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1. MENSAGEM DO CONSELHO DE 
ADMINISTRAÇÃO 

2017 foi o ano de consolidação da reestruturação da organização operada no final de 

2016, tendo sido definido como foco prioritário a regularização e recuperação de 

processos.. 

Em face deste enquadramento, os resultados obtidos são ainda mais relevantes – 

crescimento de 8,0% do volume de negócios face a 2016 -, não sendo demais salientar 

que tal crescimento ocorre num cenário em que inúmeras regularizações contratuais 

resultaram em impacto financeiro negativo no próprio ano. Ainda de sublinhar que foi ainda 

possível promover a concretização de novos negócios já com algum impacto financeiro no 

ano de 2017, mas cujo impacto maior ocorrerá no ano de 2018 e seguintes. 

Para este resultado concorre naturalmente o atual crescimento económico e financeiro do 

país, mas também o empenho, o profissionalismo e a motivação de toda a Equipa da IP 

Património. 

Em paralelo, o controlo e monitorização da Dívida de Clientes, identificada igualmente 

como um dos desafios a vencer em 2017, permitiu a redução do respetivo saldo, 

superando largamente o objetivo definido para o ano: redução de cerca de 30%, passando 

de 4,5M€ em 2016 para 3,15M€ em Dezembro de 2017. 

No final do exercício obteve-se um Resultado Liquido de 0,92M€ de euros, atentos os 

resultados já mencionados, a que acresce a Reversão de Imparidades na ordem dos 

1,2M€ de euros, por via da Reversão de Imparidades de Clientes por regularização de 

dívidas, de Inventários e de Propriedades de Investimento. 

Para além dos resultados já enunciados, destacam-se ainda outros resultados, ou ações 

que importa salientar na medida em que contribuíram para a concretização dos objetivos 

da  IP Património e da IP: 

 Resposta atempada ao exigente programa de expropriações decorrente do plano 

de investimentos e ações de manutenção da IP; 

 Alienação de bens não necessários à exploração ferroviária e rodoviária, 

possibilitando o aumento de receitas para o Grupo IP, apesar de este não ser 

atualmente um objetivo core ; 

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

de estacionamento; 

 Melhoria do conhecimento do edificado e do seu estado geral, identificando o 

respetivo potencial de rentabilização, e georreferenciação de edifícios; 

 Intervenção nos domínios das acessibilidades, conforto e segurança nas estações 

ferroviárias; 

 Revisão do Manual de Gestão das Estações; 

 Realização de inúmeros eventos de divulgação do património histórico e cultural 

do Grupo IP, destacando-se neste âmbito a colaboração nas ações na base da 

obtenção do Prémio SOS Azulejo para a IP. 
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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 – foram determinante para a resposta em tempo 

adequado às reclamações dos clientes/utentes das estações, por um lado, e para a 

concretização da inventariação do edificado em linhas desativadas. 

A otimização das Instalações de Serviços do Grupo IP continuou, tendo a Equipa 

conseguido responder ao desafio, sendo responsável por inúmeros processos em curso, 

destacando-se o projeto para a construção de um novo edifício no Campus do Pragal para 

o Centro do Controlo de Tráfego e Central de Vigilância.  

Apesar do que já alcançámos em 2017, gostaríamos que os objetivos para 2018 fossem 

ainda mais ambiciosos, pois os desafios continuam a ser muitos, e muito exigentes, mas 

também, esperamos, motivadores.  

E é para a concretização destes desafios que contamos com todos e com cada um de vós, 

que connosco contribuem todos os dias nas diversas tarefas essenciais para que se 

alcance o sucesso a que nos propomos. 

O Conselho de Administração prosseguirá em 2018 o objetivo de ver a IP Património 

reconhecida no mercado de atividade imobiliária como uma empresa de referência. Os 

projetos já desenvolvidos, os que estão em curso e os que se perspetivam, dão-nos a 

confiança para reafirmar tal objetivo. 

O volume de trabalho e a exigência em termos de prazos, para o cumprimento do 

Programa Ferrovia 2020 é deveras exigente. Por outro lado, a abordagem diária de 

Confinantes, Requerentes, Interessados, a que acresce as necessidades dos nossos 

clientes internos, são um constante desafio à nossa capacidade de resposta em tempo 

útil. 

Importa assim continuar a dotar a empresa de meios que permitam contribuir para uma 

resposta positiva aos seus propósitos e às exigências da atividade. Depois do sucesso da 

introdução da referência Multibanco, brevemente será disponibilizado um outro modo – 

débito direto. Em curso o projeto “Real Estate” que visa dotar a empresa de suporte de 

informação de gestão que permita uma visão analítica e financeira integrada com a visão 

do espaço. Um outro projeto, em fase de lançamento, visa acelerar fortemente a 

inventariação cadastral de todo o património rodo e ferroviário. 

Paralelamente, está em curso um programa de estagiários, através do qual se espera 

poder vir a acelerar o rejuvenescimento da IP Património, dando resposta às necessidades 

da Empresa. 

O Conselho de Administração deseja agradecer a cada um dos nossos Colaboradores 

pelo seu o empenho, dedicação e profissionalismo. 

Agradecemos ao nosso Acionista a confiança e o apoio demonstrado, a todos os Órgãos 

Sociais o acompanhamento da atividade da Empresa e finalmente aos nossos Clientes 

pela preferência com que nos distinguiram. 

O Conselho de Administração  
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2. 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 Couto Osório 

 

 

Fiscal Único 

Efetivo Vitor Martins & Ahmad, SROC, Lda. 

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

Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de 

Administração da IP Património, S.A. 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 2017. 
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3. 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. 
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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 e rentabilização. 

Organograma da IP Património
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4. A IP PATRIMÓNIO EM 2017 

4.1  Principais Acontecimentos 

 

Incremento da atividade comercial com a celebração de cerca de 200 contratos de 

subconcessão, dos quais 118 novos contratos de subconcessão e arrendamento num total 

de cerca de 750 contratos em vigor no final do ano - o que para além de concorrer para o 

acréscimo de rendimentos operacionais no exercício de 2017 (+8,0%), se traduz em outros 

efeitos de enorme relevância quer pelo valor investimento financeiro realizado pelos 

subconcessionários, quer pelo contributo para a segurança de pessoas e bens, quer ainda 

para a imagem da IP Património e do Grupo IP.  

Regularização contratual de 70 espaços ocupados sem contrato e/ou ajustamento das 

respetivas condições comerciais. 

Conclusão das obras de requalificação realizadas pelo subconcessionário de parte do 

edificado da estação de Porto - São Bento, com a subsequente abertura do Hostel.  

Qualificação de 6 entidades no âmbito do procedimento lançado para à celebração de 

contrato de subconcessão de uso privativo parcial de bem do domínio público ferroviário 

para instalação e exploração de uma unidade hoteleira na estação de Santa Apolónia. 

Renegociação de 6 contratos de Ecopistas com 5 Municípios 

Diminuição do saldo da dívida vencida de Clientes, diminuição que superou largamente a 

meta prevista em orçamento (3.15M€ - real; 4,49M€- meta). 

Elaboração de 1ª Adenda ao Regulamento sobre o regime de alienação do Património 

Imobiliário da IP.  

Preparação dos procedimentos para a contratação de avaliações de imóveis externas.  

Desenvolvimento de vários projetos com vista à valorização imobiliária, destacando-se os 

projetos em curso: 

- Vila Real (Estação Ferroviária) 

- Av. Paiva Couceiro / Campanhã – Porto 

- Torres Vedras (3 locais: 2 ferroviário + 1 rodoviário). 

- General Torres / Quebrantões – Gaia 

- Espinho 

- Estremoz 

Apresentação do Plano de ação a promover no Campus do Pragal, incluindo melhorias 

dos arranjos exteriores, incremento dos lugares de estacionamento, intervenções no 

interior dos Edifícios com vista a uma melhor funcionalidade, projeto para novo edifício 

para reinstalar o Centro de Controlo de Tráfego e Central de vigilância, tendo sido iniciados 

alguns dos projetos ainda no decurso de 2017.  

Conclusão de obra que visou a introdução de melhoramentos construtivos no interior da 

Instalação de Serviço do Freixo no Porto.  

Concretização de mudanças estratégicas de equipas da IP e IPP na área de Lisboa: DEG, 

DGC, DME, ASE e P-EXP. 
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Aprovação do Novo Modelo de repartição de gastos comuns pelos subconcessionários, 

nos Complexos Empresariais, bem como implementado o Modelo de faturação “tipo conta 

certa” no que respeita às despesas de AVAC. 

Concretização do projeto de excelência “bridge experience” no Pilar 7 da Ponte 25 de Abril, 

em Lisboa. 

Análise, parecer e acompanhamento da execução de intervenções em espaço estação, 

incluindo ações no âmbito do Projeto Ferrovia 2020. 

Revisão do Manual de Caraterização de Estações, aprovado pela IP já no decurso de 

2018, e que constitui um documento orientador do serviço prestado pela IP nesta 

componente da atividade ferroviária, tendo como principal objetivo garantir a adequação 

desse mesmo serviço ao tipo de utilização de cada Estação e, consequentemente, às 

necessidades dos seus clientes.  

Desenvolvimento de projeto piloto de realização de mercados na Estação ferroviária de 

Alcântara-Terra. 

Participação e divulgação do património-histórico e cultural da IP em inúmeros eventos 

geograficamente dispersos e distintos públicos-alvo, destacando-se neste âmbito a 

obtenção do Prémio SOS Azulejo 2016 para ‘Boas Práticas’ para a IP. 

Concluído um total de 258 processos de expropriação, através da formalização de 

escrituras e autos de expropriação amigável. 

Condução de novos projetos, envolvendo a aquisição e ocupação temporária de terrenos 

para construção e beneficiação de vias, supressão de passagens de nível, 

reabilitação/reforço/alargamento/substituição de pontes, pontões e PHs, estabilização/ 

reparação de taludes. 

Preparação para aprovação a emissão de resolução de requerer a declaração de utilidade 

pública de expropriação e decisão de ocupação temporária de 22 Projetos de 

Expropriação / Ocupações Temporárias, correspondendo a 941 parcelas. 

Realização de definição do domínio público (ferroviário e rodoviário) em mais de 317 Km. 

Executados 255 levantamentos topográficos/cadastrais. 

Analisados 550 processos relativos a informações técnicas sobre interferência das 

pretensões com o regime jurídico do domínio público ferroviário tendo em vista habilitar as 

respostas aos pedidos de parecer submetidos à IP pelas entidades licenciadoras e 

promotoras de projetos confinantes ou vizinhos do caminho-de-ferro. 
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4.2  Síntese de Resultados 
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4.3  Objetivos de Gestão 2017 

 

Os objetivos de gestão da IP Património 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, próprios ou 

alheios; 

 

Proceder à aquisição, atualização cadastral e alienação de bens imóveis e constituição de 

direitos sobre os mesmos, bem como rentabilização dos ativos afetos à concessão ou ao 

património autónomo; 

 

Valorização e comercialização do património imobiliário do Grupo IP; 

 

Gestão e exploração dos ativos imobiliários, incluindo edifícios de serviço, estações e 

equipamentos associados, parcelas sobrantes, bem como linhas e/ou estações 

desativadas; 

 

Monitorização da integridade dos bens imóveis; 

 

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: 

 

 

  

Indicador Unidade Meta 2017 Valor Real Desvio (%)

Receitas core (cash) M€ 20,31 M€ 16,31 M€ -19,7%

Dívida Vencida de Clientes M€ 4,49 M€ 3,15 M€ 29,9%

Margem de Contribuição Residual M€ 2,17 M€ 2,71 M€ 24,8%

Projeto de conhecimento da totalidade dos 

ativos imobiliários
% 90 84,7 -5,3 p.p

Redução do n.º de reclamações (%) % -10 16,2 26,2 p.p

Índice de satisfação do Cliente (rodoviário + 

ferroviário)
% 60 n.d. n.d.

Assegurar a concretização do PETI 3+ % 85 72 -13,0 p.p
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Principais Justificações dos desvios: 

 

Receitas core (cash): O total de Receitas com Ativos Imobiliários foi inferior em 19,7% 

face à meta estabelecida para o período em orçamento. Este desvio negativo deve-se à 

componente de receitas com subconcessões e arrendamentos (-12,1%), verificando-se 

também um comportamento negativo na alienação de ativos (-42,3%); 

 

Dívida Vencida de Clientes: a variação, relativamente ao objetivo de redução de 12,5% 

da dívida vencida de clientes Extra-Grupo IP, deveu-se ao esforço de cobrança, à 

implementação da Referência Multibanco (MB) nas faturas e ao acompanhamento dos 

clientes para o cumprimento dos prazos de pagamento; 

 

Margem de Contribuição Residual: verificou-se um desvio global nos Rendimentos 

Operacionais considerados para a MCR de +0,41 milhões de euros justificado 

essencialmente pelas rúbricas de: a) Espaços (+0,23 M€), b) Subconcessões (+0,14 M€), 

c) Estacionamentos (+0,01 M€) e d) Publicidade (+0,03 M€). Ao nível dos Gastos 

Operacionais, registou-se um desvio de -0,13 M€, decompondo-se essencialmente na 

rúbrica de FSE (-0,67 M€) pelos itens: a) Trabalhos Especializados (-0,30 M€); b) Energia 

e Fluidos (+0,18 M€); c) Conservação e Reparação (+0,28 M€); d) Vigilância e Segurança 

(-0,08 M€); e) Contencioso e Notariado (-0,09 M€); pelos Gastos c/ Pessoal (-0,37 M€) e 

Outros Gastos (-0.92 M€); 

 

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 IP Património. O ligeiro 

desvio deve-se ao atraso no desenvolvimento ao nível das componentes associadas à 

“Gestão das Expropriações”, devido ao aumento substancial de trabalho nesta área e da 

prioridade que foi dada no desenvolvimento dos processos expropriativos, nomeadamente 

no projeto do troço Covilhã/Guarda. 
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5. A ATIVIDADE 

 

5.1 Comercial  

 

Em 2017, as Prestações de Serviços de subconcessões de espaços ao abrigo do contrato 

de concessão foi de 11,8 milhões de euros, o que significa um aumento de 8% face a 2016. 

Associado ao património do Grupo, aprovaram-se 32 processos de alienação, os quais 

representam um potencial de receita de 7,7 milhões de euros, tendo sido, ao longo do ano, 

realizadas 29 Escrituras e Contratos de Promessa de Compra e Venda que totalizaram um 

encaixe financeiro de cerca de 2,9 milhões de euros, dos quais 2,4 milhões (25 Escrituras 

e CPCV´s) representam receita potencial da IP. 

No decorrer do ano, celebraram-se 118 novos contratos e licenças de subconcessão e de 

arrendamento. Entre outros, destacam-se os seguintes contratos: 

 Subconcessão referente ao denominado Edifício da Fergráfica em Lisboa/Santa 

Apolónia cujo cliente vai promover a construção e exploração de 136 estúdios 

residenciais designados por Smart Studios; 

 Subconcessão de imóveis e terreno em Montemor-o-Novo com vista à instalação 

de uma fábrica de chocolate; 

 Subconcessão do edifício do antigo dormitório em Porto Campanhã para instalação 

de um Hostel; 

 Subconcessão de imóvel e terreno localizado na Estação de Olhão, da Linha do 

Algarve, para instalar um restaurante, cafetaria e gelataria, uma zona para atividade 

desportiva e um parque de estacionamento para os clientes; 

 A abertura ao público do Hostel de São Bento decorrente do contrato de 

subconcessão de imóvel naquela estação ferroviária. 

Note-se que para além do valor dos rendimentos associados a estes contratos, os mesmos 

têm em si uma componente de investimento que é realizada pelos subconcessionários nos 

espaços, que doutra forma não seria possível realizar, sendo que no ano de 2017 o valor 

total de investimento a realizar pelos subconcessionários, é de cerca de 6,7 milhões de 

euros. 

Acresce que se deu início ao procedimento com vista à celebração de contrato de 

subconcessão de uso privativo parcial de bem do domínio público ferroviário para 

instalação e exploração de uma unidade hoteleira na estação de Santa Apolónia, tendo 

sido selecionados os candidatos a apresentar proposta na fase a prosseguir no ano de 

2018 

 

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 
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suscetíveis de fácil exploração comercial, são cerca de 750 (setecentos e cinquenta) o 

número total de subconcessões comerciais em vigor no final do ano de 2017, destacando-

se o seguinte: 

698 Espaços comerciais, os quais incluem 130 terrenos e 66 armazéns/cais cobertos; 

Contratos com 9 instituições financeiras, que se traduzem em aproximadamente 200 

equipamentos (ATMs e máquinas automáticas); 

Espaços publicitários: rede de 1.265 MUPIs e de 71 outdoors; 

19 Parques de estacionamento, num total de cerca de 16.000 Lugares; 

Perto de 500 Km de ecopista contratualizados. 

 

Durante o ano de 2017 celebraram-se 53 acordos de pagamento de dívida e/ou 

regularização de situações contratuais, no valor de 0,7 milhões de euros, o que suscitou 

também a uma intervenção do Departamento Comercial junto dos subconcessionários 

com vista à regularização/contratualização de uma série de situações que se encontravam 

pendentes. 

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. 

Ao nível das Subconcessões, estabilizou-se as Subconcessões em vigor, ajustando as 

mesmas à realidade do mercado atual, e deu-se início a novos processos de 

subconcessão de espaços que devolutos.  

Relativamente aos Parques de Estacionamento, a estratégia passou essencialmente pela 

consolidação dos parques 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, processo este que está 

atualmente em curso e que deverá ter desenvolvimentos ainda em 2018. 

No caso das Ecopistas e de Subconcessão das Linhas Desativadas, destaca-se a 

negociação com diversos Municípios e Comunidades Intermunicipais, tendo-se celebrado 

6 contratos com 5 Municípios, referentes a 77 Km de canal. 
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Santa Apolónia – Antigo edifício da Fergráfica 

 

Antes                                 Depois (projeto) 

 

 

  

 

Interior (projeto) 

 

Montemor – Fábrica de chocolate (projeto) © Melgão Chocolatier 

 

Antes 
 
 

                 Depois (projeto) 
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Projeto 

 

Porto S. Bento – Hostel (em exploração desde julho de 2017) © Vasco Maia Lopes 
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5.2 Gestão de Instalações e Condomínios 

 

O ano de 2017 refletiu a mudança organizacional operada no final de 2016 na IP 

Património, sendo o Departamento de Gestão de Instalações e Condomínios uma nova 

Unidade Orgânica, que resultou da subdivisão do anterior Departamento de Gestão de 

Ativos em dois Departamentos distintos. 

A Gestão de Instalações e Condomínios 

aborda assim duas áreas distintas. Uma delas, 

respeitante às Instalações de Serviço do 

Grupo IP, onde o cliente interno assume o 

papel principal, delineando-se durante este 

ano as linhas gerais de um Modelo de Gestão 

que procure melhores condições no espaço 

que constitui o posto de trabalho de cada 

Colaborador, que se conhece ser indissociável 

do sucesso do seu desempenho profissional. 

 No campo das Instalações de 

Serviço, pretende-se assim: 

 Eficiência dos processos; 

 Orientar o foco da gestão para o 

ativo imobiliário, procurando 

conhecer (para administrar) o 

desempenho por edifício; 

 Conceber o conceito de posto de 

trabalho pretendido para o Grupo 

IP; 

 Otimizar/ libertar espaços; 

 Gestão integrada das instalações do Grupo IP. 

 

Neste contexto, e em vias de aprovação e consequente divulgação pelo Grupo, foi 

desenvolvido o Procedimento de “Gestão de pedidos de intervenção em Instalações de 

Serviço”, que visa ser uma das principais diretrizes de atuação neste domínio de forma, 

por um lado, a ir ao encontro das principais necessidades dos clientes internos 

(colaboradores do Grupo) e, por outro, tornar a resposta mais eficiente por via dos canais 

adequados. 

Atento o universo de Instalações de Serviço do Grupo, doravante designadas por INS, 

cerca de 167, importou priorizar a intervenção, não obstante a visão global que se manteve 

sobre o universo das mesmas e intervenções que importou desencadear de forma pontual 

em algumas Instalações, em função das necessidades imediatas, abrangendo nesta 1ª 

fase como de intervenção prioritária as seguintes: Edifício do Lumiar (IPE); Edifício de 

Campolide; Estação Ferroviária de Alcântara-Terra; Campus Pragal; Complexo de Santa 

Apolónia: Edifícios 2SA, 3SA e 6SA; Edifício do VFT – Oriente; Edifício do Freixo. 
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Destaque-se o enfoque, durante este primeiro ano de atuação, no Campus Pragal 

enquanto Edifício Sede do Grupo, o qual importou observar de forma a delinearem-se as 

principais linhas de atuação, em estreito alinhamento com a Gestão de Topo da IP. 

Neste contexto, e subordinado ao tema “Campus Pragal continua a melhorar e mais…”, 

foi aprovado o plano de ação que abrange a concretização de melhorias dos Arranjos 

Exteriores do Pragal, incluindo um novo Parque de Estacionamento e atualização da 

sinalética (horizontal e vertical), bem como algumas intervenções no interior dos Edifícios 

com vista a uma melhor funcionalidade, com concretização, já iniciada em 2017, e previsão 

de conclusão em 2018. 

 

Planta Geral dos Arranjos Exteriores do Pragal 

 

 

 

Relativamente às intervenções no interior dos Edifícios da Sede, em prol de uma melhor 

funcionalidade, por um lado, e da viabilização da centralização dos serviços do Grupo 

conforme estratégia do Conselho de Administração da IP, por outro, destacam-se o 

desenvolvimento de salas de reuniões de clientes nos Edifícios I e II, bem como um novo 

átrio de receção no Edifício II, que ainda que se prevejam concretizar em 2018, tiveram 

durante este ano a sua idealização e consequente conceção. Ainda se dá nota de que 

foram efetuadas propostas de contratação externa de dois projetos consolidantes da 

estratégia definida para promoção do aumento de eficiência da Organização e melhoria 

das condições de trabalho, nomeadamente: projeto de execução designado “Novas 

Instalações do CCT e CS no Pragal, Almada“, e o projeto de execução "Reformulação do 

piso 0 do edifício 2 no Pragal, Almada". Ambos tendo como base Estudos Prévios de 

Arquitetura elaborados por equipa da IP Património. De referir, ainda, o projeto para 

renovação do átrio do edifício sede da IP Património em Alcântara-Terra, respetiva 
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sinalética e nova zona de parqueamento de estacionamento de clientes, cuja reformulação 

foi concebida este ano, prevendo-se a sua concretização em 2018. 

A reorganização e relocalização de equipas/ colaboradores do Grupo mantém-se como 

uma atividade de relevo, com destaque para as mudanças estratégicas de: 

 Direção de Engenharia e Ambiente, do Lumiar e Santa Apolónia para o 

Pragal; 

 Direção de Marketing Estratégico, de Santa Apolónia para o Pragal; 

 Direção de Gestão da Circulação Ferroviária, de Santa Apolónia para 

Campolide; 

 Unidade de Expropriações da IP Património, do Pragal para Alcântara-

Terra; 

 Instalação da Autoridade de Segurança da Exploração em Santa 

Apolónia. 

 

Para além destas mudanças estratégicas que movimentaram 132 colaboradores, outros 

111 foram movimentados no âmbito de mudanças internas pontuais, acrescido da cerca 

de uma dezena de arquivos relocalizados, sendo expectável que 2018 se caracterize como 

um ano ainda muito ativo a este nível. Importa realçar que anteriormente à mudança, 

importa organizar o espaço e dota-lo das condições necessárias à ocupação das novas 

equipas. 

Acresce a concretização de reconhecimento/atualização do inventário do Edificado 

associado à INS – 31 INS - que se reconhece como fundamental para a estratégia que se 

pretende implementar. É necessário conhecer, para se poder otimizar a ocupação e 

melhorar a funcionalidade. 

De destacar na INS do Freixo, a conclusão de obra 

que visou a introdução de melhoramentos 

construtivos no interior da mesma, perspetivando-se 

futuramente intervir ao nível funcional e arranjos 

exteriores desta mesma INS. 

 

 

Ainda no âmbito da otimização da ocupação, de realçar os Estudos elaborados para a INS 

do Lumiar (IPE), INS do Freixo-Porto, INS da Guarda, INS de Bragança, INS VFT (Viaduto 

Ferroviário de Transição no Oriente, Lisboa) e várias equipas no Campus Pragal.  

De referir, ainda, o desenvolvimento de um projeto de beneficiação e requalificação do 

edifício dormitório de Castelo Branco, através de um protocolo com a Câmara de Castelo 

Branco no âmbito da requalificação urbanística da envolvente da estação ferroviária, que 

permitirá com a conclusão da empreitada a lançar, instalar os colaboradores da IP que se 

encontram atualmente em instalações arrendadas a terceiros. 

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
Relatório de Gestão 

I. 22 

 

 

 

Planta Geral da zona da Estação onde se insere o antigo dormitório de CTB 

 

 

A outra área da Gestão de Instalações e 

Condomínios, foca-se na Gestão de 

Condomínios e outro Edificado, onde o 

parceiro principal é o cliente externo, 

tendo em conta que gere o património 

imobiliário que não está afeto à 

exploração ferroviária nem rodoviária, 

constituindo-se sobretudo no edificado em 

Linhas sem serviço (património em 

Domínio Público Ferroviário), património autónomo IP, património próprio, bem como os 

Complexos Empresarias e Unidades de Negocio que se constituem como Unidades, quer 

de serviços, habitação ou industriais, com orçamento próprio, tendo associado a cada um 

determinado nível de serviço prestado aos subconcessionarios. 

De realçar o enfoque dado durante este ano à revisão do processo de refaturação das 

despesas aos subconcessionarios que ocupam os Complexos Empresariais (doravante 

designados por CE), tendo em vista a sua transparência, simplificação e regularização das 

despesas de forma contínua ao longo de cada exercício económico.  

Assim, foi desenvolvido um novo Modelo de repartição dos gastos comuns pelos 

subconcessionários. O novo Modelo de gestão é função de matriz de repartição de 
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despesas subdivididas pela respetiva natureza: utilities, manutenção, vigilância, limpeza, 

seguros, entre outros, centrando-se esta revisão na otimização do Modelo, no sentido da 

sua simplificação, com vantagens acrescidas ao 

nível da clareza duma prestação de contas que se 

pretende anual e da facilitação da sua replicação a 

qualquer espaço em que se identifique potencial para 

o efeito, de forma simples e direta, constituindo-se 

como um Modelo eficaz e transparente no respetivo 

apuramento. No que respeita ao AVAC, foi 

implementado modelo de faturação “tipo conta 

certa”, o que permite o pagamento da despesa 

respeitante a este consumo, de forma contínua ao longo de cada ano, com acerto de 

contas no seu final. 

Em 2017 estas iniciativas foram implementadas no Complexo Empresarial (CE) do Rossio, 

perspetivando-se em 2018 a sua replicação aos restantes Complexos, a par com a revisão 

dos respetivos Regulamentos de Funcionamento e Utilização. 

Ainda ao nível dos Complexos Empresariais, de destacar o Plano de Ações de 

melhoramentos no CE de Campanhã, de modo, por um lado, a regularizar o funcionamento 

de equipamentos, necessidades de reparação/ações de manutenção pontuais, revisão de 

circuitos de segurança/evacuação e, por outro, de forma a prever a 

remodelação/renovação de diversos equipamentos/zonas. Este plano teve o seu início de 

implementação ainda em 2017, prevendo-se a respetiva continuidade nos anos seguintes. 

 

Planta Geral do Complexo Empresarial de Campanhã 

 

Em matéria de custos operacionais, de realçar ainda a inventariação do edificado IP, com 

obrigações ao nível de custos de condomínio, que importava conhecer e regularizar anos 

anteriores, o que se concretizou na sua maioria já durante este ano, assumindo-se a IP 

Património como mandatária da IP enquanto proprietária de habitações/ frações. 

Ao nível do edificado nas Linhas sem serviço, foi atualizado o inventário na sua totalidade 

(830 ID’s), o que permitiu não só desencadear ações no âmbito da respetiva gestão, bem 

como disponibilizar informação à área comercial com vista a potenciar a respetiva 

valorização e rentabilização.  

Relativamente ao “outro edificado” que importa gerir, vem o mesmo evidenciar-se como 

muito vasto, ainda que nem sempre conhecido e inventariado. Pelo exposto, a este nível 

2017 caracterizou-se pelo empenho em matéria de reconhecimento do edificado, com a 
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criação de Base de Dados que permite o carregamento da informação reunida e 

atualizada, com perspetiva de continuação em 2018.  

Neste domínio, foi equacionada uma forma que se pretende eficaz, de articular informação 

interna e simultaneamente para possível uso externo – Layout Multifunções. 

 

Flyer património autónomo 

 

De referir a participação em Programa de cedência de imóveis para a gestão/ exploração 

pela “Casa de Pessoal” da IP, a colaboradores do Grupo e agregados familiares para 

utilização em férias, com concretização de propostas de recuperação de habitações em 

Silves e na Arrábida, para este fim. 

5.3 Ecopistas 

 

No que diz respeito à gestão do produto “Ecopistas”, a IP Património 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 2017, 

destacam-se: 

 

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. 

Negociação: 

Negociação em curso com vários Municípios para a implementação de ecopistas. 
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5.4 Gestão de Estações 

 

Em 2017 a Gestão das Estações em matéria de operação, acompanhamento das 

intervenções e agilização da resolução de necessidades continuou a ser um enfoque 

incontornável. A fiscalização das estações, em prol de um melhor serviço prestado ao 

cliente merece também destaque, abrangendo a fiscalização de todos os equipamentos e 

funcionalidades da estação, o controlo e fiscalização da boa execução do contrato de 

prestação de serviços de limpeza, bem como das instalações sanitárias, entre outras. 

Merece ainda realce a análise, parecer e acompanhamento da execução de intervenções 

tanto pela IP, nomeadamente as que têm vindo a acontecer ao abrigo dos investimentos 

do Ferrovia 2020, assim como dos subconcessionários dos espaços em estações. 

Durante o ano de 2017 foram emitidos 300 pareceres num prazo médio de resposta de 26 

dias. Destes cerca de 60% são relativos a solicitações internas da IP Património. 

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 IP Património, 

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. 

A revisão do Manual de Caraterização de Estações, documento fundamental para esta 

atividade concluiu-se em dezembro de 2017 com a sua aprovação pelo Conselho de 

Administração da IP Património, vindo a ser aprovado pela casa mãe já no decurso de 

2018, permitiu uma análise aprofundada sobre a tipologia de serviços que se pretende 

prestar nas estações ferroviárias, assim como a sua atualização face aos atuais desafios, 

nomeadamente das novas tecnologias. 

Destaca-se ainda um grande enfoque dado ao tratamento das reclamações dos clientes 

com a análise e implementação de contramedidas de cerca de 790 processos, dos quais 

se encerraram 680, num prazo médio de resposta de 4,4 dias. 
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Principais tipologias das reclamações 

 

Também é de salientar a participação e trabalho desenvolvido em grupos internacionais 

no âmbito da ETI.PRM entre outros e a elaboração da estratégia para as estações no 

âmbito do PNI 2030. 

 

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 

inúmeras atividades, destacando-se as seguintes: 

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 2017 obtiveram-se os 

seguintes resultados face aos objetivos estabelecidos: 

 Taxa de realização do levantamento de zonas de edificado: 68%; 

 Taxa de realização do pré-inventário do património azulejar: 70%; 

 N.º de peças do acervo miúdo registadas: 606 unidades. 

 

Estes resultados são para um universo de 660 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 280 registos e 5 de maquinaria 

pesada. 
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b) Eventos 

 

Participação no Salão MotorClássico na Feira 

Internacional de Lisboa, com a exposição da 

Moto Guzzi, a gasolina, modelo Marini MS-110, 

de 1963 e 3 roll up alusivos ao trabalho 

realizado no património azulejar; 

 

 

Presença na 25ª Edição da Automobilia, em 

Aveiro através da instalação de uma passagem 

de nível em funcionamento, um carro 

laboratório de pavimento rodoviário, da década 

de 1940 e a antiga Mesa de Comando de Santo 

Tirso recuperada pela Associação Portuguesa 

dos Amigos dos Caminhos de Ferro (APAC); 

 

 

Participação no Greenfest 2017, no Centro 

Congressos do Estoril, em parceria com a IP 

com o Programa Escolas onde se incluiu um 

jogo tipo glória com questões sobre azulejos e 

segurança rodoferroviária. 

 

 

Participação no AutoClássico Porto, Salão do 

Automóvel e Motociclo Clássico e de Época e 

do Histórico Automóvel Clube de Entre Tejo e 

Sado (HACETS), que se realizou na Exponor; 
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Desenvolvimento do conceito Station Markets em 2017 com a realização de duas edições 

na Estação de Alcântara Terra numa parceria com o projeto BIP/ZIP Pampulha Cria Valor 

2.0 (Junta de Freguesia da Estrela, Fundação Aga Khan, Centro Social Paroquial São 

Francisco de Paula, Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, Casa de Giz, Escola de 

Comércio de Lisboa, Centro Padre Alves Correia, Lisboa Verde – Associação para a 

Defesa dos Espaços Verdes e ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Visitas guiadas e comentadas 

 

Visitas guiadas inseridas na comemoração do Dia 

Internacional dos Monumentos e Sítios às Estação de 

Alcântara-Terra, Complexo Ferroviário do Barreiro e 

Centro Histórico de Lisboa incluindo a Estação do 

Rossio; 

 

No âmbito das Jornadas Europeias do Património JEP 

2017 subordinadas ao tema “Património e Natureza – Pessoas, Lugares e História” a IP/IP 

Património participou na organização, com a CP e o Museu do Douro/Rede de Museus do 

Douro, com dois programas – o “Programa Douro” e o “Programa Minho”; 

 

Visitas comentadas numa parceria com a CM 

Lisboa, à Estação de Lisboa Santa Apolónia e à 

Estação do Rossio; 
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d) Conferências, apresentações e entrevistas 

 

Sessão comemorativa dos 10 anos do Projeto SOS 

Azulejo (2007-2017), na sede da Policia Judiciária, em 

Lisboa.  

Participação no Programa da TSF "Encontros com o 

Património", com o tema "Reutilização das linhas de 

caminho-de-ferro e património associado"; 

 

 

 

 

Reportagem / entrevista para a Alto Minho TV, e outra para o Porto Canal, sobre o Ramal 

e a Estação de Monção, com o foco no património ferroviário existente; 

 

 

Encontro Nacional de Literaturismo que decorreu no Forte 

de São João Baptista da Foz do Douro, uma iniciativa da 

União de Freguesias de Aldoar Foz do Douro e Nevogilde, 

com a colaboração de diversas entidades oficiais e 

particulares, e que contou com a participação da IP 

Património no painel ‘Literatura, Turismo e Gastronomia’; 

 

 

 

 

 

Participação na conferência relativa às comemorações 

da inauguração do caminho-de-ferro em Portugal 

realizada na Biblioteca Municipal de S. Domingos de 

Rana. 
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e) Outras Atividades 

 

Num trabalho de equipa entre a IP Património e a IP, elaboraram-se três processos de 

candidatura aos prémios SOS Azulejo de 2016, nomeadamente com os trabalhos de 

divulgação, segurança e conservação e restauro desenvolvidos pelo Grupo IP em 2016 e 

anos anteriores. 

Desta candidatura resultou a atribuição à IP do Prémio SOS Azulejo 2016 para ‘Boas 

Práticas’ para a IP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia Nacional do Azulejo - 06/05/2017 - de forma a marcar na IP a celebração pela primeira 

vez em Portugal do Dia Nacional do Azulejo, a IP Património divulgou uma notícia com 

imagens representativas da azulejaria ferroviária no portal interno e sítios da IP e IP 

Património. 

 

 

f)  Protocolos 

 

De acordo com o Protocolo celebrado entre a IP e a Direção Geral do Património e Cultura 

(DGPC), a IP Património concluiu a elaboração de 26 fichas e recolha de informação 

técnica e fotográfica que permita à DGPC a criação de registos no sistema SIPA 

(Sistema de Informação para o Património Arquitetónico) relativamente às estações de: 

Vilar do Rei, Bruçó, Lagoaça, Freixo de Espada à Cinta, Carviçais, Felgar, Carvalhal, 

Larinho, Moncorvo, Brunheda, Codeçais, Abreiro, Ribeirinha, Vilarinho, Cachão, Frechas, 

Sabugal, Belmonte-Manteigas, Caria, Castelo Branco, São Sebastião, Carvalhais, Vilar de 

Ledra, Romeu, Cortiços e Grijó. 

Dando seguimento ao Protocolo celebrado com a Fundação Museu Nacional Ferroviário 

(FMNF) preparou a IP Património processos aprovados pelo CAE da IP de nove fichas de 

cedência ao Museu Nacional Ferroviário (MNF) de bens pertencentes ao espólio da IP e 

que passarão a fazer parte da coleção daquele museu. 

  

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
Relatório de Gestão 

I. 31 

 

 

 

5.5 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: 

 Análise e validação de projetos de expropriações; 

 Reconhecimento e caraterização de áreas a expropriar/indemnizar; 

 Análise e elaboração de bases de avaliação; 

 Elaboração de pareceres às Bases de Avaliação de projetos das 

Subconcessões da IP; 

 Avaliação das áreas a expropriar, ocupações temporárias, ónus de servidão, 

indemnizações autónomas; 

 Preparação e instrução de processos para DUP – Declaração de Utilidade 

Pública; 

 Contactos e negociação com proprietários tendo em vista a expropriação 

amigável; 

 Formalização de escrituras ou autos de expropriação amigável; 

 Execução de todos os procedimentos legais para a disponibilização atempada 

dos terrenos;  

 Acompanhamento dos processos litigiosos; 

 Acompanhamento de situações resultantes da obra; 

 Verificação e realização das telas finais e inventariação de parcelas sobrantes 

e levantamento das mesmas. 

Foram assim concluídos no ano de 2017 um total de 258 processos, através da 

formalização de escrituras e autos de expropriação amigável. 

Em termos de novos projetos, envolvendo a aquisição e ocupação temporária de terrenos 

para construção e beneficiação de vias, supressão de passagens de nível, 

reabilitação/reforço/alargamento/substituição de pontes, pontões e PHs, estabilização/ 

reparação de taludes, destacam-se em 2017 os seguintes: 

Na vertente de construção / beneficiação Rodoviária: 

IC 1 (EN 120) – Entroncamento com a EM 120 (Alcácer do Sal) (km 3+400) e o 

Entroncamento com o IC 33 (Grândola Norte) (km 19+100) – Beneficiação; 
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EN109 - Melhoria das Condições de Segurança entre o km 101+000 e o km 116+000 e 

entre o km 122+150 e o km 137+700; 

EN13 - Rotunda ao Km 45+940; 

EN211-Variante entre Quintã e Mesquinhata; 

EN 230 - km 160+400 - Estabilização do Aterro e da Plataforma Rodoviária; 

EN 8 - km 66+950 (LD) - Estabilização de Aterro e Plataforma Rodoviária; 

ER 361 - Amiais de Cima (km 61+890) / Alcanena (km 68+910) – Requalificação; 

EN 218, km 86+300 a 88+400, Estabilização da Encosta e Taludes de Escavação; 

EN 260 – Reabilitação e Reforço do Muro de Suporte entre os kms 57+100 e 57+208 (Via 

Ascendente); 

Duplicação da EN 14 entre Vitória e a Rotunda da Variante de Famalicão; 

EN14 - Maia (Nó do Jumbo) / Via Diagonal; 

EN 223 - Entre o IC2 (Nó de Arrifana ao km 16+620) e a A1/IP1 (Nó da Feira) ao Km 

22+700 – Reabilitação; 

SCUT Costa da Prata - IC1 - Mira / Aveiro - Sublanço Aveiro Sul / Aveiro - Nascente (km 

22+600 a km 25+400) - Aditamento 3. 

 

Na vertente de construção / beneficiação Ferroviária: 

Taludes - Ferrão/Ferradosa-Lote4 - km 119,540-145,800, da Linha do Douro; 

Concordância da Linha da Beira Baixa com a Linha da Beira Alta; 

Ponte do Zêzere (Linha Beira Baixa); 

Linha Norte: Estabilização do Taludes entre o Km 202,930 e o Km 203,220 (LD) - Talude 

3; 

Linha Beira Alta: Estabilização do Talude de Aterro entre o Km 58,345 e o Km 58,385; 

Linha Beira Alta: Estabilização do Talude de Escavação entre o Km 59+670 e o Km 

59+830; 

Linha Sul: Reforço do Muro de Suporte entre o Km 236,500 e o Km 236,515; 
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Linha Leste: Elvas / Fronteira; 

Linha da Beira Baixa: Covilhã-Guarda; 

 

Ao longo do ano de 2017, destaca-se: 

A IP Parimónio submeteu a aprovação a emissão de resolução de requerer a declaração 

de utilidade pública de expropriação e decisão de ocupação temporária de 22 Projetos de 

Expropriação / Ocupações Temporárias, correspondendo a 941 parcelas; 

Foram publicadas em Diário da República 11 Declarações de Utilidade Pública; 

O montante global pago pela IP em expropriações foi cerca de 5,22 milhões de euros e o 

valor de devoluções foi cerca de 2,75 milhões de euros. 

 

b) Cadastro e Gestão Documental 

 

No âmbito do Cadastro e Gestão Documental, incumbe à Empresa conhecer e manter 

atualizado o cadastro (terrenos e edifícios) dos bens do Domínio Público Rodoviário e 

Ferroviário e bem assim do Domínio Privado da IP, recorrendo às tecnologias de 

informação geográfica para efetuar o carregamento desta informação numa base de dados 

central que é disponibilizada dentro do Grupo IP. 

Foram desenvolvidas um conjunto de iniciativas que visam a centralização de todo o 

arquivo associado à ferrovia, nomeadamente o aumento do espaço físico disponível e o 

desenvolvimento de uma base de dados para registo e pesquisa de toda a documentação 

disponível. 
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No que diz respeito à inventariação cadastral, realizou-se a definição do domínio público 

(ferroviário e rodoviário) em mais de 317 Km, tendo-se carregado na base de dados 

geográfica 2.756 parcelas devidamente definidas espacialmente e caraterizadas (de 

acordo com o modelo de dados estabelecido). 

Para dar apoio às diversas atividades, com o objetivo de dar resposta às várias solicitações 

internas e externas, realizaram-se 255 levantamentos topográficos/cadastrais. 

 

 

Ao nível da regularização patrimonial (junto dos serviços de finanças, conservatórias e 

Direção-Geral do Território) foram concretizados 613 processos, dos quais resultou um 

conjunto de 70 novas áreas passíveis de serem valorizadas. 
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Enquadrado no Regime Jurídico de Urbanização e Edificação e no Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial, entre outros, foram analisados 550 processos relativos 

a informações técnicas sobre interferência das pretensões com o regime jurídico do 

domínio público ferroviário tendo em vista habilitar as respostas aos pedidos de parecer 

submetidos à IP pelas entidades licenciadoras e promotoras de projetos confinantes ou 

vizinhos do caminho-de-ferro. Dos quais resultaram o desenvolvimento de mais de 100 

processos de delimitação, tendo-se concretizado a assinatura de 51 Autos de Delimitação. 
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6. RESULTADOS E ESTRUTURA 

PATRIMONIAL 

Resultados 2017 

 
 

O ano de 2017 pautou-se por um aumento do Vendas, Prestações de Serviços e Rendas 

(+8%), em resultando do acréscimo dos rendimentos associados aos contratos de 

subconcessão nos segmentos de negócio de Espaços e Subconcessões (+9,1% face a 

2016), da Publicidade (+7,1% face ao ano anterior), dos Parques de Estacionamentos 

(+3,2%), da Gestão de Empreendimentos (+2,6%) e com a Gestão do 

Património/Expropriações (+37,4%). Contudo, registou-se um decréscimo das Rendas e 

outros Rend. Propr. Invest. (-24,3%) fruto da alienação de imoveis no decorrer do ano de 

2016 e 2017, que ainda assim não afetou os Rendimentos Operacionais (+9,0%). 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 2017, resultante da 

centralização da gestão das atribuições associadas ao património imobiliário acometida à 

Empresa, tendo a IP beneficiado com um incremento da Renda de Concessão (+6%) 

  

VENDAS, PREST. SERV. E RENDAS

12,1 M€ +8%

RENDIMENTOS OPERAC.

13,4 M€ +9%

RENDA DE CONCESSÃO

4,5 M€ +6%

GASTOS COM PESSOAL

4,6 M€ -1%

OUTROS GASTOS OPERAC.*

3,2 M€ +40%

RESULTADO LÍQUIDO

0,9 M€

*Gastos Operacionais - Renda de Concessão - Gatos com Pessoal
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A Empresa, apesar das contribuições acima referidas, reverteu Imparidades na ordem dos 

1,2 milhões de euros na sequência de Reversão de Imparidades de Clientes por 

regularização de dívidas, de Inventários e Propriedades de Investimentos, apurando assim 

um Resultado Líquido no exercício de 0,92 milhões de euros. 

 

6.1 Rendimentos 

 

Os Rendimentos Operacionais, de 13,4 milhões de euros registaram um acréscimo de 

8,5% face ao ano anterior provocado pelo aumento do Volume de Negócios (+0,852 

milhões de euros), influenciado pelos Espaços e Subconcessão (+0,775 milhões de 

euros), pela Publicidade (+0,043 milhões de euros), pelos Estacionamentos (+0.053 

milhões de euros) e pela Prestação de Serviço de Gestão do Património/Expropriações 

(+0,050 milhões de euros). Contudo as Rendas registam uma diminuição face ao ano 

anterior (-0.046 M€) resultante da alienação de imoveis IP Património ocorrida em 2016 e 

2017 dos quais se obtinha rendimento. 

 

  

[milhares de euros]

RUBRICAS 2015 2016 2017
Desvio 

17/16
%

Vendas - - - - -

Subconcessões e Arrendamentos 11.704 11.054 11.855 801 7,2%

Espaços 4.781 4.444 4.757 313 7,0%

Subconcessões 4.356 4.072 4.534 462 11,3%

Estacionamentos 1.573 1.675 1.729 53 3,2%

Publicidade 764 596 639 43 7,1%

Outras PS 34 79 55 (24) -30,8%

Rendas e outros rend Propr Invest 197 188 142 (46) -24,3%

Gestão Empreendimentos 37 41 42 1 2,6%

Gestão do Património/Expropriações 46 135 186 50 37,4%

Comparticipação de custos comuns 1.032 999 1.237 238 23,9%

Outros Rendimentos 87 137 102 (34) -25,1%

TOTAL RENDIMENTOS OPERACIONAIS 12.907 12.366 13.422 1.057 8,5%

VN= Vendas+Subconcessões e Arrendamentos+Gestão de Empreendimentos+Gestão do Património/Expropriações
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O Volume de Negócios e Rendas em 2017 teve a seguinte distribuição: 

 

 

 

 

 

6.2 Gastos 

 

Ao nível dos Gastos Operacionais verificou-se um incremento no ano de 2017 face a 2016 

na ordem dos +1.136 mil de euros (+10,2%). Para este agravamento contribuiu, 

essencialmente, o acréscimo do valor da Renda de Concessão no valor de +269 mil euros 

(+6,4%), contrapartida devida no âmbito do contrato de concessão com uma taxa de 45% 

e dos Outros Gastos (+221 mil euros) influenciado pelo incremento da rubrica de 

Negociações Contratuais (+347 mil euros) e das Dividas Incobráveis (+451 mil euros) 

relacionados com regularizações de clientes refletidas no ano de 2017. 

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) (+640 mil euros) aumentaram 24,2% face 

ao período homólogo, decorrente do aumento dos gastos com Trabalhos Especializados, 

Subcontratos. Conservação e Reparação e Rendas e Alugueres suportados pela IP 

Património. 

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
Relatório de Gestão 

I. 39 

 

 

 

 

 

Este agravamento foi compensado pelas Imparidades de Clientes, Inventários e 

Propriedades de Investimento que no ano de 2017 registou o valor -1.225 mil euros e em 

2016 apresenta o valor de -1.301 mil euros. 

 

[milhares de euros]

RUBRICAS 2015 2016 2017
Desvio 

17/16
%

Custo Merc. Vendidas e Consumidas - - - - -

FSE' s 3.606 2.648 3.288 640 24,2%

Subcontratos 80 - 62 62 -

Rendas e Alugueres 28 14 52 38 276,4%

Conservação e Reparação 493 185 239 54 29,1%

Trabalhos Especializados 1.426 840 1.340 500 59,6%

Outros 1.579 1.609 1.594 (15) -0,9%

Gastos com Pessoal 3.052 4.615 4.574 (42) -0,9%

Gastos de Depreciação e Amortização 157 121 111 (10) -8,1%

Imparidades 5.121 (1.301) (1.225) 76 -5,8%

Provisões - - - - -

Renda de Concessão 5.482 4.214 4.483 269 6,4%

Outros gastos e perdas 474 811 1.015 203 25,1%

Impostos 93 94 77 (17) -18,2%

Outros Gastos Operacionais 381 717 938 221 30,8%
- 

TOTAL GASTOS OPERACIONAIS 17.891 11.109 12.246 1.136 10,2%
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Gastos com Pessoal 

Em termos de Gastos com Pessoal houve um ligeiro decréscimo face ao ano anterior de 

cerca de -0.9% decorrente da reorganização do Grupo IP efetuada durante o período de 

2015 e de 2016, contando agora a IP Património com 108 colaboradores, mais 1 do que 

em 2016. A maioria das entradas em 2016 na IP Património traduziu-se num conjunto de 

transferências de pessoal da empresa-mãe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caraterização do Efetivo  

A IP Património apresenta uma distribuição dos seus recursos humanos com uma média 

etária nos 48 anos de idade. 
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No que concerne à expressão dos géneros, existe uma divisão nos recursos humanos da 

empresa de 53% para o masculino, com uma média etária nos 48 anos e 47% para o 

feminino, com uma média etária nos 47 anos. 

 
 

6.3 Investimento 

 

A IP Património realizou investimentos no valor de 0.07 M€. 

 

6.4 Situação Patrimonial 

 

A situação patrimonial da Empresa tem vindo a registar uma evolução favorável no Capital 

Próprio, proporcionada pelo aumento dos resultados em 2016 e 2017. No ano de 2015 

verifica-se uma redução do Ativo e Capital Próprio influenciado pelo reconhecimento de 

Imparidades e pelo Resultado Liquido do Exercício negativo. Em 2016, a situação 

patrimonial da empresa registou uma evolução favorável, proporcionada pelo aumento dos 

resultados e permitindo o aumento do capital próprio em 10%. No ano de 2017 verifica-se 

um acréscimo do Capital Próprio influenciado pelo resultado líquido positivo no ano. 
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O Ativo Corrente registou uma diminuição de -0,436 milhões de euros face a 2016 sendo 

influenciado principalmente pela diminuição da rúbrica Clientes e outras contas a receber, 

de Caixa e equivalentes de caixa e do Estado e Outros Entes Públicos. O saldo de Clientes 

em 31 de dezembro de 2017 apresentou uma diminuição de 0,29 milhões de euros face a 

2016 devido ao esforço de cobrança realizado ao longo do ano, tendo também contribuído 

a implementação da Referência Multibanco (MB) nas faturas. Acresce que a regularização 

de vários contratos no final do ano e o trabalho de reanálise das contas correntes de 

clientes levada a efeito no último trimestre de 2017 e que se estendeu para o ano de 2018 

originou um aumento do saldo de clientes. O impacto favorável nos Inventários decorre do 

resultado dos testes de imparidade, que implicaram uma reversão de 0,69 milhões de 

euros. No que diz respeito a Caixa e equivalentes de caixa verificou-se uma diminuição da 

posição final de -0,37 milhões de euros face a 2016 em resultado do incremento dos 

pagamentos efetuados me 2017. 

  

2015 2016 2017

ATIVO 20.509 22.084 21.029

CAPITAL PRÓPRIO 5.325 5.880 6.800

CAPITAL SOCIAL 15.000 5.500 5.500

21.029 

6.800 

5.500 

22.084 

5.880 

5.500 

20.509 

5.325 

15.000 

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000

A
T

IV
O

C
A

P
IT

A
L

P
R

Ó
P

R
IO

C
A

P
IT

A
L

S
O

C
IA

L
Situação Patrimonial
[milhares de euros]

2015 2016 2017

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
Relatório de Gestão 

I. 43 

 

 

 

6.5 Indicadores económico-financeiros 

 

No final de 2017, 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 do EBITDA* ajustado, o Resultado Operacional foi 

positivamente influenciado pelo acréscimo dos Rendimentos, sendo que este incremento 

foi interior ao aumento dos Gastos, nas rubricas referentes à contribuição da Empresa 

para o Grupo IP, nos FSE e dos Ajustamentos de inventários e contas a receber. 

 

 

 

  

milhares de euros 2015 2016 2017

Vendas, Prest. de Serv. e Rendas 11.788 11.230 12.083

Resultado Líquido -3.959 555 920

Situação Líquida 5.325 5.880 6.800

EBITDA* ajustado 294 77 63

EBITDA -4.827 1.378 1.288

Nº de Efetivos Médio     63     111     109

Nº de Efetivos Final de Período     54     107     108

Liquidez Geral 0,89 1,01 1,12

Solvabilidade 0,35 0,36 0,48

Autonomia Financeira 0,26 0,27 0,32

Rend. Líquida das Vendas -0,31 0,04 0,07

Rend. Capitais Próprios -0,74 0,09 0,14

Rend. do Investimento -0,19 0,03 0,04

Gastos Operacionais/EBITDA 60,80 145,02 194,95

Gastos com Pessoal/EBITDA 10,37 60,25 72,81

N o tas:

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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7. CUMPRIMENTO DAS ORIENTAÇÕES 

LEGAIS 

7.1 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, 

próprios ou alheios; 

 Proceder à aquisição, atualização cadastral e alienação de bens imóveis e 

constituição de direitos sobre os mesmos, bem como rentabilização dos ativos 

afetos à concessão ou ao património autónomo; 

 Valorização e comercialização do património imobiliário do Grupo IP; 

 Gestão e exploração dos ativos imobiliários, incluindo edifícios de serviço, 

estações e equipamentos associados, parcelas sobrantes, bem como linhas 

e/ou estações desativadas; 

 Monitorização da integridade dos bens imóveis; 

 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: 

 

  

Indicador Unidade Meta 2017 Valor Real Desvio (%)

Receitas core (cash) M€ 20,31 M€ 16,31 M€ -19,7%

Dívida Vencida de Clientes M€ 4,49 M€ 3,15 M€ 29,9%

Margem de Contribuição Residual M€ 2,17 M€ 2,71 M€ 24,8%

Projeto de conhecimento da totalidade dos 

ativos imobiliários
% 90 84,7 -5,3 p.p

Redução do n.º de reclamações (%) % -10 16,2 26,2 p.p

Índice de satisfação do Cliente (rodoviário + 

ferroviário)
% 60 n.d. n.d.

Assegurar a concretização do PETI 3+ % 85 72 -13,0 p.p
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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 2017; 

 

Dívida Vencida de Clientes: a variação, relativamente ao objetivo de redução de 12,5% 

da dívida vencida de clientes Extra-Grupo IP, deveu-se ao esforço de cobrança, à 

implementação da Referência Multibanco (MB) nas faturas e ao acompanhamento dos 

clientes para o cumprimento dos prazos de pagamento; 

 

Margem de Contribuição Residual: verificou-se um desvio global nos Rendimentos 

Operacionais considerados para a MCR de +0,41 milhões de euros justificado 

essencialmente pelas rúbricas de: a) Espaços (+0,23 M€), b) Subconcessões (+0,14 M€), 

c) Estacionamentos (+0,01 M€) e d) Publicidade (+0,03 M€). Ao nível dos Gastos 

Operacionais, registou-se um desvio de -0,13 M€, decompondo-se essencialmente na 

rúbrica de FSE (-0,67 M€) pelos itens: a) Trabalhos Especializados (-0,30 M€); b) Energia 

e Fluidos (+0,18 M€); c) Conservação e Reparação (+0,28 M€); d) Vigilância e Segurança 

(-0,08 M€); e) Contencioso e Notariado (-0,09 M€); pelos Gastos c/ Pessoal (-0,37 M€) e 

Outros Gastos (-0.92 M€); 

 

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 IP Património. O ligeiro 

desvio deve-se ao atraso no desenvolvimento ao nível das componentes associadas à 

“Gestão das Expropriações”, devido ao aumento substancial de trabalho nesta área e da 

prioridade que foi dada no desenvolvimento dos processos expropriativos, nomeadamente 

no projeto do troço Covilhã/Guarda. 

 

7.2 Gestão do Risco Financeiro  
 

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 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 seja através de depósito ou prestação de garantia 

bancária.  
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No início de 2017, a IP Património passou a disponibilizar o pagamento de faturas por 

referência multibanco, o que obteve uma considerável adesão por parte dos clientes. Em 

2018, perspetiva-se a entrada em funcionamento de um outro meio de pagamento, trata-

se do sistema de débitos diretos que permitirá garantir o recebimento de faturas nas 

respetivas datas de vencimento. 

Complementarmente, a IP Património desenvolve um processo de cobrança de dívida 

ativo que, no limite, poderá envolver a via judicial. 

Relativamente ao risco de crédito associado à atividade financeira, estando a IP 

Património sujeita ao Principio da Unidade de Tesouraria do Estado, a Empresa tem a sua 

liquidez concentrada maioritariamente junto do IGCP, E.P.E. (IGCP). Neste sentido, a IP 

Património detém uma exposição diminuta junto do setor bancário nacional e que se traduz 

por depósitos à ordem com saldos residuais. 

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. 

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 é gerida de forma segura com o objetivo 

de maximizar o retorno obtido e minimizar os custos de oportunidade associados. Os 

excedentes de liquidez, quando existem, são aplicados junto do IGCP dando cumprimento 

ao Principio da Unidade de Tesouraria do Estado.  

A gestão monitoriza regularmente a reserva de liquidez disponível para fazer face aos 

fluxos de tesouraria previsionais. 

 

7.3 Limite de crescimento do endividamento 

 

Não aplicável à IP Património. 

 

7.4 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. 
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A IP Património publicita o seu prazo médio de pagamento no Relatório e Contas anual, 

tendo registado um decréscimo de 29 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 IP Património acorda com os seus fornecedores os prazos de pagamento. Sempre que 

os documentos estejam em conformidade, tanto legal como fiscalmente, são pagos na 

data do seu vencimento (ou na sua vizinhança) pelo que a sociedade não apresenta 

pagamentos em atraso. 

 

7.5 Recomendações do Acionista aquando da aprovação das contas de 

2016 
 

As contas da IP Património referentes ao exercício de 2016 foram aprovadas em 

Assembleia Geral realizada no dia 31 de março de 2017, por unanimidade, sem qualquer 

recomendação. 

  

Valor %

Prazo (dias) 57 28 -29 -51%

PMP 2016
Variação 17/16

2017
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7.6 Remunerações 
 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

Conselho de Administração  

No período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 

DOS ÓRGÃOS SOCIAIS 

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) 

O Eng. Carlos Alberto João Fernandes exerce o cargo de Presidente do Conselho de 

Administração da IP Património em acumulação com o cargo de membro 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. 

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 do 

gestor em causa sido fixado no âmbito das funções de gestão exercidas na IP, S.A.. 

O Dr. José Carlos de Abreu Couto Osório e o Dr. Nuno José Pires das Neves foram 

remunerados tendo em consideração a classificação no grupo C da Empresa e tiveram o 

seu estatuto remuneratório definido em conformidade com o disposto na Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 9 de fevereiro, e do disposto no artigo 28.º, n.º 2 do 

EGP.  

Aos valores auferidos pelo exercício dos cargos no primeiro semestre de 2017, foi aplicada 

a redução de 5% prevista no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. 

Considerando o disposto no artigo 21.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 

16/2012, de 9 de fevereiro, da aplicação das regras de fixação de remunerações não 

resultou um aumento da remuneração efetivamente paga aos vogais do conselho de 

administração acima referidos, face ao auferido pelo Conselho de Administração da IP 

Património até à data, que teve como referência a remuneração auferida aquando a 

entrada em vigor das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 16/2012 e n.º 18/2012. 

 

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. 
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DOS RESTANTES TRABALHADORES 

Aos trabalhadores ao serviço da IP Património abrangidos por instrumentos de 

regulamentação coletiva do trabalho (IRCT), foi aplicada a reposição de direitos adquiridos 

ao abrigo dos respetivos IRCT, no âmbito e nos termos previstos no Artigo 21º da Lei n.º 

46/2016, de 28 de dezembro (Lei do Orçamento de Estado 2017).  

Consequentemente, foram retomados os mecanismos de progressão na carreira com 

caráter automático e obrigatório, juntamente com a contagem de Diuturnidades em função 

da antiguidade, sendo as valorizações remuneratórias daí decorrentes repostas a 50% a 

partir de 1 de julho de 2017. Os restantes 50% foram repostos apenas após 1 de janeiro 

de 2018, em qualquer dos casos sem efeitos retroativos. 

O subsídio de refeição foi atualizado nos termos do Artigo 21º da Lei n.º 46/2016, de 28 

de dezembro, para todos os trabalhadores aos quais o mesmo seja aplicável. 

Foi cumprido o disposto no Artigo 24º da Lei n.º 46/2016, de 28 de dezembro, e efetuado 

o pagamento de metade do 13.º mês mensalmente, por duodécimos, e a restante metade 

em novembro de 2017, 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 2017 por força do disposto no artigo 274.º da Lei n.º 46/2016, de 28 de dezembro. 

Assim, aos trabalhadores que optaram por esse regime, foi efetuado o pagamento de 50% 

do subsídio de férias por duodécimos ao longo do ano. 

 

 

1 . Mesa Assembleia Geral 

 

  

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
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2 . Conselho de Administração 

 

Acumulação de Funções 

 

 

  

 

 

 

Forma Data
Identificar 

Entidade
Pagadora

2015-2017 Presidente Carlos Alberto João Fernandes DUE 30/09/2016 n.a n.a

2015-2017 Vogal
Nuno José Pires das Neves (início de 

funções em 10-10-2016)
DUE 30/09/2016 n.a n.a

2015-2017 Vogal José Carlos de Abreu Couto Osório DUE 30/09/2016 n.a n.a

Designação OPRLO
Mandato 

(Início-Fim)
Cargo Nome

Presidente do CA

IP

IPT

GIL

Vice Presidente CAE

Vogal CA

Presidente CA

Público

Vogal do CA GIL Vogal CA Público

Nome

Carlos Alberto João Fernandes

Nuno José Pires das Neves

Cargo IP Património
Outras Empresas do 

Grupo IP
Cargo Regime

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 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.

José Carlos de Abreu Couto Osório 68 856,12 € 0,00 € 68 856,12 € 3 442,81 € 65 413,31 €

Nuno José Pires das Neves 68 856,12 € 0,00 € 68 856,12 € 3 442,81 € 65 413,31 €

Membro do Órgão de 

Administração
Fixa Variável Bruta (1)

Redução 

Remuneratória 

(2)

Valor Final 

(3)=(1)-(2)

Remuneração Anual 2017 (€)
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3 . 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 8968. 

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. 

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 € 1 559,04 €
Segurança 

Social
15 536,23 € 398,04 € n.a.

Seguro de 

Acidentes de 

Trabalho

529,08 €

Subsídio de Pré-

Escolaridade

Bolsa de Mérito

0,00 €

José Carlos de Abreu Couto Osório 6,96 € 1 586,88 €
Segurança 

Social
15 536,26 € 398,04 € n.a.

Seguro de 

Acidentes de 

Trabalho

529,30 €

Subsídio de Pré-

Escolaridade

Bolsa de Mérito

0,00 €

Nome

Benefícios Sociais 2017 (€)

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 - n.a. 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 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 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Nuno José Pires das Neves 0,00 € 45,78 € n.a. n.a. n.a. n.a.

José Carlos de Abreu Couto Osório 0,00 € 0,00 € n.a. n.a. n.a. n.a.

Nome

Gastos anuais associados a deslocações de serviço (€)

Deslocações em 

serviço

Custos com 

alojamento

Ajudas de 

custo

Outras Gasto total 

com viagens
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4 . Auditor Externo 

No ano de 2017 não foram contratados serviços de auditoria externa. 

 

 

7.7 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, republicado pelo 

Decreto-Lei nº8/2012 de 18 de janeiro, e pelo Decreto-Lei nº 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 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 revisto 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.” 

Mandato

(Inicio - 

Fim)
Nome

N.º 

inscrição 

na OROC

N.º registo 

na CMVM
Forma Data

Data do 

Contrato

2017 a 2019
Fiscal Único 

Efetivo
Vitor Martins & Ahmad, S.R.O.C, Lda 100 20161423

Nomeação em 

Assembleia Geral
31-mar-17 11-ago-17 10 4

2017 a 2019
Fiscal Único 

Efetivo

SROC representada por Vitor Manuel 

do Carmo Martins
456 20160148

Nomeação em 

Assembleia Geral
31-mar-17 11-ago-17 3 3

2017 a 2019
Fiscal Único 

Suplente

Salgueiro, Castanheira & Associado, 

S.R.O.C.
151 20161461

Nomeação em 

Assembleia Geral
31-mar-17 11-ago-17 0 0

N.º de anos 

de funções 

exercidas 

na entidade

Cargo

Identificação SROC/ROC Designação N.º de anos de 

funções 

exercidas no 

grupo

Valor

(1)

Reduções               

(2)

Valor Final              

(3)= (1)+ (2)

Identificação 

do Serviço

Valor

(1)

Reduções               

(2)

Valor Final              

(3)= (1)+ (2)

Vitor Martins & Ahmad, 

S.R.O.C., Lda
13.215,00 € 1.321,50 € 11.893,50 € n.a. n.a. n.a. n.a.

Valores sem IVA à taxa de 23%

Valor Anual do Contrato de Prestação de Serviços   

2017 (€)
Valor Anual de Serviços Adicionais - 2017 (€)

Nome
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A IP Património não utiliza quaisquer cartões de débito ou crédito para pagamento de 

despesas. 

No que respeita às despesas associadas a comunicações, os gastos em 2017 foram os 

seguintes: 

  

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.” 

  

 

  

Plafond  mensal 

definido
Valor anual Observações

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

 Nuno José Pires das Neves 80,00 € 293,42 €  Os valores extra plafond suportado pelo próprio 

 José Carlos de Abreu  Couto Osório 80,00 € 415,03 €  Os valores extra plafond suportado pelo próprio 

Membro do CAE

Gastos com comunicações móveis

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 - n.a. 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 Couto Osório S S 46.090,00 € Própria n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Nome

Encargos com Viaturas (€)
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7.8 Despesas não Documentadas ou Confidenciais 
 

De acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-Lei n.º 133/2013 de 3 de 

outubro, em 2017 a IP Património não realizou despesas não documentadas. 

 

 

7.9 Relatório Sobre Remunerações Pagas a Mulheres e Homens 
 

O ano de 2017 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 IP Património, S.A. traçou uma estratégia de continuidade com as melhores práticas já 

implementadas no Grupo IP, 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).  

 

 

7.10 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 e dos respetivos 

relatórios de execução, disponíveis para consulta no sítio da Infraestruturas de Portugal, 

S.A.1. 

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 IP2 - 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: 

                                                      
1 http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/informacao-de-gestao 
2 http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/comunicacao-de-irregularidades 
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(i) Princípios legais, regulamentares, deontológicos, éticos, bem como normativos 

e orientações internas;  

(ii) a integridade da informação financeira, das práticas contabilísticas;  

(iii) o património das empresas do Grupo IP;  

(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, SA 

APARTADO 000533 

EC PRAGAL – ALMADA 

2801-602 ALMADA 

 

 

7.11 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. 

A IP Patrimonio está abrangida pelo Código dos Contratos Públicos (CCP) aprovado pelo 

Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro. Em cumprimento ao CCP adotou como 

procedimentos pré-contratuais, o Concurso Publico, o Concurso Público com Prévia 

Qualificação, o Ajuste Direto (Critérios: Valor e Material) e Ajuste Direto em regime 

simplificado. 

A política de contratação do Grupo IP tem por base o recurso ao Concurso Público 

(nacional e internacional) como procedimento de contratação preferencial, limitando-se os 

ajustes diretos para procedimentos de contratação específicos, quer em termos do objeto 

a contratar, quer em termos do enquadramento em que os mesmos se verificam. No 

decorrer dos procedimentos contratuais a IP recorre, por regra, à contratação eletrónica 

através da utilização da plataforma eletrónica Anogov. 

Pretende-se, assim, garantir o rigor e transparência dos procedimentos de contratação, 

bem como como garantir as melhores condições de aquisição, em termos de mercado 

concorrencial. 
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No ano de 2017 os procedimentos de contratação encontravam-se uniformizados e 

sedimentados em toda a empresa, devido à constante revisão/atualização da ficha de 

Boas Práticas (Best Practice 5) que passou a ser considerada de utilização permanente. 

Paralelamente encontra-se sedimentado na empresa o processo integral da contratação, 

o PS.07.01, que contempla todo o fluxo inerente aos procedimentos da contratação da 

empresa. 

A IP detém um Manual Interno de Contratação, que regulamenta toda a atividade de 

contratação da empresa e das empresas participadas, estando previsto a sua atualização 

adaptada à realidade da atividade da empresa e à redação do Código de Contratação 

Pública que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2018. Este documento regulamenta os 

procedimentos internos relativos à contratação de empreitadas, de aquisição ou locação 

de bens móveis e de aquisição de serviços, incluindo ainda um conjunto de minutas tipo 

para documentação necessária aos procedimentos de contratação. 

No final do ano de 2017 procedeu-se à elaboração do Plano de Contratação previsto para 

o ano de 2018 do Grupo IP, que permitirá aperfeiçoar o planeamento e desenvolvimento 

dos processos de contratação a serem promovidos. 

Assim, são adotados pela empresa os procedimentos e documentos tipo de contratação 

comuns ao Grupo IP, nomeadamente, minutas de contrato e cadernos de encargo. 

Refira-se ainda que no final de 2017 se iniciou a definição das necessidades para a nova 

aplicação de contratação para o Grupo IP, tendo por base as atividades das empresas e o 

novo Código de Contratação Pública, estando o seu desenvolvimento e implementação 

previstos para o 3º trimestre de 2018. 

 

 

7.12 Sistema Nacional de Compras Públicas 

 

A contratação do Grupo IP é efetuada centralmente (Serviços Partilhados), sendo que para 

a IP Património os procedimentos aplicados são os comuns a todas a empresas do Grupo. 

A IP definiu orientações no sentido dos procedimentos de contratação serem efetuados, 

quando possível, com recurso à ESPAP, ao abrigo de Acordos Quadro no âmbito do 

Sistema Nacional de Compras Públicas, sempre que seja economicamente mais 

vantajoso. 
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7.13 Medidas de Redução de Gastos Operacionais  
 

 

 

EBITDA 

O EBITDA apresenta um decréscimo de 7% face a 2016. Apesar deste decréscimo o 

Resultado Operacional foi positivamente influenciado pelo acréscimo dos Rendimentos, 

sendo que este incremento foi inferior ao aumento dos Gastos Operacionais, nas rubricas 

referentes à contribuição da Empresa para o Grupo IP, nos FSE, dos Ajustamentos de 

inventários e contas a receber e Outros Gastos. 

 

milhares de euros

r  Absol. Var. %

(0) EBITDA 1.288 1.378 (4.827) (90) -7%

(1) CMVMC 0 0 0 - 0%

(2) FSE 3.288 2.648 3.606 640 24%

(3) Gastos com o Pessoal corrigidos dos encargos i);, ii) e iii) 4.468 4.628 3.003 (160) -3%

   (3.i) Indemnizações pagas por rescisão 45 68 159 (23) -34%

  (3.ii) Impacto da reversão das reduções remuneratórias - (81) (110) 81 -100%

  (3.iii) Impacto da reversão dos artigos 20º e 21º da LOE 2017 61 - - 61 0%

            (4) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3) 7.711 7.289 6.469 422 6%

(5) Volume de Negócios (71+72) 11.941 11.043 11.591 898 8%

(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) 65% 66% 56%

(i) Gastos com Comunicações (FSE) 23 16 12 7 43%

(ii) Gastos com Deslocações/Alojamento (FSE) 7 7 2 0 2%

(iii) Gastos com Ajudas de Custo (Gastos com Pessoal) 54 43 16 11 26%

(iv) Gastos com Viaturas 118 44 53 73 165%

    Total = (i)+(ii)+(iii)+(iv) 201 110 84 91 83%

Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) (média) 111 111 63 0 0%

  Número de Órgãos Sociais (OS) 2 1 1 1 100%

  Número de Cargos de Direção (CD) 14 8 7 6 75%

  Número de Trabalhadores (sem OS e sem CD) 95 102 55 -7 -7%

N.º Trabalhadores/Cargos de Direção 7 13 8 -6 -47%

Número de Efetivos (média) 109 111 63

Número de viaturas 15 7 7 8 114%

2017 vs 2016
Gastos 2016 20152017
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FSE 

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) (+640 mil euros) aumentaram 24% face ao 

período homólogo, decorrente do aumento dos gastos com Trabalhos Especializados, 

Subcontratos, Conservação e Reparação e Rendas e Alugueres suportados pela IP 

Património, decorrente do acréscimo da atividade da empresa e do aumento de 

solicitações dirigidas à Empresa, no âmbito das suas funções. 

Comunicações 

Os gastos com despesas com comunicações registam um aumento em 2017 

comparativamente aos anos anteriores, uma vez que estes gastos estão associados ao 

incremento do efetivo e da atividade da IP Património, que resulta da reorganização interna 

do Grupo IP, no âmbito do processo de fusão, situação já prevista em sede de orçamento.  

Ajudas de Custo 

Os gastos com ajudas de custo registam um acréscimo em 2017 face a 2016, resultante 

do aumento das atividades comercial, de expropriações, da gestão de ativos, do 

desenvolvimento de projetos e da gestão do património histórico e cultural, a fim de atingir 

os objetivos propostos e para poder responder às solicitações internas e externas ao 

Grupo IP. 

Frota automóvel 

O aumento dos gastos com frota automóvel em 2017 deve-se ao incremento da atividade 

operacional da IP Património essencialmente ao nível de Expropriações e Cadastro que 

obriga a deslocações aos locais objeto de expropriação e de delimitação, à área Comercial 

para potenciar o estabelecimento de contatos com clientes e potenciais clientes junto dos 

ativos sob sua gestão, bem como visitas aos locais para respetiva identificação, bem como 

de outras áreas da IP Património que face à sua natureza específica acresce o volume e 

dispersão geográfica dos ativos sob sua gestão, que contribuí em muito para uma maior 

necessidade de meios para mobilidade, a fim de se atingir um desempenho mais regular, 

mais eficaz e eficiente. 

Gastos com Pessoal 

Em 2017, os gastos com pessoal decresceram aproximadamente 160 mil euros face a 

2016 (-3%), ano em que o valor atingiu os 4,6 M€. 

O efetivo médio da empresa – 109 colaboradores - diminuiu ligeiramente quando 

comparado com o verificado no ano passado -111 colaboradores- embora este efeito seja 

contrariado pelo aumento do número de elementos do CA remunerados na IP Património 

(durante a maior parte de 2016 houve um único administrador a auferir remuneração, 

enquanto que em 2017 houve dois administradores a auferir remuneração durante a 

totalidade do ano). 
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7.14 Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado 
 

A Lei do Orçamento do Estado para 2017, através do artigo n.º 111, 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, 

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. 

 

A IP Património 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. Adicionalmente, sempre 

que ocorrem entradas de fundos através de contas da banca comercial, é promovida a 

sua transferência para a conta detida no IGCP. 

 

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, tem sido necessário 

manter a utilização de algumas contas na banca comercial. 

 

Em conformidade, na sequência de pedido de exceção formulado, a IP Património obteve 

por Despacho nº 1250/16 – SEATF, autorização para manter junto da banca comercial 

serviços relacionados com: 

 

i) a prestação de garantias bancárias que não possam ser substituídas por depósitos 

de caução, 

ii) os valores necessários para o carregamento de cartões de refeição e 

iii) 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 2017, a IP Património detinha cerca de 83% das suas 

disponibilidades colocadas no IGCP. 
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Os valores considerados referem-se aos saldos contabilísticos no final de cada um dos 

períodos indicados. 

 

7.15 Recomendações Auditoria Tribunal de Contas 
 

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

 

7.16 Informação disponível no sítio da Internet 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.  

BANCO BPI 26.845,49 € 39.556,69 € 39.556,69 € 20.273,95 €

MBCP 180.282,75 € 214.652,69 € 214.652,69 € 328.948,57 €

NOVO BANCO 12.306,76 € 101,00 € 101,00 € 0,00 €

TOTAL 219.435,00 € 254.310,38 € 254.310,38 € 349.222,52 €

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

N o ta:  Os valores aqui considerados referem-se aos saldos contabilísticos no final de cada um dos períodos indicados.

Banca Comercial 1.º Trimestre 2.º Trimestre 3.º Trimestre 4.º Trimestre

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 Administração N.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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7.17 Quadro Resumo do Cumprimento das Orientações Legais 
 

 

Cumprimento

S/N/N.A.

Receitas core (cash) N 16,3 M€

O total de Receitas com Ativos Imobiliários foi inferior em

19,7% face à meta estabelecida para o período em 

orçamento. Este desvio negativo deve-se à componente 

de receitas com subconcessões e arrendamentos (-

12,1%), verif icando-se também um comportamento 

negativo na alienação de ativos (-42,3%).

Dívida vencida de clientes S

Redução da dívida 

vencida de clientes 

em -29,9%.

Margem de Contribuição Residual S
MCR no valor de:

 2,7 M€

Desvio global nos Rendimentos Oper. considerados para a 

MCR é de 0,41 M€ justif icado essencialmente pelas 

rúbricas de: Espaços (+0,23 M€), Subconcessões (+0,14 

M€), Estacionamentos (+0,01 M€) e Publicidade (+0,03 

M€). O Desvio global nos Gastos Oper. considerados é de 

-0,13 M€ (-1,4%) o que é justif icado maioritariamente pelos 

FSE (-16,9%) , Gastos com Pessoal (-7,5%) e Outros 

Gastos (incremento da rubrica de "Negociações 

Contratuais" (0,35 M€) e "Dividas Incobráveis" (0,45 M€) 

relacionados com regularizações de clientes refletidas no 

ano de 2017).

Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários N

Execução das tarefas 

do projeto em 2017: 

84,7%

Os trabalhos têm vido a ser efetuados na linha do 

programa estabelecido, havendo um atraso no 

desenvolvimento ao nível das componentes associadas à 

“Gestão das Expropriações”, devido ao aumento 

substancial de trabalho nesta área e da prioridade que foi 

dada no desenvolvimento dos processos expropriativos.

Redução do n.º de reclamações (%) N
Grau de cumprimento: 

16,2%

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

Assegurar a concretização do PETI 3+ N
Grau de 

concretização: 72 %

O indicador de acompanhamento da concretização do 

PETI3+ apresentou um resultado global de 72%, ou seja, 

-13 p.p. abaixo da meta estabelecida.

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE N.A.

Risco Financeiro S

Endividamento N.A.

PMP fornecedores S redução de 29 dias

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears") S

A sociedade não 

apresenta pagamentos 

em atraso

Recomendações do acionista N.A.

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

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")
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Cumprimento

S/N/N.A.

Não atribuição de prémios de gestão S

CA - reduções remuneratórias vigentes em 2017 S 6 885,62 €

Fiscalização (CF/ROC/FU) - reduções  remuneratórias vigentes 

em 2017 (se aplicável)
N.A.

Auditor Externo - redução remuneratória vigentes em 2017 (se 

aplicável)
S 1 321,50 €

Restantes trabalhadores - proibição de valorizações 

remuneratórias , nos termos do art.º 38º da Lei 82-B/2014, 

prorrogada para 2017 pelo artigo 19.º da Lei n.º 114/2017, de 29 

de dezembro.

S

Não utilização de cartões de crédito S

Não reembolso de despesas de representação pessoal S

Valor máximo das despesas associadas a comunicações 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 17

Gastos com viaturas S +73 mil euros

Desvio justif icado pelo incremento da atividade 

operacional da IPP essencialmente ao nível de 

Expropriações e Cadastro que obriga a deslocações aos 

locais objeto de expropriação e de delimitação, à área 

Comercial para potenciar o estabelecimento de contatos 

com clientes e potenciais clientes junto dos ativos sob sua 

gestão, bem como visitas aos locais para respetiva 

identif icação, bem como de outras áreas da IPP que face à 

sua natureza específ ica acresce o volume e dispersão 

geográfica dos ativos sob sua gestão, que contribuí em 

muito para uma maior necessidade de meios para 

mobilidade, a f im de se atingir um desempenho mais 

regular, mais eficaz e eficiente.

Gastos operacionais S Quadro PRC

Disponibilidades e aplicações centralizadas no IGCP S 83%

Disponibilidades e aplicações centralizadas na Banca Comercial S 349 222,52 €

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

Remunerações

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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8. PERSPETIVAS FUTURAS 

Os resultados obtidos em 2017, permitem reforçar a convicção da manutenção da 

oportunidade de crescimento do volume de negócio da IP Património no ano de 2018. 

E porque tal convicção? 

A retoma da economia portuguesa é uma realidade, onde o turismo e o imobiliário se têm 

afirmado como um dos motores do crescimento económico, sector onde a Empresa 

promove grande parte da sua atividade core, e em que a diversidade, especificidade e 

dispersão geográfica dos inúmeros ativos criam atratividade do mercado pelos mesmos. 

Porque parte dos novos contratos celebrados no decurso do ano de 2017, só no ano de 

2018 e seguintes vão ter impacto significativo nos rendimentos, resultado da data da sua 

entrada em vigor ou período de carência face aos investimentos realizados pelos 

subconcessionários. 

Os inúmeros projetos em curso no final do ano, alguns já concretizados no decurso do 1º 

trimestre de 2018, e a contínua procura do mercado pelos diversos espaços disponíveis, 

perspetivam a celebração de novos contratos com o consequente acréscimo do volume 

de negócios, associado ao objetivo paralelo indissociável da atividade da Empresa de 

valorização e requalificação dos espaços. 

Tal como no decurso do ano de 2017, este crescimento da atividade comercial continuará 

a criar pressão na necessidade de promover a conservação e manutenção dos espaços e 

edifícios, havendo que continuar a encontrar soluções como a assunção dos gastos com 

conservação ou requalificação pelos clientes. 

Ainda na vertente comercial, a continuidade da promoção do produto Ecopistas, na lógica 

do canal desativado e edificado ao longo da linha, estando em (re)negociação contratual 

um grande parte do canal, tendo em vista quer a adaptação da plataforma de via em pistas 

pedonais e cicláveis ou um novo modelo de negócio.  

Decorrente do levantamento de outro edificado em linhas desativadas, a que se juntará o 

edificado do património da ex-EP, cujo reconhecimento ainda está em curso, aumentou a 

carteira de ativos em grande parte disponível para comercializar, criando pressão na área 

comercial para valorizar e rentabilizar os mesmos.  

O conjunto de projetos de valorização a decorrer, concorrem não apenas para a dinâmica 

de crescimento económico da IP Património, como também para o seu reconhecimento 

no mercado imobiliário, com especial impacto o projeto em curso com vista à instalação e 

exploração de uma unidade hoteleira em parte da estação ferroviária de Santa Apolónia. 

Paralelamente, importa em 2018 continuar a reduzir o prazo de resposta a quem contata 

com a Empresa – quer por via do interesse comercial em espaços, edifícios, terrenos ou 

promoção de eventos, quer por via do interesse na aquisição de imóveis, quer ainda para 

apresentação de reclamações ou sugestão sobre a limpeza, conservação dos espaços 
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entre outros, contribuindo não só para o crescimento do negócio, como para a resolução 

de processos, e também para a consolidação da imagem da IP Património. 

Nas instalações de serviço, perspetiva-se um ano de 2018 exigente face aos 

compromissos assumidos perante o acionista no âmbito do Plano de Ação no Campus do 

Pragal a que acresce a necessidade de alargar a otimização das instalações de serviço a 

outros espaços, destacando-se Coimbra, Bragança, Aveiro, Torres Vedras, Vila Real e 

Faro.  

Na gestão de Condomínios dar-se-á continuidade à revisão da gestão destas Unidades 

de Negocio, desta feita em termos de regulamentos, níveis de serviço e propostas de 

melhoria dos espaços, tendo em vista uma maior potenciação dos mesmos enquanto 

espaços de escritórios/serviços.   

O exigente programa de investimentos do Ferrovia 2020, em que a IP Património participa 

quer por via da participação na análise, parecer e acompanhamento da execução de 

intervenções no âmbito da gestão de estações, quer nos processos de expropriações, 

impõe à Organização um rigoroso e adequado planeamento da sua atividade. 

Inumerados os principais desafios em termos de atividade que se perspetivam para a 

Empresa no decurso do ano de 2018, importa também sublinhar outros desafios que se 

crê virem a contribuir para uma monitorização mais eficaz e eficiente da atividade e 

resposta mais rigorosa e célere: 

 desenvolvimento de suporte informático que permita em simultâneo i) uma visão 

analítica e financeira integrada com a visão do espaço; ii) visão integrada da 

vertente arquitetónica com a respetiva utilização, suportado num modelo de 

apuramento de custos e proveitos por segmento de produto e unidade de gestão; 

 

 inventariação cadastral de todo o património imobiliário adquirido ao longo dos 

tempos para construção e remodelação/beneficiação das infraestruturas ferroviárias 

e rodoviárias. Para tal, pretende-se implementar um Programa de Inventariação 

Cadastral que visa executar o cadastro do património imobiliário da IP, pelo que 

importa identificar geográfica e documentalmente todas as parcelas de terreno que 

constituem esse património; 

 

 disponibilização do débito direto como meio de pagamento dos clientes. 
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9. PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE 

RESULTADOS 

 

Nos termos estatutários, o Conselho de Administração submete à apreciação da 

Assembleia Geral o presente Relatório e Contas relativo a 2017, propondo que seja 

aprovada a aplicação do Resultado Líquido do Exercício 920.095,00 euros (novecentos e 

vinte mil, e noventa e cinco euros) para: 

 

Reservas Legais 732.615,80 euros 

Resultados Transitados 187.479,20 euros 

 

 

Lisboa, 26 de março de 2018 

 

O CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

Carlos Alberto João Fernandes 

 

 

 

Nuno José Pires das Neves 

 

 

 

José Carlos de Abreu Couto Osório 
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS SEPARADAS 

 

Demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de dezembro de 2017 e 31 de 

dezembro de 2016 

 

Ativo Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Não corrente     

Ativos fixos tangíveis 4   212 893   185 117 

Propriedades de investimento 5  3 694 757  4 222 402 

Ativos financeiros disponíveis para venda 7   23 566   23 566 

Ativos por impostos diferidos 8  1 099 069  1 271 685 

     5 030 285  5 702 770 

Corrente     

Inventários 9  4 111 221  3 425 111 

Clientes 10  3 786 730  4 076 956 

Imposto sobre o rendimento a recuperar  -   191 915 

Acionistas 11  1 821 786  1 835 594 

Outras contas a receber 12  4 170 684  4 377 083 

Caixa e equivalentes 13  2 107 816  2 474 136 

     15 998 237  16 380 794 

Total do Ativo    21 028 522  22 083 563 
        

 

                   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 2017 e 31 de 

dezembro de 2016 (Continuação): 

 

Capital próprio e Passivo Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Capital Próprio       

Capital 14  5 500 000  5 500 000 

Reservas      367 384    - 

Outras variações nos capitais próprios     12 593   12 593 

Resultados acumulados   - -  187 766 

     5 879 977  5 324 827 

Resultado Líquido     920 095   555 150 

Total do capital próprio    6 800 072  5 879 977 

Passivo       

Corrente       

Fornecedores 15  5 925 357  8 225 780 

Outras contas a pagar 16  3 689 878  3 140 702 

Acionistas 17  4 613 215  4 837 105 

     14 228 450  16 203 587 

Total do Passivo    14 228 450  16 203 587 

Total do capital próprio e passivo    21 028 522  22 083 563 
        

 

                  Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Demonstração Individual dos Resultados a 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 

de 2016 

Rubricas Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Vendas e Prestações de serviços 18  11 940 870  11 042 765 

Fornecimentos e serviços externos 19 - 3 288 180 - 2 648 270 

Gastos com pessoal 20 - 4 573 852 - 4 615 406 

Imparidades 21  1 225 071  1 301 090 

Depreciações do exercício 4/5 -  111 285 -  121 158 

Outros rendimentos  22  1 481 380  1 322 925 

Outros gastos 23 - 5 497 403 - 5 025 409 

Resultado Operacional    1 176 601  1 256 538 

Perdas financeiras   -   223 -   299 

Resultados antes de impostos    1 176 378  1 256 239 

Imposto sobre o rendimento do exercício 24 -  256 283 -  701 089 

Resultado líquido do exercício     920 095   555 150 

        

Resultado integral     920 095   555 150 
        

 

                   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 2017 e 31 de dezembro de 2016 

 

  Capital Reservas 

Outras 
variações 

nos capitais 
próprios 

Resultados 
acumulados 

Resultados 
reconhecidos 

na 
Demonstração 
dos Resultados 

TOTAL 

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 

Aplicação de resultados de 2016 -  367 384  -    187 766 -  555 150    0 

Resultados reconhecidos na demonstração dos resultados -  -  -  -    920 095   920 095 

Saldo em 31 dez.2017  5 500 000   367 384   12 593    0   920 095  6 800 072 

 

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 2017 e 31 de 

dezembro de 2016 

 

Rubricas Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Atividades Operacionais       

Recebimentos de clientes    14 942 702  15 435 522 

Pagamentos a fornecedores   - 11 221 648 - 7 514 733 

Pagamentos ao pessoal   - 4 521 784 - 4 428 622 

Fluxo gerado pelas operações   -  800 731  3 492 168 

        

(Pagamento) /recebimento de IRC    2 091 925 - 

Outros recebimentos/ (pagamentos)    - 1 583 911 - 1 840 516 

Fluxo das atividades operacionais (1)   -  292 717  1 651 652 

Atividades de Investimento       

Recebimentos provenientes de:       

Outros ativos   - - 

    0 0 

Pagamentos respeitantes a:       

Outros ativos   -  73 603 -  1 655 

    -  73 603 -  1 655 

Fluxo das atividades de investimento (2)   -  73 603 -  1 655 

Atividades de Financiamento       

Recebimentos provenientes de:       

Juros   - - 

    0 0 

Pagamentos respeitantes a:       

Outros   - - 

    0 0 

Fluxo das atividades de financiamento (3)   0 0 

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)-(2)+(3)   -  366 320  1 649 997 

Efeito das diferenças de câmbio   - - 

Caixa e seus equivalentes no fim do período 13  2 107 816  2 474 136 

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

Variação de caixa e seus equivalentes  -  366 320  1 649 997 
        

 

Para ser lido em conjunto com as notas às demonstrações financeiras 
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Lisboa, 26 de março de 2018 

  

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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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 2017. 

2.2 Bases de apresentação 

As demonstrações financeiras da IP Património para o período findo em 31 de dezembro de 2017, foram 

aprovadas pelo Conselho de Administração em 26 de março de 2018 

As demonstrações financeiras são apresentadas em euros e sobre o pressuposto da continuidade das 

operações, tomando-se por base o custo histórico. 
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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. 

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. 

 

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.  

Ativos fixos tangíveis %

Terrenos Não depreciados

Edifícios e outras construções 2

Equipamento de transporte 25

Equipamento administrativo 12,5

Outros ativos fixos 12,5
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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. 

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 
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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. 

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. 
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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 m² 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 faturadas, 

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. 
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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. 

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 àIP 

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. 
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A IP Património divulga na nota 25, os saldos e transações que, à data de 31 de dezembro de 2017, 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. 

2.3 Alterações / Revisões de normativo 

Novas normas ou alterações que se tornaram efetivas a 1 de janeiro de 2017 e que a Empresa/o Grupo 

adotou na elaboração das suas demonstrações financeiras 

 

 IAS 12- Impostos sobre o rendimento (alterações) – Reconhecimento de impostos diferidos ativos por perdas 

não realizadas. Esta emenda foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1989/2017, de 6 de 

novembro, e visa clarificar os requisitos de reconhecimento de tais ativos. A adoção data alteração não teve 

impacto nas demonstrações financeiras da IPP. 

 

IAS 7- Demonstração dos fluxos de caixa: iniciativa de divulgações (alterações) – Esta alteração foi emitida 

em janeiro de 2016 e foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1990/2017. Exige às empresas 

prestação de informação sobre alterações nos seus passivos financeiros de forma a proporcionar informação 

que auxilie na compreensão do endividamento. A adoção data alteração não teve impacto nas demonstrações 

financeiras da IPP. 

Melhoramentos às IFRS (ciclo 2014-2016) – Estes melhoramentos foram emitidos em dezembro de 2016 e 

foram adotados pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 182/2018. Introduzem alterações à IFRS 12 – 

Divulgações de interesses em outras entidades e visam clarificar o âmbito de aplicação da norma. 

 

Novas normas, alterações e interpretações emitidas e adotadas pela União Europeia, mas sem aplicação 

efetiva aos exercícios iniciados em 1 de janeiro de 2017 e não aplicadas antecipadamente. 
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IFRS 15 – Rédito de contratos com clientes (nova). Esta norma foi emitida em maio de 2014 e adotada pelo 

Regulamento da Comissão Europeia n.º 1905/2016, com aplicação aos exercícios que se iniciem em ou após 1 

de janeiro de 2018. Esta norma vem introduzir uma estrutura de reconhecimento do rédito baseada em princípios 

e assente num modelo de cinco passos, a aplicar a todos os contratos celebrados com clientes. Os passos 

considerados são os seguintes: 

i) Identificar o contrato com o cliente 

ii) Identificação da “performance obligations” 

iii) Determinar o preço da transação 

iv) Alocar o preço da transação; e 

v) Reconhecimentos do rédito. 

 

A IFRS 15 substitui as seguintes normas: IAS 8 – Rédito; IAS 11 – Contratos de construção; IFRIC 13 – 

Programas de fidelização; IFRIC 15 – Acordos para a construção de imóveis; IFRIC 18 – Transferências de ativos 

provenientes de clientes; SIC 31 – Rédito – Transações de troca direta envolvendo serviços de publicidade. Não 

se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura desta norma pela Empresa. 

IFRS 9 – Instrumentos financeiros. Esta norma foi emitida em 2009 e alterada em 2010, 2013 e 2014, inserindo-

se no projeto de revisão e substituição da IAS 39. Foi adotada pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 

2067/2016, de novembro, definindo a entrada em vigor o mais tardar a partir da data de início do primeiro 

exercício financeiro que começa em ou após 1 de janeiro de 2018. 

A IFRS 9, emitida em 2009, introduziu novos requisitos para a classificação e mensuração de ativos financeiros. 

A alteração de 2010 introduziu requisitos adicionais relacionados com passivos financeiros. A alteração de 2013 

introduziu a metodologia de cobertura. Em 2014 foram consideradas alterações limitadas à classificação e 

mensuração contidas na IFRS 9 e novos requisitos relativos à imparidade de ativos financeiros. 

A norma contém três categorias de mensuração de ativos financeiros: custo amortizado; justo valor por 

contrapartida em outro rendimento integral; e justo valor por contrapartida em resultados, sendo eliminadas as 

categorias atualmente existentes na IAS 39.     

Estão a ser estimados os impactos decorrentes da adoção desta norma pela Empresa. 

 

IFRS 16 – Locações (nova). Esta norma foi emitida em janeiro de 2016 e adotada pelo Regulamento da 

Comissão Europeia n.º 1986/2017, com aplicação aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 

2019. A norma introduz os princípios de reconhecimento e mensuração de locações, substituindo a IAS 17 – 

Locações. Define um modelo único de contabilização de contratos de locação que resulta no reconhecimento 

pelo locatário de ativos e passivos para todos os contratos de locação, exceto se tiverem duração inferior a 12 

meses ou respeitarem a ativos de reduzido valor. A depreciação e os juros relacionados com tais ativos são 

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
II Demonstrações Financeiras e Notas 

II. 86 

 

 
 

 

apresentados na demonstração dos resultados de forma separada. Os locadores continuarão a classificar as 

locações entre operacionais ou financeiras.  

Não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura desta norma pela Empresa. 

 

IFRS 15 – Rédito de contatos com clientes: clarificações. Estas alterações foram emitidas em setembro de 

2016 e adotadas pelo Regulamento da Comissão Europeia n.º 1987/2017, com aplicação aos exercícios que se 

iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018. Introduzem diversas clarificações na norma com vista a eliminar 

possíveis interpretações divergentes de vários assuntos.  

Não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura desta norma pela Empresa. 

 

IFRS 4 – Contratos de Seguro: aplicação da IFRS 9-Instrumentos financeiros juntamente com a IFRS 4 – 

Contratos de Seguro (alterações). Estas alterações foram emitidas em setembro de 2016 e adotadas pelo 

Regulamento n. º 1988/2017, com aplicação obrigatória nos exercícios iniciados em ou após 1 de janeiro de 

2018. Proporciona orientações sobre a aplicação da IFRS 4 em conjunto com a IFRS 9. A referida IFRS 4 será 

substituída pela IFRS 17, ainda em fase de adoção pela União Europeia.   

A adoção futura desta alteração não terá impacto nas demonstrações financeiras da empresa. 

 

Novas normas, alterações e interpretações emitidas pelo IASB e IFRIC mas ainda não adotadas pela 

União Europeia  

 

IRFS 14 Contas Diferidas Regulatórias (Desvios tarifários). O IASB emitiu em janeiro de 2014 uma norma 

que define medidas provisórias para quem adota pela primeira vez as IFRS e tem atividade com tarifa regulada. 

A Comissão Europeia decidiu não avançar com o processo de aprovação, aguardando pela norma definitiva. 

 

IFRS 2 – Pagamento com base em ações: Classificação e mensuração das transações (alterações). A 

emenda foi emitida junho de 2016 e introduz diversas clarificações na norma, a qual não tem impacto na empresa. 

 

IFRIC 22- Transações em moeda estrangeira incluindo adiantamentos para compra de ativos. Foi emitida 

em dezembro de 2016 com data de aplicação obrigatória para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro 

de 2018. A interpretação vem definir, que tendo existido adiantamentos em moeda estrangeira para efeitos de 

aquisição de ativos, gastos ou obtenção de rendimentos, a data de transação para efeitos da determinação da 
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taxa de câmbio a utilizar no reconhecimento do ativo, gasto ou rendimento é a data em que a entidade reconhece 

inicialmente o ativo ou passivo não monetário resultante da operação. 

Não se espera que ocorram alterações significativas na adoção desta interpretação. 

  

IAS 40 – Propriedades de investimento: Transferências (alterações). Esta emenda foi emitida dezembro de 

2016 com data de aplicação obrigatória para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2018. Vem 

clarificar que a mudança de classificação do ativo apenas deve ser feita quando existam evidências de alteração 

do uso.  

Não se espera que ocorram alterações significativas na adoção desta interpretação. 

  

IFRS 17- Contratos de Seguro (nova). Esta norma foi emitida em maio de 2017 com data de aplicação 

obrigatória para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2021. Estabelece, dentro do seu âmbito de 

aplicação, os princípios para o reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação e visa substituir a IRS 

4 – Contratos de seguros. 

A adoção futura desta norma não tem impacto na Empresa. 

 

IFRIC 23 – Incertezas quanto ao tratamento de impostos sobre o rendimento (nova). Foi emitida em junho 

de 2017 com data de aplicação obrigatória para períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. A 

interpretação inclui orientações sobre a determinação do lucro tributável, das bases fiscais, dos prejuízos fiscais 

a reportar, dos créditos fiscais a usar e das taxas de imposto em cenários de incerteza.  

A adoção futura desta interpretação não tem impacto na Empresa. 

 

IFRS 9 – Instrumentos financeiros: Elementos de pré-pagamento com compensação negativa 

(alterações). Estas alterações foram emitidas em outubro de 2017 com data de aplicação obrigatória para 

períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2019. As alterações introduzidas vêm permitir que ativos 

financeiros com condições contratuais que prevejam amortizações antecipadas de montante considerável, 

possam, de acordo com os requisitos definidos, ser mensurados a custo amortizado ou a justo valor por reservas, 

consoante o modelo de negócio. 

A adoção futura desta alteração não tem impacto na Empresa. 
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IAS 28 – Investimentos em associadas e entidades controladas conjuntamente: Interesses de longo prazo 

em Investimentos em associadas e entidades controladas conjuntamente (alterações) - Estas alterações 

foram emitidas em outubro de 2017 com data de aplicação obrigatória para períodos que se iniciem em ou após 

1 de janeiro de 2019. Vêm clarificar que a IFRS 9 deve ser aplicada a investimentos em associadas e acordos 

conjuntos quando o método de aplicação da equivalência patrimonial não é aplicado na mensuração dos 

mesmos. 

A adoção futura desta alteração não tem impacto na Empresa. 

 

Melhoramentos do ciclo 2015-2017: Normas: IFRS 3 – Concentração de atividades empresariais; IFRS 11- 

Acordos conjuntos; IAS 12-Impostos sobre o rendimento e IAS 23 – Custos de empréstimos (alterações). Estas 

alterações foram emitidas em dezembro de 2017 com data de aplicação obrigatória para períodos que se iniciem 

em ou após 1 de janeiro de 2019. Entre as clarificações consideradas, refere-se a relacionada com a IAS 23 

segundo a qual a parte do empréstimo diretamente relacionado com a aquisição/construção de um ativo, em 

dívida após o correspondente ativo ter ficado pronto para o uso pretendido é, para efeitos de determinação da 

taxa de capitalização, considerada parte integrante dos financiamentos genéricos à entidade. 

Não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura destas melhorias. 

  

Melhoramentos do ciclo 2014-2016. Normas: IFRS 1 – Adoção pela primeira vez das normas internacionais de 

relato financeiro (elimina algumas isenções de curto prazo); IFRS 12- Divulgação de interesses noutras entidades 

(clarifica o âmbito da norma quanto a ativos detidos para venda) e IAS 28 – Investimentos em associadas e 

empreendimentos conjuntos. (clarifica aspetos de mensuração). Estes melhoramentos foram emitidos pelo IASB 

em dezembro de 2016. 

Não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura destas melhorias. 
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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. 

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


Relatório e Contas 2017 
II Demonstrações Financeiras e Notas 

II. 90 

 

 
 

 

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.  

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. 

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. 

A gestão do risco de crédito é conduzida pelos Departamentos Comercial e de Assessoria Financeira da IP 

Património em estreita articulação com a Direção de Finanças, Mercados e Regulação da IP uma vez que é esta 

Direção que assegura os processos de Contas a Receber e de Gestão dos Recursos Financeiros das empresas 

do Grupo IP.  

Consequentemente, é também esta Direção da IP que assegura a gestão do risco de liquidez do Grupo IP. Neste 

âmbito, é assegurada a permanente monitorização do nível de liquidez da Empresa implementando as medidas 

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: Sient, NOS, Metro do Porto, S.A., EMEF – 

Empresa de Manutencão de Equipamento Ferroviário, Cooptecnica, AMT, 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. 
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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 2017 

 

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 14 820 -    20 680 

Equipamento de transporte   34 872 - -    34 872 

Ferramentas e utensílios    155 - -     155 

Equipamento administrativo   105 489  - -    105 489 

Outros AFT   479 645 59 840 -    539 485 

Total do Ativo Fixo Tangível Bruto   644 051   74 660 0      718 711 

          

Depreciações Saldo inicial Aumentos 
Abates e  

Regularizações 
Saldo final 

          

Ativos Fixos Tangíveis         

Edifícios e outras construções   17 508 261 -    17 769 

Equipamento básico   5 860    247 -    6 107 

Equipamento de transporte   34 609    263 -    34 872 

Ferramentas e utensílios    155 -    -     155 

Equipamento administrativo   103 448   1 115 -    104 564 

Outros AFT   297 354   44 997 -    342 350 

Total das Depreciações   458 935   46 883 0      505 818 

          

Total do Ativo Fixo Tangível Líquido   185 117   27 777 0      212 893 

 

O acréscimo nos ativos fixos tangíveis deveu-se à aquisição de equipamento de topografia.  
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31 de dezembro de 2016 

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   104 143   1 346 -    105 489 

Outros AFT   479 645 -    -    479 645 

Total do Ativo Fixo Tangível Bruto   642 706   1 346 0      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 0      458 935 

          

Total do Ativo Fixo Tangível Líquido   231 804 -  46 687 0      185 117 
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5. Propriedades de Investimento 

Ver políticas contabilísticas na nota 2.2.2. 

Propriedades de investimento Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Ativo bruto       

Saldo inicial    6 503 833  7 274 920 

Alienações   -  696 006 -  771 087 

Saldo final    5 807 828  6 503 833 

Depreciações acumuladas       

Saldo inicial     501 727   452 650 

Reforço      64 402   73 126 

Alienações   -  26 285 -  24 049 

Saldo final     539 844   501 727 

        

Imparidades acumuladas 21  1 573 227  1 779 704 

        

Valor líquido   3 694 757 4 222 402 

 

As propriedades de investimento são constituídas por: 

a) 26 frações detidas para arrendamento em Sines, das quais 15 apresentam contrato de arrendamento 

efetivo (2016: 30 frações / 14 com contrato de arrendamento efetivo); e 

 

b) 3 frações em Viana do Castelo (2016: 3 frações). 

 

Em 2017 verificou-se a alienação de quatro frações situada em Sines, tendo gerado mais-valias líquidas de 

33.160 euros, incluídas nas rubricas de outros rendimentos e outros gastos respetivamente (notas 22 e 23). 

Ainda relativamente a Sines, em 31 de dezembro de 2017, a Administração avaliou a eventual existência de 

indícios que implicassem o reforço/reversão 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 2018; 

d) Valores de arrendamento praticados nas zonas de arrendamento; 

e) Contratos de promessa de compra e venda em negociação. 
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Resultado desta análise, foram revertidas imparidades no montante de 26.876 euros referentes a contratos de 

promessa de compra e venda firmes a efetivarem-se no decorrer de 2018 pelo facto do valor recuperável desses 

imóveis pela venda superar o valor atual de registo dos mesmos.  

Relativamente aos restantes imóveis situados em Sines, não foram identificados indícios que justificassem a 

elaboração de novas avaliações, em virtude de: 

i) Os contratos de arrendamento existentes se terem mantido estáveis, 

ii) Os imóveis em carteira, além de situados na mesma zona (Sines), têm tipologias semelhantes aos 

alienados neste exercício e em exercícios anteriores; e 

iii) O resultado apurado com as vendas de quatro frações no período ter originado resultados muito 

semelhantes ao valor contabilístico dos imóveis (mais-valias líquidas de 33.160 euros). 

Assim sendo, o justo valor das propriedades de investimento situadas em Sines ascende a 4.014.711 euros que 

resulta do estudo efetuado por avaliadores externos certificados, e corroborados internamente pela 

Administração no exercício findo em 31 de dezembro de 2015. 

Relativamente aos 3 imóveis situados em Viana do Castelo, foi tido como conveniente a verificação de existência 

de eventuais imparidades em virtude de: 

i) Os 3 imóveis e respetivas garagens não estarem a ser objeto de arrendamento com nenhuma 

entidade presentemente; 

ii) Não terem ocorrido quaisquer transações relativas a estes imóveis, e; 

iii) A administração entender que as frações comerciais destes imóveis têm caraterísticas específicas 

que condicionam o seu escoamento no mercado, nomeadamente a sua dimensão (claramente 

superior à da maioria das lojas em mercado e que concentram a maior parte da procura), a 

configuração e arquitetura das frações (áreas poligonais e com muitas colunas no interior), que 

condicionam a ocupação de espaços e eventual autonomização de áreas, bem como a própria 

composição legal das frações, inviabilizando que em caso de compra/arrendamento um 

comprador/arrendatário adquira apenas o espaço comercial, vendo-se “obrigado” no mínimo a 

comprar/arrendar 4 lugares de estacionamento. 

No que respeita ao justo valor das propriedades de investimento situadas em Viana de Castelo, o mesmo foi 

determinado por um avaliador interno certificado e corroboradas pela Administração. 

Da referida avaliação com referência a 31 de dezembro de 2017, resultou um justo valor na ordem dos 1.210.000 

euros, tendo originado uma reversão de imparidade de 18.755 euros. 
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O quadro seguinte apresenta o resumo das técnicas de avaliação utilizadas, 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 

Sines 

Estas 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, no mercado 
em questão, traduzindo-se no binómio 
risco/rendimento associado aos ativos em 
questão. 

Rendas/m2 [3€- 47,50€] 
Yeld [4,71% - 8,00%]  

 
'- Taxa de ocupação de 
espaços, 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 
Yeld quanto maior, menor o 
justo valor e vice-versa 

Viana do 
Castelo 

Rendas - [40€/Estacionamento] 
Rendas/m2 - Arrumos [1,20€] 
Yeld [8,00%]  
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6. Categorias de acordo com a IAS 39 

 

31 de dezembro de 2017        

        

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 13  2 107 816 -   - -  -   2 107 816 

Clientes 10  3 786 730 -    -    -  -     3 786 730 

Outras contas a receber 12   627 730  - -    -     3 542 954  4 170 684 

Total ativos financeiros    6 522 276 0      23 566 0  3 542 954  10 088 796 

                

Passivos               

Correntes                   

Fornecedores  15 -     - -     5 925 357 -     5 925 357 

Acionistas 17 -     - -     4 613 215 -     4 613 215 

Outras contas a pagar 16 -     - -     1 429 441  2 260 437  3 689 878 

Total passivos financeiros   0 0 0  11 968 013  2 260 437  14 228 450 
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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 13  2 474 136 -    -    -    -     2 474 136 

Clientes 10  4 076 956 -    -    -    -     4 076 956 

Outras contas a receber 12   500 254 -    -    -     3 876 828  4 377 083 

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

                

Passivos 
 

       

Correntes                         

Fornecedores  15 -    -    -     8 225 780 -     8 225 780 

Acionistas 17 -    -    -     4 837 105 -     4 837 105 

Outras contas a pagar 16 -    -    -     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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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: 

 

  31-dez-2017 31-dez-2016 

Impacto na demonstração dos resultados     

Ativos por impostos diferidos -  172 616 -  688 174 

      

 

Os ativos por impostos diferidos e respetivas variações nos períodos findos em 31 de dezembro 2017 

e 31 de dezembro de 2016 decompõem-se em: 

 

31 de dezembro de 2017 

  
Ajustamentos 

de clientes 

Benefícios de 

emprego 

Prejuízos 

fiscais 

Ajustamentos 

de inventários 

Ajustamentos 

de PI 
Total 

Saldo inicial 2 514  0 123 608 867 830 277 733 1 271 685 

Constituição / Reversão 5 294 10 125 -121 297 -154 375 -31 761 -292 014 

Revisão de estimativa -  -  119 398 -  -  119 398 

Saldo final 7 808 10 125 121 709 713 455 245 972 1 099 069 
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31 de dezembro de 2016 

 

As revisões de estimativa decorrem dos impactos previstos no Plano de Atividades e Orçamento 2018-

2020 da Empresa. 

Os prejuízos fiscais passíveis de dedução aos lucros tributáveis de exercícios futuros, de acordo com 

a legislação fiscal em vigor, são os seguintes: 

  
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 

Alteração de taxa -23 015 -391 396 -  -6 414 -420 825 

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

            

 

 

A reconciliação da taxa de imposto apresenta-se na nota 24. 
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9. Inventários 

Ver política contabilística na nota 2.2.4.  

  Notas 31/dez/17 31/dez/16 

Produtos acabados       

Saldo inicial   7 282 132 7 282 132 

Vendas    -     - 

Saldo final  7 282 132 7 282 132 

Imparidades acumuladas 21 -3 170 911 -3 857 021 

        
  4 111 221 3 425 111 

        

 

A rubrica de produtos acabados diz respeito a terrenos e a frações destinadas a habitação e ao 

comércio em Sines. 

Os inventários foram objeto de teste de imparidade efetuado de acordo com o método do rendimento, 

que consiste em projetar os cash flows futuros associados aos vários projetos e atualizá-los a uma taxa 

que reflita o seu risco. 

Na projeção de cash-flow futuros, os rendimentos futuros são estimadas com recurso ao método 

comparativo de mercado, que consiste em determinar o valor atual dos imóveis por comparação com 

outros semelhantes, dos quais se conhece o seu preço no mercado imobiliário e as suas características 

relevantes. 

No que respeita à projeção de gastos, os mesmos são projetados conforme a realidade construtiva dos 

imóveis a edificar e da zona em questão. 

Relativamente à taxa de atualização de cash flows, a mesma decorre da utilização de uma taxa de 

retorno sem risco, baseada em obrigações do tesouro com maturidade semelhante ao horizonte 

temporal dos projetos, associadas a um prémio de risco.  
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De seguida apresenta-se o resumo das variáveis consideradas anteriormente: 

  31/dez/17 31/dez/16 

Taxa de atualização (anual) 11% 12% 

Margem cash flow -  [ Cash Flow / (Rendimentos futuros)] 19% 10% 

 

Dos valores anteriores resultou uma reversão de imparidade no montante de 686.110 euros (nota 22). 

O impacto nas imparidades resulta fundamentalmente da evolução favorável do mercado imobiliário, 

tendo sido estimada uma subida dos rendimentos associados aos projetos face ao período homólogo 

na ordem dos 9%, enquanto os gastos estimados apresentam um descida de 2% face ao período 

homólogo. 

Caso a taxa de atualização se modificasse 1% neste contexto, verificava-se uma variação no valor dos 

imóveis em cerca de 290 milhares de euros em sentido contrário ao da variação da taxa. 

10. Clientes  

Ver política contabilística na nota 2.2.3.b). 

  Notas 31/dez/17 31/dez/16 

Diversos - Nacionais   4 987 984 5 365 425 

Entidades relacionadas - Outras  25.3 81 755 382 314 

Imparidades acumuladas 21 -1 283 009 -1 831 216 

Entidades relacionadas - Empresa mãe 25.2 -    160 432 

 6 3 786 730 4 076 956 

        

 

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

Destaca-se o saldo de Clientes Diversos que decorre da gestão e exploração dos ativos 

concessionados, nomeadamente de espaços comerciais, estacionamentos e espaços para publicidade. 
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A rubrica das perdas por imparidades acumuladas resulta da análise periódica da possibilidade dos 

saldos registados não serem recuperados. Desta análise resultou uma reversão das imparidades 

constituídas no montante de 548.207 euros (2016: reversão de 635.747euros), conforme nota 21. 

11. 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 2017, 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 24. 

 

12.  Outras Contas a Receber 

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

  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

    
Devedores diversos    2 917 455  2 945 724 

Estado e outros entes públicos     629 345   940 800 

Acréscimos de rendimentos     614 501   490 558 

Diferimentos     8 522 -    

Adiantamentos a fornecedores     860 -    

 
6  4 170 684  4 377 083 
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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 (2016: 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 

impugnação judicial em setembro de 2014, não existindo à data de aprovação das contas de 2017, 

resultado final sobre esta ação judicial. 

O valor de 629.345 euros na rubrica do Estado resulta do apuramento do IVA de dezembro sendo o 

mesmo a favor da empresa. 

Os acréscimos de rendimentos correspondem a valores a faturar relativos à exploração de parques de 

estacionamentos e a subconcessões de espaços.  

13. Caixa e equivalentes de caixa 

Ver política contabilística na nota 2.2.3.c). 

  Notas 31/dez/17 31/dez/16 
    

Depósitos bancários   2 102 587 2 473 536 

Numerário   5 228 600 

Caixa e Equivalentes  6 2 107 816 2 474 136 

        

    
 

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. 

14. Capital 

O capital social, em 31 de dezembro de 2017, 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 (1.099.965 

ações: 99,9968%) e IP Engenharia (35 ações: 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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15. Fornecedores 

Ver política contabilística na nota 2.2.3.d). 

  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

    

Entidades relacionadas - Empresa mãe 25.2  5 578 123  7 782 583 

Faturas em receção e conferência     159 841   147 340 

Diversos - nacionais     133 777   282 596 

Entidades relacionadas - Outras 25.3   39 788   4 818 

Diversos - intracomunitários     9 833   4 448 

Retenções de garantias     3 995   3 995 

 6  5 925 357  8 225 780 

        

 

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 25.2). De salientar a redução do saldo em 

dívida que se deve ao esforço adicional de liquidação. 

As faturas em receção e conferência referem-se a fornecimentos/prestações de serviços efetuados em 

2017, tendo os gastos respetivos sido devidamente reconhecidos nesse exercício, aguardando receção 

de fatura. 

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. 
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16. Outras contas a pagar 

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

  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

    

Credores diversos    2 010 252  1 599 789 

Acréscimos de gastos    1 261 207   918 995 

Estado e outros entes públicos     276 075   483 581 

Diferimentos     142 345   138 337 

 6  3 689 878  3 140 702 

        

 

Na rubrica credores diversos destacam-se as cauções dos espaços subconcessionados, no montante 

de 1.076.000 euros (2016: 827.198 euros) e a responsabilidade com férias de 2017 devidas em 2018 

(nota 20) no montante de 508.373 euros (2016: 477.254 euros).  

Os montantes registados na rubrica acréscimos de gastos devem-se essencialmente a serviços por 

faturar referente a renda de concessão (dezembro de 2017), prestações de serviços manutenção e 

utilities.  

Os valores devidos ao Estado e outros entes públicos referem-se a retenções de trabalho dependente 

em sede de IRS e contribuições para a segurança social relativas ao processamento de salários de 

dezembro de 2017. 

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 115.278 euros (2016: 

110.047 euros) e contratos de aluguer de espaços no montante de 25.089 euros (2016: 27.189 euros).  
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17. Acionistas  

O saldo de 4.613.215 euros é integralmente constituído por valor a liquidar à empresa-mãe (2016: 

4.837.105 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. 

 

18. Vendas e prestações de serviços 

Ver política contabilística na nota 2.2.7. 

  31-dez-2017 31-dez-2016 

   

Prestações de serviços   

Arrendamentos de espaços  9 291 123  8 516 250 

Aluguer de estacionamento  1 728 847  1 675 353 

Publicidade   638 625   596 114 

Outros serviços prestados   239 443   213 970 

Gestão de empreendimentos   42 832   41 078 

  11 940 870  11 042 765 

      

 

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. 
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19. Fornecimentos e Serviços Externos 

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

  31-dez-2017 31-dez-2016 

   

Trabalhos especializados  1 339 988   839 692 

Eletricidade   944 085   784 238 

Vigilância e segurança   240 547   359 509 

Conservação e reparação   239 293   185 289 

Águas   105 258   90 453 

Contencioso e notariado   65 931   121 327 

Limpeza, higiene e conforto   64 237   64 800 

Subcontratos   62 446 -    

Rendas e alugueres   52 282   13 890 

Honorários   45 431   44 601 

Combustíveis   29 412   20 118 

Comunicação   23 105   16 195 

Portagens   15 673   1 622 

Diversos inferiores a 15000   60 491   106 535 

  3 288 180  2 648 270 

      

 

A variação registada na rubrica de trabalhos especializados justifica-se, na sua maioria, pela reposição 

do valor anual previsto para o protocolo de serviços partilhados, cujo objeto é a prestação de serviços 

nas áreas: financeira, jurídica, recursos humanos e logística, que ascende em 2017, no valor de 

498 640 euros. (2016: 99 728 euros). 

Os gastos com utilities, vigilância e segurança, limpeza, higiene e conforto, conservação e reparação, 

estão essencialmente relacionados com a atividade de gestão de empreendimentos. 
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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: 

Locações Financeiras 

  

 

       

  
Inferior a 1 

ano 
Entre 1 e 5 

anos 

 

       

De acordo com contratos celebrados      

Viaturas   42 281   124 411  

       

20. Gastos com o Pessoal 

Os gastos com pessoal nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 

repartem-se da seguinte forma: 

  31-dez-2017 31-dez-2016 

   

Remunerações do pessoal  3 488 242  3 547 485 

Encargos sobre remunerações   816 180   822 401 

Remunerações dos órgãos sociais   133 973   86 460 

Outros gastos com pessoal   56 047   69 166 

Indemnizações   45 000   67 825 

Seguros de acidentes de trabalho   31 879   18 501 

Gastos de ação social   2 530   3 567 

  4 573 852  4 615 406 

 

Em 2017, os gastos com pessoal decresceram aproximadamente 40 m€ face a 2016 (-0,9%), ano em 

que o valor atingiu os 4,6 M€. 

O efetivo médio da empresa – 109 colaboradores - diminuiu ligeiramente quando comparado com o 

verificado no ano passado -111 colaboradores- embora este efeito seja contrariado pelo aumento do 

número de elementos do CA remunerados na IPP (durante a maior parte de 2016 houve um único 

administrador a auferir remuneração, enquanto que em 2017 houve dois administradores a auferir 

remuneração durante a totalidade do ano). 
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Em 2017, as rubricas de Remunerações do Pessoal e Encargos sobre Remunerações sofreram 

pressões no sentido do acréscimo, resultantes dos seguintes efeitos: 

- Eliminação da Redução Remuneratória aplicada aos vencimentos, que no ano passado teve um 

impacto de 80 m€; 

- Reposição dos Direitos Adquiridos consagrada na LOE 2017 (Artigo 21º), com os respetivos reflexos 

salariais em termos de progressão nas carreiras e no acréscimo de diuturnidades que, apesar de 

limitada ao 2º semestre de 2017 e a um pagamento faseado de 50% do valor total dos incrementos 

remuneratórios, o impacto total desta medida cifrou-se em 61 m€. 

No conjunto, estes dois fatores de pressão motivaram um incremento de gastos na ordem dos 141 m€. 

A execução real, contudo, evidencia um decréscimo de 65 m€ nesta parcela de gastos justificada por 

movimentação de colaboradores no Grupo IP. 

 

21. 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 2017     
Saldo inicial  1 779 704  3 857 021  1 831 216  7 467 941 

Aumentos / (Reversões) -  44 607 -  686 110 -  494 354 - 1 225 071 

Alienação -  161 871 -    - -  161 871 

Utilização - - -  53 853 -  53 853 

Saldo final  1 573 227  3 170 911  1 283 009  6 027 147 

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 

Alienações -  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 
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22. Outros Rendimentos 

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

  31/dez/17 31/dez/16 

Comparticipação de gastos comuns 1 241 291 998 512 

Rendas - Propriedades de investimento 141 999 187 683 

Outros rendimentos 58 289 54 053 

Ganhos com alienações de propriedades de investimento 39 801 76 070 

Cedência de pessoal -  6 606 

 1 481 380 1 322 925 

      

   
 

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).  

No ano de 2017, verifica-se a tendência do ano de 2016, ou seja, a redução 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.  

  

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx
file:///C:/Users/nasantos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F8DA698F.tmp%23'TB%20DR'!G274
file:///C:/Users/nasantos/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.MSO/F8DA698F.tmp%23'TB%20DR'!G274


 
 

Relatório e Contas 2017 
Demonstrações Financeiras e Notas 

II. 112 

 

 
 

 

23. Outros Gastos 

 

A rubrica de outros gastos apresenta a seguinte decomposição: 

Outros gastos 31/dez/17 31/dez/16 

Renda de concessão 4 482 696 4 214 055 

Dívidas incobráveis 798 352 708 128 

Outros gastos 139 149 8 814 

Impostos 77 206 94 411 

 5 497 403 5 025 409 

 

 

O aumento verificado na renda de concessão em 2017, comparativamente a 2016, resulta do 

crescimento da atividade comercial. 

Relativamente às dívidas incobráveis, 451 479 euros correspondem a saldos de clientes cujas 

imparidades foram revertidas no decorrer do exercício de 2017 (nota 21). 
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24. 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:  

 Imposto sobre o 
rendimento 

Nota 31/dez/17 31/dez/16 

Imposto sobre o rendimento corrente   83 667 12 914 

Imposto sobre o rendimento diferido 8 172 616 688 174 

   256 283 701 089 

        

 

A taxa de imposto adotada na determinação do montante de imposto do exercício nas demonstrações 

financeiras é conforme segue:  

 Imposto sobre o rendimento   31/dez/17 31/dez/16 

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

Derrama   1,50% 1,50% 

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

Diferenças temporárias tributáveis exceto prejuízos fiscais 22,50% 22,50% 

Taxa aplicável aos prejuízos fiscais   21,00% 21,00% 
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A reconciliação da taxa efetiva para os períodos findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro 

de 2017, apresenta-se de seguida: 

Taxa (%) 
Taxa 
(%) 

31/dez/17 Taxa (%) 31/dez/16 

Resultados antes de impostos    1 176 378   1 256 239 

Taxa nominal 22,5 -264 685 -22,5 -282 026 

Gastos não dedutíveis fiscalmente 12,3 -144 735 -5,7 -72 166 

Rendimentos não tributáveis fiscalmente -19 223 761 27,3 342 421 

Prejuízos fiscais a transitar / (a deduzir) -10,3 121 297 0,6 7 707 

Tributações autónomas 1,6 -19 305 -0,7 -8 851 

Impostos diferidos 14,7 -172 616 -54,8 -688 174 

          

(Gastos) / Rendimentos de impostos no exercício 21,8 -256 283 55,8 -701 089 

(Gastos) / Rendimentos por impostos correntes 7,1 -83 667 1 -12 914 

(Gastos) / Rendimentos por impostos diferidos 14,7 -172 616 54,8 -688 174 

          

 

As diferenças justificativas da taxa nominal de imposto respeitam essencialmente a: i) diferenças 

permanentes dedutíveis, de onde se destacam as correções de exercícios anteriores (20.850 euros), 

dívidas incobráveis (83.803 euros) e donativos (9.457 euros), ii) a diferenças permanentes tributáveis 

relativas a mais-valias contabilísticas (8.955 euros) e menos valias fiscais (27.897 euros) e iii) as 

diferenças temporárias a deduzir em períodos futuros relativamente a prejuízos fiscais. 

  

http://www.refer.pt/MenuPrincipal/REFER.aspx


 
 

Relatório e Contas 2017 
Demonstrações Financeiras e Notas 

II. 115 

 

 
 

 

25. Divulgações com partes relacionadas 

Ver política contabilística na nota 2.2.10. 

 

25.1 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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25.2 Saldos e transações com empresa mãe 

Os saldos com a empresa mãe apresentam o seguinte detalhe: 

 

  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Saldos a receber       

Clientes 10 -    160 432 

Acionistas    1 821 786  1 835 594 

Acréscimos de rendimentos     849 868 -  

     2 671 653  1 996 025 

Saldos a pagar       

Fornecedores 15  5 578 123  7 782 583 

Acionistas 17  4 613 215  4 837 105 

Outros credores     113 090 -  

Acréscimos de gastos     33 800   789 763 

     10 338 228  13 409 451 

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

  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

Prestação de serviços     192 721   138 601 

Outros rendimentos     1 024 -  

Fornecimentos e serviços a)  1 427 566   959 646 

Outros gastos b)  4 483 005  4 037 341 

Gastos com pessoal   -    4 616 

 

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 19). 

 

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, e dos bens de domínio privado da IP (nota 23). 
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25.3 Saldos e transações com outras entidades relacionadas 

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

Empresa  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

SALDOS A RECEBER       

Clientes       

IP Telecom     22 969   382 314 

GIL      763 -  

CP     58 023 -  

  10   81 755   382 314 

Outros devedores       

CP   -    18 874 

IP Telecom     13 978   12 863 

   
  13 978   31 737 

        

SALDOS A PAGAR       

Fornecedores       

IP Telecom      79 -  

IP Engenharia     5 840   4 818 

CP     33 870 -  

  15    39 788   4 818 

Acréscimos de gastos       

IP Engenharia     13 232 -  

CP     33 839   30 273 

      47 071   30 273 
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As transações com outras entidades relacionadas ocorridas no período em análise, apresentam-se de 

seguida: 

Empresa  Notas 31-dez-2017 31-dez-2016 

        

Fornecimentos e serviços externos / Outros Gastos       

CP a)   33 839   62 741 

IP Telecom b)    25 -  9 347 

IP Engenharia c)   22 868   4 818 

      56 731   58 212 

Prestação de serviços       

CP d)   40 372   42 117 

IP Telecom e)   350 151   237 765 

      390 523   279 882 

Outros rendimentos       

CP f)   23 750  - 

      23 750 0 

 

a) Corresponde à repartição de custos com energia no complexo do Entroncamento; 

 

b) Gastos com o domínio do sítio da IP Património; 

 

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

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

e) 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. 

f) Rendimentos referentes essencialmente a: i) fundo de conservação de casas (6.974 euros) e 

ii) AVAC da Estação do Rossio e bilheteiras (15.019 euros). 
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25.4 Remunerações dos membros dos Órgãos Sociais 

Conselho de Administração 

 
Presidente: Carlos Alberto João Fernandes 

Vogais: José Carlos de Abreu Couto Osório e Nuno José Pires das Neves 

Carlos Alberto João Fernandes exerce o cargo de Presidente do Conselho de Administração da IP 

Património em acumulação com o cargo de membro 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. 

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 do gestor em causa sido 

fixado no âmbito das funções de gestão exercidas na IP, S.A.. 

José Carlos de Abreu Couto Osório e Nuno José Pires das Neves foram remunerados tendo em 

consideração a classificação no grupo C da Empresa e tiveram o seu estatuto remuneratório definido 

em conformidade com o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 9 de fevereiro, 

e do disposto no artigo 28.º, n.º 2 do EGP.  

Aos valores auferidos pelo exercício dos cargos no ano de 2017, foi aplicada a redução de 5% prevista 

no artigo 12.º da Lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho. 

Considerando o disposto no artigo 21.º da Resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 9 de 

fevereiro, da aplicação das regras de fixação de remunerações não resultou um aumento da 

remuneração efetivamente paga aos vogais do Conselho de Administração acima referidos, face ao 

auferido pelo Conselho de Administração da IP Património até à data, que teve como referência a 

remuneração auferida aquando a entrada em vigor das Resoluções do Conselho de Ministros n.º 

16/2012 e n.º 18/2012. 

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, assim como não foi realizado qualquer negócio 

entre a empresa e os administradores da Infraestruturas de Portugal, S.A. que não fazem parte do 

Conselho de Administração da IP Património. 
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  31 de dezembro de 2017 

Conselho de Administração Remunerações Enc. Patron. 

José Carlos de Abreu Couto Osório   66 972   15 536 

Nuno José Pires das Neves   67 000   15 536 

    133 973   31 072 

 

  31 de dezembro de 2016 

Conselho de Administração Remunerações Enc. Patron. 

Maria Teresa Afonso Vitorino   49 179   11 397 

José Carlos de Abreu Couto Osório   15 762   3 679 

Nuno José Pires das Neves   14 193   3 311 

    79 133   18 386 

 

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 2017 e 2016. 

 

Entidade 2017 2016 

   
Vitor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda   11 894   11 894 
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26. 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 12, 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 12), 

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 2017, 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 12. 
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Lisboa, 26 de março de 2018 

 

  

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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