se aproxima do seu justo valor. 

O saldo de clientes Diversos - Nacionais corresponde, na sua quase totalidade, à 
contrapartida de subconcessões, nomeadamente o arrendamento de espaços comerciais, 
estacionamentos e espaços para publicidade. 

As perdas por imparidade acumuladas decorrem da análise periódica ao longo do ano 
sobre a suscetibilidade dos saldos em conta corrente não serem recuperáveis. Desta 
análise resultou uma reversão das imparidades constituídas no montante de 635.747 
euros (2015: reforço de 1.089.632 euros), conforme nota 22. 
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11. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO A RECUPERAR 

O saldo evidenciado nesta conta respeita às retenções na fonte de faturas que se 
encontram por receber (163.109 euros) e aos pagamentos especiais por conta (28.807 
euros). 

12. ACIONISTAS 

Ver política contabilística na nota 2.2.5. 

O grupo IP, do qual a IP Património é parte integrante, é tributado de acordo com o, 
RETGS (Regime Especial de Tributação dos Grupos de Sociedades). Deste modo, a 
liquidação do imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (IRC) do grupo é 
responsabilidade da IP (empresa mãe do grupo). Em 31 de dezembro de 2016, esta 
rubrica inclui o imposto a recuperar relacionado com o apuramento de imposto do 
exercício. 

Eventuais ganhos da aplicação do referido regime ficarão reconhecidos na empresa mãe 
do grupo. 

A reconciliação da taxa de imposto está efetuada na nota 25. 

 

13.  OUTRAS CONTAS A RECEBER 

 

Ver política contabilística na notas 2.2.3.b) e 2.2.6.�

  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 
    

Devedores diversos    2 945 724  2 986 430 

Estado e outros entes públicos     940 800   338 781 

Acréscimos de rendimentos     490 558   724 594 

Diferimentos       33 886 

 6  4 377 083  4 083 690 
        

 

A rubrica Devedores diversos à semelhança do ano anterior, é constituída 
maioritariamente pelo montante de depósito à ordem da Administração Tributária e 
Aduaneira (ATA) referente ao diferendo com esta entidade, no âmbito de inspeção 
tributária relativa a IVA de 2006 e, que ascende no momento a 2.679.504 euros (2015: 
2.679.504 euros). A IP Património, mantendo a convicção de que agiu de forma correta e 
de acordo com o normativo legal em vigor à data das operações em causa, instaurou 
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impugnação judicial em setembro de 2014, não existindo à data de aprovação das contas 
de 2016, resultado final sobre esta ação judicial. 

O valor de 940.800 euros na rubrica do Estado resulta do apuramento do IVA de dezembro 
sendo o mesmo a favor da empresa. 

Os acréscimos de rendimentos respeitam ao valor a faturar relativos à exploração de 
parques de estacionamentos e a subconcessões de espaços.  

 

14. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

Ver política contabilística na nota 2.2.3.c). 

Notas 31-dez-2016 31-dez-2015

Depósitos bancários  2 473 536   823 239

Numerário    600    900

Caixa e Equivalentes 6  2 474 136   824 139
 

Os montantes de caixa e seus equivalentes evidenciados na Demonstração de Fluxos de 
Caixa, para os exercícios findos em 31 de dezembro, encontram-se reconciliados com os 
apresentados nas rubricas da Demonstração da Posição Financeira. 

15. CAPITAL 

Em 27 de abril de 2016, em Assembleia Geral foi deliberada a redução do capital social 
de 15.000.000 euros para 5.500.000 euros para cobertura de prejuízos, por redução do 
valor nominal das participações. 

A referida redução foi levada a cabo por redução do valor nominal das participações 
passando a IP a ser detentora de 1.099.965 ações do valor nominal de 5 euros, com o 
valor total de 5.499.825 euros e a IP Engenharia detentora de 35 ações, do valor nominal 
de 5 euros com o valor total de 175 euros. 

O capital social, em 31 de dezembro de 2016, é representado por 1.100.000 de ações de 
valor nominal de 5 euros. O mesmo encontra-se totalmente subscrito e realizado pelos 
acionistas IP (99,9968%) e IP Engenharia (0,0032%). 

A IP Engenharia é uma empresa incluída no Grupo IP, sendo as suas demonstrações 
financeiras, consolidadas na empresa IP. 
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16. FORNECEDORES 

Ver política contabilística na nota 2.2.3.d). 

 

A dívida à empresa mãe é quase na sua totalidade constituída pela faturação do contrato 
de concessão de exploração de bens do domínio público ferroviário (nota 27.2). 

Os valores a pagar a diversos nacionais são valores devidos a fornecedores resultantes 
dos contratos ativos de fornecimentos e serviços necessários à manutenção, reparação, 
limpeza e vigilância de espaços concessionados. 

As dívidas a entidades relacionadas são reflexo dos débitos por estas de: i) concessões, 
ii) despesas comuns e iii) serviços de comunicações (nota 27.3). 

As faturas em receção e conferência referem-se a fornecimentos/prestações de serviços 
efetuados em 2016 tendo os gastos respetivos sido devidamente reconhecidos nesse 
exercício.  

17. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Ver política contabilística nas notas 2.2.3.d) e 2.2.6.�

Notas 31-dez-2016 31-dez-2015

Credores diversos  1 599 789  1 685 455

Acréscimos de gastos   918 995  1 147 353

Estado e outros entes públicos   483 581   218 574

Diferimentos   138 337   138 195

6  3 140 702  3 189 577

 

Na rubrica credores diversos, os valores mais significativos refletem as Cauções dos 
Espaços Subconcessionados no montante de 827.198 euros (2015: 754.731 euros).  

Notas 31-dez-2016 31-dez-2015

Entidades relacionadas - Empresa mãe 27.2  7 782 583  6 554 026

Diversos - nacionais   287 414   172 291

Faturas em receção e conferência   147 340   91 805

Diversos - intracomunitários   4 448   3 698

Retenções de garantias   3 995   3 995

Entidades relacionadas - Outras 27.3      158 821

6  8 225 780  6 984 637
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Os montantes registados na rubrica acréscimos de gastos devem-se essencialmente a 
serviços por faturar referente a prestações de serviços manutenção e utilities. Esta rubrica 
regista ainda a responsabilidade com férias de 2016 devidas em 2017 (nota 21) no 
montante de 477.254 euros (2015: 494.036 euros).  

No que se refere à rubrica diferimentos, a mesma é composta por valores relativos aos 
contratos de subconcessão de terrenos, edifícios e espaços comerciais no montante de 
110.047 euros (2015: 107.188 euros) e contratos de aluguer de espaços no montante de 
27.189 euros (2015: 30.155 euros).  

Os valores devidos ao Estado e outros entes públicos referem-se a retenções de trabalho 
dependente em sede de IRS, contribuições para a segurança social relativas ao 
processamento de salários de dezembro de 2016 e ao valor do apuramento de IVA do 
mês de novembro de 2016 no valor de 207.191 euros, cujas liquidações ocorreram em 
janeiro de 2017. 

 

18. ACIONISTAS  

O saldo de 4.837.105 euros é integralmente constituído por valor a liquidar à empresa-
mãe (2015: 5.010.409 euros). 

Deste saldo, 4.547.631 euros é devido a título da permuta dos terrenos de Sines, no âmbito 
da renegociação dos termos contratuais que ocorreu entre a ex-REFER e a IP Património 
em 2011. O saldo não se encontra vencido uma vez que o pagamento deverá ser efetuado 
em espécie, pela construção do edifício que vier a ser construído e do Parque Urbano, que 
posteriormente será entregue ao Município de Sines, conforme escriturado. 

19. VENDAS E PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 

Ver política contabilística na nota 2.2.7. 

  31-dez-2016 31-dez-2015 
 
 


Prestações de serviços  


Arrendamentos de espaços  8 516 250  9 137 113 

Aluguer de estacionamento  1 675 353  1 572 734 

Publicidade   596 114   763 692 

Outros serviços prestados   213 970   80 026 

Gestão de empreendimentos   41 078   37 190 
  11 042 765   11 590 755 
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As prestações de serviços incluem fundamentalmente subconcessões de espaços, 
estacionamento e espaços para painéis publicitários. 

Os outros serviços prestados são referentes a aluguer de espaços para ações temporárias 
e a prestação de serviços de expropriações. 

O valor da gestão de empreendimentos corresponde ao fee de gestão dos 
empreendimentos de Braga, Rossio e Campanhã, contratualizado com terceiros. 

20. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 

A repartição dos fornecimentos e serviços externos é detalhada conforme se segue:


31-dez-2016 31-dez-2015

Trabalhos especializados   839 692  1 425 957

Eletricidade   784 238   803 767

Vigilância e segurança   359 509   342 562

Conservação e reparação   185 289   493 041

Contencioso e notariado   121 327   9 722

Águas   90 453   103 553

Limpeza, higiene e conforto   64 800   122 744

Honorários   44 601   53 685

Seguros   23 195   19 260

Licenças de software   20 222   22 661

Combustíveis   20 118   12 875

Comunicação   16 195   12 040

Diversos inferiores a 15000   78 631   183 762

 2 648 270  3 605 628




Os trabalhos especializados são compostos por gastos de naturezas diversas associados 
à atividade, nomeadamente gastos com remunerações fixas e variáveis da exploração de 
parques de estacionamento, protocolo de serviços partilhados e outros trabalhos 
especializados.  

A variação registada nesta rubrica justifica-se, na sua maioria, pela diminuição no 
protocolo de serviços partilhados, cujo objeto é a prestação de serviços nas áreas: 
financeira, jurídica, recursos humanos e logística na ordem de 100 milhares de euros 
(2015: 499 milhares de euros), em que pela deliberação do CAE de 07/12/2016 foi 
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estabelecida como remuneração do exercício de 2016 a quantia de 20% do valor anual 
previsto no referido protocolo. 

Os gastos com utilities, vigilância e segurança, limpeza, higiene e conforto, conservação 
e reparação, estão essencialmente relacionados com a atividade de gestão de 
empreendimentos. 




Locações Operacionais 

Em 31 de dezembro as responsabilidades futuras da IP Património com contratos de 
locações operacionais/rentings não canceláveis apresentam-se como segue face às 
suas maturidades: 

 

Inferior a 1 
ano

Entre 1 e 5 
anos

De acordo com contratos celebrados

Viaturas  20 251 0
 

 

21. GASTOS COM O PESSOAL 

Os gastos com pessoal nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 de 
dezembro de 2015 repartem-se da seguinte forma:


  31-dez-16 31-dez-15 
 
 


Remunerações dos órgãos sociais   86 460   52 124 

Remunerações do pessoal  3 547 485  2 247 661 

Indemnizações   67 825   158 654 

Encargos sobre remunerações   822 401   524 056 

Seguros de acidentes de trabalho   18 501   11 187 

Gastos de ação social   3 567   4 449 

Outros gastos com pessoal   69 166   53 428 
  4 615 406  3 051 558 
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Em 2016, os gastos com pessoal da IP Património aumentaram aproximadamente 1,6 M€ 
face a 2015 (51%), traduzindo o incremento do efetivo médio de 63 para 111 
trabalhadores. 

Durante o processo de fusão, a reorganização funcional da IPP motivou a transferência 
de cerca de 53 trabalhadores no início do ano oriundos da empresa-mãe. Já no último 
trimestre de 2016, a reorganização interna ocorrida na IPP não implicou alterações 
significativas ao total de trabalhadores da empresa.  

Devido à reversão progressiva das taxas de Redução Remuneratória, à razão de 20% a 
cada, 3 meses até à sua eliminação total em outubro de 2016, o impacto daquelas 
reduções sobre a massa salarial e respetivos encargos patronais teve um impacto de 86 
mil euros em 2016 contra os 140 mil euros verificados no ano de 2015. A relativa 
proximidade entre os dois montantes resulta do aumento de efetivo. 

22. IMPARIDADES 

Ver políticas contabilísticas nas notas 2.2.2., 2.2.4.,2.2.3.b). 

 

  

Propriedades 
de 

investimento 
(nota5)

Inventários 
(nota9)

Clientes 
(nota10)

Total

31 de dezembro de 2016

Saldo inicial  2 076 753  4 598 286  2 466 963  9 142 003

Aumentos / (Reversões) -  65 480 -  741 265 -  494 344 - 1 301 089

Alienação -  218 146 -  218 146

Utilização -  13 423 -  141 403 -  154 827

Saldo final  1 779 704  3 857 021  1 831 216  7 467 941

31 de dezembro de 2015 

Saldo inicial   795 490  1 888 629  1 377 332  4 061 451

Aumentos / (Reversões)  1 321 801  2 709 657  1 089 632  5 121 090

Alienações -  40 538 -  40 538

Saldo final  2 076 753  4 598 286  2 466 963  9 142 003
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23. OUTROS RENDIMENTOS 

A rubrica de outros rendimentos apresenta-se da seguinte forma: 

 

A comparticipação de gastos comuns justifica-se na sua grande maioria pela 
comparticipação dos subconcessionários nos custos de funcionamento das instalações 
por eles ocupadas (incluindo custos com água, energia, limpeza e segurança).  

Durante o ano de 2016 verificou-se uma ligeira quebra na rubrica de rendas de 
propriedades de investimento justificada pela venda de imóveis (nota 5). 

Os outros rendimentos são essencialmente referentes a delimitação de terrenos. Esta 
delimitação consiste na definição dos limites do terreno de caminho-de-ferro imposta pelo 
artigo 12.º do Decreto-Lei nº 276/2003 de 04 de novembro, em que o gasto tem de ser 
suportado em partes iguais pela IP, via IP Património ao abrigo do contrato de concessão, 
e pelo confinante respetivo. �

 

24. OUTROS GASTOS 

A rubrica de outros gastos é decomposta por:


 

A diminuição verificada na renda de concessão em 2016, comparativamente a 2015, 
resulta da revisão da taxa de cálculo em novembro de 2016, tendo efeitos retroativos a 1 
janeiro de 2016. 

Comparticipação de gastos comuns   998 512  1 031 907

Rendas - Propriedades de investimento   187 683   197 118

Ganhos com alienações de propriedades de investimento   76 070   20 125

Outros rendimentos   54 053   67 084

Cedência de pessoal   6 606    

 1 322 925  1 316 234

31-dez-2016 31-dez-2015

Renda de concessão  4 214 055  5 481 515

Dívidas incobráveis   708 128   346 554

Impostos   94 411   93 418

Outros gastos   8 814   31 558

Quotizações   2 500

 5 025 409  5 955 544

31-dez-2016 31-dez-2015
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O aumento verificado na rubrica de Dividas incobráveis foi acompanhado pelo ajustamento 
na reversão das imparidades (nota 22) no mesmo montante, tendo resultado num efeito 
nulo no resultado operacional apurado. 

25. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO DO EXERCÍCIO 

Ver política contabilística na nota 2.2.5. 

A decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido nas demonstrações 
financeiras é conforme segue: 

 

A taxa de imposto adotada na determinação do montante de imposto do exercício nas 
demonstrações financeiras é conforme segue: 

 

 

 Imposto sobre o rendimento Nota 31-dez-2016 31-dez-2015

Imposto sobre o rendimento corrente   12 914   7 999

Imposto sobre o rendimento diferido 8   688 174 - 1 032 775

  701 089 - 1 024 776

 Imposto sobre o rendimento 31-dez-2016 31-dez-2015

Taxa nominal de imposto 21,00% 23,00%

Derrama 1,45% 1,50%

Imposto sobre o rendimento corrente 22,45% 24,50%

Diferenças temporárias tributáveis exceto impostos diferidos 22,50% 23,00%

Taxa aplicável aos prejuízos fiscais 21,00% 23,00%
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A reconciliação da taxa efetiva para os períodos findos em 31 de dezembro de 2016 e 31 
de dezembro de 2015, apresenta-se de seguida: 

 

Os rendimentos não tributáveis respeitam essencialmente ao impacto fiscal das reversões 
de imparidades não tributáveis 247.139 euros. 

26. REMUNERAÇÕES DOS MEMBROS DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Em 27 de fevereiro de 2015 foram eleitos os membros do Conselho de Administração, 
para o triénio 2015-2017, com efeitos a partir de 1 de março de 2015: 

Presidente: José Carlos de Abreu Couto Osório 

Vogais: Adriano Rafael de Sousa Moreira e Maria Teresa Afonso Vitorino 

Todos os membros renunciaram aos respetivos cargos em 30 de setembro de 2016, tendo 
sido eleitos os seguintes membros do Conselho de Administração: 

Presidente: Carlos Alberto João Fernandes 

Vogais: José Carlos de Abreu Couto Osório e Nuno José Pires das Neves (o mandato 
deste último teve apenas início a 10 de outubro de 2016) 

Até à sua renúncia, o Dr. José Carlos de Abreu Couto Osório e o Dr. Adriano Rafael de 
Sousa Moreira, exerceram os respetivos cargos em acumulação com os cargos de 
membros do Conselho de Administração Executivo da IP, S.A., acumulação que ocorre ao 
abrigo do disposto no artigo 20.º, n.º 4 do Decreto-Lei n.º 71/2007, de 27 de março que 
aprova o Estatuto do Gestor Público (EGP), dada a relação de domínio que a IP, S.A. 
detém sobre a IP Património. 

O Eng.º Carlos Alberto João Fernandes, exerce o cargo de Presidente do Conselho de 
Administração da IP Património, desde 1 de outubro de 2016, em acumulação com o cargo 
de Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo da IP, S.A., para o qual foi 

Taxa (%)
Taxa 
(%)

31-dez-2016 Taxa (%) 31-dez-2015

Resultados antes de impostos  1 256 239 - 4 984 173

Taxa nominal 21 -  282 026 24,5  1 046 676

Gastos não dedutíveis fiscalmente 5,7 -  72 166 19,1 -  951 976

Rendimentos não tributáveis fiscalmente -27,3   342 421 -0,5   26 384

Prejuízos fiscais a transitar / (a deduzir) -0,6   7 707 -  121 085

Tributações autónomas 0,7 -  8 851 0,2 -  7 999

Impostos diferidos 54,8 -  688 174 -20,7  1 032 775

(Gastos) / Rendimentos de impostos no exercício 55,8 -  701 089 20,6  1 024 776

(Gastos) / Rendimentos por impostos correntes 1,0 -  12 914 -0,2 -  7 999

(Gastos) / Rendimentos por impostos diferidos 54,8 -  688 174 20,7  1 032 775
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eleito a 17 de agosto de 2016, acumulação que se verifica ao abrigo da disposição atrás 
referida. 

Nos termos do disposto no artigo 31.º do EGP, a acumulação de funções acima referida 
não conferiu direito a qualquer remuneração adicional, tendo o estatuto remuneratório dos 
gestores em causa sido fixado no âmbito das funções de gestão exercidas na IP, S.A.. 

Até à data da sua renúncia, a Eng.ª Maria Teresa Afonso Vitorino foi remunerada tendo 
em consideração a classificação da Empresa no grupo C e teve o seu estatuto 
remuneratório definido em conformidade com o disposto na Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16/2012, de 9 de janeiro e do disposto no artigo 28.º/2 do EGP. Aos valores 
auferidos pelo exercício do cargo em 2015 foram aplicadas as reduções previstas no artigo 
12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho e no artigo 2.º da Lei n.º 75/2014 de 12 de 
setembro, respetivamente de 5% e 10%, sendo esta última redução objeto de uma 
reversão de 20%, em 2015, nos termos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 75/2014, de 12 
de setembro, e, em 2016, foi progressivamente eliminada, com reversões trimestrais, nos 
termos estabelecidos no Decreto-Lei n.º 159-A/2015, de 30 de dezembro. 

Na sequência da sua eleição como membros do Conselho de Administração, o Dr. José 
Carlos de Abreu Couto Osório e o Dr. Nuno José Pires das Neves tiveram o seu estatuto 
remuneratório definido nos termos dispostos no parágrafo anterior e sujeito às reduções 
também aí referidas. 

 

Fiscalização 

As remunerações definidas foram objeto de redução nos termos dos artigos 2.º e 4.º da 
Lei n.º 75/2014, de 12 de setembro. 

Ao abrigo do art.º 397 do código das sociedades comerciais informa-se que não foram 
realizados quaisquer negócios com a sociedade. 

 

Fiscal Único 

Vítor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda. 

 

Os valores evidenciados a favor do Fiscal Único assumem a forma de remuneração de 
trabalhos especializados. Os honorários respeitam integralmente aos exercícios de 2015 
e 2016. 

 

Entidade 2016 2015 

 
 


Barbas, Martins, Mendonça & Associados, S.R.O.C.   11 894   11 894 
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Em Assembleia Geral de 27 de abril de 2016 foi designada como Fiscal Único efetivo, para 
o triénio 2016-2018, a sociedade Barbas, Martins, Mendonça & Associados, S.R.O.C., 
Lda.. Conforme autorização concedida pela Ordem dos Revisores Oficiais de Contas 
(OROC) e Registo na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, em 30 de novembro 
de 2016, a sociedade alterou a sua denominação social para Vítor Martins & Ahmad, 
S.R.O.C., Lda., mantendo todos os restantes elementos identificativos e sede social. 

 

27. DIVULGAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 

Ver política contabilística na nota 2.2.10. 

 

27.1 Resumo das entidades relacionadas 

 

  Notas 

Empresa Mãe   

IP  a) 

Outras entidades relacionadas   

CP b) 

IP Engenharia c) 

IP Telecom d) 

 
a) Empresa mãe do Grupo IP e detentora de 99,9968% do capital da IP Património; 
b) Outra entidade relacionada (relação domínio – Estado - operador ferroviário: 

considerada entidade relacionada no âmbito do grupo IP); 
c) Empresa subsidiária da IP, detendo 0,0032% do capital da IP Património e detida 

em 1,57% pela IP Património; 
d) Empresa subsidiária da IP. 
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27.2 Saldos e transações com empresa mãe 

Os saldos com a empresa mãe apresentam o seguinte detalhe: 

 

  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Saldos a receber       

Clientes 10   160 432   180 236 

Acionistas    1 835 594  1 763 855 

     1 996 025  1 944 091 

Saldos a pagar       

Fornecedores 16  7 782 583  6 554 026 

Acionistas 18  4 837 105  5 010 409 

Acréscimos de gastos     789 763  1 071 682 

     13 409 451  12 636 117 

 

As transações com a empresa mãe ocorridas no período em análise apresentam-se de 
seguida: 


 

  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Fornecimentos e serviços a)   959 646  1 314 371 

Gastos com pessoal     4 616   25 829 

Outros gastos b)  4 037 341  5 655 860 

Outros rendimentos       5 420 

Prestação de serviços     138 601   46 200 

 

a) Respeita ao protocolo de serviços partilhados (financeiros, logísticos, jurídicos e 
capital humano) a prestar pela IP às empresas do Grupo, custos com a 
manutenção do complexo de Guifões, licenças SAP (nota 20).




b) Os outros gastos são compostos maioritariamente pelos valores do contrato de 
concessão entre a IP e a IP Património, contrato esse que confere à IP Património 
poderes para administrar, gerir e explorar os bens do domínio público ferroviário 
não afetos à exploração ferroviária (nota 24).
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27.3 Saldos e transações com outras entidades relacionadas 

Os saldos com outras entidades relacionadas detalham-se da seguinte forma:  

Empresa  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Saldos a receber       

IP Telecom     382 314   70 907 

  10   382 314   70 907 

Saldos a pagar       

CP   - 18 874   9 904 

IP Telecom   - 12 863   148 917 

  16 - 31 737   158 821 

Fornecedores  
 


IP Engenharia     4 818   11 181 

IP Telecom        10 863 

      4 818   22 044 

Acréscimos de Gastos    


CP     30 273   21 534 

      30 273   21 534 

Outras a contas a pagar    


IP Telecom        266 

Diferimentos        266 

 

As transações com outras entidades relacionadas ocorridas no período em análise, 
apresentam-se de seguida:  

Empresa  Notas 31-dez-2016 31-dez-2015 

Fornecimentos de Serviços e Outros       

CP a)   62 741   102 885 

IP Telecom b) - 9 347   237 568 

IP Engenharia c)   4 818   10 269 

      58 212   350 722 

Prestação de serviços       

CP d)   42 117   67 972 

IP Telecom e)   237 765   665 165 

      279 882   733 137 

a) Corresponde à repartição de custos com energia no complexo do Entroncamento; 
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b) Gastos com viaturas do grupo cedidas à IP Património; 
 

c) Gastos relativos com viaturas cedidas do grupo ao serviço na IP Património; 

d) A prestação de serviços à CP é essencialmente subconcessão de espaços (salas); 

e) Os serviços prestados à IP Telecom pela IP Património são, na sua maioria, 
referentes à renda de concessão de utilização das instalações do viaduto 
ferroviário de transição na estação do Oriente e à concessão de utilização dos 
espaços ocupados pelos sistemas de antenas e postaletes dos operadores de 
telecomunicações. A redução registada justifica-se pela revisão da área ocupada 
pela IP Telecom, na sequência da fusão, de 2.294m2 para 631m2 em maio de 
2016. 

28. CONTINGÊNCIAS�

Ver política contabilística na nota 2.2.8. 

Proferida a decisão final em sede de Administração Tributária relativa à correção de IVA 
de 2006, envolvendo o montante de 2.816.329 euros conforme nota 13, foi deferido 
parcialmente pela Autoridade Tributária, tendo a IP Património apresentado impugnação 
judicial com parecer de especialista fiscal. Não obstante o indeferimento da reclamação 
graciosa, os pareceres fiscais sobre a matéria permitem sustentar a convicção da Empresa 
que assiste razão para devolução do referido montante, uma vez que não ocorreu qualquer 
incumprimento fiscal por parte da IP Património no apuramento de imposto e tratamento 
da operação em sede do código do IVA. No limite, caso a ação não seja ganha, terá que 
ser reconhecido como gasto o valor já depositado à ordem da AT (nota 13), acrescido de 
eventuais juros de mora e compensatórios. Em 25 de maio de 2015 a empresa foi 
notificada da contestação da Autoridade Tributária, aguardando-se a marcação da 
audiência. 

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 tenha havido prejuízos fiscais, tenham sido 
concedidos benefícios fiscais, ou estejam em curso inspeções, reclamações ou 
impugnações, casos em que, dependendo das circunstâncias, os prazos são alongados 
ou suspensos. O Conselho de Administração da Empresa, suportado nas informações dos 
seus assessores fiscais, entende que eventuais contingências fiscais não deverão ter um 
efeito significativo nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2016, 
considerando as provisões constituídas e as expetativas existentes nesta data, incluindo 
a situação de impugnação judicial referente ao diferendo de IVA, e relatado no parágrafo 
anterior, bem como na nota 13. 
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Lisboa, 28 de março de 2017 

 

 


O Conselho de Administração 
 
 
 
  

Diretora Financeira:  Presidente: Carlos Alberto João Fernandes  
Maria do Carmo Duarte Ferreira 
  
 


  
     

 
 
 


Contabilista Certificada:  Vogal: Nuno José Pires das Neves 

Inês Rocha  
 



 
 
 


 
      

 
 
 



 


Vogal: José Carlos de Abreu Couto 
Osório  
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