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Parte I
Relatório  
de Gestão 2019



1. mensagem do conselho  
de admInIstração

os resultados alcançados pela ip património no 
ano de 2019 refletem a experiência, dedicação e 
empenho da nossa equipa.

apesar de termos definido objetivos ambiciosos, 
e transversais a todas as áreas da empresa, fomos 
capazes de atingir a sua grande maioria e, em al-
guns casos, até ultrapassá-los.

Mantivemos o caminho traçado desde que assu-
mimos a gestão desta equipa, o caminho da pro-
cura de novas oportunidades de negócio ou de re-
qualificação do património sob nossa gestão, sem 
descurar todos aqueles processos que estavam já 
connosco, promovendo, em muitos casos, a sua 
adaptação às novas exigências do mercado com 
investimento dos Clientes.

Continuámos a ser capazes de encontrar soluções 
para viabilizar a rentabilização de espaços, mesmo 
daqueles que eram considerados sem viabilidade 
comercial, contribuindo assim para o aumento das 
áreas em exploração. e isto porque continuámos a 
olhar para o património sob nossa gestão em busca 
de soluções que permitam, para além da sua renta-
bilização, a respetiva requalificação e, consequen-
temente, a valorização da marca ip património.

fruto do trabalho realizado por todos, num con-
texto económico-financeiro favorável que portugal 
atravessa, fechámos o ano de 2019 com um cres-
cimento do volume de negócios de 7%, reflexo do 
incremento sustentado de atividade nos últimos 
anos, suportado na celebração de novos contratos 
e otimização de espaços.

encerrámos o ano com cerca de 1.000 contratos 
de subconcessão em vigor, tendo sido celebrados 

durante o ano 409 contratos de subconcessão, dos 
quais 135 novos.

o resultado líquido atingiu os 3,1 milhões de eu-
ros, registando um aumento de 7% comparativa-
mente com o ano de 2018, concorrendo para este 
resultado não só o crescimento do negócio, mas 
também a minimização dos gastos incorridos.

acrescem a estes resultados, os investimentos as-
sumidos pelos nossos Clientes na renovação ou 
requalificação dos imóveis bem como os gastos 
suportados pelos Clientes ao nível da conservação, 
limpeza e segurança dos imóveis.

estes montantes, embora não mensuráveis nos 
resultados da empresa, - mas cuja expressão e 
contribuição para a requalificação do património 
sob nossa gestão importa sublinhar- permitem a 
requalificação de espaços que o grupo ip, doutra 
forma, não teria capacidade de concretizar.

Mesmo com os constrangimentos que não contro-
lamos, e que se mantiveram no decurso do ano, 
condicionando a celebração de um maior número 
de escrituras de compra e venda de imóveis não 
afetos à exploração, ferroviária e rodoviária, e sem 
interesse para exploração comercial, logramos su-
perar a meta definida para as receitas Core em 
5,3% (+1,2M€). 

realçamos igualmente o incremento de processos 
de alienação concretizados (+304% que em 2018), 
sem prejuízo de continuar a não ser o nosso prin-
cipal objetivo.

as medidas de controlo e monitorização da dívida 
que temos implementado, conduziram-nos no final 
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do ano económico a um valor de Dívida vencida 
de Clientes inferior a -46,5% ao valor registado no 
período homólogo. este facto é tanto mais rele-
vante quanto alcançado num contexto de cresci-
mento do volume de negócios.

um dos eixos estratégicos, a par com a consoli-
dação da estratégia comercial já focada, é o pro-
grama de inventariação Cadastral de todo o ati-
vo imobiliário sob gestão do grupo ip tendo sido 
igualmente superada a meta definida para o ano.

sublinhamos ainda todo o trabalho desenvolvido 
na área das estações ferroviárias, nas diversas ver-
tentes, desde logo no aumento e melhoria dos es-
paços comerciais e serviços colocados à disposição 
dos utentes, a que acresce a melhoria das acessibi-
lidades, conforto e segurança nas estações. nesta 
vertente, este foi um ano particularmente desa-
fiante, face ao aumento do número de utentes por 
força da diminuição do preço dos passes sociais.

somos cada vez mais reconhecidos no mercado 
na área da realização de eventos de divulgação do 
património histórico e cultural do grupo ip, e em 
consequência somos convidados cada vez mais a 
participarmos e organizarmos diferentes eventos, 
destacando-se a participação nas jornadas euro-
peias do património.

na ótica das instalações de serviço do grupo ip, 
concluímos o ano com superação da meta definida 
para o grau de criação de propostas de interven-
ção em instalações de serviços, e elaboração dos 
respetivos projetos, observando-se apesar des-
te esforço algum atraso no início da execução de 
obras no terreno.

apesar do exigente programa de expropriações 
subjacente ao plano de investimentos ferrovia 
2020 e ao crescente plano de investimentos rodo 
e ferroviário na área da manutenção e requalifica-
ção, orgulhamo-nos de ter mantido o elevado nível 
de excelência na resposta, num contexto em que 
são conhecidas as dificuldades quanto à qualidade 
dos projetos de expropriação.

salientamos uma vez mais, os resultados positivos 
alcançados, pelo terceiro ano consecutivo, os quais 
se encontram suportados numa estratégia que im-
porta prosseguir.

e tal como no passado, estes resultados obrigam 
a continuar a desafiarmo-nos, para encontrar so-
luções que nos permitam fazer mais e melhor. os 
espaços com maior apetência comercial estão já 
contratados, pelo que importa continuar a reinven-
tar-nos para que possamos continuar a crescer.

a carteira de negócios em curso permite-nos olhar 
para 2020 com confiança, a mesma que continua-
mos a ter no objetivo da ip património ser reco-
nhecida no mercado de atividade imobiliária como 
uma empresa de referência.

Como ficou demonstrado, e tínhamos antecipado 
quando preparamos o exercício económico agora 
findo, a nova política de preços dos passes sociais 
continuará a pressionar a atividade da nossa em-
presa, potenciando o seu negócio, mas também 
redobrando desafios no nível de serviço prestado 
aos utentes das estações.

estamos conscientes da exigência do programa 
de investimentos rodo e ferroviários do grupo ip, 
que irá continuar a impor à área das expropriações, 
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prazos cada vez mais apertados, mas estamos cer-
tos de que seremos capazes de continuar com a 
qualidade e excelência com que o temos feito no 
passado.

importa igualmente prosseguir com a inventaria-
ção e atualização do cadastro, a qual continuará a 
ser concretizada com recurso a contratação exter-
na, obrigando à criação de condições de arquivo 
junto da sede da empresa. 

prosseguiremos com o objetivo de dotar a empre-
sa com os meios que contribuam para uma respos-
ta eficaz às exigências, objetivos e desafios com 
que diariamente somos confrontados. 2020 será o 
ano do arranque da implementação do suporte de 
informação de gestão “real estate”, e em simul-
tâneo a instalação de um Customer Relationship 
Management.

os desafios serão muitos e francamente exigentes, 
e para os ultrapassar contamos com o nosso maior 
ativo – a equipa da ip património.

o Conselho de administração orgulha-se dos re-
sultados alcançados com o esforço da nossa equi-
pa, agradecendo a cada um dos seus Colabora-

dores a sua dedicação, o seu empenho e o seu 
profissionalismo.

agradecemos aos nossos Clientes a confiança 
e a preferência com que nos continuam a distin-
guir, aos nossos acionistas a renovada confiança e 
apoio demonstrado, e a todos os órgãos sociais o 
acompanhamento da atividade da empresa.

o Conselho de administração

Linguagem Inclusiva
em virtude da extensão do texto, prescindimos da utilização de linguagem inclusiva de género. esta opção é apenas motivada pela facilidade de leitura, não comprometendo a 
nossa convicção e a nossa prática de combate a todas as formas sexistas de comunicação.
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2. órgãos socIaIs 

assembleia geral

Presidente infraestruturas de portugal, s.a.
secretário ip engenharia, s.a.

conselho de administração

Presidente Carlos alberto joão fernandes
Vogal  nuno josé pires das neves
Vogal  alexandra sofia vieira nogueira barbosa

Fiscal Único

efetivo  vitor Martins & ahmad, sroC, lda.
suplente salgueiro, Castanheiras & associado, sroC, lda.

Dando cumprimento às disposições legais e estatutárias, vem o Conselho de 
administração da ip património, s.a. submeter à aprovação dos senhores 
acionistas, o relatório de gestão, as Demonstrações financeiras e notas às 
Contas e a proposta de aplicação de resultados do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019.
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3. o grUPo IP

o grupo ip incorpora o saber técnico necessário 
ao bom desempenho da infraestrutura rodoferro-
viária nas vertentes de conceção, projeto, cons-
trução, financiamento, conservação, exploração, 
requalificação, alargamento e modernização da 
rede rodoviária e ferroviária nacional, incluindo-
se, o comando e o controlo da circulação, privile-
giando a inovação e o desenvolvimento tecnoló-
gico aplicados aos vários equipamentos, sistemas 
e materiais instalados.

Dispõe de recursos, competências e experiência 
únicos, que o posicionam como parceiro privile-
giado para cooperar e prestar assessoria e ser-
viços, 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 es-
sas valências nos seus modelos orgânicos.

as empresas participadas visam constituir cen-
tros de lucro com o objetivo de otimizar as recei-
tas não core do grupo ip, rentabilizando a capa-
cidade excedentária dos ativos não utilizados nas 
atividades principais.

no âmbito do grupo ip, a ip património é respon-
sável 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.
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organograma da ip património

acionista
Infraestruturas de Portugal, S.A.
100%

AVEP
Alta Velocidade de Espanha e Portugal, AEIE

acionistas Infraestruturas de Portugal 50%
 ADIF (Espanha) 50% 

acionista
Infraestruturas de Portugal, S.A.
99,9968%
IP Engenharia,S.A. 
0,0032%

acionistas
Infraestruturas de Portugal, S.A.
98,43%
IP Património, S.A.
1,57%

Corredor Atlântico
Corredor Atlântico, AEIE

acionistas Infraestruturas de Portugal 25%
 ADIF (Espanha) 25% 
 SNCF Réseau (França) 25%
 DEB Netz AG (Alemanha) 25%

empresas subsidiárias  
operações conjuntas 
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Controller

EXPROPRIAÇÕES
E CADASTRO SUBCONCESSÕES ALIENAÇÕES

 E VALORIZAÇÃO ESTAÇÕES GARE INTERMODAL
DE LISBOA

INSTALAÇÕES
E CONDOMÍNIOS

EXPROPRIAÇÕES Ecopistas

CADASTRO E GESTÃO
DOCUMENTAL

GESTÃO
DAS INSTALAÇÕES 

DE SERVIÇO

GESTÃO
DE CONDOMÍNIOS

E OUTRO EDIFICADO

GESTÃO OPERACIONAL

GESTÃO TÉCNICA E DO
PATRIMÓNIO HISTÓRICO

E CULTURAL 
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4. a IP PatrImónIo em 2019

4.1 Principais acontecimentos
a atividade da ip património em 2019 pautou-se 
pelo registo de inúmeros acontecimentos de rele-
vo que ocorreram em todas as áreas.

estabilizado o processo decorrente da fusão por 
incorporação da gare intermodal de lisboa, s.a. 
na ip património, processo que ocorreu em mea-
dos do ano transato, o ano de 2019, manteve a 
tendência que se registou nos últimos anos de 
incremento da atividade da empresa e dos seus 
resultados. 

em termos do negócio de subconcessão de dife-
rentes tipologias de espaços, salienta-se a celebra-
ção de cerca de 409 contratos de subconcessão, 
dos quais 135 novos contratos de subconcessão 
e arrendamento, num total de cerca de 959 con-
tratos em vigor no final do ano – este quadro con-
tribui para o acréscimo de rendimentos opera-
cionais que se regista no exercício de 2019 (+1,8 
M€; +9,5%). para além deste impacto direto nos 
resultados da empresa, manteve-se o interesse do 
mercado na requalificação dos espaços sob gestão 
da ipp, o que se traduziu num investimento finan-
ceiro na ordem dos 18 M€ previsto realizar pelos 
subconcessionários durante o período de vigência 
dos respetivos contratos. 

Dos contratos celebrados ou em vigor cabe des-
tacar:

• Após conclusão do concurso, com a seleção do 
concorrente foi formalizado o Contrato de subcon-
cessão de uso privativo parcial de bem do domínio 
público ferroviário para instalação e exploração de 
uma unidade hoteleira na estação de santa apo-
lónia;
• Abertura de duas superfícies comerciais do Lidl 
após a conclusão das obras de remodelação dos 
espaços subconcessionados nas estações de en-
trecampos e sete-rios;
• Abertura ao público de Hostel instalado no antigo 
dormitório associado à estação da régua no âm-

bito do contrato de subconcessão daquele imóvel;
• Início das obras no edifício de passageiros de 
santa apolónia, para futura instalação de unidade 
hoteleira de 4 estrelas, com a construção de no-
vos acessos verticais à ala não subconcessionada e 
desvio de infraestruturas afetadas.
• Subconcessão à Comunidade Intermunicipal do 
alentejo Central (CiMaC) de quase 200 km de an-
tigos canais ferroviários, integrando neste processo 
9 dos 14 concelhos do alentejo Central (arraiolos, 
borba, estremoz, évora, Montemor-o-novo, Mora, 
redondo, reguengos de Monsaraz e vila viçosa);
• Início da comercialização de espaços comerciais 
no terminal rodoviário na gare do oriente, lisboa

regista-se no final de 2019 que o saldo da Dívi-
da vencida de Clientes, exceto dívida da Câmara 
Municipal de lisboa, cifrou-se num valor inferior 
a 1 M€ - 866 mil euros -, correspondendo a uma 
diminuição de 751 mil euros comparativamente 
com o período homólogo de 2018, resultado ain-
da mais relevante quando ocorre num cenário de 
incremento da atividade e consequente aumento 
do valor de faturação. tal resultado é demonstra-
tivo do sucesso da estratégia implementada neste 
particular, concorrendo para a mesma as iniciativas 
de implementação dos modos de pagamento por 
referência multibanco e débito direto. 

no que concerne à valorização imobiliária, promo-
veram-se vários projetos com vista à sua valoriza-
ção, nomeadamente os abaixo destacados do con-
junto de processos que se encontram em curso:

• Caminha (Loteamento habitacional);
• Vila Praia de Âncora (Loteamento habitacional);
• Porto S. Bento (espaço de restauração sobre 
boca túnel);
• Porto-Alfândega (Requalificação frente ribeirinha: 
silo automóvel, ecopista, comércio e lazer);
• Espinho (Ramal Vouga) 1 (Unidade hoteleira) e 2 
(loteamento habitacional);
• Coimbra Arnados 1 (Loteamento habitacional) e 
2 (unidade alojamento);
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• Marinha Grande;
• Pragal (complexo multifuncional – comércio / ser-
viços / residência estudantes / unidade hoteleira);
• Amadora (proposta de requalificação espaços co-
merciais da estação).

promoveu-se o lançamento de 70 atos públicos de 
venda sobre 77 imóveis não afetos à exploração e 
sem interesse em termos de exploração comercial 
direta. Correspondendo a um forte acréscimo face 
a 2018 (+304%), dos imóveis a concurso foram co-
locados 23, por um valor base de 1,3 M€, num 
total de propostas de 1,65 M€.

no âmbito da gestão de estações relevam-se os 
seguintes acontecimentos:

• Elaboração de Programa para a Estação de Al-
gueirão Mem Martins;
• Acompanhamento dos trabalhos de Moderniza-
ção da linha do Minho – Conclusão da eletrificação 
do troço entre nine e viana do Castelo;
• Colocação de novas papeleiras na Linha de Cas-
cais;
• Arranque do projeto de Rebranding das estações;
• Participação nas Jornadas Europeias do Património.

em termos de intervenções em instalações de ser-
viços (ins), o Campus pragal, enquanto edifício 
sede do grupo e ins do grupo com maior centra-
lidade no país, e maior número de colaboradores / 
ins, continua a ser uma ins que reúne uma parte 
significativa das iniciativas que têm vindo a ser im-
plementadas. neste contexto, no âmbito do tema 
“Campus pragal continua a melhorar e mais…”, foi 
dada sequência a diversas iniciativas ao nível de 
propostas e projetos que visam desenvolver me-
lhorias no espaço do Campus, incluindo nos pró-
prios edifícios.

De destacar, ainda, a celebração do protocolo de 
colaboração técnica com a intbau portugal, no 
âmbito do desenvolvimento da Disciplina de ur-
banismo do 4º ano da escola superior gallaecia, 
subordinado ao tema “horta navia - projeCto 

De intervenção na estação ferroviária 
DE ALCÂNTARA-TERRA E ZONA ENVOLVENTE.”, 
e celebração de um acordo de colaboração com 
a fundação serra henriques no âmbito da elabo-
ração de propostas de intervenção em estações 
ferroviárias Desativadas.

Da gestão de condomínios e outro edificado, de 
destacar em 2019 o Complexo empresarial de 
guifões enquanto “palco” do Centro tecnológico 
ferroviário que decorre da resolução do Conselho 
de Ministros nº 110/2019, onde se prevê a criação 
de um Centro de Competências ferroviário com o 
objetivo de desenvolver capacidades industriais, 
tecnológicas e empresariais no sector ferroviário, 
cuja implementação tem vindo a ter a participação 
ativa da ipp. 

na componente gestão patrimonial / serviço ao 
utente / cliente, destacam-se os processos:

• Conclusão de um total de 393 processos de ex-
propriação, através da formalização de escrituras e 
autos de expropriação amigável;
• Preparação para aprovação a emissão de resolu-
ção de requerer a declaração de utilidade pública 
de expropriação e decisão de ocupação temporá-
ria de 24 projetos de expropriação / ocupações 
temporárias, correspondendo a 810 parcelas;
• Realização de definição do domínio público (fer-
roviário e rodoviário) em mais de 350 Km;
• Executados 290 levantamentos topográficos/ca-
dastrais.

analisados 607 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 licen-
ciadoras 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 2019
os objetivos de gestão da ip património resulta-
ram da orientação que a administração transmitiu 
à equipa de gestão da empresa no cumprimento 
dos objetivos estratégicos do grupo ip.

os principais objetivos da empresa encontram-se 
assim definidos:

• Valorização, rentabilização e requalificação do 
património não afeto à atividade ferroviária e rodo-
viária, potenciando a maximização das receitas não 
core do grupo ip, contribuindo para a sua susten-
tabilidade financeira e ambiental;
• Gestão, manutenção e administração corrente 
das estações e espaços afetos à exploração fer-
roviária, com o objetivo da melhoria contínua do 
serviço ferroviário, otimização de custos operacio-
nais e potenciação das receitas, tendo em vista o 
equilíbrio de custos e receitas de exploração (con-
ciliação da vertente operacional com a comercial);

• Administração das Instalações de Serviço no Gru-
po no que se refere à gestão corrente, bem como à 
intervenção nas instalações procurando a sua oti-
mização, e a melhoria do espaço;
• Melhorias dos serviços de criação e atualização 
do cadastro dos bens sob gestão da ip, permitindo 
o acesso permanente a toda a informação dispo-
nível relacionada com os bens do património imo-
biliário;
• Desenvolvimento de processos de Expropriações 
para concretização do projeto peti3+ / ferrovia 
2020.

nestes objetivos estão previstos um conjunto de 
indicadores, denominados por “indicadores secto-
riais”, através dos quais ficaram definidas as metas 
que estabelecem o compromisso perante os acio-
nistas, e que representam os indicadores mais re-
levantes e que melhor medem a performance da 
empresa, conforme o quadro seguinte:

IndIcador UnIdade Meta 2019 VaLor reaL desVIo (%)

receitas core (cash) m€ 21,9 m€ 23,1 m€ 5,3%

dívida Vencida de clientes % -8,5% -46,5% -38,0 p.p

margem de contribuição residual m€ 2,8 m€ 6,7 m€ 138,6%

Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários % 90% 92% 2 p.p

redução do n.º de reclamações (%) % -10% +21% 31 p.p

grau de criação de propostas de intervenção em Ins (%) 
referentes a solicitações % 80% 91% 11 p.p

assegurar a concretização do PetI 3+ % 85% 54% -31 p.p
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principais justificações dos desvios:
• receitas core (cash): o total de receitas com ati-
vos imobiliários no ano de 2019 foi de 23,1 M€, o 
que representa um acréscimo de 1,2 M€ (+5,3%) 
face ao orçamentado, onde os recebimentos com 
os serviços Core ipp são 21,3 M€ (+1,9 M€; +9,6%) 
e os recebimentos com alienação de ativos ip e 
ipp atingiram os 1,8 M€ (-0,7 M€; -28,1%). na 
comparação com o período homólogo de 2018, ve-
rifica-se um acréscimo de 0,6 M€ (+2,5%), sendo 
que os recebimentos Core da ipp aumentam 1,6 
M€ (+8,3%) e a alienação de ativos ip e ipp regis-
ta um decréscimo de 1,1 M€ (-37,1%). releva-se 
que apesar do desvio registado nos recebimentos 
com alienações de ativos ip e ipp, a 31/12/2019 
registam-se 75 processos de alienação num va-
lor de 8,7 M€ pendentes de criação de condições 
para celebração das escrituras de compra e venda 
e consequente recebimento
• Dívida vencida de Clientes: o valor da Dívida ven-
cida de Clientes extra-grupo ip a 31/12/2019 é de 
0,87 M€, o que representa um decréscimo signifi-
cativo de 0,75 M€ (-46,5%) relativamente ao valor 
a 31/12/2018. tal resulta do esforço continuado na 
monitorização e controlo das dívidas de clientes, 
mas também das melhorias implementadas nos 
procedimentos de contratação e faturação. acres-
ce que a implementação dos modos de pagamen-
to por referência multibanco e débito direto, este 
último no decurso do ano de 2019, contribuem 
igualmente para a melhoria da eficiência e eficácia 
no controlo da dívida dos clientes. realça-se ainda, 
que 35% (0,30 M€) da Dívida vencida está supor-
tada em  planos de pagamento celebrados com os 
clientes;
• Margem de Contribuição residual (MCr): teve o 
resultado acumulado no ano de 2019 de 6,7 M€, 
verificando-se um desvio global, face ao orçamen-
to, nos rendimentos operacionais considerados 
para a MCr de +1,13 M€ (+6,9%), salientando-se 
o comportamento positivo registado em espaços 
(+5,1%; +0,38 M€), subconcessões (+3,5%; +0,16 
M€), estacionamentos (+7,7%; +0,24 M€); e nos 
outros (+73,1%; +0,19 M€). ao nível dos gastos 

operacionais, considerados para a MCr a variação 
face à meta é de -2,75 M€ (-20,7%), o que é jus-
tificado maioritariamente pelos fse (-34,1%; -2,77 
M€) pelos itens: a) trabalhos especializados (-1,50 
M€); b) energia e fluidos (-0,61 M€); c) Conser-
vação e reparação (-0,56 M€); d) vigilância e se-
gurança (+0,18 M€); e) rendas e alugueres (+0,11 
M€); f) outros fse (-0,19 M€). note-se que este 
comportamento a nível dos rendimentos resulta 
quer da celebração de novos contratos, quer do 
término do período de carência de contratos em 
vigor, a que acresce o incremento de rendimentos 
decorrentes de componentes variáveis previstas 
em contratos específicos. a nível dos gastos de-
corre sobretudo da não concretização de ações 
previstas no orçamento.
• programa de atuação para inventariação de todo 
o ativo imobiliário sob gestão do grupo ip (público 
e autónomo): o desenvolvimento do projeto regis-
tou um resultado de 92% no ano de 2019 não se 
verificando um desvio face à baseline integrante 
do “programa de inventariação Cadastral do patri-
mónio imobiliário sob gestão da infraestruturas de 
portugal” aprovado pelo Ca da ipp. 
no âmbito do referido programa no ano de 2019 
foram desenvolvidas as seguintes atividades:

- atualização do cadastro do património imobi-
liário, pelo recurso a contratação de prestação 
serviços externa que obrigou à realização dum 
conjunto de atividades prévias para criação de 
condições de trabalho do prestador de serviços, 
como sejam testes de hardware esoftware, 
formação interna dos colaboradores do presta-
dor serviço, testes de carregamento de dados 
no sistema informático. acresce o acompanha-
mento do serviço prestado com controlo dos 
trabalhos executados e realização de reuniões 
semanais;
- processo com vista à implementação da nova 
aplicação de gestão Documental, que obrigou 
à análise interna das necessidades específicas 
da atividade ipp em estreita articulação com as 
unidades orgânicas da ip que estão a promover 
a implementação da referida aplicação; levan-
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tamento de requisitos; Definição da Metodolo-
gia/Critérios de implementação; implementação 
da gestão processos na ipp;
- arquivo rodoviário: início do tratamento do 
arquivo rodoviário em articulação com a presta-
ção serviços externos. Considerando a estraté-
gia de concentração deste arquivo junto à sede 
da ipp, e necessitando o respetivo imóvel de 
obras de adaptação, promoveu-se a preparação 
dos documentos de suporte à contratação dos 
trabalhos;
- inventário Corrente de Dados Cadastrais: con-
tinuação do trabalho de inventário geral sobre 
todas as infraestruturas.

• propostas de intervenção em instalações de ser-
viço (ins): o indicador atingiu o resultado global 
de 91%, ou seja, ficou 11 p.p. acima da meta es-
tabelecida.
no cálculo do indicador consideraram-se  todas as 
instalações de serviço, medindo-se as propostas 
aprovadas para intervenção nas ins face às solici-

tações no mesmo período. no total foram aprova-
das 11 propostas de intervenção.
• assegurar a concretização do peti 3+ / ferrovia 
2020 (indicador é partilhado com a ip):
o indicador integrado do peti 3+ / ferrovia 2020 
atingiu o resultado global de 54%, ou seja, -31 p.p. 
aquém da meta estabelecida.
para este resultado contribuíram fundamental-
mente dois fatores:

- número reduzido de obras e respetivo valor 
face ao previsto – impacto nos parâmetros a e 
b, bem como o grau de execução face ao pla-
neado;
- grau de execução de 59% do orçamento pre-
visto – parâmetro D.

Parâmetro a (Peso 20%):
n.º de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lançado) e 
previstas no plano / n.º de empreitadas previstas lançar no plano: 
resultado de 29% (10 em 34)
• Obras ferroviárias: lançadas 10 em 34 previstas.

Parâmetro c (Peso 20%):
Prazo total planeado das empreitadas desenvolvidas e previstas 
no plano / Prazo total real das empreitadas desenvolvidas e pre-
vistas no plano:
resultado de 91%
• Prazo Planeado: 3.335 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.209 obra); 
• Prazo efetivo: 3.647 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.521 obra).

Parâmetro B (Peso 20%):
Valor  total de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lança-
do) / Valor empreitadas previstas lançar no plano: 
resultado de 31%  
• Valor das empreitadas lançadas: 208 M€; 
• Valor das empreitadas previstas lançar: 662 M€. 

Parâmetro d (peso 40%):
grau de execução (ótica económica) do PIr  (Versão ajustada 
Jan.19): 
resultado de 59%
• Execução: 119,1 M€ (107,9M€ Ferrovia 2020; 11,2M€ 
PetI3+);
• Baseline PIr: 203,6m€ (181,2m€ Ferrovia 2020; 22,4m€ 
PetI3+).
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5.1 lojas, espaços comerciais  
e Parques de estacionamento
em 2019, os rendimentos associados às subconces-
sões de diferentes tipos de espaços ao abrigo do 
contrato de concessão, materializado na conta de 
prestações de serviços foi de 17,3 milhões de euros, 
o que significa um aumento de 6,3% face a 2018.

no decorrer do ano, celebraram-se 135 novos con-
tratos e licenças precárias em espaços desocupa-
dos e 274 contratos e licenças precárias em espa-
ços anteriormente ocupados, de subconcessão e 
de arrendamento em ambos os casos, num total de 
409 contratos celebrados. entre outros, destacam-
se os seguintes contratos:

• Celebração do contrato com a 2ndRoom de uso 
privativo parcial de bem do domínio público ferro-
viário para instalação e exploração de uma unida-
de hoteleira na estação de santa apolónia e início 
das obras preparatórias para futura instalação de 
unidade hoteleira de 4 estrelas;
• Subconcessão de duas novas áreas criadas nos 
átrios da estação do Cais do sodré para a instala-
ção de duas lojas associadas a produtos turísticos, 
com o turismo de lisboa e portugal essencial;
• Subconcessão de três edifícios no Complexo Ofi-
cinal de guifões à eMef para a recuperação de 
composições ferroviárias;
• Subconcessão de vários edifícios para a instala-
ção de serviços de apoio aos Munícipes com as 
juntas de freguesia de Macinhata do vouga, vila 
Meã e s. pedro da torre;
• Subconcessão de loja na estação de Ermesinde 
à C.M. de valongo para a instalação de loja de 
apoio ao Munícipe;
• Subconcessão de 14 casas no antigo Bairro Fer-
roviário junto à estação de gaia-Devesas, para a 
instalação dos funcionários do grup fladgate, part-
nership;
• Celebração de contratos vending, de atM’s com 
aumento de equipamentos disponibilizados nas di-
ferentes estações;

• Celebração de contratos para instalação de Hostel 
em esmoriz e instalação de atelier de arquitetura 
em são gemil; 
• Projetos de Alojamento local no Carregado e Pi-
nhão;
• Comercialização 1º Espaço Comercial na Gare do 
oriente.

para além de novos contratos, promoveu-se a re-
novação/renegociação de contratos em vigor, o 
que permitirão melhorar/modernizar os espaços 
concessionados, como são os casos dos supermer-
cados pingo Doce do Cais do sodré e santa apoló-
nia, bem como das lojas jeronymo nas estações de 
porto s. bento e Cais do sodré, neste último caso 
a negociação será concluída já em 2020. em março 
ocorreu a abertura dos espaços de supermercado 
do lidl na estação de entrecampos e de sete-rios, 
após a prevista requalificação dos espaços, contri-
buindo igualmente para a revitalização das esta-
ções (ex: hostel na régua, instalação de espaço de 
restauração em vila da feira, instalação de media-
dora imobiliária em são Martinho do porto). 

para além do valor direto dos rendimentos associa-
dos 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 
2019 o investimento previsto realizar pelos sub-
concessionários no decurso dos respetivos contra-
tos em património da ip ascende a cerca de 18 M€. 

5. a atIVIdade em 2019
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acresce igualmente a contribuição para a diminui-
ção dos gastos que teriam que ser suportados pela 
ip caso estes espaços estivessem devolutos.

o conjunto de ativos imobiliários sob gestão da ipp 
distribui-se por todo o território continental. ape-
sar de nem todos estes ativos serem suscetíveis 
de fácil exploração comercial, são cerca de 959 
o número total de subconcessões comerciais em 
vigor no final do ano de 2019, destacando-se os 
seguintes dados:

• 720 Espaços comerciais, os quais incluem 173 
terrenos e 78 armazéns/cais cobertos;
• Contratos com 7 instituições financeiras, que 
se traduzem em aproximadamente 220 equipa-
mentos instalados (máquinas automáticas);
• Espaços publicitários, que no conjunto perfa-
zem uma rede de 1.265 MUPIs e de 70 Out-
doors;
• 19 Parques de estacionamento, num total de 
cerca de 7.000 lugares.

o edificado continuou a revelar-se um nicho de 
oportunidades para novos negócios, cujo poten-
cial de crescimento se espera manter, nomeada-
mente para restauração, hotelaria e unidades de 
alojamento.

ao nível das subconcessões promoveu-se nalguns 
casos o reajuste das condições contratuais à rea-
lidade do mercado atual, e deu-se início a novos 
processos de subconcessão de espaços devolutos.

relativamente aos parques de estacionamento, 
continuou a promover-se a consolidação dos par-
ques atuais, e o estudo de novas oportunidades 
com vista ao incremento do número de lugares de 
estacionamento disponível, identificando novos 
locais para a instalação de parques de estaciona-
mento, processo atualmente em curso e que deve-
rá ter desenvolvimentos em 2020.

relatórIo de gestão 2019  | 21

cascaIs e massamÁ – subconcessão para 
instalação de duas lojas de conveniência do Pingo 

doce (Pingo doce & go)

máquinas de venda automáticas



realça-se também o contributo da ip património 
no contrato de comodato celebrado entre a in-
fraestruturas de portugal (ip) e a Câmara Municipal 
de Mirandela que prevê que a antiga estação fer-
roviária de Mirandela e os terrenos adjacentes pas-
sem para a alçada da autarquia durante 50 anos. 
este contrato prevê que a Câmara realize obras de 
requalificação em todo o edificado no prazo má-
ximo de três anos, num valor que se estima em 
cerca de dois milhões de euros.

22 | IP PatrImónIo 

mirandela (linha do tua)



5.1.1 ecopistas
no âmbito do plano nacional de ecopistas (pne), 
a ip património garante a promoção, acompanha-
mento e análises técnicas de processos associados 
às ecopistas junto de entidades públicas e público 
em geral, não só no que diz respeito a projetos di-
recionados para a plataforma de via, mas também 
para o edificado associado às antigas estações das 
linhas sem exploração ferroviária.
no caso das ecopistas, de relevar o processo de 
negociação com diversos Municípios e Comunida-
des intermunicipais, potenciando a criação de uma 
verdadeira rede de percursos de singularidade 
ímpar, uma vez que as antigas linhas ferroviárias 
percorrem, de uma forma geral, zonas rurais ou na-
turais com interesse paisagístico com cerca de  640 
Km de ecopista contratualizados.

Destaca-se a consolidação que foi possível con-
cretizar da subconcessão à Comunidade intermu-
nicipal do alentejo Central (CiMaC) de quase 200 
km de antigos canais ferroviários, integrando neste 
processo 9 dos 14 concelhos do alentejo Central 
(arraiolos, borba, estremoz, évora, Montemor-o-
novo, Mora, redondo, reguengos de Monsaraz e 
vila viçosa), que através da grande rota do Mon-
tado (projeto intermunicipal incluído no pacto para 
o Desenvolvimento e Coesão territorial do alen-
tejo Central, e financiado por fundos Comunitários 
regionais), vai permitir estabelecer um conjunto 
de rotas pedestres e cicláveis distribuídas por 1.130 
km de extensão pela região.

no que concerne ao edificado, destacam-se, entre outras, as subconcessões dos edifícios associados às 
estações de arraiolos e senhora da graça, ambos no ex- ramal de Mora, que visam a sua recuperação e 
instalação de atividades turísticas de serviços de hotelaria ou de restauração. no ano de 2019 realizou-se 
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o 1.º encontro nacional de rotas e infraestruturas Cicláveis nos dias 3 (Dia Mundial da bicicleta) e 4 de 
junho, em évora. este evento teve a organização da ip/ipp, e contou com o apoio do turismo de portugal, 
da Comunidade intermunicipal do alentejo Central e da universidade de évora.

os dois dias do encontro contaram com a presença de mais de setenta participantes e trinta oradores, 
entre os quais estiveram entidades nacionais e internacionais como a associação europeia de vias ver-
des, entidades gestoras de vias verdes, a federação europeia de Ciclistas, a federação portuguesa de 
Cicloturismo e utilizadores de bicicleta; Comunidades intermunicipais; a área Metropolitana de lisboa; 

Discutiram-se temas como a promoção da mobilidade suave, modelos de gestão e produtos turísticos 
em ecopistas e rotas cicláveis, e proporcionou-se um momento de partilha, apresentação e discussão de 
projetos na área das rotas e infraestruturas dedicadas à mobilidade em bicicleta.

Decorrente da resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019 que aprovou a “estratégia nacional 
para a Mobilidade ativa Ciclável 2020-2030” (enMaC), a ip património foi designada representante da 
infraestruturas de portugal na rede de pontos focais, composta ainda por representantes do instituto 
da Mobilidade e dos transportes, da Direção-geral da educação, da autoridade nacional de segurança 
rodoviária e da associação nacional dos Municípios portugueses.

a promoção e supervisão da enMaC são asseguradas pelo instituto da Mobilidade e dos transportes, e 
a articulação caberá a uma Comissão interministerial criada para o efeito. à rede de pontos focais com-
pete dinamizar e acompanhar a execução das 51 medidas apresentadas que se encontram organizadas 
em 6 dimensões estratégicas.
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5.1.2 gare Intermodal de lisboa

a gare intermodal de lisboa (gil) faz parte inte-
grante da estrutura da ipp como uma unidade or-
gânica (uo) vocacionada para a gestão do espaço 
da gare intermodal de lisboa.

a atividade da referida uo consiste no seguinte:

• Gestão, exploração, manutenção, conservação e 
limpeza do Complexo intermodal de transportes, 
designado por estação do oriente;
• Fornecimento de bens e serviços à IP e ao Metro-
politano de lisboa, nas respetivas componentes, 
nomeadamente prestação de serviços de manu-
tenção, vigilância humana e limpeza;
• Subconcessão de espaços comerciais;
• Fornecimento de bens e serviços aos utilizadores 
dos espaços comerciais;
• Exploração do Parque de Estacionamento;
• Cedência de espaços e prestação de serviços 
para a realização de eventos.

Destacam-se algumas iniciativas promovidas em 
2019:

• Instalação de equipamentos multimédia para in-
formação ao público;
• Início da comercialização de espaços comerciais 
no terminal rodoviário;
• Instalação de um novo operador do transporte 
rodoviário com oferta de serviços entre portugal e 
a roménia;
• Expansão dos serviços de transporte com dupli-
cação da capacidade atribuída à flixbus;
• Participação da Estação do Oriente nas Jornadas 
do património e instalação temporária de um mural 
do artista hélio brayo.

subconcessão de espaços

registou-se um crescimento da atividade de sub-
concessões e licenças ao longo do ano de 2019, 
tendo contribuído para:

piso -2: manteve-se a ocupação dos espaços a 
100% já registada em 2018.

piso 0: a ocupação dos espaços passou dos 64% 
em janeiro para os 82% em outubro de 2019.

rodoviária: iniciou-se a comercialização de espa-
ços comerciais no terminal rodoviário tendo cele-
brado os contratos de subconcessão para 2 novos 
espaços.

Comercialização de 8 espaços para a instalação de 
20 máquinas de vending.

em 2019 efetuaram-se as seguintes ações/ativida-
des no “Mall” da estação do oriente:

• 22 licenças precárias:
• 16 novos contratos de subconcessão;
• 17 feiras de artesanato, livros e/ou discos;
• 14 ações (filmagem, fotografia e publicidade).

além destas ações/atividades, foram ainda efetua-
das, gratuitamente, 6 cedências de espaço a diver-
sas instituições de solidariedade social e de ensino.

Conservação e Manutenção

no âmbito da atividade de conservação e manu-
tenção da gil, foi prestada colaboração à estrutura 
da casa mãe nas ações que esta está a desenvol-
ver para as intervenções no edificado e nas instala-
ções e equipamentos da estação do oriente.

estão em curso os seguintes processos: 

• Substituição dos silicones nas juntas dos vidros 
das coberturas;
• Reparação das fixações das guardas de vidro e 
substituição de vidros partidos;
• Projeto de remodelação do sistema de deteção 
de incêndio.
• Substituição dos equipamentos da Gestão Téc-
nica;
• Substituição dos equipamentos de Avisos Sonoros;
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• Substituição dos equipamentos de informação 
horária;
• Substituição dos equipamentos de videovigilân-
cia (2ª fase);

parque de estacionamento

a receita do parque de estacionamento, em 2019, 
teve um incremento de 5,9% face ao valor regis-
tado em 2018, consequência quer da revisão de 
preços no tarifário de rotação e ao crescimento do 
número de avenças contratadas. 

terminal rodoviário

importa ter presente a decisão da Câmara Munici-
pal de lisboa (CMl) de abandonar a responsabili-
dade pela gestão do terminal rodoviário, a partir 
do início do segundo semestre de 2004. Desde 
aquela data foram desenvolvidos esforços junto 
daquela autarquia e das associações representati-
vas dos operadores rodoviários no sentido de, sem 
pôr em causa a continuidade da utilização daquela 
infraestrutura, encontrar uma solução que permi-
tisse à empresa ressarcir-se dos encargos que su-
porta com essa utilização.

acresce que no final de 2010 foi submetido à CMl 
o processo de licenciamento para a exploração do 
terminal rodoviário, em conformidade com as dis-
posições legais em vigor.

neste contexto, ao longo dos últimos anos foram 
efetuadas diversas diligências, junto da CMl, no 
sentido de se obter uma decisão quanto à con-
cessão à gil da licença de exploração do terminal 
rodoviário.
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em 2018 promoveram-se reuniões com o municí-
pio com vista à obtenção de um pré-acordo com a 
CMl, que ainda não foi concluído, no que se refere 
à transferência para o domínio público ferroviário 
da titularidade das parcelas detidas pela CMl, que 
integram a área ocupada pelo terminal rodoviário, 
bem como a constituição de servidões subterrâ-
neas, a favor da ip, relativas aos atravessamen-
tos das av. de berlim e recíproca pelos túneis de 
acesso ao estacionamento subterrâneo da estação 
do oriente e a constituição de uma servidão de 
passagem para a via situada a poente da estação 
do oriente.

apenas com conclusão da regularização jurídica 
dos terrenos ocupados pelo terminal rodoviário 
será possível concluir o processo de licenciamento 
do terminal o que permitirá efetuar a sua correta 
gestão.

apesar da situação da exploração do terminal 
rodoviário se manter, por agora, inalterada, a ipp 
tem continuado a fornecer ao mesmo os bens e 
serviços essenciais ao seu funcionamento, o que 
acarretou, em 2019, um gasto de cerca de 297 mil 
euros, tendo apenas como contrapartida de rendi-
mentos, a proveniente da cedência de bilheteiras 
e de salas de despacho de mercadorias, as quais 
representaram um rendimento de cerca de 81 mil 
euros, no mesmo período.

a alteração da legislação do transporte expres-
so, ocorrida em 2019, obrigou as empresas pres-
tadoras destes serviços a obter dos gestores dos 
terminais rodoviários as autorizações de paragem. 
registamos um incremento dos pedidos de autori-
zação, sem que nos tenha sido possível contratua-
lizar esta prestação de serviço com os operadores. 
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5.2 Valorização de ativos 
Imobiliários (terrenos e edifícios)
a empresa no decurso de 2019 continuou a pro-
mover a sua atividade de valorização e alienação 
de ativos imobiliários, destacando-se:

valorização

atendendo à natureza da carteira de imóveis, li-
mitada e não renovável, em particular nos imóveis 
de valor mais significativo, assim como ao objetivo 
de incremento das receitas não core foi mantido 
o incremento nas propostas de valorização dos 
imóveis na posse e/ou gestão do grupo ip para, 
sempre que possível, colocação a mercado “não 
venda” (subconcessão / arrendamento).

neste âmbito cabem alguns destaques por tipolo-
gia de produto desenvolvidos em 2019:

Mercado habitacional (loteamento)

• Caminha – Linha do Minho;
• Vila Praia de Âncora – Linha do Minho;
• Coimbra - Arnados 1 – Ramal da Lousã;
• Espinho 2 - Linha do Vouga.
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Mercado Comércio/serviços (hotelaria / residência de estudantes / serviços).

• Coimbra - Arnados 2 (hotelaria) – Ramal da Lousã;
• Espinho 1 (hotelaria) – Linha do Norte;
• Porto S. Bento (espaço de restauração sobre boca túnel) – Linha do Minho;
• Pragal (complexo multifuncional – comércio / serviços / residência estudantes / unidade hoteleira) – 
linha do sul;
• Porto-Alfândega (requalificação frente ribeirinha: silo automóvel, ecopista, comércio e lazer) – Ramal 
de alfândega;
• Santa Apolónia (hotelaria) – Linha do Norte.

após conclusão do concurso e com a seleção do concorrente foi formalizado o Contrato de subconces-
são de uso privativo parcial de bem do domínio público ferroviário para instalação e exploração de uma 
unidade hoteleira na estação de santa apolónia.

salienta-se igualmente o início das obras preparatórias para futura instalação de unidade hoteleira de 4 
estrelas, com a construção de novos acessos verticais à ala não subconcessionada e desvio de infraes-
truturas afetadas na área subconcessionada.
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alienações

no âmbito da atividade de alienação de imóveis não afetos à exploração e sem interesse de exploração 
comercial direta, promoveu a empresa um conjunto de 70 procedimentos públicos de alienação, corres-
pondente a 77 imóveis (forte acréscimo face a 2018, +304%).

Dos imóveis a concurso foram colocados 23, por um valor base de 1,3 M€, a que correspondeu um 
montante de 1,65 M€ (total de propostas adjudicadas).

Durante o ano de 2019 foram concretizadas 24 escrituras públicas de compra e de venda (cash-in de 
1,8 M€), tendo ainda um universo de cerca de 75 imóveis com escritura pendente (em regularização, 
desafetação) a que corresponde um valor por receber de 8,7 M€.

importa sublinhar que se trata na maioria de imóveis do património autónomo da ip ou sob sua gestão, 
pelo que o impacto financeiro não se verifica nos resultados da ipp.
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5.3 gestão de Instalações e 
condomínios
o objetivo de promover a gestão das instalações 
de serviço (ins) do grupo ip é um enorme desafio 
para a ipp, desde logo pelo universo de instalações 
em causa (167), muito distinto e disperso geografi-
camente, bem como pela exigência e atenção dos 
nossos clientes (colaboradores) que neste âmbito 
fazem parte da nossa atividade e atuação. 

sendo um dos objetivos centrais de 2019, em ma-
téria da gestão das ins, estabilizar um modelo de 
gestão que se pretende em rede, e que permita 
uma identificação clara dr todas as responsabili-
dades dos diversos intervenientes no processo e 
as diversas atividades que traduzem a atuação do 
grupo ip nesta área de facility management que 
é multidisciplinar, foi dada forma ao procedimento 
“gestão de necessidades de intervenção em ins-
talações de serviço (ins)”, que será aprovado e 
divulgado na organização em 2020.

ainda, neste mesmo contexto organizacional no 
âmbito da funcionalidade do ambiente do edifício 
de escritório (instalação de serviço), e tendo em 
conta a relação direta entre “pessoas” e “lugares”, 
e o valor acrescentado que acreditamos poder in-
duzir na atividade principal da organização por via 
de políticas da empresa a este nível, a empresa tem 
vindo a estabelecer diferentes frentes de análise 
que a seu tempo começarão a ser implementadas.

De facto, na atual conjuntura e num modelo de 
economia informacional definida sobretudo pelo 
incremento da ciência, tecnologia, informação e 
flexibilização, torna-se essencial que as organiza-
ções fomentem e fortaleçam modelos de gestão 
de recursos humanos que incorporem as diferen-
tes vertentes do compromisso organizacional e 
promovam, cada vez mais, o desenvolvimento de 
outras formas de trabalho, para além das tradicio-
nais, que possibilitem maior flexibilidade na gestão 
do tempo de trabalho e redução de gastos, incluin-
do gastos com instalações. também a organização 
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do espaço interior das instalações de serviço, onde 
se inclui o mobiliário, é um tema não desprezável 
que concorre para este mesmo objetivo.

é nestas premissas que continua a assentar o de-
senvolvimento das iniciativas, projetos e ações na 
área da gestão de instalações de serviços promo-
vidas pela ipp.

por fim, de destacar ainda ao nível organizacio-
nal, o desenvolvimento de portefólio no âmbito 
da bp20 # gestão do Mobiliário, o contributo para 
a proposta de reconversão da Marca ip ao nível 
das ins e dos Complexos empresariais, bem como 
a participação em várias iniciativas no âmbito do 
programa see - eficiência energética, incluindo si-
nalética vária e postos de carregamento de veícu-
los elétricos.

em termos de intervenções em ins, o Campus 
pragal, enquanto edifício sede do grupo e ins do 
grupo com maior centralidade no país, e maior nú-
mero de colaboradores por instalação, continua a 

ser uma ins que reúne uma parte significativa das 
iniciativas que têm vindo a ser implementadas. 

neste contexto, no âmbito do tema “Campus pra-
gal continua a melhorar e mais…”, foi dado sequên-
cia a:

• Reformulação do Edifício 2 do Campus Pragal, in-
cluindo silo automóvel e portarias, em fase de de-
senvolvimento do respetivo projeto de execução. 
neste âmbito, será desenvolvido internamente o 
respetivo projeto desta especialidade.
• Remodelação dos Edifícios 4 e 5 do Campus Pra-
gal, em fase de desenvolvimento do respetivo pro-
jeto de execução. neste âmbito, está desenvolvido 
internamente o respetivo projeto de arquitetura.
• Proposta para reformulação do acesso ao piso 5 
no edifício 2 do Campus pragal, aprovada e em 
fase de planeamento para respetiva concretização.
• Proposta para novo Parque de Estacionamento 
junto à portaria sul do Campus pragal, aprovada e 
em fase de estabilização dos serviços afetados que 
viabilize a respetiva execução.

o arquitecto projecto nº

data

ARQ

03escalas

1/100

substitui

substituído

ARQUITECTURA - PROJETO DE EXECUÇÃO

-

-

NOTA: MEDIDAS EM CM, A CONFERIR EM OBRA

-  a demolir

- circulação

- estacionamento

- paragem no acesso

LEGENDA:

Inês Fonseca

António Borges

Jorge Duarte

António Borges

novo Parque de estacionamento junto à Portaria sul
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• Concretização da obra correspondente à 1ª fase 
dos arranjos exteriores (Circuito Manutenção, es-
paço Multiusos e reabilitação do percurso pedonal).

• Desenvolvimento de projeto referente à 2ª fase 
dos arranjos exteriores, cuja obra se prevê con-
cretizar em 2020.

arranjos exteriores do campus Pragal

1ª fase arranjos exteriores
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De referir, ainda, o desenvolvimento do projeto de 
execução coincidente com a fase 1 de reformu-
lação do edifício 2 - “substituição da Caixilharia/
vidro do edifício ii do pragal”

acresce o estudo prévio de arquitetura da remo-
delação da ins sita na estação de aveiro com de-
senvolvimento de projeto de execução para 2020.

De destacar a conclusão do projeto de remodela-
ção e beneficiação do edifício Dormitório de Castelo 
branco, desenvolvido no âmbito de protocolo cele-
brado com o Municipio, e que tem por objetivo a 
relocalização da ins de Castelo branco na estação.

foram ainda revistas as condições de suporte a 
novos lançamentos de concursos públicos, a pro-
mover pela ip, para a realização das empreitadas 
de “reabilitação instalações sanitárias e balneários 
do edif. 2 do Campus pragal”, “reformulação do 
piso 0 do edifício 2 no pragal, almada”, bem como 
para “Construção do edifício 6 do Campus pragal 
(CCt+Cs)” e “fornecimento e Montagem de equi-
pamento nas instalações do CCt e Cs no pragal”. 
pela ipp, foi ainda desencadeado o procedimen-
to com vista à da empreitada de “reformulação 
de instalações stª apolónia, alcântara-terra”, cuja 
concretização se prevê para 2020.

a reorganização e relocalização de equipas/ co-
laboradores do grupo mantém-se como uma ati-
vidade de relevo na empresa. neste contexto, foi 
desencadeado a análise das ins do porto, o que 
originou uma proposta de reorganização que im-
plicará reorganizar equipas nas ins do freixo, 
Contumil e torreão de Campanhã, atingindo-se 
o objetivo de junção de equipas, por um lado, e 
desocupação da ins de Contumil, por outro, com 
mudança efetiva a ocorrer em 2020.

na zona de lisboa, foi realizada a mudança de 13 
colaboradores da ipt, da estação de santa apo-
lónia para as ins do vft, concretizando o fim do 
projeto viainstalações (desocupação da estação).

para além destas mudanças estratégicas, inúmeras 

mudanças pontuais foram sendo concretizadas ao 
longo do ano, perfazendo cerca de 42.

foram ainda, efetuadas mudanças de variados 
bens - cerca de 30, ao longo de todo o país.

importa realçar que antecedendo a mudança, im-
porta organizar o espaço e dotá-lo das condições 
necessárias à ocupação dos novos postos de tra-
balho, que vão desde o mobiliário a intervenções 
nos espaços em questão.

em matéria de implementação de medidas de oti-
mização da ocupação e de melhoria das condições 
dos espaços, de realçar a continuação da retirada 
de divisórias, com especial incidência no piso 1, - 
do edifício 2 do Campus do pragal, bem como de 
substituição de alcatifas neste mesmo edifício.

De destacar, ainda, o projeto desenvolvido no âm-
bito do arquivo 2020, no qual a ipp tem vindo a 
participar. o projeto arquivo 2020 envolve, para 
além do tratamento e redução do acervo arquivís-
tico acumulado do grupo ip, a definição de uma 
estratégia para localização do arquivo Definitivo da 
empresa, que poderá envolver a centralização da 
maioria, ou mesmo da totalidade destes acervos.

naquilo que é responsabilidade da ipp no âmbito 
deste projeto, tendo sido o ano de 2018 focado 
no plano de vistorias, com a definição clara das 
intervenções a concretizar nas atuais instalações, 
e respetiva estimativa de custo, tendo em vista a 
sua adaptação com as condições mínimas de acon-
dicionamento, ambiente e segurança, em 2019 o 
foco foi a identificação e caracterização de cenários 
que permitam concretizar a gestão e localização 
central do arquivo da ip. 

acresce a concretização de reconhecimento/atua-
lização do inventário de parte do edificado asso-
ciado às ins, que se reconhece como fundamental 
para a estratégia que se pretende implementar. é 
necessário conhecer, para se poder otimizar a ocu-
pação e melhorar a funcionalidade. 
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neste âmbito, em 2019, e na zona norte, foram analisadas as ins sitas no porto, e que originou as pro-
postas de mudanças já acima elencadas, bem como as sitas em aveiro, o que originou o desenvolvimen-
to do projeto de intervenção nas ins sitas na estação conforme também acima referido, por um lado, e 
algumas ações em prol da melhoria das condições de segurança da ins referente à quinta do simão, em 
aveiro. foi ainda foco as ins sitas em Coimbra, tendo em conta as necessidades de reajustamentos que 
haverá necessidade por via da concretização do Metro Mondego.

já a Centro e sul o enfoque foi ao nível do levantamento da ins do entroncamento e da ins sita no 
vft – oriente, prevendo-se para ambas elaborar as respetivas propostas de reorganização. foi ainda 
estudado a ins lumiar.

por fim, inserido na atividade da gestão de ins, de destacar a celebração do protocolo de colaboração 
técnica com a intbau portugal, no âmbito do desenvolvimento da Disciplina de urbanismo do 4º ano 
da escola superior de gallaecia, subordinado ao tema “horta navia – projeto de intervenção na estação 
ferroviária de alcântara-terra e zona envolvente.

horta navia - Projeto de Intervenção na estação Ferroviária de alcantara-terra e zona 
envolvente

Planta geral Ins de aveiro
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no que concerne à 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 negócio que se constituem como uni-
dades, quer de serviços, habitação ou industriais, com orçamento próprio, tendo associado a cada um 
determinado nível de serviço prestado aos subconcessionarios.

no âmbito da gestão de outro edificado, é de referir a estratégia de elaboração de “produto de renta-
bilização do edificado” para alguns ativos, tendo-se promovido o desenvolvimento de produtos para:

• Castro Verde/ Almodôvar, Linha do Alentejo
• Santa Vitória/ Ervidel, Linha do Alentejo

Propostas de produto para linha do alentejo
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iniciativas estas que a área comercial passou assim a dispor em carteira para potencial comercialização 
ou divulgação das potencialidades dos ativos.

estão ainda desenvolvidos, e em fase de proposta, os produtos para:

• Vimieiro, Linha de Évora
• Montoito, Ramal de Reguengos
• Cantanhede, Ramal da Figueira da Foz

De destacar a colaboração com entidades parceiras no âmbito da gestão do património desativado, de-
signadamente com a fundação serra henriques com quem foi estabelecido um acordo de colaboração 
no âmbito da elaboração de propostas de intervenção em estações ferroviárias Desativadas.

neste mesmo âmbito da valorização do património desativado, de destacar as intervenções e diligências 
conducentes à viabilização da comercialização do bairro de Camões, no entroncamento, bem como do 
antigo bairro da Cp, em vila nova de gaia.

 Bairro camões, no entroncamento e Bairro da cP, em Vila nova de gaia, respetivamente
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Uma centena de antigas estações ferroviárias, 
desactivadas nas últimas décadas, precisam  
de reabilitação e de uma nova vida sustentável 
para estimular dinâmica social e económica 
numa significativa parte do território.

Com esta missão e o empenho das universidades 
portuguesas nasce a esperança de revitalizar um 
vasto património cultural do domínio público  
e devolver a confiança aos lugares mais 
carenciados do nosso país.

Portugal
2019

REABILITAR O PATRIMÓNIO, PRESERVAR A 
IDENTIDADE E DAR VIDA AOS LUGARES

Postais 2019 – Fundação serra henriques / IPP
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no domínio da gestão operacional, de destacar a articulação e diligências que importou assegurar no 
âmbito dos diversos processos comerciais promovidos, destacando-se em 2019 as instalações da ip na 
guarda para a nova secretaria de estado da ação social.

neste mesmo enquadramento de rentabilização do património, 2019 teve uma evolução importante ao 
nível da valorização de terrenos, tanto de património autónomo como de domínio público, sendo este um 
caminho que pode ir substituindo o enfoque no edificado que vai estando com um grau de valorização 
considerável, que se traduz num volume de 33 processos (num total de 51 pareceres) para os quais se 
assegurou a confirmação da respetiva viabilização.

ainda, e decorrente da vontade da gestão de topo reforçar a articulação com a Casa de pessoal da ip, re-
leva-se a celebração de Contrato de Comodato com a Casa do pessoal da ip (Cp ip) relativa à renovação 
da Casa de silves, património autónomo da ip, e que fica assim disponível para utilização pelos sócios da 
Cp ip como Centro de férias, concretizadas que foram as obras de reabilitação necessárias.

atentos a experiência pilar 7 | ponte 25 de abril, lisboa, alguns temas a destacar no ano de 2019 decor-
rentes da colaboração que a ipp tem vindo a prestar a este projeto:

• Ligação ao Museu da Carris | Relação com a envolvente: no âmbito do Protocolo estabelecido com a 
infraestruturas de portugal s.a. (ip), a associação de turismo de lisboa (atl) pretende estabelecer uma 
ligação entre a experiência pilar 7 | ponte 25 de abril e o Museu da Carris, com o objetivo de criar siner-
gias na exploração turística dos dois equipamentos, para a qual foi desenvolvida solução arquitetónica.

ligação entre a experiência Pilar 7 | Ponte 25 de abril e o museu da carris
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• Participação no roteiro da 8ª edição do Open House lisboa 2019 com a “experiência pilar 7”.
• Candidatura do Pilar 7 ao PNAM 2019 – Prémio Nacional de Arquitetura em Madeira.

Destacar ainda e agora no âmbito da ponte da arrábida, porto, enquanto “obra-prima da engenharia de 
pontes, sendo como tal reconhecida internacionalmente”, a elaboração:

• Sistema de Proteção de Segurança no tabuleiro rodoviário;
• Proposta de Valorização da Ponte da Arrábida

ao nível da gestão dos Complexos empresariais, e sem desprezar o dia-a-dia de gestão de espaços, 
acompanhamento dos prestadores de serviço e controlo de despesas associadas a esta atividade, pro-
curando potenciar o nível de serviço prestado aos subconcessionários aqui instalados, de destacar:

• Revisão do Relatório de reporte mensal dos mesmos em termos de balanço despesa/receita, impres-
cindível como ferramenta de suporte à gestão, bem como a definição de indicador que relaciona nível 
de serviço com despesas comuns.
• Revisão do Regulamento Base para Funcionamento e Utilização dos Complexos Empresariais, numa 
lógica de atualização e homogeneização.

Dos Complexos, de destacar em 2019 guifões enquanto “palco” do futuro Centro tecnológico ferro-
viário que decorre da resolução do Conselho de Ministros nº110/2019, com o objetivo de desenvolver 
capacidades industriais, tecnológicas e empresariais no setor ferroviário, cuja implementação tem vindo 
a carecer a participação ativa da ipp. 

ainda, neste mesmo Complexo, assistiu-se ao retorno da operação de manutenção ferroviária como uma 
atividade de maior expressão por parte da eMef, atualmente Cp, o que careceu da nossa parte um maior 
enfoque operacional nesta matéria decorrente das intervenções de melhoria que foram concretizadas no 
local pelo cliente.

Ponte da arrábida, Porto
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5.4 gestão de estações
o ano de 2019 foi um ano de consolidação da ati-
vidade da gestão de estações, pese embora o in-
cremento registado na atividade a todos os níveis.

o aumento da atividade comercial nas estações, 
o projeto ferrovia 2020, o desenvolvimento pe-
las autarquias de planos de melhoria junto às es-
tações, entre outras, teve como resultado um au-
mento significativo dos pareceres técnicos (24% 
de aumento face a 2018) e da atividade por parte 
da gestão operacional.

fruto do ajuste interno de recursos humanos, foi 
possível retomar a elaboração de programas de 
intervenção e melhoria das estações da rede fer-
roviária nacional, destacando-se o caso da estação 
de algueirão / Mem-Martins, faro, vila franca de 
xira, entre outros.

outra atividade retomada em 2019 foi o proces-
so de auditorias aos parques de estacionamento 
e instalações sanitárias concessionadas (a par das 
auditorias às estações), permitindo ter indicadores 
de desempenho/qualidade destes dois serviços 
importantes para os utentes do caminho-de-ferro.

também no domínio do património histórico e Cul-
tural o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido 
ao longo dos últimos anos tem contribuído para 
uma maior visibilidade do grupo ip, demonstrado 
pelos vários eventos que temos sido convidados a 
participar.

projetos decorrentes da celebração de contratos 
de subconcessão com entidades terceiras, como 
a instalação do hotel em lisboa sta. apolónia e 
a intervenção na ex fergráfica, as intervenções 
no terminal intermodal de Campanhã e no termi-
nal intermodal de setúbal, assim como inúmeros 
eventos em estações, são alguns exemplos dos 
desafios colocados em 2019 em termos da ativida-
de inerente à gestão das estações. não menos im-
pactantes na referida atividade, relevam-se igual-

mente os processos associados ao ferrovia 2020 
nas linhas do norte, leste, oeste, beira baixa, en-
tre outros, seja em fase de análise de projeto ou de 
acompanhamento das intervenções.

em 2019 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 funcio-
nalidades da estação, o controlo da boa execução 
do contrato de prestação de serviços de limpeza, 
bem como das instalações sanitárias, entre outras.

Durante o ano de 2019 foram emitidos 483 pare-
ceres, mais 24% que no ano anterior, com prazo 
médio de resposta de 31 dias. Destes, mais de 57% 
são relativos a solicitações internas da ipp, o que é 
demonstrativo do peso da atividade comercial.
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Merece ainda destaque a atividade de realização de auditorias a duas áreas de negócio de relevância 
para a ipp, nomeadamente os parques de estacionamento e as instalações sanitárias subconcessionadas.

assim, realizou-se uma auditoria a todos os parques de estacionamento subconcessionados e duas au-
ditorias (uma por semestre) às instalações sanitárias também subconcessionadas.

estação da amadora
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tIPo de não conforMIdade nc eM 2019/1º seM nc eM 2019/2º seM

limpeza / mau atendimento 3 4

equipamentos / instalações 39 42

Falta de informação / sinalética 55 48

total 97 94



Decorrente das mencionadas auditorias, a empre-
sa tem atuado junto dos respetivos subconcessio-
nários para que procedam nomeadamente à reso-
lução das não conformidades detetadas.

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 inclusão dentro das principais atividades da 
ipp, a quem cabe validar e garantir a existência das 
condições necessárias à sua realização.

a facilitação da comercialização de espaços e pa-
trimónio sob gestão da ip, promovendo a manu-
tenção da sua correta ocupação, a futura ocupação 
ou a promoção de diligências que minimizem a 
degradação dos espaço e atos de vandalismo, são 
também atividades que merecem realce.

Destaca-se ainda para os 677 processos entrados 
pelo gestor de Cliente, que obrigam a um ade-
quado tratamento, nomeadamente das reclama-
ções dos clientes com a análise e implementação 
de contramedidas em cerca de 625 processos, já 
encerrados e com um prazo médio de resposta de 
3,6 dias. De notar que a maioria das reclamações 
é relativa a limpeza dos espaços e instalações sa-
nitárias.

Da atividade da gestão técnica destacam-se os 
programas para as intervenções nas estações de 
algueirão Mem Martins, faro, vila franca de xira e 
espaços comercias das estações de entrecampos 
e sete rios.
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estação de algueirão mem martins
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estação de Faro

44 | IP PatrImónIo 



especial destaque merece ainda o trabalho realizado em conjunto com a a ip e outras áreas de atividade 
da ipp com o objetivo de criação do Manual de reconversão da Marca ip.
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também é de salientar a participação e trabalho desenvolvido em grupos internacionais no âmbito da 
eti.prM entre outros.

no que concerne às atividades da gestão operacional indicam-se as mais relevantes:

a) acompanhamento e contributos a vários níveis para obras de grande impacto de Modernização, de 
Consolidação patrimonial, Cultural, social.

modernização da linha do minho – eletrificação do troço nine – Valença
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acompanhamento de obras nas estações promovidas por subconcessionários.

entrecampos e sete rios obras promovidas pelo lIdl

empreitada de renovação da Beira Baixa
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execução de vão de escadas e elevadores na ala terra de santa apolónia (obra promovida pelo subcon-
cessionário do hotel).
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acompanhamento de obras nas estações

recuperação do eP da estação de caxias

conservação do eP de Fontela

Beneficiação da eP da estação
de castelo Branco
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b) acompanhamento da área Comercial, e eventos internos e externos com relevância para a área social 
e cultural

conservação do eP de sintra

Vila nova da Baronia – Plataformas e abrigos

conservação do eP de Pombal
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cascais exposição

Porto são Bento -Instalação da Fundação serralves
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emissão da rádio renascença – são Bento e campanhã

cais do sodré – aniversário antena3
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rossio - evento mexefest 2019

santa apolónia – Filmagens da nos
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c) acompanhamento da prestação do contrato de prestação de serviços de limpeza nas estações

De relevar o significativo esforço do grupo ip no sentido de melhorar a limpeza e higiene das estações.

limpeza do Átrio de são Bento
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d) gestão diária do funcionamento das estações/edificado/infraestruturas, em que os colaboradores são 
confrontados com problemas relacionados com:

segurança, higiene e problemas 
sociais

gestão corrente do edificado/
Infraestruturas
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relativamente às atividades relacionadas com o 
património histórico e Cultural, e tendo presente 
os objetivos da sua preservação, divulgação e ren-
tabilização, desenvolveram-se inúmeras ativida-
des, destacando-se as seguintes:

a) inventariação do património

Dando continuidade ao processo de inventariação 
iniciou-se a revistação do património tendo o ano 
sido fechado com 20% do património revisitado. 

Decorrente do trabalho de inventariação do pa-
trimónio histórico e cultural da ip, registam-se no 
final de 2019 para equipamento integrado 1070 
registos, 45 para maquinaria pesada e 2812 para 
acervo miúdo.

Destaca-se ainda a elaboração até ao final de 2019 
de fichas relativas a 189 bens com valor histórico, 
para constituir anexos aos contratos de subconces-
são passando os subconcessionários a serem res-
ponsáveis pela sua manutenção, permitindo assim 
a preservação do património e retirando o ónus 
financeiro à ip.

b) eventos

foram promovidos ou a empresa participou em 31 
eventos com o objetivo da divulgação do patrimó-
nio histórico rodoferroviário.

Merece especial destaque no ano de 2019 o de-
senvolvimento do conceito station, lançado no fi-

nal de 2018 e neste ano desenvolvido através de 
vários eventos, com diferentes objetos nomeada-
mente:

• Station Garden – alcântara-terra;
• Station Road na estação do rossio;
• Station Art na estação do rossio;
• Station Motor ainda na estação do rossio;
• Christmas Rural Market também na estação do 
rossio.
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• Com o objetivo da promoção do património his-
tórico ferroviário a ipp participou em algumas con-
ferências das quais se destacam as relativas aos 
160 anos de Comboios no barreiro no espaço l da 
antiga estação do lavradio.

Manteve-se a tradição da participação em feiras 
destacando-se:

• Motorclássico na FIL em Lisboa,
• Automobilia em Aveiro.

para comemorar o Dia internacional dos Monu-
mentos e sítios, o programa juntou o património 
histórico às ecopistas através de um passeio pelas 
linhas desativadas reconvertidas em ecopistas no 
ramal de Monção.
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o Dia nacional do azulejo comemorou-se desta 
feita na estação do rossio, com uma conferência 
sobre o tema, a abertura ao público da exposição 
sobre a “azulejaria de jorge Colaço” e ainda uma 
visita guiada à estação;

a promoção do património da ip teve ainda um 
ponto alto no final de setembro com as jornadas 
europeias do património desta feita em 3 dias de 
atividades em parceira com a Cp, o Metropolita-
no de lisboa e o Museu nacional ferroviário, que 
levaram o público a 3 emblemáticas estações de 
lisboa: oriente, rossio e santa apolónia, num pro-
grama que juntou o antigo ao moderno, a história 
à arte e à cultura em geral, respondendo ao tema 
“artes património lazer”.
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c) 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 20 fichas 
e recolha de informação técnica e fotográfica que 
permite à DgpC a criação de registos no sistema 
sipa (sistema de informação para o património 
arquitetónico).

5.5 expropriações e cadastro
a) expropriações

a empresa dispõe na sua estrutura orgânica de 
uma área, especialmente orientada e vocacionada 
para a expropriação de bens imóveis ou constitui-
ção de direitos sobre os mesmos, dando integral 
resposta às solicitações da ip na disponibilização 
dos terrenos de acordo com a calendarização acor-
dada, por forma a permitir a construção atempada 
das novas infraestruturas rodoviárias ou ferroviá-
rias e a realização de obras de renovação, manu-
tenção, conservação e consolidação das infraestru-
turas já existentes.

as atividades desenvolvidas, enquadradas no Có-
digo das expropriações, incluem:

• Análise e validação de projetos de expropriações;
• Reconhecimento e caraterização de áreas a ex-
propriar/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 tem 
porárias, ónus de servidão, indemnizações autó-
nomas;
• 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 expro-
priação 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 inven-
tariação de parcelas sobrantes e levantamento das 
mesmas.

foram assim concluídos no ano de 2019 um total 
de 393 processos, através da formalização de es-
crituras e autos de expropriação amigável.

em termos de novos projetos, envolvendo a aqui-
sição e ocupação temporária de terrenos para 
construção e beneficiação de vias, supressão de 
passagens de nível, reabilitação/reforço/alarga-
mento/substituição de pontes, pontões e phs, es-
tabilização / reparação de taludes, destacam-se 
em 2019 os seguintes:
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na vertente de construção / beneficiação rodoviária:

• EN 326 - Feira (A32/IC2) / Mansores - Trecho 1 - Feira (A32/IC2) / Escariz (km 0+000 ao km 7+141);
• IP3 - Oliveira do Mondego (km 70+600) / Ponte Sobre o Rio Dão (km 75+160) – Reabilitação;
• EN 235 - Requalificação entre o km 7+360 e o km 9+900;
• IC 2 (EN1) - Leiria (km 126,536) e Boa Vista Norte (km 131,000);
• EN 210 - km 38+550 - Estabilização do Aterro e Plataforma Rodoviária (LE);
• Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 (Nó de Sapardos - Paredes de Coura);
• EN 347 - km 14+480 - Estabilização de Aterro e Plataforma Rodoviária;
• EN 115 - PH ao km 82+028, PH ao km 82+003, PH ao km 81+970, PH ao km 81+909, Substituição de 
obras de arte;
• AE do Marão - A4/IP4 - Amarante / Vila Real - Sublanço Campeã / Parada de Cunhos - Revisão B;
• AE do Marão - A4/IP4 - Amarante / Vila Real - Sublanço Campeã / Parada de Cunhos - Revisão C;
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na vertente de construção / beneficiação ferroviária:

• Linha Leste - Elvas / Fronteira – Aditamento;
• Linha Évora/Caia – Troço Freixo / Alandroal;
• Linha Sul - Estabilização da Plataforma da Via do Km 263+700 ao Km 264+000;
• Linha Beira Alta - Estabilização de Talude de Escavação entre os km 64,453 e 64,488 (LD);
• Linha da Beira Alta - Estabilização de Taludes de Escavação entre o Km 59,689 e o Km 59,815, do Lado 
Direito;
• Linha Beira Alta - Guarda - Cerdeira - Trç 3.1;
• Linha Évora/Caia – Troço Alandroal / Linha do Leste;
• Linha Algarve - Troço Tunes- Vila Rela de Santo António – Estabilização de Taludes de Escavação entre 
o Km 371,700 e o Km 371,900;
• Linha Beira Baixa – Instalação GSM-R ao Km 187,834;
• Linha Beira Alta - Estabilização dos Taludes de Escavação entre os km 82,060 e 82,180 (LE+LD);
• Linha Beira Alta - Estabilização do Talude de Escavação (LE) - Km 82,400 a km 82,600;
• Linha Norte - Estabilização do Talude da Encosta das Quebradas entre o km 72,200 e km 72,300;
• Linha Beira Baixa - Covilhã/Guarda - Aditamento 1;
• Linha Minho - PIP ao Km 96,340, em Vila Praia de Âncora, no troço Viana do Castelo/Valença (Fronteira);
• Linha Norte - Subtroço 3.3 – Ovar/Gaia – Edifício de Mercadorias de Ovar km 306,700 a km 306,800;
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ao longo do ano de 2019, destaca-se ainda:

24 projetos de expropriação / ocupações tem-
porárias, correspondendo a 810 parcelas, projetos 
submetidos à aprovação a emissão de resolução 
de requerer a declaração de utilidade pública de 
expropriação e decisão de ocupação temporária;
20 Declarações de utilidade pública foram publica-
das em Diário da república;
Montante global pago pela ip em expropriações 
cerca de 12,1 milhões de euros e valor de devolu-
ções cerca de 0,944 milhões de euros.

b) Cadastro e gestão Documental

no âmbito do Cadastro e gestão Documental, in-
cumbe à empresa conhecer e manter atualizado o 
cadastro (terrenos e edifícios) dos bens do Domí-
nio público rodoviário e ferroviário e bem assim 
do Domínio privado da ip, recorrendo às tecnolo-
gias de informação geográfica para efetuar o car-
regamento desta informação numa base de dados 
central que é disponibilizada dentro do grupo ip.

em 2019 foi iniciada prestação de serviços externa 
que visa recuperar o histórico do cadastro do pa-
trimónio imobiliário da ip (com definição geográfica 
e associação aos documentos de suporte). assim, 
tendo por base o arquivo físico existente, preten-
de-se organizar e armazenar digitalmente essa in-
formação e efetuar o carregamento dos elementos 
relevantes em base de dados (ambiente de sis-
tema de informação geográfica). foi assim possí-

vel efetuar o carregamento de aproximadamente 
15.000 novas parcelas.

no que diz respeito à inventariação cadastral, rea-
lizou-se a definição do domínio público (ferroviário 
e rodoviário) em mais de 350 Km, tendo-se carre-
gado na base de dados geográfica 4.947 parcelas 
devidamente definidas espacialmente e carateriza-
das (de acordo com o modelo de dados estabele-
cido).

para apoio às diversas atividades, com o objeti-
vo de dar resposta às várias solicitações internas e 
externas, realizaram-se 290 levantamentos topo-
gráficos/cadastrais.
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ao nível da regularização patrimonial (junto dos serviços de finanças, conservatórias e Direção-geral do 
território) foram concretizados 607 processos, dos quais resultou um conjunto de 67 novas áreas passí-
veis de serem valorizadas.

enquadrado no regime jurídico de urbanização e edificação e no regime jurídico dos instrumentos de 
gestão territorial, entre outros, foram analisados 607 processos relativos a informações técnicas sobre 
interferência das pretensões com o regime jurídico do domínio público ferroviário tendo em vista habili-
tar as respostas aos pedidos de parecer submetidos à ip pelas entidades licenciadoras e promotoras de 
projetos confinantes ou vizinhos do caminho-de-ferro. Desse conjunto, foram concretizados e assinados 
78 autos de Delimitação.
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6. resUltados e 
estrUtUra PatrImonIal

o ano de 2019 pautou-se por um resultado lí-
quido positivo de 3,14 milhões de euros, que 
comparado com o resultado de 2,94 milhões de 
euros verificado no mesmo período de 2018, repre-
senta uma melhoria de 204 mil euros (+7,0%). as 
vendas, Prestações de serviços e rendas atin-
giram o montante de 17,52 milhões de euros, 
registando um acréscimo de 6,9% face ao mesmo 
período do ano de 2018, por via do incremento 
do valor das prestações de serviços, salientando 
as rubricas de espaços (+1,05 milhões de euros) e 
subconcessões (+230 mil euros). este incremen-
to deve-se à atualização de preços prevista nos 
contratos em vigor, aos rendimentos associados a 
contratos que foram celebrados ao longo do ano 
anterior sendo por isso o ano de 2019 o primeiro 
com faturação anual completa, ao término do pe-
ríodo de carência de alguns contratos em vigor, e 
a novos contratos de clientes decorrentes da ativi-
dade da ipp no ano de 2019.

os Gastos operacionais no valor de 16,24 mi-
lhões de euros, ficaram acima 6,1% do verificado 
no mesmo período de 2018. este acréscimo deve-
se, sobretudo, ao incremento de preços de deter-
minadas prestações de serviços e fornecimentos 
de utilities, contribuindo para o mesmo o incre-
mento da atividade da empresa.

De salientar que fruto da atividade da ipp, a ip be-
neficiou do incremento da renda de Concessão 
(+19,6%), considerando que o aumento dos ren-
dimentos operacionais foi superior ao dos gastos 
operacionais que concorrem para a determinação 
da renda de Concessão.

a empresa reverteu imparidades na ordem dos 
430 mil euros na sequência de reversão de im-
paridades de Clientes por regularização de dívidas, 
de inventários e propriedades de investimentos, 
apurando assim um resultado líquido no exercício 
de 2019 de 3,14 milhões de euros.
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6.1 rendimentos operacionais
os rendimentos operacionais da ipp atingiram, 
em termos acumulados, os 20,43 milhões de eu-
ros, representando um acréscimo de 9,5%, (+1,77 
milhões de euros) face ao ano 2018.

este acréscimo é justificado pelo aumento das 
vendas e prestações de serviços (+1,14 milhões 
de euros), influenciado pelos espaços e subcon-
cessão (+1,28 milhões de euros), pela publicidade 
(+14 mil euros), pelas vendas de imóveis (+123 mil 
euros) e pela rubrica de outras ps (+186 mil euros). 
por outro lado, os estacionamentos registam um 
decréscimo de 463 mil euros fruto da regularização 
em 2018 de valores do parque de estacionamento 
da alfândega referente a anos anteriores e as ren-
das registam uma ligeira diminuição resultante da 
alienação de imoveis ipp ocorrida em 2016, 2017 
e 2019 dos quais se obtinha rendimento. no que 
diz respeito à Comparticipação de Custos Comuns 
regista um incremento de 776 mil euros devido ao 
esforço de regularização de valores referentes a 
consumos de água, energia, Despesas Comuns e 
de outros gastos a imputar.
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as vendas, prestações de serviços e rendas em 2019 tiveram a 
seguinte distribuição:Página 55

Página 56

Página 57

PRINCIPAIS GASTOS
[milhares de euros]

RENDA DE CONCESSÃO AJUST. DE INVENT. 
E CONTAS A RECEB. OUTROS GASTOSDEPREC. E AMORTIZ.GASTOS C/ PESSOALFSE
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1-VENDAS
2- PS–ESPAÇOS
3- PS–SUBCONCESSÕES

4- PS–ESTACIONAMENTOS
5- PS PUBLICIDADE
6- PS–GESTÃO EMPREENDIMENTOS

7- PS–GESTÃO DO PATRIMÓNIO/EXPROPRIAÇÕES
8- PS–OUTRAS 
9- PS–RENDAS E OUTROS REND PROPR INVEST

rUBrIcas 2017 2018 2019 desVIo 
19/18 %

Vendas e Prestações de serviços 11 941 16 245 17 385 1 140 7,0%

Vendas - - 123 123 -

espaços 4 757 6 939 7 990 1 051 15,2%

subconcessões 4 534 4 480 4 709 230 5,1%

estacionamentos 1 729 3 824 3 361 (463) -12,1%

Publicidade 639 683 697 14 2,1%

gestão empreendimentos 42 45 44 (0) -0,9%

gestão do Património/expropriações 186 - - - -

outras Ps 55 275 460 186 67,6%

Variação de Produção - - (101) (101) -

outros rendimentos 1 481 2 412 3 145 733 30,4%

comparticipação de custos comuns 1 237 2 066 2 843 776 37,6%

rendas e outros rend Propr Invest 142 142 135 (7) -4,9%

outros rendimentos 102 204 167 (37) -18,0%

totaL rendIMentos oPeracIonaIs 13 422 18 657 20 428 1 771 9,5%

Valores em milhares de euros.
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6.2 gastos operacionais
ao nível dos gastos operacionais verificou-se um 
incremento no ano de 2019 face a 2018 na ordem 
dos 927 mil euros (+6,1%). para este agravamento 
contribuiu, essencialmente, o acréscimo do valor 
da renda de Concessão no valor de 976 mil euros 
(+19,6%), contrapartida devida no âmbito do con-
trato de concessão com uma taxa de 45%, dos fse 
(+433 mil euros), dos gastos com pessoal (+175 
mil euros) sendo que o agravamento foi benefi-
ciado pela redução dos gastos resultante das im-
paridades de Clientes, inventários e propriedades 

de investimento que registaram o valor de -430 
mil de euros e pelos outros gastos e perdas, que 
diminuíram 248 mil euros face a 2019.

fornecimento e serviços externos

os fornecimentos e serviços externos (fse) (+432 
mil de euros) aumentaram 8,8% face ao período 
homólogo decorrente essencialmente do aumento 
dos gastos com vigilância e segurança, limpeza, 
higiene e Conforto e outros fse suportados pela 
ip património, aumento resultante quer do aumen-
to dos preços contratuais quer dos espaços objeto 
de tais ações.

rUBrIcas 2017 2018 2019 desVIo 
19/18 %

custo Merc. Vendidas e consumidas – – – – –

fse' s 3 288 4 925 5 357 432 8,8%

subcontratos 62 86 43 (43) -50,0%

rendas e alugueres 52 68 19 (49) -71,7%

conservação e reparação 239 909 872 (37) -4,0%

trabalhos especializados 1 340 1 473 1 451 (23) -1,5%

Vigilância e segurança 241 637 946 309 48,5%

limpeza, higiene e conforto 64 296 379 83 28,1%

outros 1 289 1 456 1 647 191 13,1%

Gastos com Pessoal 4 574 4 857 5 031 175 3,6%

Gastos de depreciação e amortização 111 137 174 37 26,8%

Imparidades (1 225) 13 (430) (444) -3386,6%

Provisões – – – – –

renda de concessão 4 483 4 972 5 947 976 19,6%

outros gastos e perdas 1 015 413 165 (248) -60,1%

Impostos 77 82 39 (43) -52,3%

outros gastos operacionais 938 330 125 (205) -62,1%

totaL Gastos oPeracIonaIs 12 246 15 316 16 244 927 6,1%

Valores em milhares de euros.
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relativamente às rendas e alugueres associadas 
com a frota automóvel, registam-se valores infe-
riores ao período homólogo do ano anterior. em 
virtude da alteração do normativo contabilístico 
aplicável à locação de viaturas, a análise da evolu-
ção dos gastos com a frota terá de ser realizada em 
conjunto com o valor registado em amortizações 
relativas às locações de viaturas e o valor supor-
tado em juros correspondentes (a contrapartida é 
a redução equivalente nas rendas anteriormente 
registadas em fse).

nos gastos de Conservação e reparação face ao 
período homólogo, verifica-se uma redução de 37 
mil euros (-4,0%), tendo-se mantido na genera-
lidade o nível de Conservação e Manutenção de 
equipamentos (Manutenções nos Complexos em-
presariais), Manutenção da gil (instalações elétri-
cas, equipamentos, elevadores e escadas rolantes, 
entre outros), assim como pequenas intervenções 
nos espaços para agilizar os processos de disponi-
bilização dos espaços (ex: fechadura, ficha elétrica, 
reparação de vidro, pinturas, etc.).

ao nível dos trabalhos especializados esta rubri-
ca regista no final do ano de 2019, um decrésci-
mo face ao período homólogo de 2018, de 23 mil 
euros (-1,5%) devido à não realização de algumas 
prestações de serviços (ps) que ocorreram em 
2018 e que não se realizaram em 2019 (ex: ava-
liações de imóveis, serviço de Contabilidade da 
gil, serviços informáticos ip telecom, gestão de 
parque de estacionamento do barreiro, Consulta-
dorias, entre outros).

a rubrica de vigilância e segurança, apresenta um 
acréscimo no ano de 2019 face ao período homó-
logo de 309 mil euros (+48,5%) referente aos va-
lores da segurança nas estações de braga, gare do 
oriente (gil), guifões, rossio e porto-Campanhã 
devido ao aumento dos preços dos contratos face 
ao período homólogo.

na rúbrica de limpeza, higiene e Conforto regis-
tou-se um incremento de 83 mil euros (+28,1%) 
face ao período homólogo e face ao orçamento de 
+4,4% (+0,02 M€) referente aos valores da limpe-
za nas estações de braga, rossio e porto-Campa-
nhã devido ao aumento dos preços dos contratos 
face ao período homólogo.
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gastos com pessoal
em termos de gastos com pessoal houve um ligeiro acréscimo face ao ano anterior 
de cerca de 3.6% (+175 mil euros) decorrente da aplicação dos Direitos adquiridos 
consagrada na loe 2017 (artigo 21º) e da entrada em 2019 do novo acordo Cole-
tivo de trabalho do grupo ip (aCt) com os respetivos reflexos salariais em termos 
de progressão nas carreiras, contando agora a ip património com 112 colaborado-
res, menos 1 do que em 2018.
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Caraterização do efetivo 
a ip património apresenta uma distribuição dos seus recursos humanos com uma 
média etária nos 51 anos de idade.

2 2

8

15

13

9

1

3

10

19

9

9

5

7

MASCULINO (61) FEMININO (51)

30-34
anos

40-44
anos

45-49
anos

55-59
anos

50-54
anos

35-39
anos

60-61
anos

62
ou mais

54% 46%

no que concerne à expressão dos géneros, existe uma divisão nos recursos hu-
manos da empresa de 54% para o masculino, com uma média etária de 51 anos e 
46% para o feminino, com uma média etária nos 50 anos.

a renda de Concessão ip apresenta um desvio +976 mil euros (+19,6%) face ao 
ano de 2018, influenciado essencialmente pelo aumento significativo em 2019 dos 
rendimentos operacionais, superior ao aumento verificado nos fse.

outros gastos 
relativamente à rubrica de impostos, regista um decréscimo de 43 mil euros face 
a 2018.

os outros gastos operacionais com uma redução de 205 mil euros dizem respeito 
essencialmente a Dívidas incobráveis e a negociações Contratuais, que face ao 
ano 2018, registam um decréscimo de 130 mil euros decorrente da estabilização 
dos contratos em vigor e respetivas condições ajustadas ao mercado.

na rubrica de imparidades (perdas) / reversões + provisões no ano de 2019 veri-
ficou-se uma reversão das imparidades no valor de 430 mil euros sendo 281 mil 
euros relativas a clientes e 149 mil euros de reversão de inventários.
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6.3 Investimento
a ip património realizou investimentos no valor de 
10 mil euros em equipamento administrativo.

6.4 situação Patrimonial
a situação patrimonial da empresa tem vindo a 
registar uma evolução favorável no Capital pró-
prio, proporcionada pelo aumento dos resultados 
em 2017, 2018 e 2019. nos anos de 2017, 2018 e 
2019 verifica-se um acréscimo do Capital próprio 
influenciado pelo resultado líquido positivo nos 
respetivos anos.
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o ativo registou um decréscimo de 37,53 milhões 
de euros face a 2018 sendo influenciado princi-
palmente pela diminuição do ativo não corrente 
detido para venda (49,9 milhões de euros) relati-
vo à transferência para a ip da gare do oriente, 
compensado com os suprimentos prestados à gil 
(reconhecidos na ipp após fusão) que, por sua vez, 
justificam variação no passivo, na rubrica de acio-
nistas, pela redução da rúbrica Clientes e outras 
Contas a receber, do estado e outros entes pú-
blicos e aumento da Caixa e equivalentes de caixa. 
o saldo de Clientes em 31 de dezembro de 2019 
apresentou uma diminuição de 920 mil euros face 
a 2018 devido ao esforço de cobrança ao longo do 
ano para controlo e diminuição da divida de clien-
tes, tendo também contribuído o alargamento do 
pagamento por Débito Direto nas faturas. De refe-
rir que a rubrica de Clientes inclui a dívida transita-
da do Município de lisboa no valor aproximado de 
2 milhões de euros. no que diz respeito a Caixa e 
equivalentes de caixa verificou-se um incremento 
da posição final de +4,40 milhões de euros face 
a 2018 em resultado do incremento da atividade, 
mas também pelo esforço de recuperação da dívi-
da de clientes em 2019.
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6.5 Indicadores económico-Financeiros
no final de 2019, e de uma forma generalizada, verificou-se 
uma melhoria dos indicadores económico-financeiros da ip 
património, relativamente aos obtidos no ano anterior.

realça-se o acréscimo verificado do ebitDa, em que o resul-
tado operacional foi positivamente influenciado pelo acrésci-
mo dos rendimentos, sendo que este incremento foi superior 
ao aumento dos gastos, nas rubricas referentes à contribui-
ção da empresa para o grupo ip, nos fse e dos ajustamentos 
de inventários e contas a receber.

2017 2018 2019

Vendas, Prest. de serv. e rendas 12 083 16 386 17 519

resultado Líquido 920 2 937 3 141

capital Próprio 6 800 9 417 12 058

eBItda 1 288 3 477 4 358

nº de efetivos Médio 109 110 112

nº de efetivos final de Período 108 113 112

Liquidez Geral 1,12 1,08 1,38

solvabilidade 0,48 0,15 0,59

autonomia financeira 0,32 0,13 0,37

rend. Líquida das Vendas 0,07 0,16 0,15

rend. capitais Próprios 0,14 0,31 0,26

rend. do Investimento 0,04 0,04 0,10

Gastos operacionais/eBItda 194,95 4,39 4,14

Gastos com Pessoal/eBItda 72,81 1,39 1,28

Valores em milhares de euros.
notas:

eBItda = rendimentos operacionais - gastos operacionais + gastos/reversões de depre-
ciação 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
eBItda* ajustado = resultado operacional antes de amortizações e Imparidades de dívidas 
a receber e Provisões
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7.1 objetivos de gestão 
e Plano de atividades e 
orçamento
os objetivos de gestão da ip património, resulta-
ram da orientação que a administração pretendeu 
transmitir à equipa de gestão da empresa no cum-
primento dos objetivos estratégicos do grupo ip.

os principais objetivos da empresa encontram-se 
assim definidos:

• Valorização, rentabilização e requalificação do 
património não afeto à atividade ferroviária e rodo-
viária, potenciando a maximização das receitas não 
core do grupo ip, contribuindo para a sua susten-
tabilidade financeira e ambiental;
• Gestão, manutenção e administração corrente 
das estações e espaços afetos à exploração fer-
roviária, com o objetivo da melhoria contínua do 
serviço ferroviário, otimização de custos operacio-

nais e potenciação das receitas, tendo em vista o 
equilíbrio de custos e receitas de exploração (con-
ciliação da vertente operacional com a comercial);
• Administração das Instalações de Serviço no Gru-
po no que se refere à gestão corrente, bem como à 
intervenção nas instalações procurando a sua oti-
mização, e a melhoria do espaço;
• Melhoria dos serviços de criação e atualização do 
cadastro dos bens sob gestão da ip, permitindo o 
acesso permanente a toda a informação disponível 
relacionada com os bens do património imobiliário;
• Desenvolvimento de processos de Expropriações 
para concretização do projeto peti3+ / ferrovia 
2020.

nestes objetivos estão previstos um conjunto de 
indicadores, denominados por “indicadores secto-
riais”, através dos quais ficaram definidas as metas 
que estabelecem o compromisso perante o acio-
nista, e que representam os indicadores mais re-
levantes e que melhor medem a performance da 
empresa, conforme o quadro seguinte:

7. cUmPrImento das  
orIentaçÕes legaIs

IndIcador UnIdade Meta 2019 VaLor reaL desVIo (%)

receitas core (cash) m€ 21,9 m€ 23,1 m€ 5,3%

dívida Vencida de clientes % -8,5% -46,5% -38,0 p.p

margem de contribuição residual m€ 2,8 m€ 6,7 m€ 138,6%

Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários % 90% 92% 2 p.p

redução do n.º de reclamações (%) % -10% +21% 31 p.p

grau de criação de propostas de intervenção em Ins (%) 
referentes a solicitações % 80% 91% 11 p.p

assegurar a concretização do PetI 3+ % 85% 54% -31 p.p
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principais justificações dos desvios:
• receitas core (cash): o total de receitas com 
ativos imobiliários até no ano de 2019 foi de 23,1 
M€, o que representa um acréscimo de 1,2 M€ 
(+5,3%) face ao orçamentado, onde os recebi-
mentos com os serviços Core ipp são 21,3 M€ 
(+1,9 M€; +9,6%) e os recebimentos com aliena-
ção de ativos ip e ipp atingiram os 1,8 M€ (-0,7 
M€; -28,1%). na comparação com o período ho-
mólogo de 2018, verifica-se um acréscimo de +0,6 
M€ (+2,5%), sendo que os recebimentos Core da 
ipp aumentam +1,6 M€ (+8,3%) e a alienação de 
ativos ip e ipp regista um decréscimo de -1,1 M€ 
(-37,1%);
• Dívida vencida de Clientes: o valor da Dívida 
vencida de Clientes extra-grupo ip a 31/12/2019 
é de 0,87 M€, o que representa um decréscimo 
de 0,75 M€ (-46,5%) relativamente ao valor a 
31/12/2018. foram desenvolvidas atividades para 
controlo e redução da dívida, das quais se desta-
cam: i) Comunicação mensal da p-afn sobre dí-
vida pendente de ações p-sC e p-atg; ii) esforço 
entre a ipp e DfM para apuramento real da Dívi-
da de Clientes; iii) acompanhamento mensal dos 
clientes para o cumprimento dos prazos de paga-
mento; iv) report mensal de acompanhamento e 
controlo de dívida e identificação de propostas de 
melhoria; v) introdução de uma nova modalidade 
de pagamento por Débito Direto; e vi) processo 
de monitorização mensal da faturação. realça-se 
ainda que 35% (0,30 M€) da Dívida vencida está 
suportada em planos de pagamento;
• Margem de Contribuição residual (MCr): teve 
o resultado acumulado no ano 2019 de 6,7 M€, 
verificando-se um desvio global, face ao orçamen-
to, nos rendimentos operacionais considerados 
para a MCr em orçamento de +1,13 M€ (+6,9%), 
com comportamento positivo em espaços (+5,1%; 
0,38 M€), nas subconcessões (+3,5%; +0,16 M€), 
estacionamentos (+7,7%; +0,24 M€); publicidade 
(+3,5%; +0,02 M€); gestão de empreendimentos 
(+2,0%; +0,001 M€) e nos outros (+73,1%; +0,19 
M€). ao nível dos gastos operacionais, considera-
dos para a MCr a variação face à meta é de -2,75 

M€ (-20,7%) o que é justificado maioritariamente 
pelos fse (-34,1%; 2,77 M€) pelos itens: a) tra-
balhos especializados (-1,50 M€); b) energia e 
fluidos (-0,61 M€); c) Conservação e reparação 
(-0,56 M€); d) vigilância e segurança (+0,18 M€); 
e) limpeza, higiene e Conforto (+0,02 M€); f) ren-
das e alugueres (+0,11 M€); g) outros fse (-0,19 
M€); pelos gastos com pessoal (-0,6%; -0,03 M€) 
e nos outros gastos. (-49,6%; -0,05 M€);
• programa de atuação para inventariação de todo 
o ativo imobiliário sob gestão do grupo ip (público 
e autónomo): o desenvolvimento do projeto regis-
tou um resultado de 92% no ano de 2019 não se 
verificando um desvio face à baseline aprovada, 
com base no documento “programa de inventaria-
ção Cadastral do património imobiliário sob gestão 
da infraestruturas de portugal” aprovado pelo Ca 
da ipp. 
no ano de 2019 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

- prestação serviços externa para realizar o 
cadastro do património imobiliário: testes de 
hardware/software; formação Colaboradores 
do prestador serviço e respetivos testes de car-
regamento de dados e Controlo dos trabalhos 
executados e reuniões de trabalho/dúvidas se-
manais;
- processo com vista à implementação da nova 
aplicação de gestão Documental: análise inter-
na do pretendido e articulação com a Dsi; arti-
culação com todas as uo da ipp; levantamento 
de requisitos pela Dsi/ipp; Definição da Meto-
dologia/Critérios de implementação; implemen-
tação da gestão processos na ipp. verificou-se 
um desvio na implementação da gestão pro-
cessos na ipp, a Dsi só remeteu a aplicação 
para testes no dia 18 de setembro, pelo que a 
concretização desta componente passou para o 
último trimestre de 2019;
- arquivo rodoviário: início do tratamento em 
articulação com a prestação serviços externos; 
preparação peças processuais para obras no ar-
mazém em alcântara; verifica-se um desvio no 
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Concurso para obra no armazém de alcântara 
que não foi lançado no ano de 2019; Mudança 
do arquivo do pragal para alcântara não ocor-
reu até ao final de 2019;
- inventário Corrente de Dados Cadastrais: con-
tinuação do trabalho de inventário geral sobre 
todas as infraestruturas.

• propostas de intervenção em ins: o indicador 
atingiu o resultado global de 91%, ou seja, ficou 11 
p.p. acima da meta estabelecida.
para o cálculo do indicador teve-se em conta to-
das as instalações de serviço, medindo-se as pro-
postas aprovadas para intervenção nas ins face às 
solicitações no mesmo período (do Cae da ip ou 
das uo).

resumo:
- 14 solicitações;
- 3 Concretizações em suspenso:

- fases ii a v: reformulação de piso 4 a piso 1” 
do edif. 2 do pragal; 
- fase vi: silo automóvel, Campo Multijogos e 
portarias pragal” do edif. 2 do pragal;

- reformulação dos edifícios 4 e 5 do pragal. 
a sua não conclusão decorre de constrangi-
mentos externos (contratação), já que o que 
depende da equipa ipp foi concluído.

o que perfaz um total de 11 propostas de inter-
venção: 10 concretizados e 1 por concretizar (“re-
novação caixilharia e vidros” do edif. 2 do pragal).

• assegurar a concretização do peti 3+ / ferrovia 
2020 (este indicador é partilhado com a ip:

o indicador integrado do peti 3+ / ferrovia 2020 
atingiu o resultado global de 54%, ou seja, -31 p.p. 
aquém da meta estabelecida.

para este resultado contribuíram fundamental-
mente dois fatores:

- número reduzido de obras e respetivo valor 
face ao previsto – impacto nos parâmetros a e 
b, bem como o grau de execução face ao pla-
neado;
- grau de execução de 59% do orçamento pre-
visto – parâmetro D.

Parâmetro a (Peso 20%):
n.º de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lançado) e 
previstas no plano / n.º de empreitadas previstas lançar no plano: 
resultado de 29% (10 em 34)
• Obras ferroviárias: lançadas 10 em 34 previstas.

Parâmetro c (Peso 20%):
Prazo total planeado das empreitadas desenvolvidas e previstas 
no plano / Prazo total real das empreitadas desenvolvidas e pre-
vistas no plano:
resultado de 91%
• Prazo Planeado: 3.335 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.209 obra); 
• Prazo efetivo: 3.647 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.521 obra).

Parâmetro B (Peso 20%):
Valor  total de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lança-
do) / Valor empreitadas previstas lançar no plano: 
resultado de 31%  
• Valor das empreitadas lançadas: 208 M€; 
• Valor das empreitadas previstas lançar: 662 M€. 

Parâmetro d (peso 40%):
grau de execução (ótica económica) do PIr  (Versão ajustada 
Jan.19): 
resultado de 59%
• Execução: 119,1 M€ (107,9M€ Ferrovia 2020; 11,2M€ 
PetI3+);
• Baseline PIr: 203,6m€ (181,2m€ Ferrovia 2020; 22,4m€ 
PetI3+).
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no que respeita ao plano de atividades e orçamento para 2019, os principais valores 
de referência e os seus resultados foram conforme se segue:

descrIção Pao 2019 reaL 2019
reaL 2019 / Pao 2019

Δ aBsoL. Var. %

rendimentos

    (1) Vendas + Prestações de serviços 16 854 17 385 530 3,1%

    (2) outros rendimentos 2 530 3 044 514 20,3%

total do rendimentos operacionais = (1) + (2) 19 384 20 428 1 044 5,4%

Gastos

    (3) cmVmc - - - 0,0%

    (4) Fse 5 514 5 357 (157) -2,9%

    (5) gastos com Pessoal 5 039 5 031 (7) -0,1%

    (6) depreciações e amortizações e Imparidades 154 174 20 12,8%

    (7) Provisões (24) - 24 -100,0%

    (8) renda de concessão 5 013 5 947 934 18,6%

    (9) outros gastos e Perdas 10 (266) (276) -2751,9%

total de Gastos = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) 15 706 16 244 537 3,4%

resultados

resultado operacional 3 678 4 185 507 13,8%

eBItda 3 832 4 358 527 13,7%

Margem de contribuição residual (Mcr) 2 794 6 667 3 873 138,6%

resultado Líquido 2 811 3 141 330 11,7%

Investimento - 10 10 100%

n.º de colaboradores 113 113 0 0,0%



relatórIo de gestão 2019  | 79

as vendas e prestações de serviços registaram um 
acréscimo de 0,53 M€ euros face  ao orçamento 
de 2019 justificado essencialmente nos segmen-
tos de negócio de espaços e subconcessões de + 
0.27 M€, nos estacionamentos em 0,04 M€ e nas 
outras ps em +0.14 M€ com a ocorrência de no-
vos contratos para os mesmos espaços. os outros 
rendimentos tiveram um incremento de +0,51 M€ 
influenciado essencialmente pela Comparticipação 
de custos comuns que registou um aumento de 
+0,54 M€ face ao previsto em orçamento.

os gastos com fornecimentos e serviços exter-
nos (fse) ficaram -0,16 M€ abaixo do previsto 
(-2,9%) devido essencialmente à não execução 
total ou parcial das ações previstas em orçamento 
e de rendas e alugueres (aplicação da ifrs 16 – 
locações de viaturas automóveis, com os custos a 
serem contabilizados essencialmente como depre-
ciações).

a renda de Concessão ficou acima do previsto em 
+0.93 M€ (+18,6%) em resultado do incremen-
to dos rendimentos operacionais e redução dos 
gastos operacionais face ao previsto no orçamen-
to de 2019.

o incremento dos gastos operacionais em +0,54 
M€ (+3,4%) foi compensado pelo aumento dos 
rendimentos operacionais em +1,04 M€ (+5,4%), 
pelo que o resultado operacional e o resultado 
líquido ficaram, respetivamente, 13,8% e 11,7% 
acima do previsto em orçamento.

a ip património não está no perímetro de Consoli-
dação da administração publica.
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7.2 gestão do risco Financeiro 
no decurso da sua atividade, a lp património está 
exposta a riscos de carácter financeiro, como o ris-
co de crédito e o risco de liquidez.

o risco de crédito está associado ao incumprimen-
to de obrigações contratuais de uma contraparte, 
resultando numa perda financeira para a ip patri-
mónio. a empresa incorre neste risco no decorrer 
da sua atividade operacional e financeira. De forma 
a minimizar o incumprimento nos pagamentos à 
empresa por parte dos seus clientes, a ip patrimó-
nio solicita garantias de crédito, prestadas através 
de caução ou de garantias bancárias. 

seguindo uma política de melhoria de eficácia na 
cobrança, a lp património implementou o sistema 
de débito direto, garantindo assim o recebimento 
atempado de faturas e agilizando o processo de 
controlo e registo dos recebimentos. por outro 
lado, a empresa continua a disponibilizar o paga-
mento de faturas por referência multibanco. Com-
plementarmente, a ip património desenvolve um 
processo de cobrança de dívida ativo que, no limi-
te, poderá envolver a via judicial.

relativamente ao risco de crédito associado à ati-
vidade financeira, a ip património detém uma ex-
posição diminuta ao setor bancário nacional e tem 
a sua liquidez concentrada maioritariamente junto 
da agência de gestão da tesouraria e da Dívida 
pública – igCp, e.p.e. (igCp).

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 empre-
sa. a existência de liquidez é gerida de forma se-
gura com o objetivo de maximizar o retorno obtido 
e minimizar os custos de oportunidade associados.

a gestão monitoriza regularmente a reserva de 
liquidez disponível para fazer face às responsabi-
lidades financeiras previsionais.

a ip património não tem dívida pelo que também 
não tem encargos financeiros.
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7.3 limite de crescimento do endividamento
não aplicável à ip património pela não existência de dívida.

7.4 evolução do Prazo médio de Pagamento (PmP) 
a Fornecedores 
a resolução do Conselho de Ministros (rCM) n.º 34/2008, de 22 fevereiro, aprova 
o programa pagar a tempo e horas, que tem como objetivo reduzir significativa-
mente os prazos de pagamento a fornecedores de bens e serviços (pMp) prati-
cados por entidades públicas. estabelece a rCM, objetivos de prazos, bem como 
a monitorização e publicitação da evolução dos indicadores dos prazos médios de 
pagamentos a fornecedores. a superação do indicador acontece sempre que o 
pMp é menor que 30 dias. 

o Despacho n.º 9870/2009, de 13 de abril, vem adaptar o cálculo do indicador do 
prazo médio de pagamento.

a ip património publicita o seu prazo médio de pagamentos no relatório e Contas 
anual, tendo registado no final de 2019 um pMp de 46 dias. esta melhoria reflete a 
eficiência organizacional registada no processo de Contas a pagar.

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 prazos de pagamento que não 
ultrapassam os 60 dias. 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.

PMP 2019 2018
VarIação 19/18

VaLor %

Prazo (dias) 46 61 -15 -25%



82 | IP PatrImónIo 

7.5 recomendações do acionista aquando da 
aprovação das contas de 2018
as contas da ip património referentes ao exercício de 2018 foram aprovadas em 
assembleia geral realizada no dia 01 de março de 2019, por unanimidade, sem 
qualquer recomendação.

7.6 remunerações
a mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um secretário, elei-
tos por períodos de 3 anos. os membros eleitos para a mesa da assembleia geral 
exercem os respetivos cargos sem remuneração.

1. Mesa assembleia geral
Mandato

carGo noMe VaLor da senha
fIxado (€)

VaLor BrUto
aUferIdo (€)(InícIo - fIM)

2018-2020 Presidente maria toioko morishita ramos 0,00 € 0,00 €

2018-2020 secretário maria rita carvalho Fonseca 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2. Conselho de administração
Mandato

carGo noMe

desIGnação oPrLo (2)

n.º de
Mandatos(InícIo - fIM) forMa (1) data sIM/não entIdade 

de orIGeM
entIdade Pa-
Gadora (o/d)

2019-2020 Presidente carlos alberto João 
Fernandes dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 2

2019-2020 Vogal nuno José Pires das 
neves dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 2

2019-2020 Vogal alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 1

2015-2017 Vogal José carlos de abreu 
couto osório (a) dUe 30/09/2016 n.a. n.a. n.a. 1

(1) indicar resolução (r)/ag/dUe/despacho (d)
(2) opção Pela remuneração do lugar de origem -  prevista no no 8 do artigo 28.º do egP; indicar entidade pagadora (o-origem/d-destino)
(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
nota 1: os administradores eleitos mantêm-se em funções até nova designação, conforme estabelecido no artigo 391.º, n.º 4 do código das sociedades comerciais.
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tendo em conta as regras para determinação de remuneração dos gestores públi-
cos decorrentes do estatuto do gestor público (egp), da resolução do Conselho de 
Ministros n.º 16/2012, de 9 de fevereiro, e da resolução do Conselho de Ministros 
n.º 36/2012, de 15 de março e considerando que:

(i) o senhor presidente, eng.º Carlos alberto joão fernandes e a senhora vogal 
Dr.ª alexandra sofia vieira nogueira barbosa exercerão os respetivos cargos em 
acumulação com os cargos de, respetivamente, vice-presidente e vogal do Con-
selho de administração executivo da infraestruturas de portugal, s.a., nos termos 
do disposto no artigo 20.°, n.º 4, do Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, que 
aprova o egp, na redação que lhe foi dada pelo Decreto-lei n.º 39/2016, de 28 de 
julho, dada a relação de domínio que aquela empresa tem sobre a ip património 
s.a.,
(ii) nos termos do disposto no artigo 31.º do egp, a acumulação de funções acima 
referidas não confere direito a qualquer remuneração adicional, estando os esta-
tutos remuneratórios dos gestores em causa fixados no âmbito das funções de 
gestão exercidas na lnfraestruturas de portugal, s.a., para as quais foram eleitos na 
assembleia geral de 2018-03-29:

não se fixa estatuto remuneratório para o senhor presidente e senhora vogal do 
Conselho de administração da ip património, s.a., respetivamente eng.º Carlos 
alberto joão fernandes e Dr.ª alexandra sofia vieira nogueira barbosa, sendo os 
mesmos remunerados de acordo com o estatuto remuneratório fixado pelo acio-
nista único estado português na assembleia geral da lnfraestruturas de portugal, 
s.a. de 2018-03-29.

acumulação de funções

 

MeMBro do ca
acUMULação de fUnções

entIdade fUnção reGIMe

carlos alberto
João Fernandes

Infraestruturas de Portugal, s.a. Vice-Presidente do
conselho de administração Público

IP telecom, serviços
de telecomunicações, s.a.

Vogal do conselho
de administração Público

José carlos de abreu 
couto osório (a) n.a. n.a. n.a.

nuno José
Pires das neves n.a. n.a. n.a.

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa Infraestruturas de Portugal, s.a. Vogal do conselho de 

administração Público

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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MeMBro do ca
(noMe)

estatUto do Gestor PúBLIco

fIxado cLassIfIcação reMUneração MensaL BrUta (€)

s/n a/B/c VencIMento MensaL desPesas de rePresentação

carlos alberto
João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório (a) sim c 3 662,56 € 1 465,02 €

nuno José
Pires das neves sim c 3 662,56 € 1 465,02 €

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. n.a.

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.

MeMBro do ca
(noMe)

reMUneração anUaL 2019 (€) 

fIxa (1) VarIáVeL (2) VaLor BrUto  
(3)=(1)+(2)

redUções reMU-
neratórIas (4)

VaLor BrUto 
fInaL (5)=(3)-(4)

carlos alberto João 
Fernandes (a) n.a. n.a. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

José carlos de abreu 
couto osório (b) 24 935,93 € 24 935,93 € 3 442,82 € 21 493,11 €

nuno José Pires das 
neves 65 413,26 € 65 413,26 € 1 312,42 € 64 100,84 €

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. 0,00 € 0,00 € 0,00 €

90 349,19 € 4 755,24 € 85 593,95 €

(1) o valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções).    
(4) redução prevista no artigo 12.º da lei n.º 12-a/2010, de 30 de junho.
(a) cargo não remunerado porque exercido em acumulação com o cargo de gestor na IP, s.a. (cf. art.os 20.º, n.º 4 e 31.º dl 71/2007, de 27-3).
(b) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019. 

MeMBro do ca 
(noMe)

BenefícIos socIaIs (€)

sUBsídIo de  refeIção reGIMe de Proteção 
socIaL encarGo 

anUaL 
seGUro

de saúde

encarGo 
anUaL

seGUro
de VIda

oUtros

VaLor/dIa Montante
PaGo ano IdentIfIcar encarGo

anUaL IdentIfIcar VaLor

carlos alberto
João Fernandes (a) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório (b) 6,96 € 417,60 € segurança 

social 5 922,28 € 63,86 € 0,00 € seg acid 
trabalho 2,09 €

nuno José
Pires das neves 6,96 € 1 475,52 € segurança 

social 15 535,64 € 383,16 € 0,00 € seg acid 
trabalho 7,38 €

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1 893,12 € 21 457,92 € 447,02 € 0,00 € 9,47 €

(a) cargo não remunerado porque exercido em acumulação com o cargo de gestor na IP, s.a. (cf. art.os 20.º, n.º 4 e 31.º dl 71/2007, de 27-3).
(b) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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MeMBro do ca 
(noMe)

encarGos coM VIatUras 

VIatUra 
atrIBUída

ceLeBração 
de contrato

VaLor de 
referêncIa
da VIatUra

ModaLIdade (1) ano
InícIo

ano
terMo

VaLor da 
renda 

MensaL

Gasto
anUaL coM 

rendas

Prestações
contratUaIs

reManescentes

carlos alberto João 
Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório (a) n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

nuno José
Pires das neves s s 23 377,00 € Próprio – – – – –

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

(1) aquisição; ald; leasing ou outra.
(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.

MeMBro do ca
(noMe)

Gastos anUaIs assocIados a desLocações eM serVIço (€)

desLocações
eM serVIço

cUsto coM
aLojaMento

ajUdas de
cUsto

oUtras Gasto totaL 
coM VIaGens

(Σ)IdentIfIcar VaLor

carlos alberto
João Fernandes 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

José carlos de abreu 
couto osório (a) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

nuno José Pires das 
neves 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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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 Comer-
ciais, 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 núme-
ro 100, e registada na Comissão de Mercados de valores Mobiliários sob o número 
8968.

foi designada fiscal único suplente a sociedade salgueiro, Castanheira & associa-
dos s.r.o.C., inscrita na oroC sob o nº 151, representada pelo r.o.C. fernando da 
silva salgueiro (n.º774).

Mandato

carGo

IdentIfIcação sroc/roc desIGnação n.º de anos 
de fUnções 
exercIdas 
no GrUPo

n.º de anos
de fUnções
exercIdas
na socIe-

dade
(InIcIo - fIM) noMe

n.º
InscrIção
na oroc

n.º reGIsto
na cMVM

forMa
(1) data

data
do

contrato

2019 -2021 Fiscal Único 
efetivo

Vitor martins & ahmad, s.r.o.c, 
lda 100 20161423 dUe 01/03/2019 n.d. 12 9

2019 -2021 Fiscal Único 
efetivo

sroc representada por Vitor 
manuel do carmo martins 456 20160148 dUe 01/03/2019 n.d. 5 5

2019 -2021 Fiscal Único 
supelnte

salgueiro, castanheira & associa-
do, s.r.o.c. 151 20161461 dUe 01/03/2019 n.d. 0 0

2019 -2021 Fiscal Único 
supelnte

sroc representada por Fernando 
da silva salgueiro 774 20160407 dUe 01/03/2019 n.d. 0 0

nota: deve ser identificada o efetivo (sroc e roc) e suplente (sroc e roc) 
(1) Indicar ag/dUe/despacho (d).

noMe roc

VaLor anUaL do contrato de Prestação 
de serVIços - 2019 (€) VaLor anUaL de serVIços adIcIonaIs - 2019 (€)

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.

4 auditor externo
no ano de 2019 não foram contratados serviços de auditoria externa.
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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, republica-
do 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 pa-
gamento 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 Repúbli-
ca, 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.”

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 2019 foram 
os seguintes:

MeMBro do ca

Gastos coM coMUnIcações (€)

Plafond MensaL 
defInIdo VaLor anUaL oBserVações

carlos alberto
João Fernandes 0,00 € 0,00 €

José carlos de abreu
couto osório (a) 0,00 € 0,00 €

 nuno José
Pires das neves 80,00 € 81,89 €  os valores extra plafond 

suportado pelo próprio 

 alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa 0,00 € 0,00 €

81,89 €

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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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 repre-
sentação. 
4 - É vedado o exercício de qualquer opção por parte dos gestores para aquisição 
de viaturas de serviço que lhes tenham sido afetas.”

MeMBro do cae
PLafond MensaL 

coMBUstíVeL
e PortaGens

Gastos anUaIs assocIados a VIatUras (€)

coMBUstíVeL totaL oBserVações

carlos alberto
João Fernandes n.a. n.a. 0,00 €

José carlos de abreu 
couto osório (a) n.a. n.a. 0,00 €

 nuno José
Pires das neves 366,26 € 1 971,40 € 1 971,40 €

 alexandra sofia Vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. 0,00 €

1 971,40 €

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.

7.8 despesas não documentadas ou confidenciais
o Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro aprova o regime jurídico do sector 
público empresarial. no seu artigo 16º - transparência financeira determina que: 

“1. As empresas públicas regem-se pelo princípio da transparência financeira, de-
vendo a sua contabilidade ser organizada nos termos legais, e de forma que per-
mita identificar claramente todos os fluxos financeiros, operacionais e económicos 
existentes entre elas e as entidades públicas titulares do respetivo capital social ou 
estatutário, nos termos e condições previstas no Decreto-Lei n.º 148/2003, de 11 
de julho, alterado pelos Decretos-Leis N.ºs 120/2005, de 26 de julho, e 69/2007, 
de 26 de março. 

2. É expressamente vedada às empresas públicas a realização de quaisquer despe-
sas não documentadas.”
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Dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 16º do Decreto-lei n.º 133/2013, 
em 2019, a ip património não realizou despesas não documentadas.

7.9 relatório sobre remunerações Pagas a 
mulheres e homens
no ano de 2019 a ip manteve a estratégia de continuidade da aplicação das boas 
práticas no domínio da igualdade no tratamento, respeito mútuo e repúdio por 
qualquer comportamento discriminatório em função de quaisquer tipo de caracte-
rísticas diferenciadas dos seus trabalhadores, entre as quais o sexo.

a igualdade de género e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional 
mantiveram um lugar de destaque nas preocupações da empresa, tendo a ip inicia-
do em 2018  a preparação para a adesão ao pacto para a Conciliação 3 em linha, 
a ter lugar em 2020,  paralelamente ao desenvolvimento dos restantes compro-
missos nesta área, nomeadamente as atividades e responsabilidades assumidas 
com a  ligação à Cite (Comissão para a igualdade no trabalho e no emprego) e a 
participação ativa no igen (fórum de organizações para a igualdade) . 

em dezembro de 2019, o grupo ip contava com 3.628 trabalhadores, 867 dos quais 
mulheres, representando 24% do total.

o desequilíbrio entre a representatividade de homens e mulheres no grupo ip re-
flete os valores mais assimétricos que caracterizam os grupos profissionais relativos 
ao controlo da circulação ferroviária ou à conservação do estado da infraestrutura, 
tendencialmente ligados a atividades operacionais com maior exigência física e 
dispersão geográfica, tradicionalmente mais “masculinizados” e onde se verificam 
elevados níveis de antiguidade e baixas taxas de turnover, resultantes dos condi-
cionalismos colocados ao see no que respeita ao recrutamento externo, remon-
tando os últimos processos com significado neste âmbito a períodos com mais de  
duas décadas.

refira-se ainda que, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014 
(de 7 de março), que consagra a adoção de medidas tendo em vista a promoção 
da igualdade salarial entre homens e mulheres, foi determinado que as empre-
sas do setor empresarial do estado (see) terão que elaborar e divulgar relatórios 
anuais onde se proceda ao diagnóstico das remunerações dos seus trabalhadores, 
de modo a identificar e mitigar situações de desigualdade salarial associadas ao 
género. esse relatório encontra-se divulgado no portal externo da empresa.

7.10 relatório anual Prevenção da corrupção
a Direção assuntos jurídicos e Compliance (Daj) promove a elaboração e divul-
gação 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

 http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/informacao-de-gestao
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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 mitiga-
ção e prevenção de fenómenos conexos com fraude.

o grupo ip tem definida uma política de Comunicação de irregularidades, partindo 
das melhores práticas recomendadas pelo Código de governo das sociedades do 
instituto português de Corporate Governance, com a disponibilização de um canal 
direto, idóneo e com a garantia da confidencialidade de todo o processo, para co-
municar quaisquer situações detetadas, ou sobre as quais exista fundada suspeita 
de que violem ou prejudiquem:

(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 o seguinte 
endereço eletrónico:

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 
considera-se abrangida pelo Código dos Contratos públicos em todos os proce-
dimentos cujo objeto diz respeito direta e principalmente ao setor ferroviário e 
rodoviário.

são adotados procedimentos internos adequados ao cumprimento do disposto na 
lei em matéria de contratação pública, através da:

• Implementação de regras e procedimentos internos que asseguram as exigências 
no âmbito do CCp;
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• Criação de competências departamentais para a execução e monotorização dos 
processos de compras ao abrigo do CCp;
• Utilização de Plataforma Eletrónica de Contratação Pública, em cumprimento do 
determinado pelo CCp Decreto - lei n.º 18/2008 (portaria n.º701-g/2008 de 29 
de junho).

assim, são adotados pela empresa os procedimentos e documentos tipo de contra-
tação comuns à ip, nomeadamente, minutas de contrato e cadernos de encargos.

a política de contratação da empresa assenta na promoção da concorrência para ga-
rantir as melhores condições de mercado, pelo que o procedimento de contratação 
preferencial, é o Concurso público (nacional e internacional) 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. 

para desenvolvimento dos procedimentos contratuais a ip recorre por regra, à con-
tratação eletrónica através da utilização da plataforma eletrónica anogov., garantin-
do-se o rigor e transparência dos procedimentos de contratação. 

a ip detém um Manual de Contratação, que regulamenta toda a atividade de 
contratação da empresa e das empresas participadas, tendo, durante o ano de 
2019, sido revisto em curso a sua atualização adaptada à realidade da atividade da 
ip e à mais recente revisão do Código de Contratação pública, ocorrida em 2018. 
este documento, que regulamenta os procedimentos internos relativos à contra-
tação de empreitadas, de aquisição ou locação de bens móveis e de aquisição de 
serviços, incluindo ainda um conjunto de minutas tipo para documentação neces-
sária aos processos adjudicatórios, ficou concluído no início de 2020.

à semelhança de anos anteriores, também no final do ano de 2019, procedeu-se à 
elaboração do Plano de Contratação para o ano de 2020 do grupo ip, atualizado 
de acordo com as necessidades de cada empresa, permitindo aperfeiçoar o pla-
neamento e desenvolvimento dos processos de contratação a serem promovidos.

Durante o ano de 2019 foi ainda desenvolvida uma nova aplicação de contratação, 
aplicável a todo o grupo ip, tendo por base a atividade da empresa, o novo Código 
de Contratação pública e o Manual de Contratação, tendo entrado em produtivo na 
primeira quinzena de 2020. esta aplicação contempla ainda uma componente de 
avaliação de fornecedores que pretende não só avaliar, mas também identificar os 
parceiros que melhor apoiam a empresa no desenvolvimento eficiente e eficaz da 
sua atividade. 

foram também atualizadas duas instruções técnicas, de grande relevância para os 
processos de Contratação: 
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• A instrução técnica (gr.it.018) relacionada com a informação necessária a incluir 
nos pedidos de Contratação para os Compromissos plurianuais tem como objeti-
vo a clarificação da informação necessária a incluir na fundamentação do pedido 
de contratação que envolva encargos/compromissos plurianuais. o grupo ip está 
sujeito aos mecanismos de gestão orçamental da despesa pública, entre os quais, 
encontra-se a lei n.º 8/2012 – lei dos Compromissos e dos pagamentos em atraso 
(com alterações posteriores) que, entre outros, regula a assunção de compromissos 
plurianuais. a Direção-geral do orçamento (Dgo) definiu novas necessidades de 
informação que devem suportar os pedidos de assunção de encargos plurianuais, 
sujeitos a portaria de extensão de encargos com autorização conjunta do Ministro 
das finanças e do Ministro do planeamento e infraestruturas.
• A instrução técnica (gr.pr.014) relacionada com contratos sujeitos a fiscalização 
do tribunal de Contas - tratamento dos adicionais, que contribui para a clarificação 
do âmbito de aplicação das regras do tribunal de Contas e para o compliance no 
cumprimento das obrigações a que a empresa esta sujeita.

todos os contratos celebrados pela ip património durante o ano de 2019 respeitam 
a lei de organização e processo do tribunal de Contas, tendo os processos de 
montante superior a 350.000€, dentro do enquadramento, sido submetidos a visto 
do tribunal de Contas.

não foram celebrados contratos com valor superior a 5 milhões de euros.

7.12 sistema nacional de compras Públicas
a empresa, no seguimento das orientações do Cae da ip, promove sempre que 
seja economicamente mais vantajoso, os procedimentos de contratação, com re-
curso à espap, ao abrigo de acordos quadro no âmbito do sistema nacional de 
Compras públicas.
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7.13 medidas de redução de gastos operacionais 

Gastos 2019 
exec.

2019     
orç.

2018 
exec.

2017 
exec.

2019 Vs 2018

Δ aBsoL. Var. %

(0) eBItda 4 358 3 832 3 477 1 288 881 25,3%

(1) cMVMc - - - - - 0,0%

(2) fse 5 357 5 514 4 925 3 288 432 8,8%

(3) Gastos com o Pessoal corrigidos dos en-
cargos i);, ii) e iii) 4 683 4 692 4 628 4 468 55 1,2%

   (3.i) Indemnizações pagas por rescisão - - - 45 - 0,0%

   (3.ii)Valorizações remuneratórias nos termos 
da loe 2019 - - - - n.d. 0,0%

   (3.iii) Impacto da aplicação dos artigos 21º da 
lei n,º 42/2016 de 29 de desembro 348 347 228 61 n.d. 52,4%

(4) Gastos operacionais (a) = (1)+(2)+(3) a) 10 040 10 206 9 554 7 711 487 5,1%

(5) Volume de negócios (Vn) b) 17 385 16 854 16 245 11 941 1 140 7,0%

(6) Peso dos Gastos/Vn = (4)/(5) 57,8% 60,6% 60,2% 65% -2,5 p.p.

(i) gastos com deslocações e alojamento (Fse) 12 12 13 7 (0) -1,6%

(ii) gastos com ajudas de custo e alojamentos 
(gastos com Pessoal) 38 47 40 31 (2) -4,5%

(iii) gastos associados à frota automóvel 140 148 173 117 (33) -19,2%

    total = (i)+(ii)+(iii) 190 206 222 155 (31) -14,1%

(7) encargos com contratação de estudos, 
pareceres, projetos e consultoria 21 53 55 19 (34) -61,2%

número total de rh (os+cd+trabalhadores) 
(média) 113 113 115 111 -2 -1,7%

  número de órgãos sociais (os) 1 2 3 2 -2 -66,7%

  número de cargos de direção (cd) 16 15 15 14 1 6,7%

  número de trabalhadores (sem os e sem cd) 96 96 97 95 -1 -1,0%

n.º trabalhadores/cargos de direção 7,1 7,5 7,7 7,9 -1 -7,9%

número de viaturas 15 15 15 15 0 0,0%

Valores em milhares de euros.
a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redução de gastos operacionais (cmcmc + Fse + gastos com pessoal) não são considerados os gastos 
com as indemnizações por rescisão, da aplicação do disposto no artigo 21.º da lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizações remuneratórias nos 
termos do disposto na loe 2018.      
b) o volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração e das indemnizações compensatórias.    
c) os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e 
impostos.      
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ebitDa
o valor do ebitDa no ano 2019 é de 4,36 M€, o que representa um acréscimo 
de 25,3% face ao ano 2018 e 13,7% face ao previsto em orçamento, cumprindo 
as orientações da Dgtf de crescimento do ebitDa face ao ano anterior e face ao 
orçamento.

fse
os fornecimentos e serviços externos (fse) aumentaram 8,8% (+0,43 M€) face 
ao ano 2018 influenciado essencialmente pelo aumento dos gastos com vigilância 
e segurança, limpeza, higiene e Conforto, energia e fluidos e redução do valor da 
rubrica trabalhos especializados, rendas e alugueres, Conservação e reparação 
suportados pela ip património. tal incremento decorre do aumento dos preços das 
prestações de serviços e fornecimento, concorrendo igualmente o acréscimo da 
atividade desenvolvida pela ipp.

em relação ao orçamento salienta-se uma redução justificada sobretudo pela não 
realização (total ou parcial) de ações previstas em orçamento.

gastos com pessoal
em termos de gastos com pessoal houve um acréscimo face ao ano de 2018 de 
1,2%, justificado pelas componentes variáveis das remunerações adicionais e ou-
tros gastos com pessoal, associadas ao aumento da atividade.

evolução do peso dos gastos operacionais no volume de negócios
o peso dos gastos operacionais (gastos com CMvMC, fse e pessoal) no volume 
de negócios de 2019 registou uma melhoria face a 2018 e face ao valor previsto 
em orçamento

gastos com Deslocações e alojamentos, ajudas de Custo e frota automóvel
no que respeita ao conjunto dos encargos com deslocações, alojamentos e ajudas 
de custo, bem como os associados à frota automóvel, de referir que os gastos de 
2019 foram globalmente inferiores aos registados em 2018 e aos previstos no or-
çamento para 2019.

Deslocações e estadas

no ano de 2019 e face ao mesmo período de 2018, verifica-se um ligeiro decrés-
cimo de 1,6% na rubrica, sendo que esta redução está diretamente relacionada 
com a gestão criteriosa das deslocações associadas à atividade operacional da ip 
património essencialmente ao nível de expropriações e Cadastro que obriga a des-
locações aos locais objeto de expropriação e de delimitação, à área Comercial para 
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potenciar o estabelecimento de contatos com clientes e potenciais clientes junto 
dos ativos sob sua gestão.

ajudas de Custo

os gastos com ajudas de custo registam um decréscimo de 4,5% em 2019 face 
a 2018, resultante de uma gestão das atividades comercial, de expropriações, da 
gestão de ativos, do desenvolvimento de projetos e da gestão do património his-
tórico e cultural, a fim de atingir os objetivos propostos e para poder responder às 
solicitações internas e externas ao grupo ip.

frota automóvel

os gastos com frota automóvel em 2019 sofrem uma redução global face ao or-
çamento e face ao período homólogo de 2018 na ordem dos -19,2% devido a uma 
gestão mais eficaz da frota para a atividade operacional da ipp, justificado essen-
cialmente, pela redução da rubrica de rendas aov, Combustíveis, portagens, e 
reparações, cumprindo as orientações da Dgtf.

rUBrIcas 2019 
exec.

2019 
orç.

2018 
exec.

2017 
exec.

2019 Vs 2018

r aBsoL. Var. %

rendas aoV 56 72 68 52 (12) -18,1%

combustiveis 39 41 51 29 (12) -24,3%

Portagens 24 21 28 16 (3) -11,5%

seguros 8 8 5 9 3 60,9%

reparações 12 5 20 11 (8) -39,9%

outros 0 0 1 (0) (1) -53,3%

total Gastos com a frota automóvel 140 148 173 117 (33) -19,2%

n.º Veiculos 15 15 15 15 0 0,0%

Valores em milhares de euros.

relativamente ao número de veículos, está em linha com o orçamento e com o 
período homólogo de 2018.

estudos, pareceres e projetos de Consultoria
verifica-se que a rubrica de estudos, pareceres e projetos de Consultoria apresenta 
um valor no ano 2019 de 0,021 M€, havendo uma redução relativamente ao ano 
de 2018 de -61.2%.
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7.14 contratação de estudos, pareceres, projetos 
e consultoria – indicação do modo como foi dado 
cumprimento ao disposto no n.º 7 do artigo 49.º 
do dleo 2019
a ip património, s.a. não lançou processos sujeitos a esta obrigação.

7.15 Princípio da Unidade de tesouraria do estado
a lei do orçamento do estado para 2019, através do artigo n.º 141, manteve a 
obrigatoriedade do cumprimento do princípio da unidade de tesouraria do estado 
(ute). assim, a ip património contínua obrigada a concentrar, em contas junto do 
igCp, as suas disponibilidades e aplicações financeiras, seja qual for a origem ou 
natureza das mesmas e a efetuar todas as movimentações de fundos por recurso 
aos serviços bancários disponibilizados por essa entidade.

a empresa tem vindo a recorrer aos serviços e funcionalidades bancárias disponibi-
lizados pelo igCp, nomeadamente, a 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 outros.

não obstante, ainda é necessário manter a utilização da banca comercial, que dis-
ponibiliza alguns serviços bancários não assegurados pelo igCp.

em situações excecionais, como previsto no n.º 5 do art.º.115 do Decreto-lei n.º 
84 de 28 de junho de 2019, o igCp pode autorizar a dispensa do cumprimento do 
princípio da ute, pelo prazo máximo de dois anos, dando conhecimento à Dgo.

o igCp, através do ofício n.º sgC - 2018/11247 de 6 de julho, autorizou a dispensa 
do cumprimento da ute, para os anos de 2018 e 2019, no que respeita aos seguin-
tes serviços bancários:

a) custódia de títulos que não sejam de dívida pública;
b) cobranças efetuadas através da vertente credora dos débitos diretos.



relatórIo de gestão 2019  | 97

em 31 de dezembro de 2019, a empresa detinha cerca de 96% das suas disponibilidades 
colocadas no igCp, correspondendo ao montante de 12.641.852 euros.

as disponibilidades depositadas junto da banca comercial distribuíam-se, no final de cada 
trimestre, conforme quadro abaixo:

Banca coMercIaL 1.º trIMestre € 2.º trIMestre € 3.º trIMestre € 4.º trIMestre €

BPI 32 41 18 9 

mBcP 358 148 183 565 

totaL 390 189 200 573 

juros auferidos

Valores em milhares de euros.
* Identificar a Instituição junto da qual se encontram as disponibilidades e/ou aplicações financeiras.
** Identificar os juros auferidos (em termos acumulados, desde 01-01-2016) de todas as aplicações financeiras que se encontram 
junto da Bc.
nota: os valores aqui considerados referem-se aos saldos contabilísticos no final de cada um dos períodos indicados.

7.16 recomendações auditoria tribunal de contas

a ip património não foi objeto de auditorias efetuadas pelo tribunal de Contas.

7.17 Informação disponível no sítio da Internet do see

a ip património não se encontra registada no sistema de recolha de informação econó-
mica e financeira (sirief). Contudo, a informação relevante é prestada através dos do-
cumentos anuais de prestação de contas (disponíveis no portal da empresa e remetidos 
à Dgtf), assim como pelo acionista no âmbito da divulgação das contas consolidadas do 
grupo ip.
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continua

7.18 Quadro resumo do cumprimento das orientações legais

cUMPrIMento das 
orIentações LeGaIs

cUMPrIMento QUantI-
fIcação/

IdentIfIca-
ção

jUstIfIcação/referêncIa ao Ponto do reLatórIo
s/n/n.a.

objetivos de Gestão/Plano de atividades e orçamento

receitas core (cash) s 23,1 m€ Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

dívida vencida de 
clientes s

redução 
da dívida 

vencida de 
clientes  

em -46,5%.

Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

margem de contribuição 
residual s

mcr no
valor de: 
 6,7 m€

Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

Projeto de conhecimento 
da totalidade dos ativos 
imobiliários

s

execução das 
tarefas do 
projeto em 
2019: 92%

Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

redução do n.º de recla-
mações (%) s

grau de 
cumprimen-

to: +21%

Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

grau de criação de 
propostas de intervenção 
em Ins (%) referentes a 
solicitações 

s
grau de con-

cretização: 
91%

Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

assegurar a concretiza-
ção do PetI 3+ n

grau de con-
cretização: 

54%

o indicador de acompanhamento da concretização do PetI3+ apresentou 
um resultado global de 54%, ou seja, -31 p.p. abaixo da meta estabelecida. 
Para este resultado contribuíram fundamentalmente o reduzido n.º de obras lançadas 
e respetivo valor face ao previsto, bem como o grau de execução face ao planeado; 
grau de execução de 59% do orçamento previsto.

Metas a atingir constantes no Pao 2019

Princípios Financeiros de 
referência s

res. líquido: 
3,14 milhões 

de euros; 
eBItda: 4,36 
milhões de 

euros

considerando o resultado líquido e o eBItda como metas financeiras prin-
cipais

Investimento n realizado 
9.941,45€ Investimento não previsto em orçamento

gastos com Pessoal s 5,03 milhões 
de euros em linha com o valor previsto

Grau de execução do orçamento carregado no sIGo/soe

grau de execução do 
orçamento carregado no 
sIgo/soe

n.a. Ver ponto 7. do relatório sobre "objetivos de gestão e Plano de atividades e 
orçamento"

Gestão do risco financeiro

risco Financeiro s Ver ponto 7. do relatório sobre "gestão do risco Financeiro"

Limites de crescimento do endividamento

endividamento n.a. a IP Património não tem dividas.
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continua

cUMPrIMento das 
orIentações LeGaIs

cUMPrIMento QUantI-
fIcação/

IdentIfIca-
ção

jUstIfIcação/referêncIa ao Ponto do reLatórIo
s/n/n.a.

evolução do PMP a fornecedores

PmP fornecedores n

redução de 
15 dias, pas-
sando para 

46 dias

esta melhoria reflete a eficiência organizacional registada no Processo de con-
tas a Pagar

divulgação dos atrasos nos Pagamentos ("arrears")

divulgação dos atrasos 
nos Pagamentos ("ar-
rears")

s

a socie-
dade não 
apresenta 

pagamentos 
em atraso

evolução do Prazo médio de Pagamento (PmP) a Fornecedores

recomendações do acionista na última aprovação de contas

recomendações do 
acionista n.a.

remunerações

não atribuição de pré-
mios de gestão s Ver ponto 7. do relatório sobre "remunerações"

ca - reduções remu-
neratórias vigentes em 
2019 (se aplicável)

s

Valor 2019 
da redução 

remunerató-
ria (5%) 

Ver ponto 7. do relatório sobre "remunerações"

Fiscalização (cF/roc/
FU) - reduções  remu-
neratórias vigentes em 
2019 (se aplicável)

s 4 755,24 € Ver ponto 7. do relatório sobre "remunerações"

auditor externo - 
redução remuneratória 
vigentes em 2019 (se 
aplicável)

n.a. a IP Património no ano de 2019 não contratou serviços de auditoria externa

eGP - artigo 32º e 33º do eGP

não utilização de cartões 
de crédito s a IP Património não utiliza quaisquer cartões de débito ou crédito para paga-

mento de despesas.

não reembolso de des-
pesas de representação 
pessoal

s Ver ponto 7. do relatório sobre a "aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 do 
estatuto do gestor Público"

Valor máximo das 
despesas associadas a 
comunicações

s Ver ponto 7. do relatório sobre a "aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 do 
estatuto do gestor Público"

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

s Ver ponto 7. do relatório sobre a "aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 do 
estatuto do gestor Público"

despesas não documentadas - n.º 2 do artigo 16º do rjsPe e artigo 11º do eGP

Proibição de realização 
de despesas não 
documentadas ou confi-
denciais

s
dando cumprimento ao disposto no n.º 2 do artigo 16º do decreto-lei n.º 
133/2013, em 2019, a IP Património não realizou despesas não documen-
tadas
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cUMPrIMento das 
orIentações LeGaIs

cUMPrIMento QUantI-
fIcação/

IdentIfIca-
ção

jUstIfIcação/referêncIa ao Ponto do reLatórIo
s/n/n.a.

Promoção da igualdade salarial entre mulheres e homens - n.º 2 da rcM n.º 18/2014

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

s Ver ponto 7. do relatório sobre o "relatório sobre remunerações Pagas a mu-
lheres e homens"

Prevenção da corrupção

elaboração e divulgação 
do relatório anual s Ver ponto 7. do relatório sobre o "relatório anual Prevenção da corrupção"

contratação Pública

aplicação das normas de 
contratação pública pela 
empresa

s Ver ponto 7. do relatório sobre o "sistema nacional de compras Públicas"

aplicação das normas de 
contratação pública pelas 
participadas

s Ver ponto 7. do relatório sobre as "normas da contratação Pública"

contratos submetidos a 
visto prévio do tc n.a. a IP Património não teve contratos submetidos ao tc

auditoria do tribunal de contas

recomendação n.a. a IP Património não foi objeto de auditorias efetuadas por parte do tribunal 
de contas

Parque automóvel

número de viaturas s 15 Ver ponto 7. do relatório sobre o "cUmPrImento do Plano de redUção 
de gastos oPeracIonaIs"

Gastos operacionais das empresas Públicas

gastos operacionais s
melhoria do 

Peso dos 
gastos/Vn

Ver ponto 7. do relatório sobre o "cUmPrImento do Plano de redUção 
de gastos oPeracIonaIs"

contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadoria

contratação de estudos, 
pareceres, projetos e 
consultadoria

n.a. a IP Património não lançou processos sujeitos a esta obrigação

Princípio da Unidade de tesouraria (art,º 28º do dL 133/2013)

disponibilidades e 
aplicações centralizadas 
no IgcP

s 96% 96% das suas disponibilidades colocadas no IgcP, correspondendo ao montan-
te de 12.641.852 euros

disponibilidades e apli-
cações centralizadas na 
Banca comercial

s 573 434,74 
€

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.
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8. eVentos sUBseQUentes
nada a registar.

9. PersPetIVas FUtUras
para o ano de 2020 perspetiva-se a manutenção da oportunidade de crescimento 
sustentado do volume de negócios da ip património, pese embora se estime em 
percentagem inferior à dos últimos anos, em resultado dos espaços com maior 
potencial de rentabilização já estarem comercializados e, dos projetos de valori-
zação em curso não estarem ainda em fase que permita a curto prazo a respetiva 
rentabilização.

ainda assim, reafirma-se a convicção de se alcançar um crescimento do volume de 
negócios, suportada nos seguintes fatores:

• negócios já concretizados, mas cujos rendimentos só no ano de 2020 e seguintes 
terão impacto económico e financeiro, face à data de entrada em vigor dos contra-
tos, ou ao término do período de carência de pagamentos concedido contratual-
mente;
• quantidade significativa de processos de contratação em curso no final do ano de 
2019, que se têm vindo a concretizar;
• manutenção da procura do mercado pelos diversos espaços disponíveis, poten-
ciada pela sua diversidade, especificidade e dispersão geográfica;
• identificação de novos produtos, face às potencialidades dos imóveis e do espaço 
em que os mesmos se inserem;
• o atual contexto económico do país, em que os sectores do imobiliário e do turis-
mo, mantêm-se como principais motores desse crescimento.

a perspetiva de concretização de novos contratos conferida pelos fatores supra, 
concorrerá para além do acréscimo do volume de negócios, para o objetivo de 
valorização e requalificação dos espaços através do investimento financeiro de ter-
ceiros nos espaços e minimização de gastos com a limpeza, segurança e outros.

Contudo, para o produto ecopistas, na lógica de canal desativado e edificado ao 
longo da respetiva linha, mantém-se a perspetiva de margem algo significativa de 
crescimento, considerando que continua em curso a (re)negociação contratual de 
parte do canal desativado, com o objetivo de adaptação da plataforma de via em 
pistas pedonais e cicláveis ou um outro tipo de modelo de negócio. 
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perseguindo a estratégia de diversificação do negócio, que contribuirá para o res-
petivo crescimento, a empresa dará continuidade à valorização dos ativos sob sua 
gestão.

assim, ao conjunto de projetos de valorização já em curso, parte dos quais aguar-
dando a aprovação pelas autoridades competentes, juntar-se-ão outros que a em-
presa pretende dinamizar no decurso de 2020. estes projetos têm relevância, não 
só pela quantidade, mas também pela sua própria expressão, para contribuir para o 
crescimento económico da ip património a médio e longo prazo. 

a contenção dos gastos operacionais continuará a ser um objetivo, quer através 
do controlo que se impõe, quer através da procura de soluções alternativas que 
igualmente satisfaçam as necessidades.

prevê-se que continue a pressão sobre a gestão das estações ferroviárias decor-
rente do aumento dos utentes, em resultado da redução do preço dos passes 
sociais. este cenário vai continuar a requerer um esforço diário para a manutenção 
do nível do serviço prestado, com enfoque na limpeza e segurança das estações. 
os processos de contratação destes serviços foram ajustados em função das novas 
necessidades.  

acresce a necessidade de continuar a promover a conservação e manutenção dos 
espaços e edifícios, procurando soluções que permitam à empresa minimizar a 
assunção dos gastos com conservação ou requalificação por transferência destes 
para os Clientes. 

Dar-se-á continuidade ao objetivo de melhorar, adequar e otimizar um conjunto 
alargado de instalações de serviço, objetivo centrado não só no Campus do pragal 
como noutras instalações, com destaque para aveiro e Coimbra. no Campus do 
pragal, a previsão é a da execução em simultâneo de um conjunto de intervenções 
em espaços distintos, o que por si só será um enorme desafio.

na gestão de Complexos empresariais, a empresa centrará os seus esforços na 
adequação do nível de serviço prestado e gastos associados, tendo presente o 
incremento, já ocorrido e ainda previsto, do preço de alguns dos serviços, nomea-
damente do serviço de limpeza. acrescerá nesta área a procura de soluções que 
permitam responder às solicitações dos Clientes nomeadamente de melhoria dos 
espaços, face às condicionantes que decorrem dos prazos de contratação pública.

o ambicioso programa de investimentos do ferrovia 2020 e dos planos de in-
vestimentos e Manutenção rodo ferroviários, nos quais a ip património é parte 
ativa, quer no âmbito dos processos de expropriação que conduz, quer através 
dos pareceres técnicos, programas específicos e acompanhamento da execução de 
intervenções no âmbito da gestão de estações, continuará a impor um rigoroso e 
adequado planeamento da nossa atividade.

a par deste objetivo, mantém-se o programa de inventariação Cadastral de todo o 
ativo imobiliário sob gestão do grupo ip, perspetivando-se quer a continuidade da 
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prestação de serviços externos, quer a necessidade de dotar a área de espaço de 
arquivo próprio junto à sede da empresa.

o reconhecimento já obtido no mercado na componente da gestão do património 
histórico e cultural, traduzir-se-á num aumento das solicitações para a empresa 
promover ou participar em diferentes ações que concorrem para o cumprimento 
dos objetivos definidos nesta área, designadamente preservar, promover e divulgar 
o património, através da sua inventariação e criação de parcerias com entidades 
externas que facilitem o cumprimento deste objetivo. 

elencados os principais desafios para o ano de 2020 que se perspetivam para as 
diferentes atividades da ip património, importa sublinhar outros transversais a toda 
a organização, que contribuirão para uma monitorização mais eficaz e eficiente da 
atividade e uma resposta mais célere e rigorosa:

- implementação da aplicação “real estate”, através da qual se pretende alcançar 
simultaneamente uma visão: i) analítica e financeira integrada com a visão do es-
paço; e ii) integrada da vertente arquitetónica com a respetiva utilização, suportada 
num modelo de apuramento de custos e proveitos por segmento de produto e 
unidade de gestão;
- desenvolvimento do CrM para melhor monitorizar e controlar a relação com os 
clientes;
- reformulação da gestão dos processos da empresa na sequência da implementa-
ção do grupo ip de um novo gestor documental.

não se perspetivando a possibilidade de se proceder ao reforço dos recursos huma-
nos por recrutamento externo, como será necessário que tenha de ocorrer por força 
do incremento de atividade, mas sobretudo pelo número crescente de Colaborado-
res que se aproximam da idade da reforma, perspetiva-se que o ano de 2020, seja 
cada vez mais exigente ao nível da capacidade de resposta ao alargado conjunto de 
desafios supra enunciados.

estas são as perspetivas futuras de evolução do negócio da ip património num 
cenário de continuidade do contexto externo vigente em 2019. 

Como é evidente, o surgimento da epidemia da doença CoviD-19, que obrigou à 
recente promulgação do estado de emergência em portugal, executado através do 
Decreto n.º 2-a/2020 da presidência do Conselho de Ministros, levanta um con-
junto de incertezas muito relevantes, de âmbito social e económico, às quais a ip 
património, como qualquer outra empresa, não é alheia. 

salientam-se neste âmbito, no caso concreto da ip património, os potenciais efeitos 
sobre contratos de arrendamento, subconcessão  e outras formas de exploração de 
imóveis, mas também o impacto na atividade de gestão das estações ferroviárias e 
dos complexos empresariais. 
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10. 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 2019, propondo que seja 
aprovada a aplicação do resultado líquido do exercício de 3.140.763,73 euros (três 
milhões, cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e três euros e setenta e três 
cêntimos) para:

dividendos aos acionistas: 1.000.000,00 euros (um milhão de euros);

resultados acumulados: 2.140.763,73 euros (dois milhões cento e quarenta mil, 
setecentos e sessenta e três euros, e setenta e três cêntimos).

lisboa, 20 de março de 2020

O Conselho de Administração

Presidente 
Carlos alberto joão fernandes

 

Vogal 
nuno josé pires das neves

 

Vogal 
alexandra sofia vieira nogueira barbosa
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IP Património, S.A.
avenida de ceuta
estação de alcântara-terra
1300-254 lisboa - Portugal

tel.:  + (351) 212 879 656
email: geral@ippatrimonio.pt
capiral social 5 500 000,00 €
nIF 502 613 092
www.ippatrimonio.pt
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Parte II – Demonstrações FInanceIras e notas 

DeMonstrações finanCeiras e notas
DeMonstrações finanCeiras
notas às DeMonstrações finanCeiras inDiviDuais
1. inforMação soCietária 
2. prinCipais polítiCas ContabilístiCas 

2.1 bases De preparação 
2.2 suMário Das prinCipais polítiCas ContabilístiCas

2.2.1 ClassifiCação Corrente / não Corrente 
2.2.2 justo valor
2.2.3 ativos intangíveis 
2.2.4 ativos fixos tangíveis
2.2.5 proprieDaDes De investiMento  
2.2.6 iMposto sobre o renDiMento
2.2.7 ativos e passivos finanCeiros 
2.2.8 inventários  
2.2.9 ativos não Correntes DetiDos para venDa 
2.2.10 réDito 
2.2.11 iMpariDaDes  
2.2.12 partes relaCionaDas 
2.2.13 eventos subsequentes 

2.3 alterações De polítiCas ContabilístiCas 
2.4 prinCipais julgaMentos e estiMativas utilizaDas na preparação 
Das DeMonstrações finanCeiras 

3. ativos intangíveis 
4. ativos fixos tangíveis 
5. proprieDaDes De investiMento  
6. ativos e passivos por iMpostos DiferiDos  
7. inventários
8. aCionistas 
9. estaDo e outros entes públiCos
10. ativos finanCeiros e passivos finanCeiros 

10.1 Categorias De aCorDo CoM a ifrs 9
10.2 ativos finanCeiros

10.2.1 investiMentos finanCeiros

ÍndIce 



10.2.2 Clientes
10.2.3 outras Contas a reCeber
10.2.4 Caixa e equivalentes De Caixa

10.3 passivos finanCeiros
10.3.1 aCionistas
10.3.2 forneCeDores
10.3.3 outras Contas a pagar

10.4 polítiCas De gestão De risCo finanCeiro
10.4.1 risCo De CréDito
10.4.2 risCo De liquiDez

11. ativos não Correntes DetiDos para venDa
12. Capital e reservas
13. venDas e serviços prestaDos 
14. variação Da proDução
15. forneCiMentos e serviços externos
16. gastos CoM pessoal
17. iMpariDaDes (perDas) / reversões 
18. outros renDiMentos e ganhos
19. outros gastos e perDas 
20. renDiMentos / (gastos) eM investiMentos finanCeiros
21. perDas e ganhos finanCeiros
22. iMposto sobre o renDiMento 
23. entiDaDes relaCionaDas

23.1 resuMo Das partes relaCionaDas
23.2 salDos e transações CoM a eMpresa-Mãe
23.3 salDos e transações CoM outras entiDaDes relaCionaDas
23.4 reMunerações Dos MeMbros De órgãos soCiais

24. norMas ContabilístiCas e interpretações reCenteMente eMitiDas
25. ContingênCias 
26. eventos subsequentes
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demonstraçÕes FInanceIras e notas

(Valores em euros - €)
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demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de 
dezembro de 2019 e a 31 de dezembro de 2018

atIVo notas 31-12-2019 31-12-2018

não corrente

Investimentos financeiros 10.2.1 23 566 23 566

ativos intangíveis 3 44 675 44 675

ativos fixos tangíveis 4 231 797 225 392

Propriedades de investimento 5 3 105 909 3 331 945

ativos por impostos diferidos 6 937 507 1 164 213

4 343 454 4 789 791

corrente

Inventários 7 4 093 011 4 045 221

clientes 10.2.2 4 666 970 5 251 444

estado e outros entes públicos 9 - 717 009

acionistas 8 1 525 361 1 889 540

outras contas a receber 10.2.3 4 600 064 3 926 177

caixa e equivalentes de caixa 10.2.4 13 217 414 8 822 340

ativos não correntes detidos para venda 11 - 40 535 005

28 102 819 65 186 736

total do ativo 32 446 273 69 976 527

Valores em euros. 

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras 
Individuais
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demonstraçÕes FInanceIras



caPItaL PróPrIo e PassIVo notas 31-12-2019 31-12-2018

caPItaL e reserVas atrIBUíVeIs aos detentores de caPItaL

capital realizado 12 5 500 000 5 500 000

reservas 12 1 100 000 1 100 000

Prestações acessórias 10 805 000 10 805 000

outras variações nos capitais próprios -10 787 950 -10 787 950

resultados acumulados  12 2 300 031 -136 530

8 917 081 6 480 520

resultado líquido do período 3 140 764 2 936 561

total do capital próprio 12 057 844 9 417 081

PassIVo

não correntes

outras contas a pagar 10.3.3 38 570 - 

Passivos por impostos diferidos 6 10 744 - 

49 314 0

corrente

Fornecedores 10.3.2 2 264 097 3 171 842

estado e outros entes públicos 9 9 816 119 299 981

outras contas a pagar 10.3.3 3 668 612 2 769 243

acionistas 10.3.1 4 590 286 54 318 381

 20 339 114 60 559 447

total do Passivo 20 388 429 60 559 447

total do capital próprio e passivo 32 446 273 69 976 527

Valores em euros

demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de 
dezembro de 2019 e a 31 de dezembro de 2018 (continuação)

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras 
Individuais
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demonstraçÕes FInanceIras
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demonstração Individual dos resultados de 1 de janeiro de 2019 
a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 31 de 
dezembro de 2018

rUBrIcas notas 2019 2018

Vendas e serviços prestados 13 17 384 744 16 244 750

Variação da produção 14 -101 111 - 

Fornecimentos e serviços externos 15 -5 357 143 -4 925 425

gastos com pessoal 16 -5 031 208 -4 856 636

Imparidades (perdas) / reversões 17 430 452 -13 097

outros rendimentos e ganhos 18 3 144 718 2 412 134

outros gastos e perdas 19 -6 112 202 -5 384 382

rendimentos / (gastos) em investimentos financeiros 20 31 400 - 

resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos 4 389 652 3 477 343

(gastos) / reversões de depreciação e de amortização -173 616 -136 914

resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) 4 216 036 3 340 429

Juros e gastos similares suportados 21 -5 807 - 

resultados antes de impostos 4 210 228 3 340 429

Imposto sobre o rendimento do período 22 -1 069 465 -403 868

resultado líquido do exercício 3 140 764 2 936 561

Valores em euros.

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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demonstração Individual do rendimento Integral de 1 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018  
a 31 de dezembro de 2018

deMonstração do rendIMento InteGraL nota 2019 2018

resultado líquido do exercício 3 140 764 2 936 561

outro rendimento integral do exercício

Itens não reclassificáveis para resultados

reexpressão IFrs 9 - clientes (líquido do efeito fiscal) - -324 009

0 -324 009

rendimento Integral do exercício 3 140 764 2 612 552

Valores em euros.

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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demonstração Individual da alteração dos capitais Próprios de 1 
de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 
2018 a 31 de dezembro de 2018

caPItaL reserVas Prestações 
acessórIas

oUtras
VarIações

nos caPItaIs
PróPrIos

resULtados 
acUMULados

resULtados
reconhecIdos

na deMonstração
dos resULtados

totaL

31 de dezembro de 2017 5 500 000 367 384 0 12 593 0 920 095 6 800 072

saldo em 1 de janeiro de 2018 5 500 000 367 384 0 12 593 0 920 095 6 800 072

reexpressão IFrs9 -324 009 -324 009

saldo em 1 de janeiro de 2018 (reexpresso) 5 500 000 367 384 0 12 593 -324 009 920 095 6 476 063

aplicação de resultados - 732 616 - - 187 479 -920 095 -

Prestações acessórias - - 10 805 000 - - - 10 805 000

outras variações - - - -10 804 993 - - -10 804 993

doações - - -   4 450  - - 4 450

resultado integral do exercício - - - - - 2 936 561 2 936 561

31 de dezembro de 2018 5 500 000 1 100 000 10 805 000 -10 787 950 -136 530 2 936 561 9 417 081

aplicação de resultados - - - - 2 936 561 -2 936 561 -

distribuição de resultados - - - - -500 000 - -500 000

resultado integral do exercício - - - - - 3 140 764 3 140 764

31 de dezembro de 2019 5 500 000 1 100 000 10 805 000 -10 787 950 2 300 031 3 140 764 12 057 844

Valores em euros.

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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demonstração Individual dos Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 
2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 31 
de dezembro de 2018 

 notas 2019 2018

atividades operacionais

recebimentos de clientes 23 188 525 20 875 984

Pagamentos a fornecedores -14 106 413 -16 442 431

Pagamentos ao pessoal -4 987 094 -4 898 394

fluxo gerado pelas operações 4 095 019 -464 840

(Pagamento) /recebimento de Irc 1 968 456 2 053 764

outros recebimentos/ (pagamentos) relativos à atividade operacional -1 298 218 -3 037 868

fluxo das atividades operacionais (1) 4 765 256 -1 448 944

atividades de Investimento

recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 20 31 400 -

outros ativos - 8 208 095

31 400 8 208 095

Pagamentos respeitantes a:

outros ativos - -44 575

0 -44 575

fluxo das atividades de investimento (2) 31 400 8 163 520

atividades de financiamento

recebimentos provenientes de:

dotação de capital – –

0 0

Pagamentos respeitantes a:

locações financeiras -36 473 -

dividendos -359 302 -

Juros e gastos similares -5 807 -52

-401 583 -52

fluxo das atividades de financiamento (3) -401 583 -52

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) 4 395 073 6 714 524

caixa e seus equivalentes no fim do período 10.2.4 13 217 413 8 822 340

caixa e seus equivalentes no início do período 10.2.4 8 822 340 2 107 816

Variação de caixa e seus equivalentes 4 395 073 6 714 524

Valores em euros.

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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lisboa, 20 de março de 2020

Diretora Financeira
Maria do Carmo Duarte ferreira

Contabilista Certificada
ana inês borda D´água rocha

o conselho de administração
Presidente: Carlos alberto joão fernandes

 

Vogal: nuno josé pires das neves

 

Vogal: alexandra sofia vieira nogueira barbosa
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notas Às demonstraçÕes  
FInanceIras IndIVIdUaIs

1. InFormação 
socIetÁrIa
a ip património - administração e gestão imobi-
liária, 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 infraes-
truturas 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 re-
pública, nº 254 de 5 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 deno-
minação de invesfer – promoção e Comercia-
lização de terrenos e edifícios, s.a. para refer 
patriMónio – administração e gestão imobiliá-
ria, s.a. (refer património), assim como o objeto 
da sociedade, que atualmente abrange a gestão 
e exploração de patrimónios e empreendimentos 
imobiliários, próprios ou alheios, aquisição e alie-
nação 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.

em 27 de junho de 2018, com efeitos fiscais e 

contabilísticos reportados a 1 de janeiro de 2018, 
ocorreu a fusão por incorporação da gil - gare 
intermodal de lisboa, s.a. (gil) na ip património, 
tendo como consequência imediata, a integração 
numa única empresa do negócio da exploração de 
espaços associados à infraestrutura rodoferroviária.

foi atribuída à refer património, atual ip patri-
mónio, em 2011, a concessão da exploração de 
bens do domínio público ferroviário, assim como a 
atividade de serviços de expropriação e cadastro 
para desenvolvimento da atividade ferroviária ten-
do sido celebrado para o efeito contrato de con-
cessão de exploração de bens do domínio público 
ferroviário e de gestão dos bens do domínio pri-
vado. estabelece a Cláusula 48 do 3.° aditamen-
to ao Contrato de Concessão que a ip património 
pagará uma anuidade à ip correspondente a uma 
percentagem sobre o montante das contrapartidas 
efetivamente faturadas no âmbito dos contratos 
de concessão, subconcessão e licenças precárias 
de utilização privativa, deduzido dos respetivos 
custos de operação, fornecimentos e serviços de 
terceiros operacionais.

2. PrIncIPaIs 
PolÍtIcas 
contaBIlÍstIcas

2.1 Bases de preparação
as demonstrações financeiras agora apresentadas 
refletem a posição financeira, os resultados das 
operações e os fluxos de caixa da ip património, 
para os períodos findos em 31 de dezembro de 
2019 e 2018, constituindo as demonstrações fi-
nanceiras da empresa.
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estas demonstrações financeiras foram aprovadas 
pelo Conselho de administração em reunião rea-
lizada em 20 de março de 2020. é da opinião do 
Conselho de administração que as mesmas refle-
tem de forma verdadeira e apropriada as opera-
ções da empresa, bem como a sua posição finan-
ceira, resultados e fluxos de caixa.

as demonstrações financeiras da ip património 
foram preparadas no pressuposto da continuida-
de das operações de acordo com as normas in-
ternacionais de relato financeiro (ifrs) conforme 
adotadas pela união europeia (ue), emitidas e em 
vigor à data de 31 de dezembro de 2019.

as ifrs incluem as normas contabilísticas emiti-
das pelo International Accounting Standards Board 
(“iasb”) e as interpretações emitidas pelo Inter-
nacional Financial Reporting Interpretation Com-
mittee (“ifriC”), e pelos respetivos órgãos que os 
antecederam.

as demonstrações financeiras apresentadas foram 
preparadas de acordo com o princípio do custo his-
tórico.

todos os valores estão expressos em euros, salvo 
indicação em contrário. é utilizada adicionalmente 
a sigla m€ para milhares de euros e M€ para mi-
lhões de euros, quando necessário.

a preparação de demonstrações financeiras de 
acordo com as ifrs requer que a empresa formule 
julgamentos, estimativas e pressupostos que afe-
tam a aplicação das políticas contabilísticas e os 
montantes de rendimentos, gastos, ativos e passi-
vos. as estimativas e pressupostos associados são 
baseados na experiência histórica e noutros fato-
res considerados aplicáveis e formam a base para 
os julgamentos sobre os valores dos ativos e pas-
sivos cuja valorização não seria possível de obter 
através de outras fontes. as questões que reque-
rem um maior grau de julgamento ou complexida-

de, ou para as quais os pressupostos e estimativas 
são considerados significativos, são apresentados 
na nota 2.4. (principais estimativas utilizadas nas 
demonstrações financeiras).

2.2 sumário das principais 
políticas contabilísticas

2.2.1 classificação corrente / não 
corrente

a ip património classifica os ativos e passivos em 
correntes e não correntes separadamente e por 
ordem de liquidez na Demonstração da posição fi-
nanceira, de acordo com o previsto nas ifrs.

um ativo é classificado como corrente quando:

• A empresa espera realizar esse ativo, vendê-lo 
ou consumi-lo, no decurso normal do seu ciclo 
operacional;
• O ativo é detido essencialmente com a finalidade 
de negociação;
• É esperada a realização do ativo até doze meses 
após o período de relato; ou
• O ativo é caixa ou um equivalente de caixa, a 
menos que lhe seja limitada a troca ou uso para 
liquidar um passivo durante pelo menos doze me-
ses após o período de relato.

os restantes ativos são classificados como não 
correntes.

um passivo é classificado pela empresa como cor-
rente quando:

• É esperada a liquidação do passivo no decurso 
normal do seu ciclo operacional;
• O passivo é detido essencialmente com a finali-
dade de negociação;
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• A liquidação do passivo está prevista para um pe-
ríodo até doze meses após o período de relato; ou
• Não existir um direito incondicional de diferir a 
liquidação do passivo durante pelo menos doze 
meses após o período de relato.

todos os restantes passivos são classificados como 
não correntes.

2.2.2 Justo valor

a ip património não apresenta ativos nem passivos 
valorizados ao justo valor, no entanto o mesmo é 
utilizado nas circunstâncias que seguem:

• Propriedades de investimento, para efeitos de di-
vulgação podendo as variáveis associadas ao cál-
culo das mesmas serem verificadas nas notas 2.4 
e 5;
• Inventários, no âmbito do cálculo do valor reali-
zável líquido dos inventários, podendo as variáveis 
associadas ao cálculo das mesmas serem verifica-
das nas notas 2.4 e 7;

o justo valor respeita ao preço a receber pela ven-
da de um ativo ou a pagar pela transferência de 
um passivo numa transação ordenada entre parti-
cipantes no mercado à data de mensuração.

a mensuração / utilização do justo valor é baseada 
na presunção de que a transação de venda do ati-
vo ou transferência do passivo ocorre:

a) no mercado principal desse ativo ou passivo; ou

b) não existindo mercado principal, no mercado 
mais vantajoso para este ativo ou passivo.

a mensuração pelo justo valor de um ativo não-
financeiro toma em conta a capacidade de um par-
ticipante no mercado para gerar benefícios econó-
micos utilizando o ativo da maior e melhor maneira 
ou vendendo-o a outro participante no mercado 
que o irá utilizar da maior e melhor maneira.

a empresa utiliza técnicas de avaliação apropriadas 
às circunstâncias e para as quais existam dados su-
ficientes para mensurar o justo valor, maximizando 
a utilização de dados relevantes observáveis e mi-
nimizando a utilização de dados não observáveis.

todos os ativos e passivo mensurados ou divulga-
dos ao justo valor são enquadrados em uma das 
categorias que seguem:

• Nível 1 - preços cotados (não ajustados) dos ati-
vos ou passivos em mercados ativos a que a enti-
dade tem acesso à data da mensuração;
• Nível 2 - inclui dados distintos dos preços cotados 
incluídos no nível 1 direta ou indiretamente obser-
váveis para o ativo ou passivo.
• Nível 3 - dados não observáveis relativamente ao 
ativo ou passivo.

2.2.3 ativos intangíveis

os ativos intangíveis resultam de transações de 
aquisição separadas e o seu custo reflete:

- o preço de compra, incluindo custos com direitos 
intelectuais e os impostos sobre as compras não 
reembolsáveis, após dedução dos descontos co-
merciais e abatimentos;

- qualquer custo diretamente atribuível à prepara-
ção do ativo, para o seu uso pretendido.

a ip património valoriza os seus ativos intangí-
veis, após o reconhecimento inicial, pelo Modelo 
do Custo, conforme definido pela ias 38 – ativos 
intangíveis e amortiza-os numa base sistemática 
a partir da data em que se encontram disponíveis 
para uso, durante a vida útil estimada, em geral, 
correspondente a um período de 3 anos.

não existem ativos intangíveis com vida útil inde-
finida.

a ip património procede a testes de imparidade 
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sempre que eventos ou circunstâncias indiciam 
que o valor contabilístico excede o valor recupe-
rável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida 
em resultados.

2.2.4 ativos fixos tangíveis

os ativos fixos tangíveis da ip património são re-
gistados ao custo de aquisição líquido das respeti-
vas depreciações e de perdas de imparidade acu-
muladas.

o custo de aquisição inclui o preço de compra do 
ativo, as despesas diretamente imputáveis à sua 
aquisição e os encargos suportados com a prepa-
ração do ativo para que este se encontre na sua 
condição de utilização.

os juros de empréstimos diretamente atribuíveis à 
aquisição ou construção de ativos são capitaliza-
dos como parte do custo desses ativos. um ativo 
elegível para capitalização é um ativo que necessi-
ta de um período de tempo substancial para estar 
disponível para uso.

os custos são reconhecidos como ativos tangíveis 
apenas se for provável que deles resultarão bene-
fícios económicos futuros para a ip património e 
quando o custo puder ser fiavelmente mensurado.

a ip património procede a testes de imparidade 
sempre que eventos ou circunstâncias indiciam 
que o valor contabilístico excede o valor recupe-
rável, sendo a diferença, caso exista, reconhecida 
em resultados.

o valor recuperável é determinado como o mais 
elevado entre o seu justo valor menos custos com 
a venda e o seu valor de uso, sendo este calculado 
com base no valor atual dos fluxos de caixa futu-
ros estimados que se esperam vir a obter do uso 
continuado do ativo e da sua alienação no fim da 
sua vida útil.

os encargos com reparações e manutenção de na-
tureza corrente são reconhecidos em resultados.

as beneficiações que aumentem o período de vida 
útil estimado, ou das quais se espera um aumento 
material nos benefícios futuros decorrentes da sua 
efetivação, são capitalizadas.

as depreciações são calculadas numa base anual, 
utilizando o método das quotas constantes, de 
modo a que o valor dos bens seja depreciado até 
ao final da respetiva vida útil estimada, sendo apli-
cadas as seguintes taxas:

%

terrenos não depreciados

edifícios e outras construções 2,00

equipamento de transporte 25,00

equipamento administrativo 12,50

direito de uso 25,00

outros ativos fixos 12,50
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a depreciação inicia-se no momento em que esse 
ativo se qualifique para o seu uso pretendido. as 
vidas úteis dos ativos são revistas à data do repor-
te, se as expectativas relativamente aos benefícios 
económicos esperados bem como ao uso técnico 
planeado dos ativos diferirem das estimativas an-
teriores. alterações nas depreciações do período 
são contabilizadas de forma prospetiva.

os ganhos ou perdas na alienação dos ativos são 
determinados pela diferença entre o valor de rea-
lização e o valor contabilístico líquido de deprecia-
ções do ativo, sendo reconhecidos em resultados 
do período.

no âmbito da ifrs 16, a ip património inventariou 
os contratos de locação existentes e reconheceu 
na demonstração da posição financeira, com refe-
rência a 1 de janeiro de 2019, um ativo por direito 
de uso e um passivo correspondentes à obrigação 
de efetuar os pagamentos da locação.

a ip património não reconhece como direito de 
uso ou responsabilidade de locação os contratos 
de locação de duração inferior a 12 meses, optan-
do, conforme previsto na ifrs 16, por reconhecer 
um gasto de locação, numa base linear como ren-
das na rubrica de fornecimentos e serviços exter-
nos (nota 15), até ao términus dos contratos.

as locações da ip património dizem respeito a con-
tratos de aluguer de viaturas.

o direito de uso do ativo é inicialmente mensurado 
ao custo, que compreende o valor inicial da respon-
sabilidade de locação ajustada por quaisquer paga-
mentos de locação feitos na ou antes da data de 
início, além de quaisquer custos diretos iniciais in-
corridos, deduzido de qualquer incentivo concedido.

a responsabilidade da locação é inicialmente reco-
nhecida pelo valor presente das rendas ainda não 
pagas à data do contrato de locação, descontando 
os juros à taxa de juro implícita na locação.

a depreciação do ativo sob direito de uso é calcu-
lada utilizando o método das quotas constantes, 
durante o prazo de locação.

a ip património optou por apresentar na demons-
tração da posição financeira o direito de uso de-
vidamente segregado na rubrica de ativos fixos 
tangíveis (nota 4), e as responsabilidades por lo-
cações na rubrica de outras Contas a pagar (nota 
10.3.3).

2.2.5 Propriedades de investimento

a ip património diferencia as propriedades detidas 
para obtenção de rendas ou valorização de capi-
tal que geram fluxos de caixa independentes dos 
outros ativos da empresa (propriedades de inves-
timento tratadas em conformidade com a ias 40 
– propriedades de investimento) daquelas cujos 
fluxos de caixa gerados são associados à produção 
ou à sua utilização para fins administrativos cujos 
fluxos de caixa gerados não são independentes 
de outros ativos (tratadas em conformidade com a 
ias 16 – ativos fixo tangíveis).

as propriedades de investimentos são mensura-
das inicialmente pelo seu custo, que compreen-
dem o seu preço de compra e qualquer dispêndio 
diretamente atribuível.

após o seu reconhecimento inicial, as mesmas são 
mensuradas pelo seu custo menos qualquer de-
preciação acumulada (cf. ativos tangíveis, ativos 
intangíveis e propriedades de investimento - vidas 
úteis – nota 2.4) e quaisquer perdas por impari-
dades acumuladas (cf. imparidades de ativos não 
monetários - nota 2.4), de acordo com o modelo 
do custo.

as depreciações são calculadas pelo método das 
quotas constantes no regime de duodécimos, sen-
do que as propriedades de investimento são de-
preciadas num período de 50 anos.
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as transferências para, ou de, propriedades de 
investimento devem ser feitas, quando, e apenas 
quando, houver uma alteração uso, evidenciada 
pelo seguinte:

• Começo de ocupação pelo proprietário, no caso 
de uma transferência de propriedade de investi-
mento para propriedade ocupada pelo proprietário;
• Começo de desenvolvimento com vista à ven-
da, no caso de uma transferência de propriedade 
de investimento para inventários (sendo aplicável 
apenas quando existe uma alteração de uso);
• Fim de ocupação pelo proprietário, no caso de 
uma transferência de propriedade ocupada pelo 
proprietário para propriedade de investimento; ou
• Entrada em vigor de uma locação operacional 
para outra parte, no caso de inventários para pro-
priedades de investimento.

as propriedades de investimento são desreconhe-
cidas no momento da sua alienação ou quando re-
tiradas de uso e nenhuns benefícios económicos 
futuros forem esperados da sua alienação, sendo 
que eventuais ganhos ou perdas geradas serão re-
conhecidos em resultados nas rubricas de outros 
rendimentos e ganhos ou outros gastos e perdas.

as rendas recebidas das propriedades de investi-
mento são reconhecidas em resultados na rubrica 
de outros rendimentos.

2.2.6 Imposto sobre o rendimento

o imposto sobre o rendimento do período com-
preende os impostos correntes e diferidos. o 
imposto sobre o rendimento é registado na de-
monstração dos resultados, exceto se o mesmo for 
relacionado com itens que sejam reconhecidos di-
retamente nos capitais próprios. o valor do impos-
to corrente a pagar, é determinado com base no 
resultado antes de impostos, ajustado de acordo 
com as regras fiscais em vigor.

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, utilizando as taxas de 
tributação esperadas em vigor à data da reversão 
das diferenças temporárias.

os passivos por impostos diferidos são reconheci-
dos para todas as diferenças temporárias tributá-
veis, exceto:

i. quando resultam do reconhecimento inicial de 
um ativo não proveniente de uma concentração 
empresarial em que os lucros contabilísticos e fis-
cais de uma entidade não são afetados; ou

ii. no que respeita a diferenças tributárias associadas 
a investimentos em subsidiárias, associadas, interes-
ses em empreendimentos conjuntos ou operadores 
conjuntos, em que a empresa-mãe, o investidor, o 
empreendedor ou o operador conjunto conseguem 
controlar o momento de reversão da diferença tem-
porária e não seja provável a sua reversão.

relativamente aos ativos por impostos diferidos 
apenas são reconhecidos relativamente:

i. às diferenças temporárias dedutíveis para as 
quais se espera que venham a ser revertíveis fu-
turamente, ou
ii. quando existam impostos diferidos passivos cuja 
reversão se estima que ocorra no mesmo momen-
to dos impostos diferidos ativos.

periodicamente é efetuada uma reapreciação das 
diferenças temporárias subjacentes aos ativos e 
passivos no sentido de os reconhecer ou ajustar 
em função da sua expectativa de recuperação fu-
tura, tendo em conta a legislação fiscal em vigor, 
levando-se em consideração eventuais incertezas 
de tratamento fiscal.

os potenciais benefícios fiscais provenientes de 
concentrações empresariais que não satisfaçam os 
critérios de reconhecimento inicial podem vir a ser 
reconhecidos como segue:
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i. quando resultarem de novas informações sobre 
factos e circunstâncias que existiam à data de aqui-
sição, o seu reconhecimento deve ser efetuado por 
contrapartida de goodwill, exceto se não existir o 
mesmo, sendo nesse caso o imposto reconhecido 
na demonstração dos resultados; e
ii. quando resultarem de mensurações subsequen-
tes, provenientes de outros factos, os mesmos se-
rão reconhecidos na demonstração dos resultados.

os impostos diferidos ativos e passivos apenas são 
compensados entre eles se:

i. existir um direito de cumprimento obrigatório de 
compensar ativos por imposto correntes com pas-
sivos por impostos correntes; e
ii. os ativos por impostos diferidos e os passivos 
por impostos diferidos se relacionarem com im-
postos sobre o rendimento lançados pela mesma 
autoridade fiscal sobre a mesma entidade tributá-
vel, ou for expectável que os ativos e passivos que 
originam as diferenças temporárias serão realiza-
dos numa base líquida.

em março de 2014, o grupo ip, do qual a ip patri-
mónio é parte, aderiu ao regime especial de tribu-
tação de grupos de sociedades (retgs).

as empresas incluídas no grupo fiscal ip apuram 
e registam o imposto sobre o rendimento indivi-
dualmente. as responsabilidades apuradas são, no 
entanto, reconhecidas como devidas à ip, a quem 
competirá o apuramento global e a autoliquidação 
do imposto.

o eventual benefício decorrente da aplicação do 
retgs é recebido pela ip e diminuído ao imposto 
futuro em que as participadas venham a incorrer.

2.2.7 ativos e passivos financeiros

os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na 
demonstração da posição financeira quando a em-
presa se torna parte na respetiva relação contratual.

os ativos financeiros são reconhecidos inicialmen-
te por uma das seguintes categorias:

i) Custo amortizado – Caso o ativo financeiro seja 
detido no âmbito de um modelo de negócio cujo 
objetivo consiste em deter o ativo financeiro a fim 
de recolher fluxos de caixa contratuais que se con-
substanciam em reembolsos de capital e juros so-
bre capital em dívida.
ii) justo valor através de outro rendimento inte-
gral - Caso o ativo financeiro seja detido no âm-
bito de um modelo de negócio cujo objetivo seja 
alcançado através da recolha de fluxos de caixa 
contratuais e da venda de ativos financeiros, sendo 
que os termos contratuais do ativo financeiro dão 
origem, em datas definidas, a fluxos de caixa que 
são apenas reembolsos de capital e pagamento de 
juros sobre o capital em dívida.
iii) justo valor através de resultados – exceto se 
for mensurado pelo custo amortizado ou pelo jus-
to valor através de outro rendimento integral. no 
entanto existe a opção irrevogável de no reconhe-
cimento inicial de determinados investimentos em 
instrumentos de capital próprio estes serem consi-
derados ao justo valor por via de resultados.

relativamente aos passivos financeiros as catego-
rias existentes são:

i) Custo amortizado;
ii) justo valor através de resultados.

no caso da empresa, todos os seus passivos fi-
nanceiros são considerados na categoria de “Custo 
amortizado”.

De seguida detalham-se os ativos e passivos fi-
nanceiros detidos pela empresa:

a) investimentos financeiros
participação detida em empresa do grupo

b) Clientes e outras contas a receber
inclui contas correntes com diversas entidades, 
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sendo estas inicialmente registadas ao justo valor 
e subsequentemente mensuradas ao custo amor-
tizado, deduzidas de eventuais perdas de impari-
dade reconhecidas na demonstração dos resulta-
dos na rubrica de imparidades/reversões.

as perdas por imparidade registadas decorrem da 
utilização do modelo de perdas esperadas.

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, refe-
rentes a serviços prestados e ainda não faturados.

c) Caixa e equivalentes de caixa
os montantes incluídos na rubrica de caixa e equi-
valentes 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) acionistas, fornecedores e outras contas a 
pagar
os fornecedores e outras contas a pagar são men-
surados inicialmente ao justo valor e subsequen-
temente ao custo amortizado mediante o método 
da taxa efetiva. usualmente, o custo amortizado 
destes passivos não difere do seu valor nominal.

e) locações
respeita às responsabilidades decorrentes da lo-
cação, inicialmente reconhecida pelo valor presen-
te das rendas ainda não pagas à data do contrato 
de locação, descontando os juros à taxa de juro 
implícita na mesma.

2.2.8 Inventários

os inventários encontram-se registados ao cus-
to de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos 
dois, o mais baixo.

o custo dos inventários inclui os custos de com-
pra, custos de conversão e outros custos incorridos 
para colocar os inventários no seu local e na sua 
condição atuais. o valor realizável líquido é o preço 
de venda estimado no decurso normal da ativida-
de deduzido dos respetivos custos de venda.

as quantidades existentes no final do período são 
determinadas a partir dos registos contabilísticos 
confirmados por contagem física. as saídas de ar-
mazém (consumos) são valorizadas ao custo mé-
dio ponderado, conforme previsto na ias 2 – in-
ventários.

sempre que o valor realizável líquido é inferior ao 
custo de aquisição, essa diferença é reconhecida 
em perdas por imparidade na demonstração dos 
resultados, as quais serão reduzidas ou anuladas 
quando deixarem de existir os motivos que as ori-
ginaram.

os inventários da ip património, correspondem a 
frações para venda, sendo o seu valor corrigido 
aquando da existência de imparidades.

2.2.9 ativos não correntes detidos 
para venda

De acordo com o definido na ifrs 5, os ativos não 
correntes (ou um grupo para alienação) são clas-
sificados como detidos para venda se a sua quan-
tia escriturada vai ser recuperada principalmente 
através de uma transação de venda em vez de uso 
continuado.
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para que tais ativos sejam objeto daquela classi-
ficação, os mesmos têm de estar disponíveis para 
venda imediata nas suas condições atuais, sujeito 
apenas aos termos que sejam habituais e costu-
meiros para a venda de tais ativos; a venda tem de 
ser altamente provável; o Conselho de adminis-
tração tem de estar comprometido a executar tal 
venda e a alienação ocorrer previsivelmente num 
período de 12 meses.

na data do reconhecimento inicial, os ativos não 
correntes (ou grupos para alienação) detidos para 
venda são mensurados pelo menor valor entre a 
sua quantia escriturada e o justo valor menos os 
custos de vender ou, se adquiridos como parte 
de uma concentração de atividades empresariais, 
pelo justo valor menos os custos de vender, ces-
sando a sua eventual depreciação.

os acontecimentos ou circunstâncias que podem 
prolongar o período para concluir a venda para 
além de um ano não excluem que um ativo seja 
classificado como detido para venda se o atraso 
for causado por acontecimentos ou circunstâncias 
fora do controlo da entidade e se houver prova su-
ficiente de que a entidade continua comprometida 
com o seu plano de vender o ativo.

2.2.10 rédito

De acordo com a ifrs 15, o rédito passou a ser 
reconhecido na data de transferência do controlo 
para o cliente sendo o valor da transação alocado às 
diferentes obrigações de desempenho assumidas 
perante o cliente, e ajustadas na sua mensuração 
sempre que a contraprestação seja variável ou su-
jeita a efeito financeiro significativo de acordo com o 
modelo de 5 passos que se consubstancia em:

• Identificar contrato com cliente;
• Identificar obrigações de desempenho a cumprir 
separadas no contrato;
• Determinar preço da transação;
• Alocar preço à transação; e

• Reconhecer receitas.

a) serviços prestados
os réditos provenientes de serviços prestados res-
peitam fundamentalmente a alugueres de espaços 
comerciais, aluguer de estacionamentos, publicida-
de e gestão de empreendimentos, não tendo sido 
identificadas situações que implicassem reexpres-
sões.

2.2.11 Imparidades

os ativos da ip património são avaliados para efei-
tos de imparidade sempre que um acontecimento 
ou alteração de circunstâncias indicie que a sua 
quantia escriturada possa não ser recuperável.

o valor recuperável de um ativo corresponde ao 
montante mais elevado entre o justo valor menos 
os custos de venda e o seu valor de uso.

o valor de uso do ativo é calculado com base no 
valor atual dos fluxos de caixa futuros estimados 
pela gestão, decorrentes do uso continuado e da 
alienação do ativo no fim da sua vida útil. para a 
determinação dos fluxos de caixa futuros, os ativos 
são alocados ao mais baixo nível para o qual exis-
tem fluxos de caixa separados identificáveis (uni-
dade geradora de caixa a que pertence o ativo), 
quando não seja possível fazê-lo individualmente.

a empresa regista uma perda por imparidade nos 
resultados do exercício quando a quantia escritu-
rada de um ativo ou unidade geradora de caixa 
excede a sua quantia recuperável, salvo se a perda 
compensar um excedente de revalorização regis-
tado em capital próprio.

os ativos não financeiros, relativamente aos quais 
tenham sido reconhecidas perdas de imparidade, 
são avaliados a cada data de relato, sobre a possí-
vel reversão dessas perdas por imparidade. a re-
versão das perdas por imparidade é reconhecida 
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na demonstração dos resultados, exceto para os 
ativos que tenham sido reavaliados, situação em 
que a reversão corresponderá a um acréscimo da 
reavaliação. a reversão de perdas por imparidade 
é efetuada até ao limite da quantia que estaria re-
conhecida (líquida de amortização ou depreciação) 
caso as perdas por imparidade não tivessem sido 
registadas em períodos anteriores.

2.2.12 Partes relacionadas

a revisão do ias 24 – Divulgações de entidades 
relacionadas, veio estabelecer a obrigatoriedade 
de divulgar as transações existentes com o estado 
e com entidades que sejam consideradas relacio-
nadas.

Consideram-se partes relacionadas as entidades 
em relação às quais a ip património direta ou indi-
retamente através de um ou mais intermediários, 
controle, seja controlada ou estiver sob controlo 
comum. são também partes relacionadas, as en-
tidades nas quais a ip património tenha um inte-
resse que lhe confira influência significativa, bem 
como clientes e fornecedores estratégicos no âm-
bito do grupo ip.

2.2.13 eventos subsequentes

os eventos ocorridos entre a data da Demons-
tração da posição financeira e a data em que as 
Demonstrações financeiras forem aprovadas pelo 
Conselho de administração que proporcionem 
prova de condições existentes à data da Demons-
tração da posição financeira são refletidos nas De-
monstrações financeiras.

eventos ocorridos entre a data da Demonstração 
da posição financeira e a data de aprovação pelo 
Conselho de administração das Demonstrações 
financeiras indicativos de condições que surgiram 
após a data da Demonstração da posição financei-
ra, se materiais, são divulgados na nota 26.

2.3 alterações de políticas 
contabilísticas
a ip património adotou pela primeira vez a ifrs 
16 – locações em 1 de janeiro de 2019.

a empresa aplicou o modelo de transição retros-
petivo modificado, não tendo sido desse modo 
reexpressada a informação comparativa.

até 31 de dezembro de 2018, a empresa reco-
nhecia, através da aplicação da ias17 – locações, 
as rendas das locações operacionais numa base 
constante durante o período de vigência do con-
trato de locação na rubrica de rendas e alugueres, 
em fornecimentos e serviços externos.

a partir de 1 de janeiro de 2019 foi:

• Reconhecido um passivo por locação à data de 
aplicação inicial das locações anteriormente classi-
ficadas como locações operacionais pelo valor pre-
sente dos pagamentos de locação remanescentes, 
descontados à taxa efetiva inerente aos contratos 
de locação; e
• Reconhecido um ativo sob direito de uso à data de 
aplicação inicial das locações anteriormente classifi-
cadas como locações operacionais por uma quantia 
igual ao passivo de locação ajustada pela quantia 
de quaisquer pagamentos de locação prévios.

os requisitos anteriores não foram aplicados aos 
contratos cujo prazo termina num prazo de doze 
meses a contar da data de aplicação inicial desta 
norma, tendo estas situações sido tratadas como 
locações de curto prazo, em que os pagamentos 
associados a esses contratos são reconhecidos 
como um gasto numa base linear ao longo do pra-
zo remanescente da locação.

a ip património optou por apresentar na demons-
tração da posição financeira o direito de uso de-
vidamente segregado na rubrica de ativos fixos 
tangíveis (nota 4), e as responsabilidades por lo-



atIVo 31-12-2018 Ifrs 16 01-01-2019

não corrente

ativos fixos tangíveis  225 392  113 859  339 251

outros ativos não correntes 4 564 399 - 4 564 399

4 789 791  113 859 4 903 650

corrente

outros ativos correntes 65 186 736 - 65 186 736

65 186 736 0 65 186 736

total do ativo 69 976 527  113 859 70 090 386

Valores em euros. 

caPItaL PróPrIo e PassIVo 31-12-2018 Ifrs 16 01-01-2019

caPItaL e reserVas atrIBUíVeIs aos detentores de caPItaL

capital realizado, reservas, outras variações e resultados acumulados 9 417 081 - 9 417 081

total do capital próprio 9 417 081 0 9 417 081

PassIVo

não correntes

outras contas a pagar -  77 385 77 385 

0  77 385  77 385

corrente

outras contas a pagar 2 769 243  36 473 2 805 716

outros passivos correntes 57 790 204 - 57 790 204

60 559 447  36 473 60 595 920

total do passivo 60 559 447  113 859 60 673 306

total do capital próprio e do passivo 69 976 527  113 859 70 090 386

Valores em euros. 
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cações na rubrica de outras Contas a pagar (nota 
10.3.3.).

registe-se ainda que a transição foi efetuada para 
13 contratos de locação de viaturas, sendo que a 

média ponderada da taxa de juro aplicada aos con-
tratos ascendeu a 5,66% ao ano.

seguidamente apresenta-se o impacto da aplica-
ção da nova norma nas demonstrações financeiras:

relativamente aos fluxos de caixa associados às locações verifica-se que os mesmos anteriormente es-
tavam incluídos na atividade operacional, na rubrica de outros recebimentos / (pagamentos), passando 
agora a estar incluídos na atividade de financiamento, nas rubricas de pagamento de locações no que 
respeita ao passivo de locação e na rubrica de juros e custos similares no que ao juro respeita (nota 21).
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2.4 Principais julgamentos 
e estimativas utilizadas na 
preparação das demonstrações 
Financeiras
a preparação das demonstrações financeiras indi-
viduais da ip património, em conformidade com as 
ifrs, requer que o Conselho de administração for-
mule julgamentos, estimativas e pressupostos que 
afetam as quantias reportadas de ativos, passivos, 
rendimentos, gastos, fluxos financeiros, bem como 
as divulgações de passivos contingentes. os jul-
gamentos, estimativas e pressupostos efetuados 
são continuamente avaliados e baseiam-se na ex-
periência de eventos passados e noutros fatores, 
incluindo a expetativa de acontecimentos futuros 
considerados prováveis relativamente às circuns-
tâncias em que os mesmos foram formulados.

não obstante todo este processo ser efetuado com 
base na melhor informação disponível e dado o ca-
rácter de incerteza associado ao mesmo, poderão 
ocorrer situações em períodos subsequentes que, 
não sendo previsíveis à data, não foram conside-
radas nessas estimativas podendo resultar das 
mesmas um conjunto de alterações relevantes da 
posição financeira, desempenho e fluxos de caixa 
futuros da empresa, que serão consideradas nos 
resultados do exercício de modo prospetivo.

adicionalmente, na nota 10.4 são ainda divulgados 
um conjunto de riscos a que entidade se encontra 
exposta.

De seguida apresentam-se os principais julgamen-
tos, estimativas e pressupostos considerados:

propriedades de investimento
a ip património optou por registar as propriedades 
de investimento pelo método do custo, não obs-
tante a divulgação dos justos valores das mesmas.

ativos tangíveis, ativos intangíveis e 
propriedades de investimento - vidas úteis
a determinação das vidas úteis dos ativos bem 
como o método de depreciação/amortização a 
aplicar é essencial para determinar o montante das 
depreciações/amortizações a reconhecer na De-
monstração dos resultados de cada exercício.

estes dois parâmetros são definidos de acordo 
com a melhor estimativa do Conselho de admi-
nistração para os ativos e negócios em questão, 
considerando também as práticas adotadas pelas 
empresas do setor.

propriedades de investimento – apuramento 
do justo valor
as propriedades de investimento são objeto de 
avaliação externa por avaliadores qualificados para 
efeitos de divulgação no presente relatório, sendo 
a avaliação efetuada apenas no caso de existên-
cia de indícios que a justifiquem (vide no presente 
capítulo – imparidade de ativos não monetários/
propriedades de investimento), de acordo com o 
método do rendimento, onde a renda unitária po-
tencial é estimada com base nos valores de arren-
damento praticados no mercado local. as rendas 
praticadas assumem-se como perpétuas, sendo 
que a determinação da yield assenta nas carac-
terísticas dos imóveis em análise, em relação com 
o nível de risco associado ao mercado imobiliário.

ativos não correntes detidos para venda
em 27 de junho de 2018 ocorreu a fusão por in-
corporação dos ativos líquidos da gil – gare inter-
modal de lisboa, s.a., na ip património sendo que 
uma das premissas da referida operação consistiu 
na decisão de transferência do investimento de 
construção da gare intermodal de lisboa e respe-
tivos subsídios diretamente atribuídos para efeitos 
de construção da gare, para a empresa-mãe do 
grupo ip, de modo a que o referido ativo fosse re-
gistado como ativo financeiro.
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Desse modo o Conselho de administração da ip 
património, conjuntamente com o Conselho de 
administração executivo da ip, consideraram des-
de essa data estarem reunidas as condições ne-
cessárias para a transferência destes ativos, que 
consubstanciam um património de Domínio publi-
co ferroviário, com características muito específi-
cas e de natureza semelhante aos restantes inves-
timentos efetuados por conta do estado incluídos 
na rubrica de investimento de longa Duração (ilD) 
na ip. a referida transferência foi efetivada em de-
zembro de 2019.

provisões
a ip património analisa de forma periódica even-
tuais obrigações que resultem de eventos passa-
dos e que devam ser objeto de reconhecimento 
ou divulgação.

a subjetividade inerente à determinação da proba-
bilidade e montante de recursos internos futuros 
necessários para o pagamento das obrigações po-
derá conduzir a ajustamentos significativos, quer 
por variação dos pressupostos utilizados, quer pelo 
futuro reconhecimento de provisões anteriormente 
divulgadas como passivos contingentes.

as provisões resultantes de processos judiciais em 
curso são avaliadas periodicamente pelos advoga-
dos internos e externos da ip património respon-
sáveis pelos processos em causa.

imparidades de ativos não monetários
ativos tangíveis e intangíveis com vida útil defini-
da - é verificado se existem indícios de perdas de 
imparidade nomeadamente mediante a desconti-
nuação/inutilização de ativos.

propriedades de investimento – no fim de cada 
exercício é avaliado pelo Conselho de adminis-
tração a eventual existência de indícios que im-
pliquem alterações no valor das propriedades de 
investimento mediante a análise de dados internos 
e externos, dos quais destacamos:

• Resultados de vendas do ano e respetivas mar-
gens;
• Relação existente entre tipologia de imóveis, alie-
nados, face aos existentes em carteira;
• Análise de características específicas dos imóveis 
em avaliação;
• Contratos de promessa de compra e venda firmes 
para o exercício seguinte;
• Valores praticados nas zonas de arrendamento; e
• Contratos de promessa de compra e venda em 
negociação.

inventários - são anualmente objeto de teste de 
imparidade, sendo as avaliações preparadas exter-
namente por avaliadores qualificados, em confor-
midade com o método do rendimento, que con-
siste na projeção de cash-flows futuros associados 
aos vários projetos de modo a serem atualizados 
a uma taxa de desconto que reflita o seu risco. na 
projeção de cash-flows, os rendimentos futuros 
são estimados com recurso ao método comparati-
vo de mercado, que consiste em determinar o va-
lor atual dos imóveis por comparação com outros 
semelhantes, dos quais se conhece o seu preço no 
mercado imobiliário e as suas características rele-
vantes. os gastos são projetados em conformidade 
com a realidade construtiva dos imóveis a edificar 
e da zona em questão. relativamente à taxa de 
atualização utilizada a mesma decorre da utiliza-
ção de uma taxa de retorno sem risco, baseada em 
obrigações do tesouro com maturidade semelhan-
te ao horizonte temporal dos projetos, acrescida de 
um prémio de risco.
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imparidades de ativos financeiros
Dívidas de clientes – é utilizada uma matriz histó-
rica de incobráveis para determinação das perdas 
esperadas para a totalidade de vida dos créditos 
em questão, com base nos critérios que seguem:

• Histórico de perdas dos últimos 3 exercícios;
• Dívidas superiores a 1 exercício são ajustadas na 
totalidade;
• Os créditos são expurgados de:

– Dívidas a favor dos clientes;
– Cauções;
– Dívidas de entidades públicas;
– Dívidas de clientes com planos de pagamento, 
onde é avaliada a componente de financiamen-
to intrínseca à operação.

imposto sobre o rendimento
são reconhecidos ativos por impostos diferidos 
apenas quando existe forte segurança de que 
existirão resultados e matéria coletável futura 
disponíveis para a utilização das diferenças tem-
porárias, ou quando existam impostos diferidos 
passivos cuja reversão seja expectável no mesmo 
período em que os impostos diferidos ativos sejam 
revertidos. a avaliação dos ativos por impostos di-
feridos é efetuada pelo Conselho de administração 
no final de cada período de relato, tendo em con-
ta a expectativa de performance da ip património 
no futuro. os impostos diferidos são determinados 
com base na legislação fiscal em vigor ou em le-
gislação publicada para aplicação futura. as altera-
ções na legislação fiscal podem influenciar o valor 
dos impostos diferidos, sendo um aspeto analisado 
cuidadosamente no momento do seu apuramento.
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3. atIVos IntangÍVeIs

Ver política contabilística na nota 2.2.3.

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, o movimento ocorrido 
no ativo bruto, nas amortizações acumuladas e nas perdas por imparidade foi o que segue:

ProGraMas de 
coMPUtador LIcencIaMentos totaL 

ativo Bruto

31 de dezembro de 2017 2 070 0 2 070

aquisições - 44 675 44 675

transferências - - -

31 de dezembro de 2018 2 070 44 675 46 745

aquisições - - -

transferências - - -

31 de dezembro de 2019 2 070 44 675 46 745

amortizações e Imparidades

01 de janeiro de 2018 -2 070 0 -2 070

amortizações do exercício - - -

31 de dezembro de 2018 -2 070 0 -2 070

amortizações do exercício - - -

31 de dezembro de 2019 -2 070 0 -2 070

Valor líquido

31 de dezembro de 2018 0 44 675 44 675

31 de dezembro de 2019 0 44 675 44 675

Valores em euros. 

a ip património reconhece o valor dos ativos intangíveis como intangível em curso referindo-se na sua 
totalidade ao licenciamento do terminal rodoviário.
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3. atIVos IntangÍVeIs 4. atIVos FIxos tangÍVeIs

Ver política contabilística na nota 2.2.4.

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018, o movimento ocorrido 
no ativo bruto, nas depreciações acumuladas e nas perdas por imparidade foi o que segue:

edIfícIos
e oUtras

constrUções

eQUIPaMento 
BásIco

eQUIPaMento 
de transPorte

eQUIPaMento 
adMInIstratIVo

dIreIto
de Uso

oUtros
atIVos

tanGíVeIs
totaL

ativo Bruto

31 de dezembro de 2017 18 030 20 680 34 872 105 489 0 539 640 718 711

aquisições - 123 587 14 548 87 401 - 287 547 513 082

transferências - - - - - - -

abates/regularizações - - - - - - -

31 de dezembro de 2018 18 030 144 267 49 420 192 890 0 827 187 1 231 793

alteração política contabilística IFrs 16 - - - - 113 859 - 113 859

1 de janeiro de 2019 18 030 144 267 49 420 192 890 113 859 827 187 1 345 652

aquisições - - - 9 941 - - 9 941

transferências - - - - - - -

abates/regularizações - - - - - - -

31 de dezembro de 2019 18 030 144 267 49 420 202 831 113 859 827 187 1 355 593

depreciações e Imparidades

31 de dezembro de 2017 -17 769 -6 107 -34 872 -104 564 0 -342 505 -505 818

depreciações do exercício -261 -105 154 -5 242 -86 813 - -303 113 -500 583

depreciações - abates/regularizações - - - - - - -

31 de dezembro de 2018 -18 030 -111 261 -40 114 -191 377 0 -645 618 -1 006 401

alteração política contabilística IFrs 16 - - - - - - -

1 de janeiro de 2019 -18 030 -111 261 -40 114 -191 377 0 -645 618 -1 006 401

depreciações do exercício - -23 019 -716 -1 028 -38 743 -53 890 -117 396

depreciações - abates/regularizações - - - - - - -

31 de dezembro de 2019 -18 030 -134 280 -40 830 -192 405 -38 743 -699 508 -1 123 797

Valor líquido

31 de dezembro de 2018 0 33 006 9 306 1 513 0 181 569 225 392

31 de dezembro de 2019 0 9 987 8 590 10 427 75 116 127 678 231 797

Valores em euros. 
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5. ProPrIedades de InVestImento

Ver política contabilística na nota 2.2.5.

os movimentos ocorridos nas propriedades de investimentos são os que seguem, para os períodos fin-
dos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018.

31-12-2019 31-12-2018

Valores de aquisição

1 de janeiro 5 450 623 5 807 828

alienações -251 706 -357 205

31 de dezembro 5 198 917 5 450 623

depreciações e imparidades

1 de janeiro -2 118 679 -2 113 071

depreciações do exercício -56 220 -58 604

alienações 81 891 52 996 

31 de dezembro -2 093 008 -2 118 679

Valor líquido

  1 de janeiro 3 331 945 3 694 757

  31 de dezembro 3 105 909 3 331 945

Valores em euros. 

as propriedades de investimento são constituídas por:

a) 18 frações detidas para arrendamento em sines, das quais 10 apresentam contrato de arrendamento 
efetivo (2018: 23 frações / 13 com contrato de arrendamento efetivo);
b) 3 frações em viana do Castelo (2018: 3 frações).

em 2019 verificou-se a alienação de 5 frações situadas em sines, tendo sido geradas mais-valias líquidas 
de 47.184 euros, incluídas nas rubricas de outros rendimentos e outros gastos, respetivamente.

ainda relativamente a sines, em 31 de dezembro de 2019, a administração avaliou a eventual existência 
de indícios que implicassem o reforço/reversão das imparidades existentes, conforme disposto na ias 
36, e em conformidade com o já exposto na nota 2.4 relativa às imparidades de ativos não monetários.

De acordo com a análise anterior não foram identificados indícios que justificassem a elaboração de no-
vas 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), apresentarem tipologias semelhan-
tes aos alienados neste exercício e em exercícios anteriores; e
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iii. o resultado apurado com as vendas de cinco 
frações no período ter originado resultados muito 
semelhantes ao valor contabilístico dos imóveis.

assim sendo, o justo valor das propriedades de in-
vestimento situadas em sines ascende a 3.531.392 
euros, o que resulta do estudo efetuado por ava-
liadores externos certificados e corroborado inter-
namente pela administração no exercício findo em 
31 de dezembro de 2015.

relativamente aos 3 imóveis situados em viana 
do Castelo, também foi verificada a eventual exis-
tência de indícios de alteração de valor, tendo-se 
chegado à conclusão que não existiu variação sig-
nificativa do valor dos imóveis em causa face à 
avaliação efetuada em 2017. para tal foram tidos 
em conta os seguintes aspetos e caraterísticas es-
pecíficas relativas a estes imóveis:

i. os 3 imóveis e respetivas garagens não estão a 
ser objeto de arrendamento com nenhuma entida-
de presentemente;
ii. não ocorreram quaisquer transações relativas a 
estes imóveis;
iii. a administração entende que as frações comer-
ciais destes imóveis têm caraterísticas específicas 
que condicionam o seu escoamento no mercado, 
nomeadamente a sua dimensão (claramente su-
perior à da maioria das lojas em mercado e que 
concentram a maior parte da procura), a configu-
ração 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 com-
pra/arrendamento um comprador/arrendatário ad-
quira apenas o espaço comercial, vendo-se “obri-
gado” no mínimo a comprar/arrendar 4 lugares de 
estacionamento;

iv. apesar de terem ocorrido duas alterações a ní-
vel dos instrumentos de gestão territorial na área 
de jurisdição do município de viana do Castelo; 
uma retificação ao prof (plano regional da polí-
tica de ordenamento florestal) e uma revisão do 
pnpot (programa nacional da política de ordena-
mento do território), as mesmas não apresentam 
impacto relevante na valorização dos imóveis em 
causa.
v. viana do Castelo é uma cidade com pouco peso 
a nível do imobiliário comercial nacional, o que di-
ficulta sobremaneira a obtenção de dados ou es-
tudos fiáveis sobre a realidade deste segmento de 
mercado nesta cidade, ainda assim foi analisada 
a evolução dos preços de venda dos alojamentos 
familiares por m2, tendo-se concluído que os au-
mentos de preço verificados são pouco relevante 
(+ 2,99% face aos valores finais de 2018).
vi. foi ainda verificada a evolução do valor de m2 
de avaliação bancária para a habitação, estenden-
do-se a análise à nutsiii alto Minho (que abrange 
a cidade de viana do Castelo), tendo-se concluído 
que a variação média mensal de preços se cifrou 
em +0,61%, o que é manifestamente irrelevante.

assim, considerando os aspetos anteriormente 
mencionados é perceção da administração que 
eventual variação de valor dos imóveis que pos-
sa ter ocorrido não foi significativa, não justifican-
do por isso a atualização dos valores de avaliação 
considerados em 2017 para estes imóveis, que as-
cendia a cerca de 1.210.000 euros.

registe-se que as propriedades de investimento 
em posse da empresa não apresentam qualquer 
restrição à sua transferência, nem existe nenhuma 
obrigação contratual da empresa para construir, 
desenvolver ou reparar ou efetuar manutenção 
nas referidas parcelas.
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as rendas recebidas com propriedades de investimento encontram-se registadas em outros rendimen-
tos (nota 18) e ascenderam a 134.268 euros (2018: 141.635 euros).

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:

LocaL 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 ren-
dimento, onde, a renda unitária potencial é 
estimada com base nos valores de arrenda-
mento praticados no mercado local. as rendas 
consideradas assumem-se como perpétuas. a 
determinação da yield assenta, essencialmen-
te nas características (qualitativas e quantita-
tivas) do imóvel e no nível de risco do inves-
timento 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%]

• Taxas de ocupação de espaço - quanto maior, 
maior o justo valor e vice-versa.

• Variações de preços de mercado de arrenda-
mento - aumentos de preços implicam aumentos 
de justo valor e vice-versa.

• Prémios de risco associado à yield quanto maior, 
menor o justo valor e vice-versa.Viana do 

castelo

rendas/m2

[40,00€]/estacionamentos

rendas/m2 [1,20€]

Yeld [8,00%]

os cálculos referentes ao justo valor estão classificados no nível 3 da hierarquia de justo valor.
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6. atIVos e PassIVos Por ImPostos 
dIFerIdos

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

em 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, os saldos reconhecidos 
relativamente a impostos diferidos são apresentados na Demonstração da posição 
financeira pelo seu valor bruto.

é convicção do Conselho de administração que os resultados fiscais gerados no 
futuro permitirão a reversão da totalidade dos ativos por impostos diferidos regis-
tados.

o impacto em resultados dos movimentos nas rubricas de impostos diferidos, nos 
exercícios apresentados, foi como se segue:

31-12-2019 31-12-2018

Impacto na demonstração dos resultados

ativos por impostos diferidos - 226 707 - 28 923

Passivos por impostos diferidos - 10 744 - 

- 237 451 - 28 923

Impacto na demonstração do rendimento integral

ativos por impostos diferidos - - 94 067

0 - 94 067

os movimentos ocorridos nas rubricas ativas e passivas de impostos diferidos para 
os exercícios apresentados são como segue:

IMPostos dIferIdos atIVos ajUstaMentos 
de cLIentes

BenefícIos 
de eMPreGo

PrejUízos
fIscaIs InVentárIo

ProPrIedades 
de

InVestIMento
totaL

31 de dezembro de 2017  7 808  10 125  121 709  713 455  245 972 1 099 069

reexpressão IFrs9  94 067 - - - -  94 067

1 de janeiro de 2018 (reexpresso)  101 876  10 125  121 709  713 455  245 972 1 193 136

constituição / (reversão) - 12 772 - 10 125 - 10 420  14 850 - 10 456 - 28 923

31 de dezembro de 2018  89 103 -  111 289  728 305  235 516 1 164 213

constituição / (reversão) - 56 823 - - 111 289 - 43 271 - 15 324 - 226 707

31 de dezembro de 2019  32 280 0 0  685 034  220 192  937 507
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IMPostos dIferIdos PassIVos Locações totaL

31 de dezembro de 2017 0 0

constituição / (reversão) - - 

alteração de taxa de imposto - - 

31 de dezembro de 2018 0 0

constituição / (reversão)  10 744  10 744

alteração de taxa de imposto - - 

31 de dezembro de 2019  10 744  10 744

a reconciliação da taxa de imposto apresenta-se na nota 22.

7. InVentÁrIos

Ver política contabilística na nota 2.2.8.

em 31 de dezembro de 2019 e 2018, esta rubrica tem a seguinte composição:

31-12-2019 31-12-2018

Produtos acabados (imóveis) 7 137 607 7 282 132

7 137 607 7 282 132

Imparidades acumuladas 3 044 596 -3 236 911

4 093 011 4 045 221

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 de desconto que reflita o seu risco.
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na projeção de cash-flow futuros, os rendimentos futuros são estimados com recurso ao método compa-
rativo de mercado, que consiste em determinar o valor atual dos imóveis por comparação com outros se-
melhantes, 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 re-
torno sem risco, baseada em obrigações do tesouro com maturidade semelhante ao horizonte temporal 
dos projetos, acrescida de um prémio de risco.

De seguida apresenta-se o resumo das variáveis consideradas anteriormente:

31-12-2019 31-12-2018

taxa de atualização (anual) 11% 8%

margem cash-flow = [Cash-Flow/(rendimentos futuros)] 22% 17%

Dos valores anteriores resultou uma reversão das imparidades no montante de 148.900 euros (nota 17).

o impacto nas imparidades resulta fundamentalmente da revisão dos rendimentos e gastos associados 
aos projectos face ao período homólogo, de onde resultou uma quebra dos rendimentos projetados 
superado pela queda dos gastos projetados, - 8% e -13% respetivamente o que ainda assim justificou 
um aumento da margem associada a estes como pode ser verificado acima, o que foi suficiente para 
acomodar a evolução negativa da taxa de atualização associada a estes projetos.

Caso a taxa de atualização se modificasse 1% neste contexto, verificava-se uma variação no valor dos 
imóveis em cerca de 613 milhares de euros em sentido contrário ao da variação da taxa.
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8. acIonIstas

9. estado e oUtros entes PÚBlIcos

Ver política contabilística na nota 2.2.12

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 2019, 
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 empre-
sa-mãe do grupo.

a reconciliação da taxa de imposto está efetuada na nota 22.

o detalhe desta rubrica a 31 de dezembro de 2019 e 2018 é o seguinte:

31-12-2019 31-12-2018

saldos devedores

IVa -  717 009

0  717 009

saldos credores

IVa 9 520 452 -

contribuições para segurança social  225 893  228 895

Irs - retenções  69 774  71 086

9 816 119  299 981

o valor do iva a pagar resulta essencialmente da concretização da operação de 
transferência da gare intermodal de lisboa para a ip (notas 8 e 11) que ocorreu em 
dezembro de 2019.
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10. atIVos FInanceIros e 
PassIVos FInanceIros

10.1. categorias de acordo com a IFrs 9
a decomposição dos ativos e passivos financeiros por categoria de acordo com a 
ifrs 9 para os exercícios findos a 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2018 é a seguinte:

31-12-2019 notas cUsto 
aMortIzado

jUsto VaLor
atraVés de oUtro 

rendIMento
InteGraL

atIVos e
PassIVos não 
fInanceIros

totaL

ativos

não correntes

Investimentos financeiros 10.2.1. -   23 566  -   23 566

0   23 566 0   23 566

correntes

caixa e equivalentes de caixa 10.2.4  13 217 414 - -  13 217 414

clientes 10.2.2  4 666 970 - -  4 666 970

outras contas a receber 10.2.3   970 616 -  3 629 448  4 600 064

 18 855 000 0  3 629 448  22 484 448

 18 855 000   23 566  3 629 448  22 508 014

Passivos

não correntes

outras contas a pagar 10.3.3   38 570 - -   38 570

  38 570 0 0   38 570

correntes

Fornecedores 10.3.2  2 264 097 - -  2 264 097

outras contas a pagar 10.3.3  1 198 975 -  2 469 637  3 668 612

3 463 072 0  2 469 637  5 932 709

 3 501 642 0  2 469 637  5 971 279
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31-12-2018 notas cUsto 
aMortIzado

jUsto VaLor
atraVés de oUtro 

rendIMento
InteGraL

atIVos e
PassIVos não 
fInanceIros

totaL

ativos

não correntes

Investimentos financeiros 10.2.1. -   23 566 -   23 566

0 23 566 0 23 566

correntes

caixa e equivalentes de caixa 10.2.4  8 822 340 - -  8 822 340

clientes 10.2.2  5 251 444 - -  5 251 444

outras contas a receber 10.2.3   523 913 -  4 119 272  4 643 186

 14 597 698   23 566  4 119 272  18 740 536

Passivos

correntes

Fornecedores 10.3.2  3 171 842 - -  3 171 842

outras contas a pagar 10.3.3   647 504 -  2 121 738  2 769 243

3 819 346 0  2 121 738  5 941 085

10.2. ativos financeiros

10.2.1. Investimentos financeiros

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

o saldo da rubrica de investimento financeiros respeita à participação de 1,57% na 
ip engenharia, empresa também ela integrante do grupo ip.

10.2.2. clientes

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

a 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 esta rubrica apresenta a 
seguinte decomposição:

notas 31-12-2019 31-12-2018

clientes gerais  5 446 965  6 086 394

outras partes relacionadas 23.3   60 140   154 179

empresa-mãe 23.2 -   301 002

 5 507 105  6 541 575

Imparidades acumuladas -  840 134 - 1 290 131

 4 666 970  5 251 444
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esta rubrica é constituída por saldos correntes, pelo que se aproxima do seu justo 
valor.

o saldo da rubrica de clientes gerais deriva da exploração comercial de ativos con-
cessionados, nomeadamente espaços comerciais, estacionamentos e espaços para 
publicidade.

na rubrica de clientes gerais, destaca-se um crédito sobre o Município de lisboa 
no valor de 2.060.110 euros.

a exposição destes saldos ao risco de crédito é demonstrada na nota 10.4.1.

10.2.3. outras contas a receber

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 
esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

notas 31-12-2019 31-12-2018

outros devedores 3 334 926 3 359 836

devedores por acréscimos de rendimento 955 695 506 206

Partes relacionadas - empresa-mãe  23.2 197 000 -

outros 758 695 506 206

depósito de caução 286 905 41 113

diferimentos - gastos a reconhecer 21 678 18 162

adiantamentos a fornecedores 860 860

 4 600 064 3 926 177

a rubrica outros devedores é constituída maioritariamente pelo montante depo-
sitado à ordem da autoridade tributária e aduaneira (at) 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 (2018: 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 2019, resulta-
do final sobre esta ação judicial.

os acréscimos de rendimentos correspondem a valores a faturar relativos à explo-
ração de parques de estacionamentos e a subconcessões de espaços.
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10.2.4. caixa e equivalentes de caixa

Ver política contabilística na nota 2.2.7.c).

os componentes de caixa e seus equivalentes evidenciados na demonstração dos 
fluxos de caixa para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de de-
zembro de 2018 encontram-se reconciliados com os montantes apresentados nas 
rubricas da demonstração da posição financeira, conforme segue:

31-12-2019 31-12-2018

depósitos bancários  13 215 286  8 820 423

numerário   2 128   1 917

 13 217 414  8 822 340

a exposição deste saldo ao risco de crédito é mostrada na nota 10.4.1

10.3. Passivos financeiros

10.3.1. acionistas

a referida rubrica inclui 4.547.631 euros devidos 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. este 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 serão entregues ao 
Município de sines, conforme escriturado.

no decorrer deste exercício foi formalizada a transferência da gare intermodal de 
lisboa (nota 11) para a ip sendo que a dívida resultante dessa transação para a ip 
foi liquidada, como previsto, através da compensação com os suprimentos outrora 
prestados pela ip e que ascenderam a 49.717.359 euros.
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10.3.2. Fornecedores

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

a 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018 esta rubrica apresenta a 
seguinte decomposição:

notas 31-12-2019 31-12-2018

empresa-mãe 23.2  1 402 408  2 071 873

Fornecedores gerais   851 667  1 052 202

entidades relacionadas 23.3   10 022   47 767

 2 264 097  3 171 842

o valor registado com a empresa-mãe resulta maioritariamente da mensalidade de 
outubro e novembro de 2019 (1.146m€) relativa ao contrato de concessão de explo-
ração de bens no dominio público ferroviário, sendo o restante valor referente a refa-
turações de utilities. a tendência de diminuição da dívida à empresa-mãe mantém-se.

10.3.3. outras contas a pagar

Ver política contabilística na nota 2.2.7.

nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e em 31 de dezembro de 2018 
o detalhe de outras contas a pagar é o que segue:

notas 31-12-2019 31-12-2018

não corrente

locações 38 570 -

38 570 0

corrente

remunerações a liquidar 561 283 560 965

credores por acréscimos de gastos 1 010 901 514 101

Partes relacionadas - empresa mãe  23.2 842 399 286 766

Partes relacionadas / outras  23.3 2 637 5 473

outros 165 864 221 862

Fornecedores de nvestimento 7 800 -

outros credores 1 897 671 1 548 733

Partes relacionadas - empresa mãe  23.2 221 999 -

Partes relacionadas / outras - 163

outros 1 675 672 1 548 570

rendimentos a reconhecer 190 958 145 443

 3 668 612  2 769 243
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a rubrica de outros credores é composta maioritariamente por cauções dos espa-
ços subconcessionados no montante de 1.421.090 euros.

o saldo da rubrica de credores por acréscimos de gastos - empresa mãe é com-
posto essencialmente pelo montante por faturar relativo à renda de concessão do 
mês de dezembro/2019 (657m€), sendo o restante em conjunto com a rubrica de 
outros, relativos a serviços de manutenção e reparação e utilities, igualmente por 
faturar.

10.4. Políticas de gestão de risco financeiro
relativamente aos ativos financeiros a ip património dispõe essencialmente de 
contas receber dos diversos clientes e outras entidades, bem como de diversas 
contas de depósitos à guarda de instituições financeiras e da agência de gestão da 
tesouraria e da Dívida pública – igCp, e.p.e (igCp). a ip património dispõe, ainda 
que de modo muito residual, de outros investimentos em instrumentos de capital 
próprio em empresas do grupo ip e não dispõe de qualquer instrumento derivado.

os passivos financeiros da ip património incluem fundamentalmente contas a pagar 
a fornecedores e outras entidades e financiamentos por meio de locações.

Decorrente da posse dos seus ativos e passivos financeiros, a ip património encon-
tra-se exposta a risco de crédito e risco de liquidez.

estes riscos são geridos pela Direção de finanças e Mercados, estando a sua ges-
tão, enquadrada nas políticas de mitigação de riscos definidas pelo Conselho de 
administração executivo.

10.4.1. risco de crédito

o risco de crédito traduz-se na eventualidade de uma contraparte falhar as suas 
obrigações contratuais, provocando deste modo uma perda financeira na ip patri-
mónio.

o risco de crédito está fundamentalmente associado à probabilidade de recupera-
ção de créditos de clientes e outras contas a receber, bem como, dos depósitos e 
aplicações em instituições financeiras e igCp.

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. na nota 
10.1 pode ser apreciada a exposição máxima da empresa ao risco de crédito.
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no que respeita às dividas de clientes apresenta-se uma breve caracterização das 
mesmas de acordo com os intervalos de faturação:

31-12-2019 [> 1.000 M[ [999 M < 50 M[ [50M>0] totaL

n.º clientes 1 14 560 575

entidades intragrupo - - 1 1

operadores ferroviários - - 3 3

entidades públicas 1 2 30 33

outros devedores - 12 505 517

clientes com planos de pagamento - - 21 21

dívida 2 060 110 1 297 937 2 149 058 5 507 105

entidades intragrupo - -  35 312  35 312

operadores ferroviários - -  34 883  34 883

entidades públicas 2 060 110  172 758  147 726 2 380 593

outros devedores - 1 125 179 1 805 457 2 930 636

clientes com planos de pagamento - -  125 680  125 680

31-12-2018 [> 1.000 M[ [999 M < 50 M[ [50M>0] totaL

n.º clientes 1 19 608 628

entidades intragrupo - 1 1 2

operadores ferroviários - 1 1 2

entidades públicas 1 2 33 36

outros devedores - 15 549 564

clientes com planos de pagamento - - 24 24

dívida 2 060 110 2 018 830 2 462 636 6 541 575

entidades intragrupo -  301 002  36 313  337 315

operadores ferroviários -  117 866  19 624  137 490

entidades públicas 2 060 110  172 758  166 363 2 399 230

outros devedores - 1 427 204 2 069 348 3 496 553

clientes com planos de pagamento - -  170 987  170 987

a 31 de dezembro de 2019, a ip património tem uma carteira de 575 clientes (2018: 
628 clientes), dos quais 15 (2018: 20) têm saldos superiores a 50 milhares de euros 
correspondendo a cerca de 61% (2018: 62%) dos valores em dívida.

a diminuição do número de clientes reflete parte dos write-off verificados no exer-
cício relativos a clientes que já se encontravam ajustados na sua totalidade.
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anualmente é efetuada uma revisão das imparidades necessárias de acordo com 
os critérios enunciados na nota 2.4 do presente relatório (imparidades de ativos 
financeiros – Dívidas de clientes), apresentando-se de seguida a idade de saldos 
dos clientes de acordo com a matriz de provisões usadas:

31-12-2019 ]0-30[ [30-60[ [60-90[ [90-360[ [360[ totaL 
GeraL

entidades intragrupo  35 301 - - - 11  35 312

operadores ferroviários  17 179  5 226  5 226  6 922 -  34 552

entidades públicas  52 918  13 851  14 188  8 036 2 291 600 2 380 593

outros devedores s/ cauções 1 113 508  286 785  31 213  121 614  927 251 2 480 372

clientes com planos de pagamento  25 490  6 465  1 074  12 313  70 390  115 733

cauções de clientes  460 543

outros clientes - 

1 244 397  312 327  51 701  148 885 3 289 252 5 507 105

Imparidades - 13 820 -45 - 4 959 - 19 116 - 802 193 - 840 134

1 230 577  312 282  46 741  129 769 2 487 059 4 666 970

taxa média 1,11% 0,01% 9,59% 12,84% 24,39%

31-12-2018 ]0-30[ [30-60[ [60-90[ [90-360[ [360[ totaL 
GeraL

entidades intragrupo  337 305 - - - 11  337 315

operadores ferroviários  11 568  15 138  4 843  47 918  58 023  137 490

entidades públicas  38 040  13 768  6 700  40 937 2 299 785 2 399 230

outros devedores s/ cauções 1 015 539  318 066  180 611  260 636 1 083 997 2 858 848

clientes com planos de pagamento  11 669  4 147  2 740  28 054  119 961  166 571

cauções de clientes  633 629

outros clientes  8 492

1 414 122  351 118  194 894  377 544 3 561 776 6 541 575

Imparidades -620 - 1 612 - 1 737 - 107 844 -1 178 318 -1 290 131

1 413 502  349 506  193 157  269 700 2 383 458 5 251 444

taxa média 0,04% 0,46% 0,89% 28,56% 33,08%

os impactos das imparidades nos resultados do ano podem ser verificados na nota 17.
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relativamente aos depósitos e aplicações à guarda de outras instituições, os mes-
mos incluem valores depositados junto da banca comercial e igCp, apresentan-
do-se de seguida a sua distribuição por entidade e respetiva notação de rating 
atribuídos pela Standard and Poor´s às datas de relato:

31-12-2019 31-12-2018

ratInG saLdos ratInG saLdos

BPI BBB  8 881 BBB-  29 211

BcP BB  564 554 BBB-  84 346

agência de gestão da tesouraria e dívida Pública BBB 12 641 852 BBB- 8 706 867

13 215 286 8 820 423

10.4.2. risco de liquidez

o risco de liquidez mede-se pela capacidade de obtenção de recursos financeiros 
para fazer face às responsabilidades assumidas com os diferentes agentes econó-
micos 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.

a gestão monitoriza regularmente a reserva de liquidez disponível para fazer face 
às responsabilidades financeiras previsionais.

na nota 10.1 pode ser apreciada a exposição máxima da empresa ao risco de 
liquidez.

o quadro abaixo apresenta as responsabilidades da ip património por intervalos 
de maturidade contratual. os montantes apresentados representam os fluxos de 
caixa previsionais não descontados à data de 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2018.

31-12-2019 totaL até 2 Meses 2 Meses a 1 ano MaIs de 1 ano

Fornecedores  2 264 097  2 264 097 - -

outras contas a pagar  1 160 660  1 160 660 - -

locações   76 885   5 807   32 509   38 570

 3 501 642  3 430 563  4 622 795   38 570
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31-12-2018 totaL até 2 Meses 2 Meses a 1 ano MaIs de 1 ano

Fornecedores  3 171 842  3 171 842 - -

outras contas a pagar   647 504   647 504 - -

locações   124 255   7 047   35 234   81 974

 3 943 601  3 826 393   35 234   81 974

os valores acima incluem pagamentos a efetuar a entidades relacionadas que as-
cendem a 2.414.105 euros (2018: 2.412.042 euros).

11. atIVos não correntes 
detIdos Para Venda 
no decorrer deste exercício foi formalizada a transferência da gare intermodal de 
lisboa para a empresa-mãe. Conforme já mencionado na rubrica de acionistas 
(nota 10.3.1) a operação de venda da gare intermodal de lisboa foi formalizada 
neste exercício. a referida operação não gerou qualquer resultado.

12. caPItal e reserVas
o capital social, em 31 de dezembro de 2019, é representado por 1.100.000 de 
ações de valor nominal de 5 euros cada. o mesmo encontra-se totalmente subs-
crito e realizado pelos acionistas ip (1.099.965 ações: 99,9968%) e ip engenharia 
(35 ações: 0,0032%).

a ip engenharia é uma empresa subsidiária do grupo ip, sendo as suas demonstra-
ções financeiras consolidadas na empresa ip.

as reservas registadas foram constituídas de acordo com o disposto no Código das 
sociedades Comerciais (CsC) que dispõe quanto à obrigatoriedade de constituir 
uma reserva legal de 5% do lucro do ano até se perfazer 20% do capital social. a 
reserva legal registada representa 20% do capital social, destinando-se a sua utili-
zação exclusivamente à cobertura de prejuízos ou para aumento do capital social, 
conforme estabelecido igualmente pelo CsC.
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os movimentos ocorridos em resultados acumulados são conciliados da seguinte 
forma:

saldo a 31 de dezembro de 2017 - 324 009

   rendimento integral  187 479

   dividendos distribuídos -

   distribuição de resultados acumulados -

saldo a 31 de dezembro de 2018 - 136 530

   rendimento integral 2 936 561

   dividendos distribuídos - 500 000

   distribuição de resultados acumulados -

saldo a 31 de dezembro de 2019 2 300 031

em assembleia-geral realizada a 29 de março de 2019 foi deliberada a distribuição 
de dividendos aos acionistas no valor de 500.000 euros.

13. Vendas e serVIços 
Prestados
Ver política contabilística na nota 2.2.10.

De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018 as vendas e serviços prestados detalham-se da seguinte 
forma:

2019 2018

Vendas

Imóveis   122 750 -   

serviços Prestados

subconcessão de espaços  12 699 793  11 418 762

aluguer de estacionamento  3 360 693  3 823 844

Publicidade   696 953   682 752

outros serviços prestados   460 106   274 546

gestão de empreendimentos   44 449   44 846

 17 384 744  16 244 750
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os serviços prestados incluem fundamentalmente subconcessões de espaços, es-
tacionamento e espaços para painéis publicitários.

o acréscimo verificado justifica-se pela celebração de novos contratos conjugada 
com a atualização de contratos em vigor.

os outros serviços prestados são compostos na sua maioria por ações temporárias.

o valor da gestão de empreendimentos corresponde ao fee de gestão dos em-
preendimentos de braga, rossio e Campanhã, contratualizado com terceiros.

14. VarIação da ProdUção
o valor em causa resulta da venda de 3 imóveis em sines cuja receita pode ser 
verificada na rubrica de vendas e prestações de serviços (nota 13).

15. FornecImentos e serVIços 
externos
De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018 os fornecimentos e serviços externos detalham-se da 
seguinte forma:

2019 2018

trabalhos especializados  1 450 518  1 473 223

Vigilância e segurança   945 709   636 942

eletricidade   882 270   745 472

conservação e reparação   872 449   909 004

limpeza, higiene e conforto   379 222   296 128

Águas   201 807   146 308

energia térmica   146 634   127 166

seguros   102 425   93 914

contencioso e notariado   99 536   85 069

honorários   46 594   44 723

subcontratos   42 811   85 609

combustíveis   38 692   51 080

Portagens   24 364   27 542

comunicação   21 903   32 549

rendas e alugueres   19 330   68 404

Ferr e utensílios de desgaste rápido   16 248   11 403

diversos inferiores a 15 000   66 633   90 889

 5 357 143  4 925 425



  demonstraçÕes FInanceIras e notas | 157

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

os gastos com utilities, vigilância e segurança, limpeza, higiene e conforto, conser-
vação e reparação estão essencialmente relacionados com a atividade de subcon-
cessão de espaços e o seu aumento justifica-se pelo acréscimo registado naquela 
atividade, tal como relatado na nota das vendas e serviços prestados (nota 13).

o acréscimo verificado na rubrica de vigilância e segurança no ano de 2019 deve-
se essencialmente ao aumento dos preços dos contratos estações de braga, gare 
do oriente (gil), guifões, rossio e porto-Campanhã. 

16. gastos com Pessoal
De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 
31 de dezembro de 2018 os gastos com pessoal detalham-se da seguinte forma:

em 2019, os gastos com pessoal (5,03 M€) aumentaram aproximadamente 175 
m€ face a 2018 (3,6%), ano em que tinham sido gastos 4,86 M€.

o efetivo médio da empresa manteve-se nos 112 trabalhadores, tal como o verifica-
do em 2018, considerando para efeitos comparativos o agregado ip património/gil.

Mesmo com um efetivo estável, as remunerações e encargos com pessoal so-
freram pressões no sentido do acréscimo, resultantes da celebração de um novo 
acordo Coletivo de trabalho (aCt) transversal a todo o grupo ip, que acarretou a 
revisão do sistema de carreiras da empresa com impacto sobre o reforço das cláu-
sulas remuneratórias.

se em 2018 a reposição dos Direitos adquiridos consagrada na loe 2018 (artigos 
18º e 23º), com os respetivos reflexos salariais em termos de progressão nas carrei-
ras e no acréscimo de diuturnidades, teve um impacto de sensivelmente 230 m€, 
a conjugação com a entrada em vigor do novo aCt teve um efeito adicional de 120 
m€, levando a totalidade destas valorizações remuneratórias a atingir os 350 m€.

2019 2018

remunerações do pessoal  3 968 478  3 730 881

encargos sobre remunerações   897 413   877 227

remunerações dos órgãos sociais   85 283   163 940

outros gastos com pessoal   42 650   59 391

seguros de acidentes de trabalho   30 804   16 448

gastos de ação social   6 580   8 750

 5 031 208  4 856 636
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17. ImParIdades (Perdas) / 
reVersÕes
Ver política contabilística na nota 2.2.5., 2.2.7., e 2.2.8.

a evolução das imparidades dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 
31 de dezembro de 2018 apresenta-se como segue:

ProPrIedades de 
InVestIMento InVentárIos cLIentes totaL

notas 7 10.2.2

31 de dezembro de 2018 1 453 647 3 236 911 1 290 131 6 067 340

reforço / (reversão) - -148 900 -281 552 -430 452

Utilizações -84 462 -43 415 -168 445 -296 322

31 de dezembro de 2019 1 369 185 3 044 596 840 134 5 340 566

ProPrIedades de 
InVestIMento InVentárIos cLIentes totaL

notas 7 10.2.2

31 de dezembro de 2017 1 573 227 3 170 911 1 283 009 6 027 147

reexpressão IFrs 9 - - 418 076 418 076

1 de janeiro de 2018 (reexpresso) 1 573 227 3 170 911 1 701 085 6 445 223

reforço / (reversão) - 66 000 -52 903 13 098

Utilizações  -119 580 - -358 051 -390 980

31 de dezembro de 2018 1 453 647 3 236 911 1 290 131 6 067 340

as utilizações de imparidades decorrem, no caso das propriedades de investimen-
to, da depreciação desses imóveis relativamente aos inventários, da venda de imó-
veis com imparidades previamente constituídas (ver notas 13 e 14) e no que aos 
clientes respeita de saldos que foram objeto de write-off no ano com imparidades 
previamente constituídas.
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18. oUtros rendImentos e 
ganhos
os outros rendimentos e ganhos decompõem-se como segue de 1 de janeiro de 
2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 
2018:

2019 2018

comparticipação de gastos comuns  2 846 068  2 069 521

outros  115 861   185 417

rendas - Propriedades de investimento   134 628   141 635

ganhos com alienações de propriedades de investimento   48 161   15 560

 3 144 718  2 412 134

a comparticipação de gastos comuns justifica-se na sua grande maioria pela com-
participação dos subconcessionários nos custos de funcionamento das instalações 
por eles ocupadas (incluindo custos com água, energia, limpeza e segurança). o 
acréscimo verificado justifica-se pelo incremento da atividade da empresa.

19. oUtros gastos e Perdas
De 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e de 1 de janeiro de 2018 a 31 
de dezembro de 2018 os outros gastos e perdas detalham-se da seguinte forma:

2019 2018

renda de concessão  5 947 445  4 971 767

outros   68 920   148 142

dívidas incobráveis   52 150   181 469

Impostos indiretos e taxas   39 244   82 204

donativos e quotizações   4 442 800

 6 112 202  5 384 382

o aumento verificado na rubrica de renda de concessão tem como consequência 
o aumento da atividade comercial da empresa.
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20. rendImentos / (gastos) em 
InVestImentos FInanceIros
esta rubrica inclui os dividendos recebidos da participação detida na empresa ip 
engenharia.

21. Perdas e ganhos 
FInanceIros
o montante de 5.807 m€ registado nesta rubrica em 2019 é relativo aos juros su-
portados com os contratos de locação de viaturas (nota 10.3.3).

22. ImPosto soBre o 
rendImento
Ver política contabilística na nota 2.2.6.

a decomposição do montante de imposto do exercício reconhecido na demonstra-
ção dos resultados para os períodos findos em 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2018 é conforme segue:

notas 2019 2018

Imposto sobre o rendimento corrente - 832 014 - 374 945

Imposto sobre o rendimento diferido 6 - 237 451 - 28 923

-1 069 465 - 403 868
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a taxa de imposto adotada na determinação do montante de imposto do exercício 
nas demonstrações financeiras é conforme segue:

2019 2018

taxa nominal de imposto 21,00% 21,00%

derrama municipal 1,50% 1,50%

derrama estadual (1) 1,66% 1,86%

Imposto sobre o rendimento 24,16% 24,36%

diferenças temporárias tributárias 22,50% 22,50%

diferenças temporárias dedutíveis exceto prejuízos fiscais 22,50% 22,50%

(1) 3% sobre o lucro tributável entre 1,5m€ e 7,5m€ / 5% sobre o lucro tributável entre 7,5m€ e 35m€ 
/ 9% quando o lucro tributável é superior a 35m€.

seguidamente apresenta-se a reconciliação da taxa efetiva de imposto para os 
períodos em análise:

% 2019 % 2018

resultado antes de impostos 4 210 228 3 340 429

Irc - taxa nominal + derrama municipal 22,50  947 301 22,50  751 596

derrama estadual - Parcela a abater / acrescer 1,66  70 075 1,86  62 181

Prejuízos fiscais 0,00  - -15,41 - 514 766

correções de estimativa de períodos anteriores -0,23 - 9 730 0,16  5 451

diferenças permanentes dedutíveis -0,30 - 12 604 0,00 -

diferenças permanentes tributárias 0,66  27 704 2,31  77 309

diferenças temporárias - outras 0,64  26 825 -0,20 - 6 546

tributações autónomas 0,47  19 893 0,86  28 643

Irc efetivo - cf. demonstração dos resultados 25,40 1 069 465 12,09  403 868

verifica-se que a taxa efetiva duplica face ao ano anterior, pois deixou de ocorrer 
qualquer impacto relativo a prejuízos fiscais provenientes de exercícios anteriores, 
apresentando-se a taxa efetiva bastante mais próxima da taxa nominal de imposto 
considerada.

as outras diferenças temporárias decorrem da transição das locações para o novo 
modelo preconizado pela ifrs 16.
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23. entIdades relacIonadas
Ver política contabilística na nota 2.2.12

23.1. resumo das Partes relacionadas
as entidades identificadas como partes relacionadas da ip património em 31 de 
dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2018, no âmbito do disposto na ias 24 – 
partes relacionadas, são as seguintes:

notas reLação

empresas do Grupo IP

IP empresa-mãe do grupo IP e detentora de 99,9968% do capital da IP Património

IP engenharia a) Participada / Participante

IP telecom empresa subsidiária da IP

outras entidades relacionadas

cP relação de domínio estado (op. ferroviário)

membros dos órgãos sociais

a) empresa subsidiária da IP, detendo 0,0032% do capital da IP Património e ao mesmo tempo detida 
pela IP Património em 1,57%.

23.2. saldos e transações com a empresa-mãe
os saldos com a empresa-mãe a 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 
2018, apresentam-se como segue:

notas 31-12-2019 31-12-2018

saldos a receber

   clientes 10.2.2 -  301 002

   acionistas 8 1 525 361 1 889 540

   outras contas a receber 10.2.3  197 000 - 

      devedores por acréscimos  197 000 - 

1 722 361 2 190 542

saldos a pagar

   Fornecedores 10.3.2 1 402 408 2 071 873

   outras contas a pagar 1 064 398  286 766

      credores por acréscimos 10.3.2  842 399  286 766

      outros credores 10.3.3  221 999 - 

   acionistas 10.3.1 4 590 286 54 318 381

7 057 092 56 677 020

capital

   Prestações acessórias 12 10 805 000 10 805 000
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as transações com a empresa-mãe ocorridas de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro 
de 2019 e 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, apresentam-se como segue:

2019 2018

serviços prestados  83 329 - 

outros rendimentos  874 552  705 369

 957 881  705 369

dividendos distribuídos  499 984 - 

 499 984 - 

Fornecimentos e serviços 1 299 724 1 316 679

outros gastos 5 947 445 5 001 006

7 247 169 6 317 685

as principais transações ocorridas respeitam aos seguintes serviços prestados / 
recebidos:

outros rendimentos – respeita a repartição de custos dos espaços e serviços co-
muns da estação do oriente;

fornecimentos e serviços – Decorre fundamentalmente do protocolo de serviços 
partilhados (financeiros, logísticos, jurídico e capital humano) prestados pela ip.

outros gastos – são compostos maioritariamente pelos valores do contrato de sub-
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 do domínio privado da ip.

23.3. saldos e transações com outras entidades 
relacionadas
os saldos com outras entidades relacionadas a 31 de dezembro de 2019 e 31 de 
dezembro de 2018, detalham-se como segue:

eMPresa notas 31-12-2019 31-12-2018

saldos a receber

clientes 10.2.2  60 140  154 179

   IP telecom  35 312  36 313

   cP  24 828  117 866

 60 140  154 179

saldos a Pagar

fornecedores 10.3.2  10 022  47 767

   IP engenharia  9 943  13 818

   IP telecom 79 79

   cP -  33 870

outras contas a pagar 10.3.3  2 637  108 514

      credores por acréscimos  2 637  108 514

      IP engenharia  2 637  5 473

      cP -  103 042

 12 659  156 281
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as transações com outras entidades relacionadas ocorridas de 1 de janeiro de 2019 
a 31 de dezembro de 2019 e 1 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018, 
apresentam-se como segue:

notas 31-12-2019 31-12-2018

serviços prestados  385 227  396 131

IP telecom  343 969  354 810

cP  41 258  41 321

outros rendimentos 41 881  21 640

IP engenharia  2 276 - 

cP 39 605  21 640

dividendos recebidos  31 400 0

IP engenharia 20  31 400 - 

fornecimentos e serviços - 94 638  20 847

IP engenharia  8 403 - 1 957

IP telecom -  4 113

cP - 103 042  18 691

outros gastos 0 62

IP engenharia - 62

dividendos distribuídos 16 0

IP engenharia 16 - 

as principais transações ocorridas respeitam aos seguintes serviços prestados / 
recebidos:

os serviços prestados à empresa ip telecom referem-se a rendas de subconces-
sões de utilização das instalações do viaduto ferroviário de transição na estação 
do oriente e rendas de subconcessão de utilização dos espaços ocupados pelos 
sistemas de antenas e postaletes dos operadores de telecomunicações;

o serviço prestado à Cp é essencialmente subconcessão de espaços (salas) e os 
outros rendimentos referem-se a refaturações de utilities em espaços concessiona-
dos. os fornecimentos e serviços prestados pela Cp referem-se a refaturações de 
energia no complexo do entroncamento.

23.4. remunerações dos membros de órgãos sociais

Mesa da assembleia geral

presidente lnfraestruturas de portugal, s.a., representada por Maria toioko  
Morishita ramos
secretário ip engenharia, s.a., representada por Maria rita Carvalho fonseca 

os membros da Mesa da assembleia geral foram eleitos para o triénio 2018-2020 
e exercem os respetivos cargos sem remuneração.
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Conselho de administração
Composição do Ca relativa ao período compreendido entre 1 de janeiro e 28 de 
fevereiro de 2019:

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 ad-
ministração da ip património em acumulação com o cargo de vice-presidente do 
Conselho de administração executivo da ip, 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 tem 
sobre a ip património.

em obediência ao 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.

josé Carlos de abreu Couto osório e nuno josé pires das neves foram remunera-
dos tendo em consideração a classificação da ip património no grupo C (de acordo 
com o anexo à resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março). 
o seu estatuto remuneratório foi definido em conformidade com o disposto na re-
solução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro e com o disposto 
no artigo 28.º, n.º 2, do egp.

aos valores auferidos pelo exercício dos cargos no decurso do ano de 2019 foi apli-
cada a redução de 5% prevista no artigo 12.º da lei n.º 12-a/2010, de 30 de junho.

ao abrigo do art.º 397.º 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 
ip que não fazem parte do Conselho de administração da ip património.

Composição do Ca relativa ao período compreendido entre 1 de março e 31 de 
dezembro de 2019:

na sequência da eleição dos membros do Conselho de administração da empresa 
para o biénio 2019-2020, por Deliberação social unânime por escrito, de 1 de mar-
ço de 2019, o Conselho de administração passou a ser constituído por:

presidente: Carlos alberto joão fernandes.

vogais: nuno josé pires das neves e alexandra sofia vieira nogueira barbosa.

Carlos alberto joão fernandes e alexandra sofia vieira nogueira barbosa exer-
cem, respetivamente, os cargos de presidente e de vogal do Conselho de adminis-
tração da ip património em acumulação com o cargo de vice-presidente e de vogal 
do Conselho de administração executivo da ip, 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 tem 
sobre a ip património.
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em obediência ao disposto no artigo 31.º do egp, a acumulação de funções acima 
referida não conferiu direito a qualquer remuneração adicional, tendo o estatuto 
remuneratório dos gestores em causa sido fixado no âmbito das funções de gestão 
exercidas na ip.

nuno josé pires das neves foi remunerado tendo em consideração a classificação 
da ip património no grupo C (de acordo com o anexo à resolução do Conselho 
de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março). o seu estatuto remuneratório foi defi-
nido em conformidade com o disposto na resolução do Conselho de Ministros n.º 
16/2012, de 14 de fevereiro e com o disposto no artigo 28.º, n.º 2, do egp.

aos valores auferidos pelo exercício do cargo no decurso do ano de 2019 foi apli-
cada a redução de 5% prevista no artigo 12.º da lei n.º 12-a/2010, de 30 de junho.

ao abrigo do art.º 397.º 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 
ip que não fazem parte do Conselho de administração da ip património.

apresentam-se de seguida a remuneração anual auferida pelos membros remu-
nerados:

2019 2018

reMUnerações enc. PatronaIs reMUnerações enc. PatronaIs

José carlos de abreu couto osório 25 354 5 922 67 105 15 536

nuno José Pires das neves 66 889 15 536 66 910 15 536

João Paulo coelho Bicho duarte (a) - - 32 836 7 617

92 242 21 458 166 850 38 688

(a) remuneração auferida enquanto vogal do conselho de administração da gIl.

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 2019 e 2018.

entIdade 2019 2018

Vitor martins & ahmad, s.r.o.c., lda   13 893   27 086

  13 893   27 086

a diminuição verificada para 2019, justifica-se pelo facto do valor de 2018 incluir 
valores faturados à ex-gil (até à data da fusão).
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24. normas contaBIlÍstIcas e 
InterPretaçÕes recentemente 
emItIdas
novas normas, alterações e interpretações que se tornaram efetivas a 
1 de janeiro de 2019 e que a empresa adotou na elaboração das suas 
demonstrações financeiras
ifrs 16 – locações - esta norma foi emitida em janeiro de 2016 e adotada pelo 
regulamento (ue) 2017/1986, da Comissão, de 31 de outubro, com aplicação, o 
mais tardar, a partir da data de início do primeiro exercício financeiro que comece 
em ou após 1 de janeiro de 2019. a norma introduz os princípios de reconhecimen-
to 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 apresentados na demons-
tração dos resultados de forma separada. os locadores continuarão a classificar as 
locações entre operacionais ou financeiras.

os impactos da aplicação desta norma são divulgados na nota 2.3.

ifrs 9 – instrumentos financeiros: elementos de pré-pagamento com compensa-
ção negativa (alterações) - estas alterações foram emitidas em outubro de 2017 e 
adotadas pelo regulamento (ue), 2018/498, da Comissão, de 22 de março, com 
aplicação, o mais tardar, a partir da data de início do primeiro exercício financeiro 
que comece em ou após 1 de janeiro de 2019. as alterações introduzidas vêm per-
mitir que ativos financeiros com condições contratuais que prevejam amortizações 
antecipadas de montante considerável, possam, de acordo com os requisitos defi-
nidos, ser mensurados a custo amortizado ou a justo valor por reservas, consoante 
o modelo de negócio.

a adoção desta norma não teve impacto nas demonstrações financeiras da ip pa-
trimónio.

ias 19 (alteração): alteração do plano, redução ou liquidação - estas alterações fo-
ram emitidas em fevereiro de 2018 e adotadas pelo regulamento (ue), 2019/402, 
da Comissão, de 13 de março, com aplicação, o mais tardar, a partir da data de início 
do primeiro exercício financeiro que comece em ou após 1 de janeiro de 2019. se 
uma emenda, corte ou liquidação do plano ocorrer, passa a ser obrigatório que o 
custo do serviço corrente e os juros líquidos do período após a remensuração sejam 
determinados com base nos pressupostos usados para a remensuração. são ainda 
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incluídas modificações para esclarecer o efeito de uma alteração, redução ou liqui-
dação do plano sobre os requisitos relativos ao limite máximo do ativo.

a adoção desta norma não teve impacto nas demonstrações financeiras da em-
presa.

ias 28 – investimentos em associadas e entidades controladas conjuntamente: in-
teresses de longo prazo em investimentos em associadas e entidades controladas 
conjuntamente (alterações) - estas alterações foram emitidas em outubro de 2017 
e adotadas pelo regulamento (ue) 2019/237, da Comissão, de 8 de fevereiro, com 
aplicação, o mais tardar, a partir da data de início do primeiro exercício financeiro 
que comece em ou após 1 de janeiro de 2019. vem clarificar que a ifrs 9 deve ser 
aplicada a investimentos em associadas ou empreendimentos conjuntos quando 
o método de aplicação da equivalência patrimonial não é aplicado na mensuração 
dos mesmos.

a adoção desta norma não teve impacto nas demonstrações financeiras da em-
presa.

Melhoramentos das normas internacionais de relato financeiro
estes melhoramentos foram emitidos em dezembro de 2016 e foram adotados 
pelo regulamento (ue) 2019/412 da Comissão, de 14 de março. introduzem alte-
rações às seguintes ifrs com aplicação, o mais tardar, a partir da data de início do 
primeiro exercício financeiro que comece em ou após 1 de janeiro de 2019:

ifrs 3 – Concentração de atividades empresariais - requer remensuração de inte-
resses anteriormente detidos quando uma entidade obtém o controlo sobre uma 
participada sobre a qual existia controlo conjunto;

ifrs 11 - acordos conjuntos - clarifica que não deve haver remensuração de inte-
resses anteriormente detidos quando uma entidade obtém controlo conjunto sobre 
uma operação conjunta;

ias 12 - impostos sobre o rendimento - clarifica que todas as consequências fiscais 
de dividendos devem ser registadas em resultados;

ias 23 – Custos de empréstimos obtidos - esclarece que a parte do empréstimo 
diretamente relacionado com a aquisição ou 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 finan-
ciamentos genéricos da entidade.

não existem impactos na ip património decorrentes da adoção destas melhorias.
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ifriC 23 – incertezas quanto ao tratamento de impostos sobre o rendimento (nova) 
- foi emitida em junho de 2017 e adotada pelo regulamento (ue) 2018/1595, da 
Comissão, de 23 de outubro, com aplicação o mais tardar, a partir da data de início 
do primeiro exercício financeiro que comece em 1 de janeiro de 2019. a interpre-
tação 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 desta interpretação não tem impacto na empresa.

normas, alterações e interpretações emitidas e adotadas pela união 
europeia com aplicação obrigatória em exercícios futuros
ias 1 e ias 8 (alteração) – Definição de material - estas alterações foram emitidas 
em outubro de 2018 e adotadas pelo regulamento (ue) 2019/2104, da Comissão, 
de 29 de novembro, com aplicação, o mais tardar, a partir da data de início do pri-
meiro exercício financeiro que comece em ou após 1 de janeiro de 2020.

as emendas às ias 1 – apresentação das demonstrações financeiras e da ias 
8 – políticas contabilísticas, alterações em estimativas contabilísticas e erros visam 
clarificar a definição de material no contexto da aplicação das ifrs. a informação é 
material se pela sua omissão, distorção ou ocultação seja razoavelmente esperado 
que influencie as decisões dos utilizadores primários das demonstrações financei-
ras, tendo por base essas mesmas demonstrações financeiras.

não se estima que estas emendas possam ter impacto significativo nas demonstra-
ções financeiras da ip património.

emendas a referências à estrutura Concetual nas normas ifrs - estas emendas fo-
ram emitidas em março de 2018 e adotadas pelo regulamento (ue) 2019/2075, da 
Comissão, de 29 de novembro, com aplicação, o mais tardar, a partir da data de iní-
cio do primeiro exercício financeiro que comece em ou após 1 de janeiro de 2020.

Corresponde a emendas em diversas normas (ifrs 2; ifrs 3; ifrs 6; ifrs 14; ias 
1; ias 8; ias 34; ias 37; ias 38; ifriC 12; ifriC 19; ifriC 20; ifriC 22 e siC 32) em 
relação a referências à estrutura Concetual revista em março de 2018. esta revisão 
inclui as definições atualizadas de ativo e de passivo e novas orientações sobre 
mensuração, desreconhecimento, apresentação e divulgação dos mesmos.

não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura destas alte-
rações.

ifrs 9, ias 39, e ifrs 7 (alteração) - estas emendas foram emitidas em setembro 
de 2019 e adotadas pelo regulamento (ue) 2020/34, da Comissão, de 15 de ja-
neiro, com aplicação, o mais tardar, a partir da data de início do primeiro exercício 
financeiro que comece em ou após 1 de janeiro de 2020.
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esta alteração está relacionada com o projeto de reforma das taxas de juro de ben-
chmark (“Ibor reform”), no sentido de diminuir o impacto potencial de alteração de 
taxas de juros de referência no relato financeiro, designadamente na contabilidade 
de cobertura.

não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura destas alte-
rações.

novas normas, alterações e interpretações emitidas pelo iasb e ifriC mas 
ainda não adotadas pela união europeia
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 ifrs 
4 – Contratos de seguros.

a adoção futura desta norma não tem impacto na empresa.

ifrs 3 – Concentrações de atividades empresariais (alteração) - esta alteração res-
peita à definição de negócio, pretendendo-se clarificar a identificação de aquisição 
de negócio ou de aquisição de um grupo de ativos. a definição revista clarifica 
ainda a definição de output de um negócio como fornecimento de bens ou serviços 
a clientes.

estas alterações foram emitidas em outubro de 2018 com aplicação efetiva aos 
períodos que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2020.

não se estimam impactos significativos decorrentes da adoção futura destas alte-
rações.
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25. contIngêncIas
Ver política contabilística na nota 2.2.7.

em sede de administração tributária, foi proferida a decisão final relativa à correção 
de iva de 2006 envolvendo o montante de 2.816.329 euros conforme nota 10.2.3, 
tendo a autoridade tributária deferido parcialmente e a ip património apresentado 
impugnação judicial com parecer de especialista fiscal. não obstante o indeferimen-
to 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 de ser reconhecido como gasto o valor 
já depositado à ordem da at (nota 10.2.3), 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, recla-
mações 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 2019, considerando as provisões constituídas e as expetativas 
existentes nesta data, incluindo a situação de impugnação judicial referente ao di-
ferendo de iva, e relatado no parágrafo anterior, bem como na nota 10.2.3.

26. eVentos sUBseQUentes
Ver política contabilística na nota 2.2.13.

não são conhecidos à data quaisquer factos relevantes com impacto significativo 
nas Demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2019.
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o presente relatório visa divulgar a estrutura e as 
práticas de governo societário, dando cumprimen-
to ao instituído pelo n.º 1 do artigo 54.º do Decreto
-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, e de harmonia 
e para cumprimento das orientações emanadas 
para o efeito pela Direção-geral do tesouro e fi-
nanças.

A iP Património - Administração e gestão imobi-
liária, S.A. (iPP) é a empresa do grupo iP - infraes-
truturas de Portugal, responsável pela gestão do 
património imobiliário, com experiência na explo-
ração comercial da rede de estações e interfaces 
de transporte, garantindo a sua eficiente utilização, 
valorização e rentabilização. 

A principal alteração ocorrida a nível de governo 
da sociedade, foi a que decorre da alteração do nº 

1. sÍntese 

CAPÍTULO II dO RJSPE – PRáTICAS dE bOm gOvERnO SIm nãO dATA

artigo 43.º

apresentou a revisão do plano de atividades e orçamento para 
2019 adequado aos recursos e fontes de financiamento dis-
poníveis

v

26/02/2020

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do 
plano de atividades e orçamento para 2019

v

artigo 44.º

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações 
sociais, operações com participações sociais, garantias financei-
ras e assunção de dívidas ou passivos, execução dos objetivos, 
documentos de prestação de contas, relatórios trimestrais de 
execução orçamental com relatório do órgão de fiscalização, 
identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais, re-
munerações e outros benefícios

v

artigo 45.º
submeteu a informação financeira anual ao Revisor oficial de 
contas, que é responsável pela certificação legal das contas 
da empresa

v

artigo 46.º elaborou o relatório identificativo de ocorrências, ou risco de 
ocorrências, associado à prevenção da corrupção v

artigo 47.º adotou um código de ética e divulgou o documento v

artigo 48.º tem contratualizada a prestação de serviço público ou de inte-
resse geral, caso lhe esteja confiada v*

artigo 49.º prosseguiu objetivos de responsabilidade social e ambiental v –

artigo 50.º implementou políticas de recursos humanos e planos de igual-
dade v

artigo 51.º
evidenciou a independência de todos os membros do órgão de 
administração e que os mesmos se abstêm de participar nas 
decisões que envolvam os seus próprios interesses

v

artigo 52.º

evidenciou que todos os membros do órgão de administração 
cumpriram a obrigação de declararem as participações patri-
moniais e relações suscetíveis de gerar conflitos de interesse 
ao órgão de administração, ao órgão de fiscalização e à igF 

v

artigo 53.º
providenciou no sentido de que a Utam tenha condições para 
que toda a informação a divulgar possa constar do sítio na in-
ternet da Unidade técnica

v –

artigo 54.º

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferi-
do constar do relatório anual de práticas de governo societário 
informação atual e completa sobre todas as matérias tratadas 
no capítulo ii do RJsPe (boas práticas de governação)

v

• Não aplicável

1 do artigo 17º dos estatutos da Sociedade, o qual 
passou a ter a seguinte redação:

“A Administração da sociedade incumbe a um 
Conselho de Administração composto por três a 
cinco membros que podem ser ou não acionistas, 
eleitos pela Assembleia geral para um período de 
dois anos, sendo permitida a sua reeleição nos ter-
mos da legislação aplicável”. 

esta alteração foi feita através de Due de 1/3/2019

em termos das boas regras de governação consi-
dera-se que a empresa cumpriu em 2019, de uma 
forma geral, todas as obrigações a que se encon-
trava sujeita, de acordo com a apresentação dos 
vários pontos do presente relatório.
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A missão da iPP é a de administrar e gerir o pa-
trimónio imobiliário a cargo da iP, assegurando a 
sua eficiente utilização, valorização e rentabiliza-
ção, em consonância com os objetivos de gestão 
da infraestrutura rodoviária e ferroviária.

1. Visão e Valores

A iP Património tem como objeto a gestão e ex-
ploração de patrimónios e empreendimentos imo-
biliários, próprios ou alheios, aquisição e alienação 
de bens imóveis e constituição de direitos sobre 
os mesmos, e a gestão e exploração de estações 
e equipamentos associados, incluindo a respetiva 
exploração comercial.

Sendo uma empresa para a área do imobiliário do 
grupo iP, à iP Património cumpre a prestação dos 
seguintes serviços ao Acionista iP: 

• Gerir e proceder à exploração de património e 
empreendimentos imobiliários, próprios ou alheios;
• Proceder à aquisição, atualização cadastral e alie-
nação de bens imóveis e constituição de direitos 
sobre os mesmos, bem como rentabilização dos 
ativos afetos à concessão ou ao património autó-
nomo;
• Desenvolvimento dos processos de expropriação;
• Valorização e comercialização do património imo-
biliário do grupo iP;
• Gestão e exploração dos ativos imobiliários, in-
cluindo edifícios de serviço, estações e equipa-
mentos 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.

estes serviços têm um forte impacto no cliente, 
quer ele seja o passageiro ferroviário, um conces-
sionário ou o utilizador do património desativado e 
requalificado, como, por exemplo, no usufruto de 
uma ecopista.

entre outras áreas de competências, no âmbito do 
objeto de ação da iPP, salientam-se o planeamen-
to territorial e urbano, jurídico e administrativo, o 
exercício da atividade expropriativa, a avaliação 
imobiliária e a gestão de projetos de arquitetura.

oS VAloreS DA iPP exPreSSAM:

A orientação para os resultados
Planeando e definindo objetivos que permitam 
alcançar resultados que vão ao encontro das ex-
petativas dos Acionistas e sejam sustentados ao 
longo do tempo;

o acréscimo de valor para o cliente
Conhecendo e compreendendo as suas necessida-
des, procurando a inovação e a excelência;

A transparência
estabelecendo relações transparentes com parcei-
ros, clientes, fornecedores e colaboradores para, 
através do cumprimento de procedimentos e práti-
cas melhoradas pela experiência, disponibilizar um 
serviço de qualidade, acrescentando valor;

A gestão assente em processos
que promovam a eficiência e o rigor e que permi-
tam antecipar as necessidades dos nossos clientes;

A liderança
Com visão e estratégia, apoiando-se em profissio-
nais com visão de futuro e que atuam como exem-
plo de valores, de ética e rigor profissional;

A confiança
Consolidando relações interpessoais quotidianas, 
relações inter-organizacionais e relações sociais;

o suporte nas competências individuais
Valorizando os seus colaboradores e responsabili-
zando-os pelo seu desempenho, como parte inte-
grante das equipas onde se inserem;

2. missÃo, oBJetivos e PolÍticas
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espírito de equipa
Valorizando as habilidades de cada pessoa, combinadas com o conhecimento de ou-
tro(s) colega(s) de equipa.

As empresas Participadas partilham da Visão do grupo iP:

Posicionar a Infraestruturas de Portugal como gestora de mobilidade mul-
timodal, potenciando o assent management e garantindo a prestação de 
um serviço seguro, eficiente e sustentável, valorizado pela rendibilização 
de ativos complementares.

VAloreS do gruPo iP
A iPP pauta a sua atuação pelos valores e regras de conduta que se encontram defi-
nidos no Código de Ética do grupo iP e na Declaração de Política de responsabilidade 
Social do grupo iP, que refletem o compromisso com as partes interessadas e os 
princípios da gestão sustentável. 

os Valores do grupo orientam a forma de atuação:
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ÉTICA - Atuação com respeito pelos princípios éticos, nomea-
damente de transparência, boa-fé, e honestidade

SEGURANÇA - Atuação com respeito pela vida das pessoas e 
a sua integridade física, atributo que mais marca o nosso serviço

SUSTENTABILIDADE - Atuação orientada para a sustentabili-
dade económica, social e ambiental

2. Políticas e linhas de Ação desencadeadas no âmbito da estratégia Definida

Plano Estratégico

o Plano estratégico do grupo iP foi desenvolvido tendo por base a estratégia e os 
grandes objetivos da fusão, que passam pelo desenvolvimento integrado da rede 
rodoferroviária, pelo incremento das receitas (core e não core), pela captura de siner-
gias internas e externas (escala e know-how), pela articulação da presença regional, 
sempre numa perspetiva de assegurar uma gestão sustentável das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias nacionais.
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Para o desenvolvimento de cada linha de orienta-
ção estratégica, foram definidos os objetivos estra-
tégicos que se sintetizam de seguida:

Mobilidade Sustentável

• Assegurar a sustentabilidade financeira da IP, 
num quadro de cumprimento dos níveis de servi-
ço estabelecidos com o estado Português para a 
exploração das redes rodoferroviárias e de desen-
volvimento / modernização integrado e racional da 
rede.

Asset Management

• Planeamento integrado e racional da rede rodo-
ferroviária, numa ótica plurianual;
• Cumprimento do Plano de Investimentos Anual 
e Plurianual;
• Otimização do Acesso a Fundos Comunitários;

Serviço seguro, eficiente e sustentável

• Cumprimento dos níveis de serviço estabeleci-
dos no Contrato de Concessão da rede rodoviária 
nacional;
• Cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos 
no Contrato Programa para a gestão da rede fer-
roviária nacional;

rendibilização de ativos para a valorização do serviço

• Assegurar a sustentabilidade financeira da IP, num 
quadro de cumprimento dos níveis de serviço es-
tabelecidos com o estado Português para a explo-
ração das redes rodoferroviárias e de desenvolvi-
mento / modernização integrado e racional da rede.

este enquadramento constituiu-se como uma das 
grandes linhas de referência para a elaboração do 
PAo 2019-2021.

MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

ASSET MANAGEMENT

RENDIBILIZAÇÃO 
DE ATIVOS PARA 
A VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇO SEGURO,
EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

Financeiro
(Receita não core)

Serviço

Investimento

Financeiro 
(Global e receita core)

Serviço

Potenciar a gestão de mobilidade multimodal num quadro 
de desenvolvimento integrado e racional da rede rodoferroviária.
• Assegurar a sustentabilidade financeira da IP, num quadro de cumprimento 
dos níveis de serviço estabelecidos com o Estado Português para 
a exploração das redes rodoferroviárias e de desenvolvimento/modernização 
integrado e racional da rede.

Desenvolver Asset Management como alavanca de otimização 
do OPEX e CAPEX associado às infraestruturas rodoferroviárias
• Planeamento integrado e racional da rede rodoferroviária, numa ótica plurianual
• Cumprimento do Plano de Investimento Anual e Plurianual
• Otimização do Acesso a Fundos Comunitários

Garantir níveis de serviço estabelecidos com o Estado Português para 
a exploração das redes rodoferroviárias
• Cumprimento do níveis de serviço estabelecidos no Contrato de Concessão 
  da Rede Rodoviária Nacional 
• Cumprimento dos níveis de serviço estabelecidos no Contrato Programa 
  para a gestão da Rede Ferroviária Nacional

Rendibilizar ativos não core ou capacidade excedentária que contibuam 
para a valorização do serviço core
• Assegurar a sustentabilidade financeira da IP, num quadro de cumprimento 
dos níveis de serviço estabelecidos com o Estado Português para 
a exploração das redes rodoferroviárias e de desenvolvimento/modernização 
integrado e racional da rede.

Tipologia dos KPIs

no âmbito do Plano estratégico, e de forma a garantir uma prestação de serviço sustentável, segura e 
eficiente, foram definidas quatro linhas de orientação estratégica (A Deliberação CAe nº17.iP.2018, pro-
cedeu à atualização no seu Anexo i da “Visão e das linhas de orientação e objetivos estratégicos” para 
o grupo iP):

linhas de orientação estratégica do grupo iP (Fonte: deliberação cae nº17.iP.2018)
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a) os principais objetivos da iP Património es-
tão definidos e são: 
• Valorização, rentabilização e requalificação do 
património não afeto à atividade ferroviária e rodo-
viária, potenciando a maximização das receitas não 
core do grupo iP, contribuindo para a sua susten-
tabilidade financeira e ambiental;
• Gestão, manutenção e administração corrente 
das estações e espaços afetos à exploração fer-
roviária, com o objetivo da melhoria contínua do 
serviço ferroviário, otimização de custos operacio-
nais e potenciação das receitas, tendo em vista o 
equilíbrio de custos e receitas de exploração (con-
ciliação da vertente operacional com a comercial);
• Administração das Instalações de Serviço no Gru-
po no que se refere à gestão corrente, bem como à 
intervenção nas instalações procurando a sua oti-
mização, bem como a melhoria do espaço;

• Serviços de criação e atualização do cadastro dos 
bens sob gestão da iP, permitindo o acesso perma-
nente a toda a informação disponível relacionada 
com os bens do património imobiliário;
• Desenvolver um manual de Gestão de Instala-
ções de Serviços;
• Desenvolvimento de processos de Expropriações 
para concretização do Projeto Peti3+ / ferrovia 
2020.

objetivos de gestão 2019 e triénio 2020-2022

Complementarmente estão definidos um conjunto 
de indicadores que definem metas que estabele-
cem o compromisso perante os Acionistas, confor-
me o quadro seguinte:

IndICAdOR UnIdAdE mETA 2019 REAL 2019 Desvio (%) mETA 2020 mETA 2021 mETA 2022

Receitas core (cash) m€ 21,9 m€ 23,1 m€ 5,3% n.a. n.a. n.a.

Receitas core iPP (cash) m€ n.a. n.a. - 22,4 m€ 22,9 m€ 23,3 m€

dívida vencida de clientes m€ -8,5% -46,5% -38,0 p.p 1,0 m€ 1,0 m€ 1,0 m€

margem de contribuição Residual m€ 2,8 m€ 6,7 m€ 138,6% n.a. n.a. n.a.

nível de cumprimento da eficiência operacional % n.a. n.a. - 59,7% 59,7% 59,7%

Projeto de conhecimento da totalidade dos ativos imobiliários % 90% 92% 2 p.p n.a. n.a. n.a.

nível de atualização do cadastro de Parcelas em sig % n.a. n.a. - +10% +10% +10%

Redução do n.º de reclamações (%) % -10% +21% 31 p.p -5% -5% -5%

grau de criação de propostas de intervenção em ins (%) 
referentes a solicitações % 80% 91% 11 p.p n.a. n.a. n.a.

nível de concretização do Plano de atuação nas instalações 
de serviço do grupo % n.a. n.a. - 92,5% 92,5% 92,5%

assegurar a concretização do Peti 3+ % 85% 54% -31 p.p 85% 85% 85%
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b) Principais justificações dos desvios:
• receitas core (cash): o total de receitas com Ati-
vos imobiliários até ao ano de 2019 foi de 23,1 M€, 
o que representa um acréscimo de +1,2 M€ (+5,3%) 
face ao orçamentado, onde os recebimentos com 
os Serviços Core iPP são 21,3 M€ (+1,9 M€; +9,6%) 
e os recebimentos com Alienação de Ativos iP 
e iPP atingiram os 1,8 M€ (-0,7 M€; -28,1%). na 
comparação com o período homólogo de 2018, ve-
rifica-se um acréscimo de +0,6 M€ (+2,5%), sendo 
que os recebimentos Core da iPP aumentam +1,6 
M€ (+8,3%) e a Alienação de Ativos iP e iPP regista 
um decréscimo de -1,1 M€ (-37,1%);
• Dívida Vencida de Clientes: o valor da Dívida 
Vencida de Clientes extra-grupo iP a 31/12/2019 
é de 0,87 M€, o que representa um decréscimo 
de -0,75 M€ (-46,5%) relativamente ao valor a 
31/12/2018. foram desenvolvidas atividades para 
controlo e redução da dívida, das quais se desta-
cam: i) Comunicação mensal da P-Afn sobre dí-
vida pendente de ações P-SC e P-Atg; ii) esforço 
entre a iPP e DfM para apuramento real da Dívi-
da de Clientes; iii) Acompanhamento mensal dos 
clientes para o cumprimento dos prazos de paga-
mento; iv) report mensal de acompanhamento e 
controlo de dívida e identificação de propostas de 
melhoria; v) introdução de uma nova modalidade 
de pagamento por Débito Direto; e vi) Processo 
de monitorização mensal da faturação. realça-se 
ainda que 35% (0,30 M€) da Dívida Vencida está 
suportada em planos de pagamento;
• Margem de Contribuição residual (MCr): teve 
o resultado acumulado no ano 2019 de 6,7 M€, 
verificando-se um desvio global, face ao orçamen-
to, nos rendimentos operacionais considerados 
para a MCr em orçamento de +1,13 M€ (+6,9%), 
com comportamento positivo em espaços (+5,1%; 
0,38 M€), nas Subconcessões (+3,5%; +0,16 M€), 
estacionamentos (+7,7%; +0,24 M€); Publicidade 
(+3,5%; +0,02 M€); gestão de empreendimentos 
(+2,0%; +0,001 M€) e nos outros (+73,1%; +0,19 
M€). Ao nível dos gastos operacionais, considera-
dos para a MCr a variação face à meta é de -2,75 
M€ (-20,7%) o que é justificado maioritariamente 

pelos fSe (-34,1%; 2,77 M€) pelos itens: a) tra-
balhos especializados (-1,50 M€); b) energia e 
fluidos (-0,61 M€); c) Conservação e reparação 
(-0,56 M€); d) Vigilância e Segurança (+0,18 M€); 
e) limpeza, Higiene e Conforto (+0,02 M€); f) ren-
das e Alugueres (+0,11 M€); g) outros fSe (-0,19 
M€); pelos gastos com Pessoal (-0,6%; -0,03 M€) 
e nos outros gastos. (-49,6%; -0,05 M€);
• Programa de Atuação para inventariação de todo 
o ativo imobiliário sob gestão do grupo iP (público 
e autónomo): o desenvolvimento do projeto regis-
tou um resultado de 92% no ano de 2019 não se 
verificando um desvio face à baseline aprovada, 
com base no documento “Programa de inventaria-
ção Cadastral do Património imobiliário sob gestão 
da infraestruturas de Portugal” aprovado pelo CA 
da iPP.
no ano de 2019 foram desenvolvidas as seguintes 
atividades:

- Prestação serviços externa para realizar o ca-
dastro do património imobiliário: testes de Har-
dware/Software; formação Colaboradores do 
Prestador serviços e respetivos testes de car-
regamento de dados e Controlo dos trabalhos 
executados e reuniões de trabalho/dúvidas se-
manais;
- Processo com vista à implementação da nova 
aplicação de gestão Documental: Análise in-
terna do pretendido e articulação com a DSi; 
Articulação com todas as uo da iPP; levanta-
mento de requisitos pela DSi/iPP; Definição da 
Metodologia/Critérios de implementação; im-
plementação da gestão Processos na iPP. Veri-
fica-se um desvio na implementação da gestão 
Processos na iPP, a DSi só remeteu a aplicação 
para testes no dia 18 de setembro, pelo que a 
concretização desta componente passou para o 
último trimestre de 2019;
- Arquivo rodoviário: início do tratamento em 
articulação com a prestação serviços externos; 
Preparação peças processuais para obras no Ar-
mazém em Alcântara; Verifica-se um desvio no 
Concurso para obra no Armazém de Alcântara 
que não foi lançado no ano de 2019; Mudança 



Parâmetro A (Peso 20%):
n.º de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lançado) e 
previstas no plano / n.º de empreitadas previstas lançar no plano: 
Resultado de 29% (10 em 34)
• Obras ferroviárias: lançadas 10 em 34 previstas.

Parâmetro C (Peso 20%):
Prazo total planeado das empreitadas desenvolvidas e previstas 
no plano / Prazo total real das empreitadas desenvolvidas e pre-
vistas no plano:
Resultado de 91%
• Prazo Planeado: 3.335 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.209 obra); 
• Prazo efetivo: 3.647 dias (730 contratação + 396 consignação 
+ 2.521 obra).

Parâmetro b (Peso 20%):
valor  total de empreitadas lançadas (anúncio de concurso lança-
do)/valor empreitadas previstas lançar no plano: 
Resultado de 31%  
• Valor das empreitadas lançadas: 208 M€; 
• Valor das empreitadas previstas lançar: 662 M€. 

Parâmetro d (peso 40%):
grau de execução (ótica económica) do PiR  (versão ajustada 
Jan.19): 
Resultado de 59%
• Execução: 119,1 M€ (107,9M€ Ferrovia 2020; 11,2M€ 
Peti3+);
• Baseline PiR: 203,6m€ (181,2m€ Ferrovia 2020; 22,4m€ 
Peti3+).
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do Arquivo do Pragal para Alcântara: não ocor-
reu até ao final de 2019;
- inventário Corrente de Dados Cadastrais: con-
tinuação do trabalho de inventário geral sobre 
todas as infraestruturas.

• Propostas de intervenção em instalações de Ser-
viço (inS): o indicador atingiu o resultado global 
de 91%, ou seja, ficou 11 p.p. acima da meta es-
tabelecida.

Para o cálculo do indicador teve-se em conta todas 
as instalações de serviço, medindo-se as propos-
tas aprovadas para intervenção nas inS face às so-
licitações no mesmo período (do CAe ou das uo).

resumo:
- 14 Solicitações;
- 3 Concretizações em suspenso:

- fases ii a V: reformulação de piso 4 a piso 1” 
do edif. 2 do Pragal; 
- fase Vi: Silo automóvel, Campo Multijogos e 
Portarias Pragal” do edif. 2 do Pragal;
- reformulação dos edifícios 4 e 5 do Pragal. 

A sua não conclusão decorre de constrangi-
mentos externos (contratação), já que o que 
depende da equipa iPP foi concluído.

o que perfaz um total de 11 propostas de inter-
venção: 10 concretizados e 1 por concretizar (“re-
novação caixilharia e vidros” do edif. 2 do Pragal).

• Assegurar a concretização do Peti 3+ / ferrovia 
2020 (este indicador é partilhado com a iP:

o indicador integrado do Peti 3+ / ferrovia 2020 
atingiu o resultado global de 54%, ou seja, -31 p.p. 
aquém da meta estabelecida.

Para este resultado contribuíram fundamental-
mente dois fatores:

- número reduzido de obras e respetivo valor 
face ao previsto – impacto nos parâmetros A e 
b, bem como o grau de execução face ao pla-
neado;
- grau de execução de 59% do orçamento pre-
visto – Parâmetro D.

3. fatores críticos de sucesso de que dependem os resultados da empresa
A iP Património tem a seu cargo a gestão de um património imobiliário de dimensão e diversidade signifi-
cativa onde a gestão e otimização deste importante ativo constitui o core business da empresa.

no universo de todos os ativos imobiliários sob gestão da iPP, inclui-se uma vasta rede de imóveis (terrenos e 
edifícios) cujo aproveitamento comercial, sobretudo em zonas urbanas, tem gerado um crescente volume de 
negócio, o qual se considera continuar a ter margem de progressão, não só pela quantidade de ativos ainda 
por comercializar, mas também porque mesmo aqueles que estão comercializados ainda têm capacidade de 
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expansão em razão do espaço disponível ou de novo 
tipo de negócios.

A iP Património demonstra uma capacidade de 
adaptação a novos contextos, procurando a cada 
exercício melhorar os indicadores de negócio, a per-
formance de gestão e a satisfação dos seus Clientes, 
atraindo não só novos clientes como também novas 
áreas de negócio, e conseguindo colocar no mer-
cado espaços no passado sem interesse comercial.

o desenvolvimento e consolidação da atividade da 
iP Património reflete o contexto económico atual 
que se vive em Portugal, o qual tem permitido 
captar investimento para áreas como o turismo e 
lazer. A concretização de um conjunto de negócios 
de subconcessão de espaços com visibilidade no 
mercado, como sejam os contratos de subconces-
são de espaços comerciais em duas estações da 
área de lisboa com grande tráfego de passageiros, 
que permitiram a abertura de duas superfícies co-
merciais no inicio de 2019, bem como a conclusão 
do concurso que visa instalar uma unidade hotelei-
ra na estação de Santa Apolónia, contribuem sig-
nificativamente para a implementação da marca iP 
Património no mercado. estes contratos são ape-
nas alguns exemplos dos resultados alcançados 
pela empresa, contribuindo para o incremento do 
seu negócio pelas receitas que irão gerar no futuro, 
mas também para o mercado olhar para a empresa 
como uma alternativa face à singularidade e espe-
cificidade dos seus ativos.

importa relevar que parte significativa dos ativos 
sob sua gestão, ao necessitarem de serem desafe-
tados do domínio público para serem alienados, se 
traduzem num fator crítico de sucesso das opera-
ções comerciais associadas, não só pela especifici-
dade em si mesma, mas também pelo prazo asso-
ciado à concretização de tais procedimentos, que 
podem contribuir para uma menor perceção do 
mercado do seu real valor. os desenvolvimentos 
de alguns projetos de valorização em curso podem 
ser afetados pela eventual morosidade na respe-
tiva aprovação junto das entidades licenciadoras. 

As competências técnicas e a experiência da equi-
pa de profissionais ao serviço da empresa são outro 
dos fatores chave do sucesso. A consolidação da 
estrutura organizativa operada em finais de 2016, 
contribui decisivamente para os resultados alcan-
çados, ao ter criado condições para o enfoque em 
áreas que se entenderam como condicionantes do 
desempenho da empresa, como seja a recuperação 
de dívida de clientes, a gestão das estações fer-
roviárias e a valorização dos objetivos de recupe-
ração e preservação do património ferroviário sem 
utilidade para a exploração ferroviária e rodoviária.

A atualização do cadastro dos bens imóveis sob ex-
ploração da iPP revela-se, igualmente, ser um fator 
crítico de sucesso pois, dada a dimensão e diversi-
dade de imóveis, dos domínios públicos rodoviário 
e ferroviário, é condição de sucesso um conheci-
mento rigoroso de todo o património existente. 
Ciente deste potencial constrangimento, a empresa 
criou condições para a contratação de uma pres-
tação de serviços que terá início já em 2019 e que 
visa a inventariação cadastral, incluindo o trata-
mento, registo e digitalização de documentação. 

impõe-se, por último, alcançar uma mais rápida e 
eficiente informação de gestão, nos diferentes do-
mínios, quer financeiro quer comercial. no ano de 
2019 criaram-se as condições para se promover o 
lançamento da contratação de prestação de servi-
ços com vista à implementação do suporte à ges-
tão Real Estate. A implementação das condições 
de suporte ao pagamento dos clientes por débito 
direto, após o sucesso que se tem vindo a revelar 
a adesão ao pagamento por referência multibanco, 
crê-se que contribuirá para a obtenção de melho-
res resultados para a empresa.

4. Atuação em Conformidade com as 
orientações das tutelas
não aplicável na iP Património, uma vez que, para 
além da legislação e restantes normativos gerais 
para o Sector Público empresarial, não foram defi-
nidas quaisquer orientações pelos ministérios sec-
toriais para a empresa.
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3. estRUtURa  
de caPital

3.1 estrutura de capital
A iP Património é uma sociedade anónima com um 
capital social de 5.500.000 euros, o qual não sofreu 
alterações em 2019.

A distribuição de capital social pelos acionistas é a se-
guinte:

Infraestruturas de Portugal, S.A.: 1.099.965 ações 
com o valor nominal de 5,00 euros, o que correspon-
de a uma participação de 5.499.825,00 euros, repre-
sentando 99,9968% do total do capital.

iP Engenharia, S.A.: 35 ações com o valor nominal 
de 5,00 euros, o que corresponde a uma participação 
de 175,00 euros, representando 0,0032% do total do 
capital.

As ações, todas da mesma categoria, são nomina-
tivas, sendo livre, nos termos dos estatutos, a sua 
transmissão entre acionistas, os quais gozam do di-
reito de preferência perante terceiros. A Assembleia 
geral pode autorizar a emissão de ações preferenciais 
sem voto, até ao montante representativo de metade 
do capital social da sociedade, podendo estas ações, 
na emissão, ficar sujeitas a remição na data que for 
deliberada pela Assembleia geral.

o capital está integralmente subscrito e realizado.

3.2 Restrições à titularidade e/ou 
transmissões de ações
não existem limitações à titularidade das ações, de-
vendo a sua transmissibilidade obedecer ao enqua-
dramento jurídico-legal aplicável, estabelecido pelo 
Decreto-lei n.°133/2013, de 3 de outubro.

3.3 acordos parassociais
que sejam do conhecimento da Sociedade, não exis-
tem acordos parassociais que possam conduzir a 
eventuais restrições em matéria de transmissão de 
valores mobiliários ou de direitos de voto.
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3. estRUtURa  
de caPital

4. PaRticiPaÇÕes sociais  
e oBRigaÇÕes detidas

4.1 identificação
A iP Património detém 4.714 ações da iP enge-
nharia, S.A. com o valor nominal de 5,00 euros, 
representando 1,57% do total do capital.

em cumprimento do disposto no art.º 447º do 
Código das Sociedades Comerciais, os membros 
dos órgãos de administração e de fiscalização da 
iP Património não são titulares, direta ou indireta-
mente, de quaisquer participações sociais e/ou de 
obrigações da Sociedade, nem detém quaisquer 
participações em quaisquer outras sociedades re-
lativamente às quais a iP se encontre em relação 
de domínio ou de grupo.

4.2 aquisição e alienação de 
Participações sociais
A sociedade não detém participações em entida-
des de natureza associativa ou fundacional.

4.3 ações e obrigações detidas 
por membros dos órgãos de 
administração
os membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização da iP Património não detêm ações ou 
obrigações na empresa.

4.4 Relações de natureza 
comercial
não existem relações de natureza comercial entre 
os titulares de participações e a entidade.
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5. óRgÃos sociais e comissÕes

A) Modelo de governo
Determinam os estatutos da iP Património que são órgãos sociais, a Assembleia 
geral, o Conselho de Administração e o fiscal Único ou Conselho fiscal.

b) Assembleia geral

1. Composição da Assembleia geral
Compete à Assembleia geral:

(i) Deliberar sobre o relatório de gestão e as contas respeitantes ao exercício do 
ano anterior;
(ii) Deliberar sobre a proposta de aplicação de resultados;
(iii) Proceder à apreciação geral da administração e fiscalização da Sociedade;
(iv) Proceder à eleição dos membros dos órgãos sociais e Mesa da Assembleia geral.

É constituída por todos os acionistas com direito a voto que, com a antecedência 
mínima de dez dias sobre a data da respetiva reunião, possuam cem ou mais ações 
averbadas em seu nome no livro de registo da Sociedade, ou depositadas em 
estabelecimento bancário ou na sede social ou tratando-se de ações escriturais, 
escrituradas em seu nome.

A Mesa da Assembleia geral é constituída por um Presidente e um Secretário, elei-
tos em assembleia por um período de três anos, sendo permitida a sua reeleição 
nos termos da legislação aplicável.

mAndATO
CARgO ACCIOnISTAS PARTICIPAçãO 

dESIgnAçãO

(InÍCIO - FIm) FORmA dATA

2018-2020 Presidente infraestruturas de portugal, s.a. 99,9968% dUe 01/03/2019

2018-2020 secretário iP engenharia, s.a. 0,0032% dUe 01/03/2019

legenda: (1) Resolução (R)/assembleia geral (ag)/deliberação Unânime p escrito (dUe)/despacho (d)

Por deliberação do CAe da iP, S.A. de 01-03-2019, foi designada a Dr.ª Maria toioko 
Morishita ramos para representar a iP, S.A. na qualidade de Presidente da Mesa 
da Assembleia.

Por deliberação do CA da iP engenharia de 01-03-2019, foi designada a Dr.ª Maria 
rita Carvalho fonseca para representar a iPP na qualidade de Secretário da Mesa 
na referida Assembleia.
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2. Deliberações Acionistas
A Assembleia geral só poderá funcionar em primeira convocação desde que es-
tejam presentes ou representados acionistas cujas ações correspondam a mais de 
metade do capital social.

em segunda convocação a Assembleia pode funcionar e, validamente deliberar, 
seja qual for o número de acionistas presentes ou representados e o quantitativo 
do capital a que as respetivas ações correspondam.

C) Administração e Supervisão

1. regras estatutárias sobre procedimentos aplicáveis à nomeação e 
substituição dos membros do Conselho de Administração
A Administração da sociedade incumbe a um Conselho de Administração com-
posto por três a cinco membros que podem ser ou não acionistas, eleitos pela 
Assembleia geral para um período de dois anos, sendo permitida a sua reeleição 
nos termos da legislação aplicável.

A Assembleia geral designará, de entre os membros do Conselho de Adminis-
tração, o respetivo Presidente, que tem voto de qualidade nas deliberações do 
Conselho.

na falta, ou impedimento definitivos, de qualquer administrador, os demais procede-
rão à cooptação de um substituto. nas suas faltas ou impedimentos o Presidente será 
substituído pelo Vogal do Conselho de Administração por si designado para o efeito.

Composição Conselho de Administração de 01 de janeiro 2019 a 28 de fevereiro 
de 2019:

Presidente Carlos Alberto joão fernandes

Vogal nuno josé Pires das neves

Vogal josé Carlos de Abreu e Couto osório

Por Deliberação unânime por escrito dos acionistas da iP Património — Adminis-
tração e gestão imobiliária, S.A., nos termos do disposto no n.° 1 do artigo 54 ° do 
Código das Sociedades Comerciais de 01 de março de 2019, foi nomeada a Admi-
nistração, com a seguinte composição:

Presidente Carlos Alberto joão fernandes

Vogal  nuno josé Pires das neves 

Vogal  Alexandra Sofia Vieira nogueira barbosa
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2. Caracterização da composição do Conselho de Administração
mAndATO

CARgO nOmE

dESIgnAçãO OPRLO (2)

n.º dE 
mAndATOS(InÍCIO - FIm) FORmA (1) dATA SIm/

nãO
 EnTIdAdE 
dE ORIgEm

EnTIdAdE PA-
gAdORA (O/d)

2019-2020 Presidente carlos alberto
João Fernandes dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 2

2019-2020 vogal nuno José
Pires das neves dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 2

2019-2020 vogal alexandra sofia vieira 
nogueira Barbosa dUe 01/03/2019 n.a. n.a. n.a. 1

2015-2017 vogal José carlos de abreu 
couto osório (a) dUe 30/09/2016 n.a. n.a. n.a. 1

(1) indicar Resolução (R)/ag/dUe/despacho (d)
(2) opção Pela Remuneração do lugar de origem -  prevista no no 8 do artigo 28.º do egP; indicar entidade pagadora (o-origem/d-destino)
(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
nota 1: os administradores eleitos mantêm-se em funções até nova designação, conforme estabelecido no artigo 391.º, n.º 4 do código das sociedades comerciais.

3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração
todos os membros do Conselho de Administração da iPP são executivos.

4. Síntese Curricular dos Membros do Conselho de Administração

Presidente do CA - Carlos Alberto joão fernandes
Habilitações Académicas: 

• Frequência (parte letiva concluída) do Doutoramento em Sistemas Avançados de Transportes pelo 
instituto Superior técnico (iSt);
• Mestrado em Transportes pelo IST;
• Licenciatura em Engenharia Civil pelo IST;

Atividade Profissional: 

 • Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, S.A. desde 
agosto de 2016; Presidente dos Conselhos de Administração da iP Património – Administração e gestão 
imobiliária, S.A. e Vogal do Conselho de Administração da iP telecom, Serviços de telecomunicações, 
S.A., desde setembro de 2016;
• Presidente do Conselho de Administração da GIL – Gare Intermodal de Lisboa, S.A. (setembro de 2016 
a janeiro de 2018)
• Adjunto do Ministro do Planeamento e das Infraestruturas (fevereiro a agosto de 2016)
• Managing partner da Mobilidade Consultores, desenvolvendo e acompanhando soluções integradas 
em Parcerias Público-Privadas na área das infraestruturas e dos transportes (setembro de 2012 a no-
vembro de 2015);
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• CEO da RAVE – Rede Ferroviária de Alta Velocidade, S. A., empresa pública 
responsável pelo desenvolvimento do Projeto ferroviário de Alta Velocidade em 
Portugal (2005 a agosto de 2012)
• Membro do Conselho de Administração da Rede Ferroviária Nacional - REFER, 
e. P. e., empresa pública responsável pela prestação do serviço público de gestão 
da infraestrutura integrante da rede ferroviária nacional (2005 a 2012, sendo Cfo 
de 2010 a 2012);
• CEO da REFER Património – Administração e Gestão Imobiliária, S. A., empresa 
responsável pela gestão do património sob responsabilidade da refer, ePe de-
signadamente nas áreas de Real Estate, gestão das estações ferroviárias, estacio-
namento e publicidade (2011 a 2012);
• Consultor financeiro da Parcerias.Saúde, agência governamental responsável 
pelo desenvolvimento de novos hospitais sob modelo de PPP e concessão (2001 
a 2002);
• Consultor financeiro da NAER, S. A., empresa pública responsável pelo desen-
volvimento do novo aeroporto de lisboa e pela privatização da AnA, S. A. (2000 
a 2002);
• Adjunto do Secretário de Estado das Obras Públicas, tendo sido responsável pelo 
desenvolvimento dos modelos de project finance e concessões na área rodoviária 
(1997 a 2002);
• Assistente no Departamento de Engenharia Civil do IST, tendo lecionado as cadei-
ras de transportes, engenharia rodoviária e Vias de Comunicação (1993 a 2009).

Vogal do CA - nuno josé Pires das neves
Habilitações Académicas: 

• Licenciatura em Direito na Universidade Católica Portuguesa; 
• Estágio de advocacia no escritório de advogados de Dr. Anselmo Costa Freitas; 
• Pós graduação em Estudos Europeus (Direito Comunitário) na Universidade Ca-
tólica Portuguesa.

Atividade Profissional: 

• Vogal dos Conselhos de Administração da IP Património;
• Administração e Gestão Imobiliária, S.A. e GIL – Gare Intermodal de Lisboa, S.A. 
(de outubro de 2016 junho de 2018, data da extinção da gil).
• Administrador das sociedades Nova Câmbios – Instituição de Pagamento, S.A. e 
ultrA – SgPS, S.A. (entre janeiro de 2013 e outubro de 2016); 
• Diretor da Direção Comercial e Valorização da REFER Património – Administração 
e gestão imobiliária, S.A. (entre maio de 2011 e janeiro de 2013); 
• Administrador da sociedade Metrocom – Exploração de Espaços Comerciais, 
S.A., com o pelouro comercial (no triénio 2005/2007); 
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•  Administrador da sociedade CPCom – Exploração de Espaços Comerciais da CP, 
S.A., com o pelouro comercial (entre dezembro de 2003 e maio de 2011); 
• Administrador da sociedade Lisboa Vista do Tejo Transportes Turísticos – LVT, S.A. 
(no triénio 2005/2007); 
• Administrador da sociedade Marketing Advertising Solutions – Serviços de Publi-
cidade S.A. (no triénio 2004/2005); 
• Administrador da sociedade Cardalgest – Empreendimentos Turísticos, S.A. (no 
triénio 2003/2007); 
• Administrador da sociedade SETEP – Tempo e Espaço Publicitários, S.A. (empresa 
acionista da Metrocom e da CPCom, que desenvolvia atividade na área da explo-
ração de suportes publicitários) (no triénio 2001/2002); 
• Diretor Comercial da sociedade CPCom – Exploração de Espaços Comerciais da 
CP, S.A. (no período de julho de 1995 a dezembro de 2003); 
• Adjunto da Direção Comercial da sociedade Metrocom – Exploração de Espaços 
Comerciais, S.A. (entre novembro de 1994 e julho de 1995); 
• Exerceu funções de assessoria e consultoria jurídicas, secretariado-geral e acom-
panhamento e dinamização de novos projetos no grupo SeteP/tCS (concessio-
nários de publicidade exterior e em diversos meios de transporte e acionista da 
Metrocom), (entre novembro de 1992 a novembro de 1994).

Vogal do CA - josé Carlos de Abreu e Couto osório
Habilitações Académicas: 

• Licenciado em Economia, pela Faculdade de Economia, da Universidade do Porto.

Atividade profissional: 

• Vogal do Conselho de Administração da IP Património – Administração e Gestão 
imobiliária, S.A. desde outubro de 2016; 
• Vogal do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, 
S.A. (de junho de 2015 a agosto 2016); 
• Presidente do Conselho de Administração da IP Património – Administração e 
gestão imobiliária, S.A. (do final de fevereiro de 2015 até final de setembro 2016); 
• Vogal do Conselho de Administração da GIL – Gare Intermodal de Lisboa, S.A. (de 
janeiro de 2015 até final de setembro 2016); 
• Vogal dos Conselhos de Administração da Rede Ferroviária Nacional – REFER, 
e.P.e. e da eP – estradas de Portugal, S.A. (janeiro a maio de 2015 - Administração 
Comum nos termos do Decreto-lei nº 160/2014 de 29 de outubro); 
• Membro da Comissão de planeamento do processo de fusão das empresas Rede 
ferroviária nacional – refer, e.P.e. e estradas de Portugal, S.A. (agosto a dezem-
bro de 2014); 
• Membro do Conselho Consultivo das Pessoas com Necessidades Especiais (CCP-
ne);
• Desempenhou funções na reorganização e direção dos Serviços Centrais Admi-
nistrativos e financeiros da Secção regional do norte da ordem dos Arquitetos 
(Associação Pública), de 1998-2012; 
• Possui larga experiência em cargos de direção e gestão em vários sectores de 
atividade de empresas do sector privado, imobiliário, transportes e outros, exerci-
das de 1982 a 2012.
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Vogal do CA - Alexandra Sofia Vieira nogueira barbosa
Habilitações Académicas: 

• Licenciatura em Direito, pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa 
• Programa Avançado de Gestão para Executivos, pela Universidade Católica

Atividade profissional: 

• Vogal do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de Portugal, 
S.A. desde março de 2018;
• Vogal do Conselho de Administração da IP Engenharia, S.A. desde março de 2019;
• Vogal do Conselho de Administração da IP Património – Administração e Gestão 
imobiliária, S.A. desde março de 2019
• Diretora de Capital Humano da Infraestruturas de Portugal, SA, (2015 - 2018);
• Diretora de Capital Humano da REFER, EPE (2013 - 2015);
• Diretora de Departamento de Gestão Técnica de Recursos Humanos da REFER, 
ePe (2013);
• Responsável da área de Relações de Trabalho da REFER, EPE (2004 - 2013);
• Diretora de Recursos Humanos da REFER Telecom, SA (2001 - 2004);
• Advogada (com inscrição suspensa na Ordem dos Advogados).

5. Apresentação de declarações 
Para prevenir a existência de conflitos de interesse, nos termos do artigo 52.º do 
rjSPe, os membros dos órgãos de administração da iPP declaram todas as parti-
cipações e interesses patrimoniais que detenham, direta ou indiretamente, na em-
presa, bem como relações relevantes que mantenham com os seus fornecedores, 
clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetí-
veis de gerar conflitos de interesse (anexo C).

6. relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, 
dos membros do Conselho de Administração com acionistas
não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significativas, 
dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Conselho ge-
ral e de Supervisão e do Conselho de Administração executivo com acionistas.

7. organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição 
de competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou 
departamentos da sociedade, incluindo informação sobre delegações 
de competências, em particular no que se refere à delegação 
da administração quotidiana da sociedade
A delegação de poderes nos dirigentes da iPP vem na sequência da deliberação 
n.º 1/iP P/2015 que procedeu à aprovação da nova organização da iP, na qual o 
C.A. deliberou, até ser aprovado o novo quadro de delegação de poderes nos 
titulares das novas unidades orgânicas da iP Património e o mandato a conferir 
aos Diretores da infraestruturas de Portugal, manter transitoriamente a vigência do 
mandato conferido aos Diretores da ex-refer, ePe, agora denominada infraestru-
turas de Portugal, S.A., constante dos n.ºs 2 a 7 do Anexo i da Deliberação CA n.º 
05/rP/2013. no referido mandato, onde se lê refer, e.P.e. deverá ler-se infraes-
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truturas de Portugal, S.A. (iP, S.A.), bem como a atualização da denominação de 
algumas unidades orgânicas.

o mandato deve ser exercido de acordo com os instrumentos previsionais de ges-
tão, designadamente o “Plano de Atividades e orçamentos” aprovado e demais 
procedimentos em vigor na empresa, e no estrito cumprimento de todas as normas 
legais ou regulamentares aplicáveis.

A delegação de poderes na Diretora geral, por via das deliberações do Conselho de 
Administração de 16 de novembro de 2016 e 11 de abril de 2017, respetivamente, 
confere-lhe, poderes para:

• Aprovar despesas correntes de funcionamento da empresa até ao montante de € 
2.000,00 por ato, com poderes de subdelegação para aprovação de pagamento de 
registos, notariado e outros associados a atos de regularização matricial de prédios 
até ao montante de € 1.000,00 por ato;
• Submeter à aprovação da IP, S.A. os pagamentos a efetuar por esta em processos 
expropriativos, em decorrência de decisão judicial;
•Rubricar os anexos de quaisquer títulos contratuais assinados pelo Conselho de 
Administração;
• Assinar contratos ou adicionais de aquisição ou de locação de bens e prestação de 
serviços e de empreitadas, aprovados pelo Presidente do Conselho de Administra-
ção no âmbito da delegação conferida pela deliberação do Conselho de Adminis-
tração de 11 de abril de 2017 ou aprovados por este órgão social.
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8. Caracterização do funcionamento do Conselho de Administração

a) n.º de reuniões realizadas e grau de assiduidade
em 2019, o Conselho de Administração reuniu 26 vezes, tendo um só dos mem-
bros não estado presente em duas das reuniões por motivo de férias.

 REUnIãO IPP dATA CAF nn JCO (a)

108 08/01/2019 1 1 1

109 23/01/2019 1 1 1

110 05/02/2019 1 1 1

111 19/02/2019 1 1 1

112 28/02/2019 1 1 1

5 5 5 5

 REUnIãO IPP dATA CAF nn Ab

113 06/03/2019 1 1 1

114 19/03/2019 1 1 1

115 22/03/2019 1 1 1

116 02/04/2019 1 1 1

117 16/04/2019 1 1 1

118 07/05/2019 1 1 1

119 21/05/2019 1 1 1

120 04/06/2019 1 1 1

121 18/06/2019 1 1 1

122 02/07/2019 1 1 férias

123 17/07/2019 1 1 1

124 30/07/2019 1 1 1

125 20/08/2019 1 1 1

126 17/09/2019 1 1 1

127 01/10/2019 1 1 1

128 15/10/2019 1 1 1

129 28/10/2019 1 1 1

130 12/11/2019 1 1 1

131 29/11/2019 1 1 1

132 10/12/2019 1 1 1

133 20/12/2019 1 1 férias

21 21 21 19

caF - carlos alberto João Fernandes; nn - nuno José Pires das neves; Jco - José carlos de abreu couto 
osório; aB - alexandra sofia vieira nogueira Barbosa
(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do 
grupo:

mEmbRO dO ÓRgãO 
dE AdmInISTRAçãO

ACUmULAçãO dE FUnçõES

CARgO IP PATRImÓnIO OUTRAS EmPRESAS 
dO gRUPO IP CARgO REgImE

carlos alberto
João Fernandes Presidente do ca

iP vice-Presidente cae
Público

iP telecom vogal do ca

José carlos de abreu 
couto osório (a) vogal do ca - vogal Público

nuno José
Pires das neves vogal do ca - vogal Público

alexandra sofia vieira 
nogueira Barbosa vogal do ca

iP vogal cae
Público

iP engenharia vogal do ca

(a) José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.

c)  órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação 
de desempenho dos administradores da iPP
os administradores iPP são anualmente avaliados pelos acionistas, em sede de 
Assembleia geral, não tendo sido pré-determinados critérios de avaliação de de-
sempenho, para além dos previstos pela regular gestão da empresa, pelo estatuto 
de gestor público e relativos à prestação periódica de informação, nomeadamente 
o cumprimento dos indicadores de gestão estabelecidos para a empresa.

d) Comissões no órgão de administração ou supervisão
não existem comissões na orgânica da empresa.

D) fiscalização

1. identificação do órgão de fiscalização
A fiscalização da sociedade é exercida atualmente por um fiscal Único efetivo e por 
um fiscal Único suplente, eleitos pela Assembleia geral por períodos de três anos, 
sendo permitida a reeleição nos termos da legislação aplicável.

o fiscal Único e o seu suplente são revisores oficiais de contas ou sociedades de 
revisores oficiais de contas. 

2. Composição do órgão de fiscalização

A sociedade está registada na Comissão de Mercados de Valores Mobiliários 
(CMVM) com o número 20161423 e inscrita na ordem dos revisores oficiais de 
Contas (oroC) sob o número 100, sendo representada por Vítor Manuel Carmo 
Martins, roC nº 456, inscrito na CMVM com o nº 20160148.

foi designada fiscal Único suplente a sociedade Salgueiro, Castanheira & Associa-
do S.r.o.C., inscrita na oroC sob o nº 151 e inscrito na CMVM com o nº 20161461, 
sendo representada por fernando da Silva Salgueiro, inscrito na oroC sob o nº 
774 e inscrito na CMVM com o nº 20160407.
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mAndATO
CARgO nOmE

dESIgnAçãO

(InICIO - FIm) FORmA (1) dATA

2019-2021

Fiscal Único 
efetivo 

vitor martins & ahmad, sRoc, lda.
Representada por dr. vitor martins

dUe 01/03/2019

Fiscal Único 
suplente

salgueiro, castanheira & associado, sRoc, 
representado por Fernando da silva salgueiro

legenda: (1) Resolução (R) / assembleia geral (ag) / deliberação Unânime por escrito (dUe) / despacho (d)

3. Currículos dos membros do órgão de fiscalização

representante do fiscal do Único efetivo – Vítor Manuel do Carmo Martins
Habilitações académicas:

• Licenciatura em Finanças pelo ISCEF (Instituto Superior de Ciências Económicas e 
financeiras) em 1973.

Atividades profissionais recentes: 

• Revisor Oficial de Contas em empresas de diversos sectores de atividade econó-
mica; industriais, comerciais, SgPS e financeiras (banco Africano de investimentos 
e diversos fundos de investimento imobiliário) de 1983 a 2017;
• Membro do Conselho Geral e Supervisão da Caixa Económica Montepio Geral 
(desde o 4.º trimestre de 2015 até 21 de março de 2018);
• Administrador executivo do Banco Montepio e membro da Comissão de Auditoria 
desde 22 de março de 2018;
• Consultor em empresas nacionais nas seguintes áreas: estudos de viabilidade 
económica e financeira, análises de investimentos, contratos de viabilização, ava-
liação de empresas, estabelecimento de sistemas de custeio, assessorias de gestão 
financeira, auditorias, reorganização administrativa, concepção e implantação de 
sistemas de gestão de informação, análise e redefinição de estruturas orgânicas.

empresas em que exerce a atividade como roC (principais): 

• Scotturb – Transportes Urbanos, Lda.;
• Vimeca – Viação Mecânica de Carnaxide, Lda.;
• P.L.M. – Planeamento e Gestão de Manutenção, Lda.;
• Gois Ferreira, S.G.P.S., Lda.;
• Partifinest – Participações e Investimento Financeiros, S.A.;
• S.F.G.P. – Investimentos e Participações, S.G.P.S., S.A.;
• Primohorta – Sociedade de Produtores de Hortícolas, Lda.

representante do fiscal do Único Suplente – fernando da Silva Salgueiro
Habilitações académicas:

• Diploma de Estudos Avançados em Contabilidade e Organização e Gestão de Em-
presas na universidade Autónoma de Madrid;
• Mestrado em Comportamento Organizacional Instituto Superior de Psicologia Apli-
cada;
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• Pós-Graduação em Estudos Europeus – Vertente Económica Faculdade de Direito 
de lisboa;
• Licenciatura em Economia Instituto Superior de Economia;
• Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas;
• Bacharelato em Contabilidade e Administração de Empresas pelo Instituto Superior 
de Contabilidade e Administração de Coimbra.

experiência Profissional:

• Revisor Oficial de Contas desde 1991;
Sócio e Administrador da Salgueiro, Castanheira & Associados, SroC;
• Professor Adjunto da Área de Gestão (Apos.) do Instituto Superior de Contabilida-
de e Administração de lisboa;
• Controlador-Relator do Controlo de Qualidade da Ordem dos Revisores Oficiais de 
Contas nos anos de 2002, 2003, 2005 e 2006;
• Consultor e Formador nas áreas da Contabilidade e Fiscalidade. 

Artigos Publicados:

• A utilização de Ferramentas Informáticas em Auditoria (co-autor);
• A Divulgação Voluntária de Informação (co-autor);
• O Contributo da Contabilidade para a Responsabilidade Social das Empresas (co
-autor);
• Planificar e Executar a Necessária Avaliação da Formação – da Teoria à Prática;
• A Didáctica da Contabilidade no Ensino Superior;
• As Novas Competências na Área da Contabilidade.

4. Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do órgão de 
fiscalização para efeitos de contratação de serviços adicionais ao auditor 
externo
não aplicável, uma vez que a iP Património não tem auditor externo. nos termos do 
n.º 2 do artigo 45º do Decreto-lei n.º 133/2013, a iP Património não está obrigada 
a submeter a informação financeira anual a uma auditoria externa.

5. outras funções dos órgãos de fiscalização e da Comissão para as 
Matérias financeiras
não existem outras funções por parte da fiscalização, nem Comissão para as Ma-
térias financeiras.

6. identificação dos membros do órgão de fiscalização para as Matérias 
financeiras que se considerem independentes, nos termos do artigo 414.º, 
n.º5 Código das Sociedades Comerciais (CSC)
não aplicável na iP Património, pela não existência de Comissão para as Matérias 
financeiras.

7. Caracterização do funcionamento do órgão de fiscalização para as 
Matérias financeiras
não aplicável na iP Património, pela não existência de Comissão para as Matérias 
financeiras.

e) revisor oficial de Contas (roC)

1. identificação Sociedade de revisores oficiais de Contas (SroC)  
e do roC
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A revisão legal das contas e os trabalhos de auditoria às mesmas são assegurados 
pela sociedade Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., lda., eleita em Assembleia geral 
para um período de três anos.

2. indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de 
anos em que o roC presta contas à entidade
não aplicável. Aplicável apenas nas “entidades de interesse Público”, vide definição 
no artigo 3.º do rjSA anexo à lei 148/2015. De acordo com esta disposição a iPP 
não é eiP.

3. indicação do número de anos em que a SroC e/ou roC exerce funções 
consecutivamente junto da entidade/grupo, bem como indicação do 
número de anos em que o roC presta serviços nesta entidade, incluindo o 
ano a que se refere o presente relatório. indicação da remuneração relativa 
ao ano em referência
A Sociedade barbas, Martins, Mendonça & Associado, S.r.o.C., lda., exerce fun-
ções desde 2011 e em 30 de novembro de 2016 a sociedade alterou a sua de-
nominação social para Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., lda., mantendo todos os 
restantes elementos identificativos e sede social.

na sequência da Deliberação Social unânime por escrito dos acionistas da iP Pa-
trimónio, lavrada em 1 de março de 2019, foi designada como fiscal Único efetivo, 
para o triénio 2019-2021, a sociedade Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., lda., ins-
crita na ordem dos revisores oficiais de Contas (oroC) sob o nº 100, registada 
na CMVM com o nº 20161423. É representada por Vítor Manuel do Carmo Martins, 
inscrito na oroC sob o nº 456 e registado na CMVM com o nº 20160148.

foi designada fiscal Único suplente a sociedade Salgueiro, Castanheira & Associa-
do S.r.o.C., inscrita na oroC sob o nº 151 e inscrito na CMVM com o nº 20161461, 
sendo representada por fernando da Silva Salgueiro, inscrito na oroC sob o nº 
774 e inscrito na CMVM com o nº 20160407.

A remuneração relativa ao ano de 2019 corresponde à remuneração auferida en-
quanto fiscal Único pelos trabalhos de revisão legal das contas e auditoria:

mAndATO

CARgO

IdEnTIFICAçãO SROC/ROC dESIgnAçãO n.º dE AnOS 
dE FUnçõES 
ExERCIdAS 
nO gRUPO

n.º dE AnOS
dE FUnçõES
ExERCIdAS

nA EnTIdAdE(InICIO - FIm) nOmE n.º InSCRIçãO 
nA OROC

n.º REgISTO
nA Cmvm FORmA dATA COnTRATAdA

2019 -2021 Fiscal Único 
efetivo

vitor martins & ahmad, 
s.R.o.c, lda 100 20161423 dUe 01/03/2019 n.d. 12 9

2019 -2021 Fiscal Único 
efetivo

sRoc representada por vitor 
manuel do carmo martins 456 20160148 dUe 01/03/2019 n.d. 5 5

2019 -2021 Fiscal Único 
supelnte

salgueiro, castanheira & 
associado, s.R.o.c. 151 20161461 dUe 01/03/2019 n.d. 0 0

2019 -2021 Fiscal Único 
supelnte

sRoc representada por
Fernando da silva salgueiro 774 20160407 dUe 01/03/2019 n.d. 0 0

legenda: (1) assembleia geral (ag) / deliberação Unânime por escrito (dUe) / despacho (d)

nOmE REmUnERAçãO
AnUAL 2019 (€) bRUTA

vitor martins & ahmad, s.R.o.c, lda 11 893,50 €

11 893,50 €
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Duração do exercício de funções
A Sociedade de revisores Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., lda. exerce funções 
desde 2011, tendo sido reconduzida para o mandato atual (2019-2021) na se-
quência da Deliberação Social unânime por escrito dos acionistas da iP Património, 
datada de 1 de março de 2019.

4. Descrição de outros serviços prestados pelo SroC à entidade e/ou 
prestados pelo roC que representa a SroC, caso aplicável
A Sociedade Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., lda não prestou outros serviços 
remunerados à iP Património.

no exercício de 2019 foram pagos à sociedade Vítor Martins & Ahmad, S.r.o.C., 
lda., honorários referentes à prestação de serviços de revisão legal de contas e 
auditoria (contas individuais) nos seguintes montantes:

REmUnERAçãO PAgA, PELA IP PATRImÓnIO, A vITOR mARTInS & AhmAd, S.R.O.C, LdA

valor dos serviços de revisão de contas 14 629,00 € 100%

valor dos serviços de consultadoria fiscal 0%

valor de outros serviços que não revisão de contas 0%

Total pago pela entidade à SROC 14 629,00 € 100%

POR EnTIdAdES qUE InTEgREm O gRUPO

valor dos serviços de revisão de contas 26 017,80 € 100%

valor dos serviços de consultadoria fiscal 0,00 € 0%

valor de outros serviços que não revisão de contas 0,00 € 0%

Total pago pelas entidades do grupo à SROC 26 017,80 € 100%

montantes c/iva incluído

f) Conselho Consultivo

1. Composição, ao longo do ano em referência, com indicação do número 
estatutário mínimo e máximo de membros, duração estatutária do mandato, 
número de membros efetivos e suplentes, data da primeira designação e data 
do termo de mandato de cada membro. Caso tenha ocorrido alteração de 
mandato durante o ano em reporte, a empresa deverá indicar os mandatos 
respetivos (o que saiu e o que entrou)
não aplicável, pela não existência da figura de Conselho Consultivo.

g) Auditor externo
nos termos do nº 2 do artigo 45º do Decreto-lei nº 133/2013, a iP Património não 
está obrigada a submeter a informação financeira anual a uma auditoria externa, 
pelo que em 2019 a empresa não contratou auditor externo.
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A) estatutos e Comunicações

1. regras aplicáveis à alteração dos estatutos da empresa
A Administração da sociedade incumbe a um Conselho de Administração com-
posto por três a cinco membros que podem ser ou não acionistas, eleitos pela 
Assembleia geral para um período de dois anos, sendo permitida a sua reeleição 
nos termos da legislação aplicável.

Cabe ao Conselho de Administração tomar a iniciativa de eventuais alterações de 
estatutos (art.º 19.º dos estatutos da iPP).

dELIbERAçãO/dATA ARTº ESTATUTOS
ALTERAdO REdAçãO ATUAL

dUe - 01/03/2019 nº 1 do artigo 17°

1. a administração da sociedade incumbe a um conselho de 
administração composto por três a cinco membros que podem 
ser ou não acionistas, eleitos pela assembleia geral para um pe-
ríodo de dois anos, sendo permitida a sua reeleição nos termos 
da legislação aplicável

2. Meios e Politica de Comunicação de irregularidades ocorridas na 
empresa
o grupo iP tem definida uma Política de Comunicação de Irregularidades, par-
tindo das melhores práticas recomendadas pelo Código de governo das Socieda-
des do instituto Português de Corporate Governance, com a disponibilização de 
um canal direto, idóneo e com a garantia da confidencialidade de todo o processo, 
para comunicar quaisquer situações detetadas, ou sobre as quais exista fundada 
suspeita de que violem ou prejudiquem:

(i) Princípios legais, regulamentares, deontológicos, éticos, bem como normativos 
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 o seguinte 
endereço eletrónico:

comunicacao.irregularidades@infraestruturasdeportugal.pt
ou por correio postal para o Apartado:
infrAeStruturAS De PortugAl, S.A.
APArtADo 000533
eC PrAgAl – AlMADA
2801-602 AlMADA

6. oRganiZaÇÃo inteRna
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3. Políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas existentes 
com vista à mitigação e prevenção da fraude organizacional 
Atento o modelo de governação e organização do grupo iP, a promoção do pro-
cesso de gestão dos riscos corporativos está atualmente atribuída à Direção de 
Assuntos jurídicos e Compliance (DAj).

em 2019, tiveram continuidade e reforço as atividades implementadas desde 2015:

• Atualização do Mapa Global de Riscos do Grupo IP;
•  Monitorização contínua da implementação dos controlos dos riscos da organização;
• Realização de ações internas de sensibilização.

em resultado das referidas atividades, foi promovida a elaboração e divulgação do 
Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas do Grupo IP, disponível para consulta no sítio da infraestruturas de Por-
tugal, S.A.1

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

em fevereiro de 2016 foi aprovada a Política de Comunicação de irregularidades do 
grupo iP e respetivo procedimento, visando, designadamente, o reforço das práticas 
de transparência e gestão do risco implementadas no grupo iP e o cumprimento 
das recomendações emanadas pelo instituto Português de Corporate Governance, 
disponibilizando-se, por essa via, a todos os interessados, um mecanismo de comu-
nicação de irregularidades direto e idóneo, sob gestão exclusiva da Direção de Audi-
toria interna (DAi), no âmbito do qual é garantida a confidencialidade da informação 
reportada. 

Mantém-se a prática anual, iniciada em 2017, de monitorizar do reporte do registo 
de ofertas. 

em 2019 foi aprovada a declaração de inexistência de conflito de interesses para o 
gestor de contratos de empreitada e prestação de serviços e foi desenvolvido (mas 
ainda não finalizado / aprovado) o Procedimento de Comunicação de transações – 
Prevenção e Combate ao branqueamento de Capitais e financiamento do terrorismo.

Destaca-se ainda a realização em 2019 de um seminário sobre as temáticas (i) da 
agenda 2030 da nações unidas, (ii) a relação entre ética e sustentabilidade e (iii) 
os desafios éticos em organizações complexas. este seminário deu início à ação de 
sensibilização designada “Programa viver a Ética no grupo iP” com a realização de 
workshops, dirigidos aos colaboradores, nos quais o objeto de reflexão foram, princi-
palmente, os temas da prevenção da corrupção e conflito de interesses.

Por último, importa igualmente destacar que se procede anualmente à monitorização 
do reporte do registo de ofertas, e que se encontra em fase de aprovação o regula-
mento de funcionamento do júri, que integra a minuta de declaração de inexistência 
de conflito de interesses a subscrever pelos membros do júri e peritos no âmbito dos 
procedimentos de contratação.

1 -  http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/relatorio_de_execucao_do_plano_2019-2020.pdf
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b) Controlo interno e gestão de riscos

1. informação sobre a existência de um Sistema de Controlo interno (SCi) 
compatível com a dimensão e complexidade da entidade, de modo a 
proteger os investimentos e os seus ativos.
  
o Sistema de Controlo interno da empresa está consolidado e integrado no âmbito 
do sistema de gestão empresarial tendo por base o mapa de processos do grupo iP, 
conforme a figura abaixo:

EXTRAS IP

MODELO DE NEGÓCIO

Análise contexto
externo e interno

Determinação stakeholders
relevantes e seus requisitos

Determinação dos riscos
e oportunidades

MISSÃO VISÃO
VALORES PLAN DO CHECK ACT

Estratégia Implementação Monitorização
e Controlo

Reporte,
Análise

e Atuação

Planeamento
(tático e

operacional)

• Plano Estratégico
• Estratégia de Gestão de Ativos
• Plano de Negócios
• Objetivos Corporativos
  (resultados pretendidos)

• Plano de Gestão de Ativos
  (Horizonte 20 anos)
• Plano de Proximidade
• Plano de Intervenções na Rede
• Planos de Atividades e
  Orçamentos
• Plano de Contratação
• Plano de Prevenção de Riscos 
  de Gestão

• Execução dos processos
• Regulamentação interna

• Controlo de gestão (KPI)
• Satisfação dos clientes
• Controlo processos
• Auditorias
• Monitorização dos riscos
• Monitorização 360º Planos
  Estratégicos F2020, PET
  e PVAE
• Compliance
• Sistema de gestão do
  desempenho

• Reporting
• Reuniões Controlo
  da Performance
• Análise do progresso e
  orientações de alinhamento
  dos Planos Estratégicos
  com CAE e Acionista, com
  base na monitorização
• Decisões para
  recuperação/melhoria

CADEIA DE VALOR – MACROPROCESSOS DE NEGÓCIO OU CORE

MACROPROCESSOS DE SUPORTE

CRIAÇÃO DE VALOR

MACROPROCESSOS ESPECÍFICOS 
PARTICIPADAS

Gestão de Concessões

Planeamento 
Estratégico

Planeamento
da Rede Desenvolvimento Investimento

Asset 
Management

Manutenção 
& Operação

Gestão
 Comercial

Telecomunicações Engenharia
Gestão Ativos

Imobiliários
e Estações

HUMANO
- Competências e talentos
- Igualdade e proteção

INTELECTUAL
- Conhecimento 
Tecnológico

FINANCEIRO
- Sustentabilidade 
financeira (OPEX e 
CAPEX)

CAPITAIS 
VALORIZADOS

Financeiro
Intelectual
Humano
Social
Ambiental 

CAPITAIS 

Financeiro
Intelectual
Humano
Social
Ambiental 

SOCIAL
.- Desenvolvimento social 
com a sociedade
.- Protocolos e parcerias 
com stakeholder
- Ações de voluntariado

AMBIENTAL
- Eficiência energética
- Eco-conceção
- Minimização impactos 
ambientais (arborização, 
ruído, resíduos)
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Controlling:

o modelo implementado para o controlo de gestão, sob a responsabilidade da 
Direção de Plano e Controlo de gestão (DPC), através dos seus Controllers, que 
funcionalmente estão afetos a cada unidade orgânica, garante elaboração e contro-
lo dos orçamentos de gastos (exploração e investimento) e rendimentos, realização 
do controlo financeiro dos contratos e projetos, monitorização constante da concre-
tização dos objetivos e indicadores de gestão (KPi – Key Performance Indicators).

Reporting & Revision:

Periodicamente, são feitas reuniões entre o CAe e Diretores de 1º nível, denomi-
nadas de rCP (reuniões de Controlo da Performance), onde para cada objetivo 
estratégico (corporativos) e objetivos das direções, são analisados os respetivos 
resultados e tomadas as decisões para a implementação de ações para eventuais 
desvios detetados.

está a ser, igualmente, implementado o modelo de avaliação do desempenho dos 
processos da cadeia de valor, que permitirá verificar a relação causa-efeito entre a 
eficiência operacional e os resultados de gestão das empresas do grupo iP. 

Complementarmente, o sistema de gestão empresarial garante o alinhamento com 
a gestão dos riscos, bem como, a arquitetura dos sistemas de informação. 

no conjunto dos instrumentos de planeamento, há a considerar o Plano de gestão 
de Ativos (PgA) o qual está alinhado com os requisitos normativos previstos na 
norma iSo 55001 e que assenta no modelo de análise de gestão de risco, que 
integra as necessidades de manutenção e renovação, sustentadas no diagnóstico 
do estado da infraestrutura e em modelos de degradação. estando alinhado com 
as orientações estratégicas e requisitos definidos, pretende clarificar o que deve ser 
executado, em que momento e a que custo.

o PgA 2020/39 foi elaborado no primeiro quadrimestre de 2019 correspondendo 
ao planeamento definido pelo pipeline das ferramentas de planeamento iP.

• Na elaboração do PGA 2020/39 foram estudados três cenários de investimento 
para as redes ferroviária e rodoviária, analisando custo, risco e desempenho no cur-
to prazo e a evolução do Défice de Conservação no longo prazo como indicador da 
evolução expectável destes três fatores. os três cenários de suporte à decisão são:
• Cenário Base: cenário das necessidades totais de intervenção nas infraestruturas 
rodoferroviárias no horizonte 2020-2024 (curto prazo) e necessidades para o ho-
rizonte 2025-2039 (longo prazo) decorrentes da concretização do plano de curto 
prazo;
• Cenário Plano de Negócios: cenário otimizado face aos constrangimentos orça-
mentais do Plano de negócios da empresa no horizonte 2020-2024 (curto prazo) 
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e necessidades para o horizonte 2025-2039 (longo prazo) decorrentes da concre-
tização do plano de curto prazo.”
• Cenário Níveis de Execução Orçamental: cenário otimizado face à média registada 
(2015/2017) da execução orçamental da empresa no horizonte para os investi-
mentos em 2020-2024 (curto prazo) e necessidades para o horizonte 2025-2039 
(longo prazo) decorrentes da concretização do plano de curto prazo.”

2. identificação de pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela 
auditoria interna e/ou pela implementação de sistema de gestão e controlo 
de risco que permita antecipar e minimizar os riscos inerentes à atividade 
desenvolvida 
o processo de gestão do risco implementado no grupo iP permite controlar de 
forma estruturada, integrada, transversal e contínua as ameaças2 e vulnerabilidades 
que impactam no negócio e no cumprimento dos objetivos das empresas do grupo 
e, como tal, constitui-se como um importante instrumento de suporte à gestão, que 
permite a caraterização, o tratamento e a revisão dos principais riscos a que estas 
empresas estão expostas3.

2 - Para efeito deste documento, o termo “risco” refere-se ao desvio “negativo” relativamente ao esperado (Risco: Efeito da incerteza nos 
objetivos - NP ISO 31000:2018 – Gestão do risco – Linhas de orientação)
3 -  incluindo os de corrupção, conluio, fraude e fuga de informação, bem como os respetivos e necessários controlos preventivos e de mitigação.
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Prosseguindo a gestão eficaz do risco e dos controlos implementados, o modelo de 
governo do grupo iP incorpora na sua estrutura organizativa o modelo de 3 “linhas 
de defesa” na caracterização das responsabilidades das unidades que participam 
no processo de gestão de risco conforme representado na figura seguinte:

• Gestores Operacionais (1ª linha de defesa): responsáveis pelo desenvolvimento 
e implementação de políticas, controlos e procedimentos internos, que asseguram 
que as atividades estão de acordo com as metas e objetivos definidos;
• Gestão do Risco, Compliance e Planeamento Corporativo e Controlo de gestão 
(2ª linha de defesa): incorpora a função de gestão de riscos, a função de Complian-
ce e um sistema de controlo interno;
• Auditoria Interna (3ª linha de defesa): a Direção de Auditoria interna é a unidade 
orgânica responsável por assegurar a conformidade, o funcionamento e a adequa-
ção dos processos de gestão do risco, controlo e governação.

no âmbito do grupo iP, a Direção de Assuntos jurídicos e Compliance é respon-
sável pela criação, implementação e dinamização do modelo de gestão do risco 
para gerir os eventos com potencial de afetar a plena consecução dos objetivos 
das empresas.

3. em caso de existência de plano estratégico e de política de risco da so-
ciedade, deve incluir a definição de níveis de risco considerados aceitáveis e 
identificar as principais medidas adotadas

o processo de gestão dos riscos do grupo iP foi definido em linha com os objetivos 
de negócio do grupo, tendo por base uma estratégia corporativa de gestão dos 
riscos integrada e transversal a todo o grupo e suportada na nP iSo 31000:2018.
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A determinação do tratamento a aplicar é definida com uma escala de quatro ní-
veis, como ilustrado na figura seguinte:

nÍvEL dO RISCO
RESPOSTA AO RISCO

InTERvALOS  ESCALA

[1; 4] Baixo aceitar
não é identificada nenhuma ação para alterar a probabilidade 
ou o impacto do risco. são aceites as consequências do risco, 
caso este ocorra, com base numa decisão informada. (1)

[5; 9] moderado

mitigar/Partilhar

mitigar - são definidas ações para reduzir a probabilidade do 
risco, o seu impacto ou ambos.
Partilhar - são determinadas ações para reduzir a probabili-
dade ou o impacto do risco pela transferência ou partilha do 
mesmo ou de parte com terceiro(s) ao grupo iP.

[10; 16] elevado

[17; 25] muito elevado

Qualquer intervalo Qualquer nível
de risco evitar são eliminadas as atividades que dão origem ao risco (decisão 

de não iniciar ou não continuar a atividade portadora do risco).

(1) exceto nos casos em que o risco tiver impacto de nível de 5 em alguma das quatro vertentes consideradas.

em resultado da reapreciação anual do mapa dos riscos do grupo iP, foram identi-
ficados 491 riscos em 2019 (503 em 2018), com o nível médio de risco de 7,1 (7,3 
em 2018), apresentando a seguinte distribuição:

4. relações de hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou comissões 
da entidade

A iP Património é uma empresa participada a 99,9969% pela iP, S.A e 0,0032% 
pela iP engenharia, S.A., integrando assim o grupo iP.

A macroestrutura do grupo iP é constituída por:

• Direções e Gabinetes de apoio direto ao Conselho de Administração Executivo 
(CAe);
• Comité de Sistemas de Informação (CSI): instrumento de ligação e de gestão de 
interfaces, com representação do CAe e das Direções; 
• Centro Corporativo; 
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• Áreas de Negócio: Gestão da Mobilidade; Gestão da Infraestrutura; Rendibilização de Ativos (Partici-
padas).

As empresas Participadas visam otimizar as receitas não core do grupo iP, rentabilizando a capacidade 
excedentária dos ativos não utilizada nas atividades principais e os ativos não core.

os Conselhos de Administração são constituídos por um elemento do CAe da iP, que preside, e por dois 
outros elementos com funções executivas. no caso da iP Património, dois membros do CA pertencem 
ao CAe da iP.

o Centro Corporativo da iP suporta e enquadra a atividade das Participadas que se focalizam nas suas 
atividades core, sem contemplarem essas valências nos seus modelos orgânicos.

A estrutura orgânica das Participadas inclui uma Direção-geral que tem na sua dependência direta 
diferentes níveis hierárquicos: desde Direções (como na iP engenharia) a Departamentos, unidades ou 
mesmo funções representadas ou não no organograma.
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organograma da iP Património
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5. existência de outras áreas funcionais com competências no controlo de 
riscos 
o processo de gestão dos riscos implementado assenta numa estratégia corporati-
va integrada e transversal, definida em linha com os objetivos de negócio do grupo 
e sustentada na norma nP iSo 31000:2018. Considerando estes pressupostos, foi 
elaborado o procedimento4 a aplicar na operacionalização deste processo e no qual 
estão identificadas e descritas as responsabilidades atribuídas aos seus interve-
nientes sistematizadas na tabela seguinte:

mATRIZ dE RESPOnSAbILIdAdES

EnTIdAdE/InTERvEnIEnTE RESPOnSAbILIdAdE

CAE

• Aprova a documentação produzida no âmbito da gestão do risco (planeamento da im-
plementação do processo; procedimento de gestão do risco; mapa dos Riscos do grupo 
iP; matriz do risco; etc.);

• Aprova o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de corrupção e infrações 
conexas, das empresas do grupo iP, respetivas revisões e relatórios de execução

dAJ

• Coordena a gestão do risco no Grupo IP, assegurando que a mesma é efetuada em ali-
nhamento com os objetivos estratégicos;

• Define e promove a metodologia e instrumentos específicos para implementar, monitori-
zar e rever o processo de gestão do risco do grupo iP;

• Apoia o Dono do Risco no processo de apreciação do risco, identificação e monitorização 
dos controlos e da sua eficácia;

• Reporta/Divulga os riscos (construir e comunicar os Mapas dos riscos das empresas do 
grupo iP); 

• Monitoriza o processo de gestão do risco;
• Elabora, com uma periodicidade anual, o relatório de execução do Plano de Prevenção de 

Riscos de gestão, incluindo os de corrupção e infrações conexas, das empresas do grupo 
iP, respetivas revisões e relatórios de acompanhamento;

• Dinamiza a promoção de uma cultura de gestão do risco em todo o Grupo IP.

dono do Risco • Identifica, analisa e avalia os riscos e propõe os respetivos controlos;
• Implementa os controlos e reporta os resultados à DAJ.

6. identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, 
financeiros, operacionais e jurídicos) a que a sociedade se expõe no 
exercício da atividade
na prossecução da sua Missão, a iP e as restantes empresas que integram o grupo 
iP estão expostas a uma multiplicidade de riscos e, tal como preconizado no Proce-
dimento de gestão do risco do grupo iP.

relativamente aos riscos diretamente relacionados com fenómenos de corrupção e 
infrações conexas, e considerando o universo dos 491 riscos corporativos do grupo 
iP, foram identificados 46 riscos os quais representam, cerca de 9% do total dos 
riscos mapeados.

4 - Procedimento gR.PR.006 - gestão do Risco, última versão aprovada pelo cae da iP em 2111/2019, aplicável transversalmente a todas as 
Unidades orgânicas e empresas participadas do grupo iP.
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no que concerne à categoria dos riscos, estes são agrupados em 6 categorias relevantes, cuja distribui-
ção em 2019, foi conforme se segue:

CATEgORIAS dE 
RISCOS dEFInIçõES dISTRIbUIçãO

POR CATEgORIA

Risco Financeiro Riscos associados a liquidez, taxa de juro e de crédito 3%

Risco de negócio Riscos associados a planeamento, conceção, execução, monitorização e 
controlo, nas áreas que contribuem para o negócio das empresas do grupo 8%

Risco operacional Riscos associados a processos internos, infraestruturas, capital humano
e recurso ao outsourcing 54%

Risco de Regulação 
e Compliance

Riscos associados a leis, regulamentação, normas, contratos,
códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos 27%

Risco Reputacional
Riscos associados à perceção da imagem pública da instituição por parte
de acionistas, clientes, fornecedores, colaboradores, órgãos de imprensa,

opinião pública em geral e demais stakeholders
1%

Risco tecnológico Riscos associados a infraestruturas tecnológicas críticas, de segurança
de informação, de integridade e flexibilidade dos sistemas 7%

De referir que o valor médio do risco por categorias diminuiu relativamente a 2018, exceto na categoria 
operacional que manteve a representação de 54% do total dos riscos mapeados. os riscos financeiros, 
tecnológicos e operacionais apresentam um valor médio do risco superior à média do grupo iP (7,1).
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no contexto do grupo iP, os riscos com potencial de impacto em cada uma das 
empresas do grupo iP5 e respetivo valor médio estão distribuídos conforme o grá-
fico seguinte:

Aproximadamente 92% dos riscos têm potencial de impacto na iP, com um nível 
de risco médio de 7,2, ligeiramente acima do valor do risco médio do grupo (7,1).

no que respeita ao tratamento a aplicar aos riscos identificados, e considerando o 
“apetite ao risco”6 aprovado, refere-se que em 2019 foram propostos 522 contro-
los7 para 287 riscos8:

APETITE AO RISCO

A. Total de Riscos 491

   a.1. nível “moderado”, “elevado” e “muito elevado” 325

   a.2. nível “Baixo”, com pelo menos uma vertente de impacto de nível 5 18

   a.3. Restantes de nível “Baixo” 148

b. Total de Riscos que Carece de Tratamento (A.1 + A.2) 343

   B.1. Propostas para aceitar risco 87

   B.2. Proposta para tratar riscos que não carecem de tratamento 31

C. Total de Risco a Tratar (b. - b.1 + b.2) 287

Total de Controlos 522
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5 - Há riscos mapeados que impactam em mais do que uma empresa.
6 - É obrigatória a identificação de controlos para os ricos de nível: “moderado”, “elevado” e “muito elevado” e para os de nível “baixo” com 
impacto “5” em pelo menos uma das vertentes analisadas
7 - Há riscos com vários controlos propostos.
8 - Ressalva-se a aceitação de 87 riscos e o facto de, apesar de o procedimento não o exigir, terem sido apresentadas propostas de controlos 
para 31 riscos de nível “Baixo” sem nenhuma das vertentes com nível “5” na escala.
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Conforme anteriormente referido, a monitorização da implementação destes con-
trolos pela DAj, em articulação com os “donos do risco”, é regulada pelo nível do 
risco associado. Aos controlos implementados é efetuada anualmente a avaliação 
da sua eficácia, aferindo se o nível do risco diminuiu ou se mantém aceitável, após 
a sua implementação.

7. Descrição do processo de identificação, avaliação, acompanhamento, 
controlo, gestão e mitigação de riscos 
o processo de gestão do risco do grupo iP, baseado na nP iSo 31000:2013, com-
preende as seguintes fases:

Por seu turno, as referidas fases englobam as seguintes atividades:
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Conforme a metodologia definida, a iP analisa metódica e periodicamente as cir-
cunstâncias externas e internas relevantes para prossecução da sua missão, reco-
nhecendo e caracterizando o que pode ter impacto na concretização dos objetivos 
estratégicos, assim como nos processos e principais atividades do grupo.

Aos riscos identificados é efetuada a respetiva análise em que se pondera a proba-
bilidade da ocorrência do risco com o seu impacto (criticidade) aplicando-se, para o 
efeito, os seguintes critérios: 

- A probabilidade de ocorrência é analisada de acordo com a tabela seguinte:

 ImPROvávEL REmOTA OCASIOnAL PROvávEL mUITO
PROvávEL

CLASSIFICAçãO 1 2 3 4 5

d
es

cr
iç

ão

qualitativa
a ocorrência do 

risco é praticamente 
impossível

a ocorrência do 
risco é remota, mas 

concebível

a ocorrência
do risco pode
verificar-se

ocasionalmente

a ocorrência do risco 
é provável

É quase certo que o 
risco vai ocorrer

Intervalos de
probabilidade

0,00* ≤ P < 0,05
(*não se prevê 

ocorrência)

0,05* ≤ P < 0,15
(*ocorre 1 vez em 
cada 20 anos em 

média)

0,15* ≤ P < 0,35
(*ocorre 1 vez em 
cada 7 anos em 

média)

0,35* ≤ P < 0,65
(*ocorre 1 vez em 
cada 3 anos em 

média)

0,65* ≤ P < 1
(*ocorre pelo menos 
1 vez em cada 1,5 

ano em média)

nota: os intervalos de probabilidades só deverão ser tidos em consideração se houver conhecimento do histórico.

- o impacto de cada risco é analisado em 4 vertentes, conforme evidenciado no 
quadro seguinte:

AmEAçAS

 mUITO bAIxO bAIxO mÉdIO ALTO mUITO ALTO

CLASSIFICAçãO 1 2 3 4 5

Impacto financeiro (1) 
(custo) i ≤ 6000€ 6000€ < i ≤

30 000€
30 000€ < i ≤

150 000€
150 000€ < i ≤

750 000€ i > 750 000€

Impacto na vida 
humana

sem impacto (sem 
lesões corporais)

lesões sem qualquer 
tipo de incapacidade

lesões com incapaci-
dade temporária

lesões com incapaci-
dade permanente vítima mortal

Impacto legal (1)

(multas/Coimas/Juros) i ≤ 500€ 500€ < i ≤ 2500€ 2500€ < i ≤ 5000€ 5000€ < i ≤
20 000€ i > 20 000€

Im
pa

ct
o 

Re
pu

ta
ci

on
al

 (1
) e

 (2
)

qualitativa sem impacto
afeta

ligeiramente a
imagem da iP

afeta de forma
considerável a
imagem da iP

afeta muito a
imagem da iP má reputação

quantitativa • Sem Projeção
mediática negativa

• Projeção mediática 
negativa a nível 
regional inferior a 

10 dias

• Projeção mediática 
negativa a nível 

regional durante 10 
ou mais dias

• Projeção mediática 
negativa a nível 

nacional inferior a 
10 dias

• Projeção mediática 
negativa a nível 

internacional
• Projeção mediática 

negativa a nível 
nacional durante 10 

ou mais dias

(1) os montantes indicados reportam-se sempre ao somatório de todos os impactos que potencialmente possam ocorrer durante um ano.
exemplo relativo a impacto legal:
a ocorrência de um risco é passível de aplicação de uma coima no valor de 3000,00€.
se for expectável que o risco ocorra 3 vezes no período de 1 ano, o impacto a ter em conta deverá ser: 3 coimas x 3000€ = 9000,00€.
assim, a classificação a considerar deverá ser nível 4 - alto, relativo ao intervalo 5000€ < i ≤ 20 000€.
(2) a descrição quantitativa do nível de projeção mediática só deve ser tida em conta se houver conhecimento do histórico de notícias.
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o impacto final do risco é apurado com base na classificação atribuída a cada uma 
das quatro vertentes de impacto, conforme fórmula seguinte:

impacto Final =
impacto Financeiro + impacto na vida Humana + impacto legal + impacto Reputacional

4

A aplicação conjunta da classificação da probabilidade e do impacto final determi-
na o nível de risco, de acordo com a fórmula seguinte:

nível de Risco = Probabilidade (P) x impacto (i) 

na sequência da avaliação do risco9, o Dono do risco identifica e descreve a(s) 
proposta(s) de controlo(s) a implementar, incluindo a identificação dos responsá-
veis, custos e prazos previstos de implementação e o risco residual esperado após 
a implementação.

A DAj procede ao acompanhamento da implementação dos controlos, em articu-
lação com os vários donos dos riscos. esta monitorização será efetuada de acordo 
com a seguinte periodicidade:

nÍvEL
dO RISCO

bASE TEmPORAL
dE mOnITORIZAçãO

Baixo anual

moderado anual

elevado semestral

muito elevado trimestral

na revisão anual do Mapa dos riscos, o Dono do risco confirma a implementação 
dos controlos propostos para tratamento dos riscos e avalia a sua eficácia em con-
formidade com o apetite ao risco definido e eventuais alterações de contexto.

tratando-se de um processo dinâmico, o modelo de gestão do risco do grupo iP 
prevê igualmente que, no âmbito da melhoria contínua, se proceda, anualmente, à 
revisão de todas as atividades do processo de gestão do risco, ou seja, à reverifi-
cação de que o contexto, os resultados da identificação, da análise e da avaliação 
dos riscos identificados permanecem atualizados e adequados à realidade, sendo 
adicionalmente, e caso aplicável, identificados novos riscos.

em acréscimo às atividades de apreciação do risco e determinação dos respetivos 
controlos, o modelo de gestão do risco do grupo iP contempla igualmente meca-
nismos de monitorização, comunicação/divulgação e revisão do próprio processo.

esta abordagem pró-ativa, integrada e estruturada de gestão dos riscos de âmbito 
corporativo contribuí para uma melhor compreensão do negócio da empresa e para 
a disseminação do “pensamento baseado em risco” na organização.

9 - cada um dos quatro intervalos do nível de risco, corresponde uma resposta – aceitar, tratar (mitigar e/ou partilhar) ou evitar
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RESULTADOS 2019: 

em 2019, tiveram continuidade e reforço as atividades implementadas desde 2015:

• Atualização do Mapa dos Riscos do Grupo IP;
• Monitorização contínua da implementação dos controlos dos riscos da organiza-
ção;
• Elaboração e divulgação do Relatório de Execução do Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e infrações Conexas do grupo iP (disponível para consulta no sítio da 
infraestruturas de Portugal, S.A)10

A reanálise do mapa global dos riscos do grupo iP teve em consideração as circuns-
tâncias externas e internas relevantes no contexto da atividade da iP com impacto 
na concretização dos objetivos estratégicos, designadamente:

• A intensificação da fase de execução das empreitadas do Projeto “(PETI3+/ Fer-
rovia 2020 /Pni 2030);
• A incapacidade do mercado para responder às necessidades da empresa em 
projetos e empreitadas;
• Os ataques à segurança tecnológica; 
• O processo de recrutamento insuficiente face à necessidade de reforço de recur-
sos humanos em áreas específicas.

8. Principais elementos do SCi e de gestão de risco implementados na 
entidade relativamente ao processo de informação financeira
A DAj, em articulação com as restantes áreas do grupo, monitoriza os deveres de 
informação financeira que decorrem da atual legislação em vigor, tendo seguida-
mente sido efetuado o mapeamento de todas as obrigações de reporte com a sis-
tematização da informação relevante para o seu cumprimento. Mensalmente cada 
uma das áreas é informada das obrigações que requerem a sua participação (indi-
vidual ou conjunta com outras áreas) e é monitorizado o cumprimento das mesmas.

A implementação do modelo de controlo de gestão na empresa, assegurada pela 
Direção do Plano e Controlo de gestão, através da nomeação de um grupo de 
controllers afetos a cada Direção, permite a realização do controlo financeiro dos 
contratos e projetos e a produção de informação de reporting, garantindo a perma-
nente atualização de informação.

10 - http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/informacao-de-gestao
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A adequabilidade e qualidade da informação financeira divulgada são asseguradas 
pelos diversos mecanismos de controlo interno, por registos no sistema informático 
de gestão, sendo a informação financeira monitorizada através de um conjunto de 
relatórios definidos para o efeito e analisados nas reuniões periódicas de Controlo 
de Performance. 

A Direção de finanças e Mercados garante a divulgação da informação financeira 
em constante articulação com o Conselho de Administração.

C) regulamentos e Códigos

1. referência sumária aos regulamentos internos aplicáveis e regulamentos 
externos a que a entidade está legalmente obrigada, com apresentação 
dos aspetos mais relevantes e de maior importância. indicação do sítio da 
empresa onde estes elementos se encontram disponíveis para consulta

regulamentos internos 
o grupo iP detém um conjunto de procedimentos e normativos internos, como são 
os casos do Manual interno de Contratação, que regulamenta toda a atividade de 
contratação da empresa e das empresas participadas, o Código de Ética, aplicável 
a todas as empresas do grupo e ao universo dos seus trabalhadores, o Plano para 
a igualdade de género, Plano de Prevenção de riscos de gestão, incluindo os ris-
cos de corrupção e infrações conexas, a Política de Proteção de Dados Pessoais, a 
Política de gestão de Ativos, a Política de Segurança, a Política para a Prevenção e 
Combate ao Assédio no trabalho, entre outros documentos disponíveis no site da 
empresa em:

https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario

regulamentos externos11:
A iP rege-se pelo Decreto-lei n.º 91/2015, de 29 de maio, e pelos Contrato de 
Concessão rodoviário e Contrato-Programa da ferrovia celebrados com o estado.

está igualmente sujeita a todas as normas jurídicas internacionais, comunitárias e 
nacionais subjacentes à sua atividade, salientando-se de seguida as mais relevan-
tes, tendo em consideração que a sua área de atuação e responsabilidade é muito 
alargada e complexa, o que afasta a possibilidade de uma enumeração exaustiva 
e completa.

11. http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/regulamentos
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Ao longo de 2019 mantiveram-se as ações destinadas ao alcance da Compliance 
da atividade da organização com o regulamento ue 2016/679 do Parlamento eu-
ropeu e do Conselho, de 27 de abril - regulamento geral de Proteção de Dados 
(rgPD).

neste contexto, aprovou-se um conjunto de documentos dos quais se destacam: o 
acordo intragrupo (afetação de responsabilidades entre as empresas do grupo iP); 
instrução privacy by design; instrução data protection impact assessement; base 
de dados de registo de exercício de direitos; revisão do regulamento de atribuição 
e utilização de telemóveis; 

foi ainda dada continuidade às ações de sensibilização/formação em rgPD (mais 
de 300 horas) e realizou-se um e-learning sobre rgPD junto de todos os colabo-
radores. 

LEgISLAçãO EnqUAdRAmEnTO

lei n.º 26/2016, de 22 de agosto lei de acesso aos documentos da administração Pública

decreto-lei n.º 91/2015, de 29 de maio
Procede à fusão, por incorporação, da eP – estradas de Portugal, s. a., na ReFeR – Rede Ferro-
viária nacional, e. P. e., transformando a ReFeR em sociedade anónima e redenominando-a para 
infraestruturas de Portugal, s. a. (iP, s. a.)

lei n.º 96/2015, de 17 de agosto

Regula a disponibilização e a utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública, pre-
vistas no código dos contratos Públicos, estabelecendo os requisitos e as condições a que 
as mesmas devem obedecer e a obrigação de interoperabilidade com o Portal dos contratos 
Públicos e com outros sistemas de entidades públicas

lei n.º 95/2015, de 17 de agosto Publicidade institucional do estado

decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro código do Procedimento administrativo

decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
na redação atual Regime Jurídico do setor Público empresarial 

Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro,
na redação atual

Regula o conteúdo do relatório anual referente à informação sobre a atividade social da empresa 
e o prazo da sua apresentação, por parte do empregador, ao serviço com competência inspetiva 
do ministério responsável pela área laboral.

lei n.º 31/2009, de 3 de julho,
na redação atual

Qualificação Profissional dos técnicos Responsáveis por Projetos de obras Públicas ou Particu-
lares

lei n.º 102/2009, de 10 de setembro,
na redação atual Regime Jurídico da Promoção da segurança e saúde no trabalho

lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
na redação atual código do trabalho

lei  n.º 105/2009, de 14 de setembro Regulamentação do código do trabalho

lei n.º 98/2009, de 4 de setembro Regime da Reparação de acidentes de trabalho e doenças Profissionais
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LEgISLAçãO EnqUAdRAmEnTO

decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na redação atual código dos contratos Públicos

lei n.º 54/2008, de 4 de setembro

cria o conselho de Prevenção da corrupção (cPc), entidade administrativa independente, a 
funcionar junto do tribunal de contas, que desenvolve uma atividade de âmbito nacional no 
domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas, definindo, ainda, a sua composição, 
organização e funcionamento

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de Julho

aprova, o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução, bem como os pro-
cedimentos e normas a adotar na elaboração e faseamento de projetos de obras públicas, 
designados «instruções para a elaboração de projetos de obras», e a classificação de obras por 
categorias.

lei n.º 19/2008, de 21 de abril medidas de combate à corrupção

decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, 
na redação atual estatuto do gestor Público

lei n.º 67/2007, de 31 de dezembro,
na redação atual Regime da Responsabilidade civil extracontratual do estado e demais entidades Públicas

lei n.º 67/1998, de 26 de outubro lei da Proteção de dados Pessoais

lei n.º 98/1997, de 26 de agosto,
na redação atual lei de organização e Processo do tribunal de contas

lei n.º 25/1995, de 18 de agosto controlo da Riqueza dos titulares dos cargos Políticos

lei n.º 64/1993, de 26 de agosto Regime incompatibilidades titulares altos cargos Públicos

decreto-lei n.º 262/1986,
de 2 de setembro, na redação atual código das sociedades comerciais

lei n.º 4/1983, de 2 de abril controlo Público da Riqueza dos titulares de cargos Políticos

2. referência à existência ou aderência de códigos de conduta e de 
um Código de Ética com a data da última atualização, que contemple 
exigentes comportamentos éticos e deontológicos
o Código de Ética do grupo iP está em vigor, sem alterações, desde março de 2016 
e aplica-se a todos os Colaboradores do grupo iP, independentemente do vínculo 
contratual e da posição hierárquica que ocupam, neles se incluindo os quadros 
dirigentes e os membros dos órgãos sociais das empresas que integram o grupo.

elaborado com o propósito de estabelecer os valores éticos que devem nortear o 
comportamento dos Colaboradores no desempenho das suas atribuições nas em-
presas do grupo iP, o Código de Ética é o reflexo do compromisso da organização 
com os princípios da prossecução do interesse público, da legalidade, da transpa-
rência e eficiência e regula, igualmente, matérias críticas, como sejam, a título de 
exemplo (i) o conflito de interesses, (ii) a não discriminação, (iii) o relacionamen-
to entre colaboradores, (iv) a responsabilidade social e proteção ambiental, (v) a 
transparência e prevenção da corrupção.
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Ao longo do ano de 2019 e de acordo com a metodologia definida no respetivo 
Plano de Comunicação, foram desenvolvidas as seguintes ações de implementação 
do Código de Ética e de monitorização da respetiva apropriação pelos Colaborado-
res: (i) criação de uma caixa de sugestões sobre Ética; (ii) ações de sensibilização, 
realizadas por todo o país, sobre o tema do combate ao assédio no local de tra-
balho; (iii) “programa Viver a Ética no grupo iP” com seminário no início e ciclo de 
workshops realizados por todo o país, (iv) foi dada continuidade à monitorização 
do cumprimento da norma do Código de Ética relativa ao reporte do registo das 
ofertas aceites.

A aprovação do Código de Ética incluiu o Plano de Comunicação que define a me-
todologia de divulgação, implementação e monitorização.

A divulgação foi assegurada, através, designadamente: (i) da intranet; (ii) da distri-
buição de versão digital e em papel a todos os Colaboradores e aos stakeholders 
relevantes; (iii) do website institucional da iP.12

no que concerne à implementação do Código de Ética ao longo do ano de 2019, foi 
criado um espaço próprio para os colaboradores poderem deixar as suas propostas 
de melhoria, ideias e temas que considerem importantes para o desenvolvimento 
de uma cultura de ética na nossa organização - a Caixa de Sugestões para a Ética 
- disponível na página principal da intranet; (ii) foi aprovada a declaração de inexis-
tência de conflito de interesses para o gestor de contratos de empreitada e pres-
tação de serviços; (iii) realizaram-se ações de sensibilização por todo o país, sobre 
o tema do combate ao assédio no local de trabalho; (iv) realizou-se um seminário 
sobre as temáticas da agenda 2030 das nações unidas e sobre a relação entre 
ética e sustentabilidade e os desafios éticos em organizações complexas; (v) reali-
zou-se o “Programa viver a Ética no grupo iP” que deu continuidade ao seminário 
referido na alínea anterior e que se traduziu na realização de workshops, dirigidos 
aos colaboradores, nos quais o objeto de reflexão foram, principalmente, os temas 
da prevenção da corrupção e conflito de interesses; (vi) foi dada continuidade à 
monitorização do cumprimento da norma do Código de Ética relativa ao reporte 
do registo das ofertas aceites; (vii) iniciou-se o processo de revisão do Código de 
Ética, mais uma vez, na esteira da nP acima mencionada e a par da identificação 
de oportunidades de melhoria e bem assim da obrigação de aprovação tutelar dos 
Códigos de Ética do Setor empresarial do estado determinada pela lei n.º 52/2019, 
de 31 de julho e posterior publicação em Diário da república.

3. referência à existência de Planos de Ação para prevenir fraudes internas 
(cometida por um Colaborador ou fornecedor de Serviços) e externas 
(cometida por Clientes ou terceiros), assim como a identificação das 
ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitigação.
o Departamento de risco e Compliance promove a elaboração e divulgação do 
Plano de gestão de riscos de Corrupção e infrações Conexas do grupo iP e res-
petivos relatórios de execução, disponíveis para consulta no sítio da infraestruturas 
de Portugal, S.A..13

12. https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario/codigo-de-etica
13. http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/relatorio_de_execucao_do_plano_2019-2020.pdf
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o PgrCiC do grupo iP foi elaborado em 2015 e, desde então, tem tido sucessivos 
relatórios de acompanhamento. na sequência deste acompanhamento, avaliação 
e atualização do Plano, procedeu-se em março de 2020 à elaboração do relatório 
referente a 2019-2020, com os seguintes objetivos:

reapreciar os riscos identificados no final de 2019; Avaliar a implementação dos 
controlos dos riscos; identificar novas situações potenciadoras de risco e os corres-
pondentes controlos.

no site da empresa em: 

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/relatorio_de_
execucao_do_plano_2019-2020.pdf

pode ser consultado o relatório, bem como as medidas de mitigação, por empresa 
e unidade orgânica, preconizadas.

D) Deveres especiais de informação

1. indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres 
de informação. nomeadamente os relativos ao reporte de informação 
económica e financeira (vide alíneas d) a i) do nº 1 do artigo 44.º do 
rjSPe, a saber:
As plataformas utilizadas para o cumprimento dos deveres de informação, nomea-
damente as relativas ao reporte económico e financeiro, são a da internet em http://
www.ippatrimonio.pt/ e https://www.ippatrimonio.pt/pt-pt/sobre-nos/informa-
cao-de-gestao-2, através da publicação dos relatórios de gestão.

a) Prestação de garantias financeiras ou assunção de dívidas ou passivos de 
outras entidades, mesmo nos casos em que assumam organização de grupo.
não foram prestadas quaisquer garantias financeiras nem assumidas dívidas ou 
passivos de outras entidades.

b) grau de execução dos objetivos fixados, justificação dos desvios 
verificados e indicação de medidas de correção aplicadas ou a aplicar.
o grau de execução dos objetivos fixados, é publicado anualmente no relatório e 
Contas e nos relatórios de governo Societário do grupo, os quais se encontram 
publicados no sítio da empresa.

o grau de execução dos objetivos fixados consta, igualmente, do presente do-
cumento no capítulo ii. MiSSão, objetiVoS e PolítiCAS (pág. 184 do presente 
relatório).

c) Planos de atividades e orçamentos, anuais e plurianuais, incluindo os 
planos de investimento e as fontes de financiamento.
os Planos de atividades e orçamento anuais e plurianuais, incluindo os planos de 
investimento, são divulgados internamente e são disponibilizados para a tutela via 



224 | iP PatRimónio 

correio postal.

A partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios 
da utAM, os Planos de Atividades e orçamento passarão a estar disponíveis na 
plataforma do Sirief, incluindo os de 2019.

d) orçamento anual e plurianual
os Planos de atividades e orçamento anuais e plurianuais, incluindo os planos de 
investimento, são divulgados internamente e são disponibilizados para a tutela via 
correio postal.

A partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios da 
utAM, os orçamentos  anuais e plurianuais passarão a estar disponíveis na plata-
forma do Sirief, incluindo os de 2019.

e) Documentos anuais de prestação de contas
os documentos anuais de prestação de contas são publicados no sítio da empre-
sa e enviados para a tutela no âmbito da divulgação das contas consolidadas do 
grupo iP.

f) relatórios trimestrais de execução orçamental acompanhados dos 
relatórios do órgão de fiscalização
os relatórios trimestrais de execução orçamental são enviados para a tutela e pu-
blicados no sítio da empresa.

A partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios da 
utAM, os relatórios trimestrais de execução orçamental passarão a estar disponí-
veis na plataforma do Sirief, incluindo os de 2019.

2. indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de 
transparência a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os 
relativos a informação a prestar anualmente ao titular da função acionista 
e ao público em geral sobre o modo como foi prosseguida a sua missão, 
do grau de cumprimento dos seus objetivos, da forma como foi cumprida 
a política de responsabilidade social, de desenvolvimento sustentável e os 
termos de prestação do serviço público, e em que medida foi salvaguardada 
a sua competitividade, designadamente pela via da investigação do 
desenvolvimento da inovação e da integração de novas tecnologias no 
processo produtivo
A iP Património não se encontra registada no Sistema de recolha de informa-
ção económica e financeira (Sirief). Contudo, a informação relevante é prestada 
através dos documentos anuais de prestação de contas (disponíveis no portal da 
empresa e remetidos à Dgtf), assim como pelo Acionista no âmbito da divulgação 
das contas consolidadas do grupo iP.

o grupo iP criou internamente um procedimento através do qual se garante o 
cumprimento do normativo relacionado com obrigações de reporte de informação 
perante entidades externas.
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MELHORIA
E REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO
E VALIDAÇÃO

DIVULGAÇÃO 
E ALERTAS

CONTEXTO

EXECUÇÃO

MONITORIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
DE EVIDÊNCIAS

este processo desenvolve-se com o faseamento seguinte:

(i) identificação do normativo aplicável à atividade das empresas do grupo iP;
(ii) identificação dos deveres de informação, validação e registo dos mesmos em 
base de dados criada para o efeito;
(iii) divulgação dos deveres de informação identificados e sistemas de alertas o 
qual consiste no apoio à organização no planeamento das atividades necessárias 
ao cabal e pontual cumprimento dos deveres de informação;
(iv) definição de atribuições e afetação das responsabilidades com vista ao cumpri-
mento do reporte;
(v) monitorização trimestral do cumprimento dos deveres de informação e reporte 
ao CAe dos resultados da monitorização o qual assenta na regra “comply or explain”;
(vi) verificação trimestral das evidências do cumprimento dos deveres de informação;
(vii) melhoria e revisão – esta atividade está constantemente a ser verificada e 
atualizada.

no final de 2019 estavam identificados e ativos 293 deveres de informação a cumprir 
perante mais de 80 entidades externas e que decorrem de mais de 120 normativos.

no âmbito dos deveres de informação identificados foram registados 5.428 reportes.

e) Sítio na internet

1. indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)24 na divulgação dos seguintes 
elementos sobre a empresa (vide artigo 53.º do rjSPe): indicação

a) Sede da iP Património em: 
http://www.ippatrimonio.pt/fale-connosco-1

b) estatutos e regulamentos de funcionamento dos órgãos e/ou comissões:
https://www.ippatrimonio.pt/sites/default/files/files/files/20190301-_estatutos_
ipp.pdf
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c) titulares dos órgãos sociais:
http://www.ippatrimonio.pt/sobre-nos/organizacao-1

d) Documentos de Prestação de Contas: 
http://www.ippatrimonio.pt/sobre-nos/informacao-de-gestao-0

e) obrigações de serviço público a que a entidade está sujeita e os termos 
contratuais da prestação de serviço público:
não aplicável

f) Modelo de financiamento e apoios financeiros recebidos do estado nos 
últimos três exercícios:
o modelo de financiamento advém de receitas provenientes das Prestações de 
Serviços de Subconcessão e Arrendamentos de espaços, de estacionamentos, de 
Publicidade, da gestão de empreendimentos e de outras Prestações de Serviço 
decorrentes da rentabilização dos ativos afetos à concessão ou ao património autó-
nomo do grupo iP, e da gestão e exploração de estações e equipamentos associa-
dos. A informação mais detalhada pode ser encontrada nos relatórios de gestão, e 
de governo societário, da iP Património, anualmente publicados.

A iPP não recebeu qualquer apoio financeiro do estado nos últimos 3 exercícios.

F) Prestação de serviço Público ou de interesse geral 

A Sociedade não presta serviço público ou de interesse geral na aceção prevista no 
artigo 48.º do rjSPe, pelo que o presente capítulo não se lhe aplica. 

7. RemUneRaÇÕes
a) competência para a determinação

1. indicação quanto à competência para a determinação da 
remuneração dos órgãos sociais, dos membros da comissão 
executiva ou administrador delegado e dos dirigentes da 
empresa

As remunerações do CA da iPP são fixadas pelo acionista iP, através de Due.

Remuneração dos membros
do conselho de administração assembleia geral

Remuneração dos dirigentes conselho de administração
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2. identificação dos mecanismos adotados para prevenir a 
existência de conflitos de interesses, atuais ou potenciais, entre 
os membros de órgãos ou comissões societárias e a empresa, 
designadamente na aprovação de despesas por si realizadas 

A génese dos mecanismos de prevenção adotados para o grupo iP decorre, entre 
outros, de um conjunto de diplomas legais que enquadram a atividade dos órgãos 
da sociedade:

(i) estatuto do gestor Público (Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, na redação 
atual), 
(ii) regime jurídico do Sector Público empresarial (Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 
de outubro, na redação atual),
(iii) regime jurídico de incompatibilidades e impedimentos a que ficam sujeitos os 
titulares de cargos políticos e altos cargos públicos (lei n.º 64/93, de 26 de agosto, 
na redação atual), 
(iv) Diploma que estabelece o controlo público da riqueza dos titulares de cargos 
políticos (lei n.º 4/83, de 2 de abril, na redação atual). 

Por sua vez, os referidos mecanismos materializam-se, entre outros, através:

• Da abstenção de intervenção nas decisões que envolvam os seus próprios inte-
resses, designadamente na aprovação de despesas por si realizadas, nos termos 
do disposto no artigo 51.º do Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua 
redação atual;
• Da declaração de quaisquer participações e interesses patrimoniais que dete-
nham, direta ou indiretamente, na empresa ou em qualquer outra, assim como 
quaisquer relações que mantenham com os seus fornecedores, clientes, institui-
ções financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar 
conflitos de interesse, nos termos do previsto no n.º 9 do artigo 22.º do Decreto-lei 
n.º 71/2007, de 27 de março, na sua redação atual, e no artigo 52.º do Decreto-lei 
n.º 133/2013, de 3 de outubro, na sua redação atual;
• Da declaração de inexistência de incompatibilidades ou impedimentos, nos ter-
mos do disposto no n.º 8 do artigo 22.º do Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, 
na sua redação atual, e no n.º 1 do artigo 11.º da lei n.º 64/93, de 26 de agosto, na 
sua redação atual.
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3. evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o 
cumprimento por parte dos membros do órgão de administração 
do que dispõe o artigo 51.º do RJsPe, isto é, de que se abstêm 
de intervir nas decisões que envolvam os seus próprios 
interesses, designadamente na aprovação de despesas por si 
realizadas 

A empresa definiu procedimentos com vista à prevenção da existência de conflito 
de interesses. As despesas incorridas por cada elemento do Conselho de Admi-
nistração são aprovadas por outro elemento do mesmo órgão que não o próprio.

B) comissão de Fixação de Remunerações

não existe Comissão de fixação de remunerações.

c) estrutura das Remunerações

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de 
fiscalização
Composição do CA relativa ao período compreendido entre 1 de janeiro a 28 de 
fevereiro de 2019:

Presidente: eng.º Carlos Alberto joão fernandes.

Vogais: Dr. josé Carlos de Abreu Couto osório e Dr. nuno josé Pires das neves.

o eng.º Carlos Alberto joão fernandes exerce o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração da iP Património, S.A. em acumulação com o cargo de Vice-Pre-
sidente do Conselho de Administração executivo da iP, S.A., acumulação que ocor-
re 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. tem sobre a iP Património, S.A..

em obediência ao 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 da iP Património, S.A. no gru-
po C (de acordo com o Anexo à resolução do Conselho de Ministros n.º 36/2012, 
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de 26 de março). o seu estatuto remuneratório foi definido em conformidade com 
o disposto na resolução do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro 
e com o disposto no artigo 28.º, n.º 2, do egP.

Aos valores auferidos pelo exercício dos cargos no decurso do ano de 2019 foi apli-
cada a redução de 5% prevista no artigo 12.º da lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

Composição do CA relativa ao período compreendido entre 1 de março e 31 de 
dezembro de 2019:

na sequência da eleição dos membros do Conselho de Administração da empresa 
para o biénio 2019-2020, por Deliberação Social unânime por escrito, de 1 de mar-
ço de 2019, o Conselho de Administração passou a ser constituído por:

Presidente: eng.º Carlos Alberto joão fernandes.

Vogais: Dr. nuno josé Pires das neves e Dr.ª Alexandra Sofia Vieira nogueira barbosa.

o eng.º Carlos Alberto joão fernandes e a Dr.ª Alexandra Sofia Vieira nogueira 
barbosa exercem, respetivamente, os cargos de Presidente e de Vogal do Con-
selho de Administração da iP Património, S.A. em acumulação com o cargo de 
Vice-Presidente e de Vogal 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. tem sobre a iP Património, S.A..

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

o Dr. nuno josé Pires das neves foi remunerado tendo em consideração a classi-
ficação da iP Património, S.A. no grupo C (de acordo com o Anexo à resolução do 
Conselho de Ministros n.º 36/2012, de 26 de março). o seu estatuto remuneratório 
foi definido em conformidade com o disposto na resolução do Conselho de Minis-
tros n.º 16/2012, de 14 de fevereiro e com o disposto no artigo 28.º, n.º 2, do egP.

Aos valores auferidos pelo exercício do cargo no decurso do ano de 2019 foi apli-
cada a redução de 5% prevista no artigo 12.º da lei n.º 12-A/2010, de 30 de junho.

quanto à fiscalização, definem os estatutos que a fiscalização da sociedade será 
exercida por um fiscal Único efetivo e por um fiscal Único suplente, eleitos pela 
Assembleia geral por períodos de 3 anos.

De acordo com o n.º 1 do art.º 413.º do CSC, a função de fiscal único deve ser 
exercida por um revisor oficial de contas ou por uma sociedade de revisores oficiais 
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de contas. o estatuto da ordem dos revisores oficiais de Contas, aprovado pela 
lei 140/2015 dispõe no n.º 1 do artigo 53.º que “o revisor oficial de contas exerce 
as suas funções de revisão/auditoria às contas por força de disposições legais, es-
tatutárias ou contratuais, mediante contrato de prestação de serviços, reduzido a 
escrito, a celebrar no prazo de 45 dias a contar da data da designação”.

2. informação sobre o modo como a remuneração é estruturada de 
forma a permitir o alinhamento dos objetivos dos membros do órgão de 
administração com os objetivos de longo prazo da empresa.
o estatuto remuneratório dos órgãos sociais obedece ao estatuto do gestor Públi-
co, aprovado pelo Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, alterado e republicado 
pelo Decreto-lei n.º 8/2012, de 18 de janeiro, bem como ao disposto nas resolu-
ções do Conselho de Ministros n.º 16/2012, de 9 de janeiro e n.º 36/2012, de 15 
de março. As condições remuneratórias dos membros dos órgãos sociais foram 
aprovadas em reunião da Assembleia geral.

3. existência de uma componente variável da remuneração critérios 
de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de 
desempenho nesta componente.
não aplicável.*

4. Diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, 
com menção do período de diferimento
não aplicável.*

5. Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para efeitos 
de atribuição de prémio
não aplicável.*

6. regimes complementares de pensões ou de reforma antecipada para os 
administradores
não aplicável.*

* relativamente à não aplicabilidade destes tópicos, a mesma baseia-se no facto de 
no grupo iP não estar instituída a prática de pagamento de remuneração variável, 
ou atribuição de prémios, aos órgãos sociais (ex.: prémios de desempenho).

d) divulgação das Remunerações

Conselho de Administração

1. indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma 
agregada e individual, pelos membros do órgão de administração da 
entidade, proveniente da entidade, incluindo remuneração fixa e variável 
e, relativamente a esta, menção às diferentes componentes que lhe deram 
origem, podendo ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste 
esta informação.
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mEmbRO
dO ÓRgãO dE

AdmInISTRAçãO

bEnEFÍCIOS SOCIAIS 2019 (€)

SUbSÍdIO REFEIçãO REgImE dE PROTEçãO 
SOCIAL

SEgURO
dE vIdA

SEgURO
dE 

SAúdE

OUTROS

dIáRIO
EnCARgO
AnUAL dA
EmPRESA

IdEnTIFICAR
EnCARgO
AnUAL dA
EmPRESA

IdEnTIFICAR
EnCARgO
AnUAL dA
EmPRESA

IdEnTIFICAR
EnCARgO
AnUAL dA
EmPRESA

carlos alberto
João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório 6,96 € 417,60 € segurança 

social 5 922,28 € 0,00 € 63,86 € seg acid 
trabalho 2,09 € - 0,00 €

nuno José
Pires das neves 6,96 € 1 475,52 € segurança 

social 15 535,64 € 0,00 € 383,16 € seg acid 
trabalho 7,38 € - 0,00 €

alexandra sofia vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1 893,12 € 21 457,92 € 447,02 € 9,47 € 0,00 €

mEmbRO dO ÓRgãO
dE AdmInISTRAçãO

REmUnERAçãO AnUAL 2019 (€) 

FIxA vARIávEL bRUTA (1)

carlos alberto
João Fernandes n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório 24 935,93 € 24 935,93 €

nuno José
Pires das neves 65 413,26 € 65 413,26 €

alexandra sofia vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a.

90 349,19 €

mEmbRO dO ÓRgãO 
dE AdmInISTRAçãO

ESTATUTO dO gESTOR PúbLICO

FIxAdO CLASSIFICAçãO REmUnERAçãO mEnSAL bRUTA (€) 

[S/n] [A/b/C] vEnCImEnTO mEnSAL dESPESAS dE REPRESEnTAçãO

carlos alberto
João Fernandes n.a. n.a. n.a. n.a.

José carlos de abreu 
couto osório sim c 3 662,56 € 1 465,02 €

nuno José
Pires das neves sim c 3 662,56 € 1 465,02 €

alexandra sofia vieira 
nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. n.a.

nota: José carlos de abreu couto osório cessou o seu mandato em 28 de fevereiro de 2019.
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2. indicação dos montantes pagos, por outras entidades em relação de 
domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeitas a um domínio comum.
não foram auferidas remunerações.

3. indicação da remuneração paga sob a forma de participação nos lucros 
e/ou de pagamento de prémios e explanação dos motivos por que tais 
prémios e/ou participação nos lucros foram concedidos.
não foram auferidas remunerações.

4. referência a indemnizações pagas ou devidas a ex-administradores 
executivos relativamente à cessação das suas funções durante o exercício.
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.

5. indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada 
e individual, pelos membros do órgão de fiscalização da entidade, podendo 
ser feita remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.

nOmE REmUnERAçãO
AnUAL 2019 (€) bRUTA

vitor martins & ahmad, s.R.o.c, lda 11 893,50 €

11 893,50 €

6. indicação da remuneração no ano de referência dos membros da mesa 
da assembleia geral.
não foram auferidas remunerações.
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8.1 apresentação dos mecanismos implementados 
pela entidade para efeitos de controlo de 
transações com partes relacionadas e indicação das 
transações que foram sujeitas a controlo no ano de 
referência
o grupo iP recorre aos serviços de uma entidade externa para revisão, análise 
e validação das transações com partes relacionadas, para efeitos de controlo das 
mesmas e composição do dossier de preços de transferência da sociedade.

De acordo com este regime, nas operações comerciais ou financeiras efetuadas 
entre um sujeito passivo e qualquer outra entidade, com a qual esteja em situação 
de relações especiais, devem ser contratados, aceites e praticados em termos ou 
condições substancialmente idênticas aos que normalmente seriam contratados, 
aceites e praticados entre entidades independentes em operações comparáveis.

o grupo iP apresenta anualmente às autoridades fiscais relatório demonstrativo de 
que as transações realizadas entre as empresas do grupo iP são efetuadas dentro 
das condições de mercado, ou seja, são praticadas seguindo a metodologia utiliza-
da para transações com as restantes entidades do mercado.

8.2 informação sobre outras transações

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de bens 
e serviços

normas da Contratação Pública
relativamente à aplicação das normas de contratação pública, a iP Património 
considera-se abrangida pelo Código dos Contratos Públicos em todos os proce-
dimentos cujo objeto diz respeito direta e principalmente ao Setor ferroviário e 
rodoviário.

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

8. tRansaÇÕes com PaRtes 
Relacionadas e oUtRas 
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Assim, são adotados pela empresa os procedimentos e documentos tipo de con-
tratação comuns à iP, nomeadamente minutas de contrato e cadernos de encargos.

Desde 2015, a iP Património tem garantido o uso máximo de Serviços Partilhados 
do grupo iP, com vista à melhoria e ao Compliance, quando for o caso, das deter-
minações que impendem sobre as empresas públicas.

Adesão da empresa ao Sistema nacional de Compras Públicas
o grupo iP definiu orientações no sentido dos procedimentos de contratação se-
rem efetuados, quando possível, com recurso à eSPAP, ao abrigo de Acordos qua-
dro no âmbito do Sistema nacional de Compras Públicas, sempre que seja econo-
micamente mais vantajoso.

Partes relacionadas
As entidades tidas por relacionadas, no caso da iP Património, são todas as que 
se encontram incluídas no perímetro de consolidação da iP, bem como clientes e 
fornecedores estratégicos no âmbito do grupo iP.

em 2019, a iP Património realizou transações com as partes relacionadas, com a 
seguinte tipologia:

infraestruturas de Portugal

• Gastos: i) Rendas no âmbito da Concessão de exploração de bens do domínio 
público ferroviário e de gestão dos bens do domínio privado; ii) Distribuição de 
dividendos relativos ao ano transato; iii) Prestação de serviços financeiros, jurídicos, 
recursos humanos e logísticos disponibilizados pelo acionista (serviços partilhados); 
iv) fornecimento de energia elétrica e água.
• Rendimentos: i) Prestação de serviços relativos a gestão do património.

iP telecom

• Rendimentos: i) Concessão de espaços para instalação de antenas de operadores 
de rede móvel e ii) Concessão de instalações à iP telecom.

iP engenharia

• Gastos: Cedência de viaturas pela IP Engenharia.
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Transações mais relevantes com partes relacionadas
em 2019 as transações mais relevantes com partes relacionadas foram as apresen-
tadas no quadro abaixo:

EmPRESA dESCRIçãO dA TRAnSAçãO mOnTAnTE

infraestruturas
de Portugal, s.a.

investimentos, Fornec e serviços e outros gastos  7 247   

dividendos  500   

Prestação de serviços -83   

outros Rendimentos -875   

Total  6 789   

iP engenharia, s.a.

investimentos, Fornec e serviços e outros gastos  8   

dividendos -31   

outros Rendimentos -2   

Total  8   

iP telecom, s.a.

investimentos, Fornec e serviços e outros gastos  -     

Prestação de serviços -344   

Total -344   

valores em milhares de euros.

b) identificação das transações que não tenham ocorrido em 
condições de mercado

lista dos contratos que não ocorreram em condições de mercado (ajuste direto) 
de Valor superior a 50.000 euros (processos adjudicados durante o ano de 2019).

COnTRATO ObJETO TIPO dE
PROCEdImEnTO FORnECEdOR nIF dATA dE

AdJUdICAçãO
dATA CELEbRAçãO 

dO COnTRATO
PREçO

COnTRATUAL (€)

5010043551
locação operac 
veículos autom 

2019/2023

aquisição de 
serviços

leasePlan Portugal-
com alug automóv 502167610 25/11/2019 13/01/2020  100 548   

5010040420 energia estação 
do oriente

aquisição de 
serviços endesa energia, s.a. 980245974 01/01/2019 11/04/2019  92 688   

5010043224
de assessoria 

Jurídica - Jorge 
Freitas

aquisição de 
serviços

Jorge Filipe lebre de 
Freitas 189035439 28/10/2019 27/11/2019  79 050   

5010043225 assessoria Jurídica 
- Paula miranda

aquisição de 
serviços

maRia PaUla 
cRistóvÃo al-

vaReZ
185040659 28/10/2019 02/12/2019  79 050   

valores em milhares de euros.
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c) lista de fornecedores com transações com a entidade 
que representem mais de 5% dos fornecimentos e serviços 
externos

no quadro seguinte apresenta-se a lista de fornecedores que registaram em 2019 
transações de montante global superior a 100 mil euros.

EmPRESA 2019

infraestruturas de Portugal, s.a.  9 006   

strong charon - soluçoes de segurança, s.a.  1 133   

maRma - manut e gestão equipamentos, lda  588   

endesa energia, s.a.  388   

sient - sistemas de engenharia de trânsito, s.a.  373   

vadeca - Facility services, s.a.  248   

amperlatrik - gestão de Parques de estacionamento Unip., lda  195   

climaespaço-soc Prod dist Urb energia térmica, s.a.  180   

epal - empresa Port. das águas livres,s.a  144   

TOTAL  12 255   

valores em milhares de euros.
montantes com iva incluído.
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Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental. 

1. estratégias adotadas e cumprimento de metas:

este tema está devidamente desenvolvido no ponto objetivos de gestão 2019 e 
triénio 2020-2022 (pág. 184 do presente relatório).

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência 
económica e financeira

no final de 2019, e de uma forma generalizada, verificou-se uma melhoria dos 
indicadores económico-financeiros da iP Património, relativamente aos obtidos no 
ano anterior.

realça-se o acréscimo verificado do ebitDA, em que o resultado operacional 
foi positivamente influenciado pelo acréscimo dos rendimentos, sendo que este 
incremento foi superior ao aumento dos gastos, nas rubricas referentes à contri-
buição da empresa para o grupo iP, nos fSe e dos Ajustamentos de inventários e 
contas a receber.

A atividade da iP Património em 2019 pautou-se pelo registo de inúmeros aconte-
cimentos de relevo que ocorreram em todas as áreas.

em termos do negócio de subconcessão de diferentes tipologias de espaços, sa-
lienta-se a celebração de cerca de 409 contratos de subconcessão, dos quais 135 
novos contratos de subconcessão e arrendamento, num total de cerca de 959 con-
tratos em vigor no final do ano – este quadro contribui para o acréscimo de ren-
dimentos operacionais que se regista no exercício de 2019 (+1,8 M€; +9,5%). Para 
além deste impacto direto nos resultados da empresa, manteve-se o interesse do 
mercado na requalificação dos espaços sob gestão da iPP, o que se traduziu num 
investimento financeiro na ordem dos 18 M€ previsto realizar pelos subconcessio-
nários durante o período de vigência dos respetivos contratos. 

9. análise de sUstentaBilidade da 
emPResa nos domÍnios económico, 
social e amBiental 
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em seguida, pode-se observar o quadro resumo dos resultados:Página 8
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-4% +4%

VENDAS. PREST. 
SERV. E RENDAS

5,9 M€
RENDAS 

DE CONCESSÃO

5,3 M€
OUTROS GASTOS
 OPERACIONAIS* 

3,1 M€
RESULTADO

LÍQUIDO

5,0 M€
GASTOS

COM PESSOAL

20,4 M€
RENDIMENTOS
OPERACIONAIS

*G
as

to
s 

O
pe

ra
cio

na
is 

- 
Re

nd
a 

de
 C

on
ce

ss
ão

 -
 G

as
to

s 
co

m
 P

es
so

al



RelatóRio de goveRno societáRio 2019  | 239

Atividades e eventos relevantes
no âmbito do Plano nacional de ecopistas (Pne), a iP Património garante a pro-
moção, acompanhamento e análises técnicas de processos associados às ecopistas 
junto de entidades públicas e público em geral, não só no que diz respeito a proje-
tos direcionados para a plataforma de via, mas também para o edificado associado 
às antigas estações das linhas sem exploração ferroviária.

no caso das ecopistas, é de relevar o processo de negociação com diversos Mu-
nicípios e Comunidades intermunicipais, potenciando a criação de uma verdadeira 
rede de percursos de singularidade ímpar, uma vez que as antigas linhas ferroviá-
rias percorrem, de uma forma geral, zonas rurais ou naturais com interesse paisa-
gístico com cerca de 640 Km de ecopista contratualizados.

no ano de 2019 realizou-se o 1.º encontro nacional de rotas e infraestruturas Ci-
cláveis nos dias 3 (Dia Mundial da bicicleta) e 4 de junho, em Évora. este evento 
teve a organização da iP/iPP, e contou com o apoio do turismo de Portugal, da 
Comunidade intermunicipal do Alentejo Central e da universidade de Évora.

grande Rota do montado (Fonte: cimac)
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Decorrente da resolução do Conselho de Ministros n.º 131/2019 que aprovou a 
“estratégia nacional para a Mobilidade Ativa Ciclável 2020-2030” (enMAC), a iP 
Património foi designada representante da infraestruturas de Portugal na rede de 
Pontos focais, composta ainda por representantes do instituto da Mobilidade e dos 
transportes, da Direção-geral da educação, da Autoridade nacional de Segurança 
rodoviária e da Associação nacional dos Municípios Portugueses.

foram promovidos ou a empresa participou em 31 eventos com o objetivo da di-
vulgação do património histórico rodoferroviário.

Merece especial destaque no ano de 2019 o desenvolvimento do conceito Station, 
lançado no final de 2018 e neste ano desenvolvido através de vários eventos, no-
meadamente:

Station Garden – Alcântara-terra;
Station Road na estação do rossio;
Station Art na estação do rossio;
Station Motor ainda na estação do rossio;
Christmas Rural Market também na estação do rossio.

3. Princípios de gestão empresarial

A iPP integra o grupo iP cujas políticas de sustentabilidade social e ambiental são 
comuns às várias empresas. 

em seguida, resumem-se alguns desses princípios, os quais terão o seu desenvol-
vimento no relatório de gestão de 2019, o qual, à semelhança de anos anteriores, 
segue as normas da iniciativa de reporte global (gri).

responsabilidade social do grupo iP
o grupo iP encontra-se comprometido com as políticas de sustentabilidade, nas 
suas dimensões social, económica, cultural e ambiental, e com as melhores práticas 
de responsabilidade Social, não só nas suas áreas de negócio, mas também no seu 
relacionamento externo.

os objetivos e os compromissos que regem a atuação sustentável da empresa na 
sociedade, tendo em conta o interesse público inerente à sua atividade, encon-
tram-se estabelecidos na Declaração de Política de responsabilidade Social do 
grupo iP, de 15 de julho de 2016.

A atuação do grupo iP dirige-se quer ao público interno, quer ao público externo 
e encontra-se estruturada em 4 eixos - qualidade de vida, ambiente, mobilidade e 
segurança, e assenta num conjunto de parcerias e iniciativas inovadoras.
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Políticas adotadas para a promoção da proteção ambiental e do respeito 
por princípios de legalidade ética empresarial
no âmbito da promoção da proteção ambiental e do desenvolvimento sustentável 
na iP, o ano de 2019 foi marcado pela prossecução da consolidação dos processos 
relacionados com a gestão ambiental na empresa, em contexto rodoviário e ferro-
viário, potenciando a inovação e a melhoria dos serviços com impacto no desem-
penho ambiental.

estes processos são orientados para todo o ciclo de vida das infraestruturas, desde 
o planeamento, passando pelo projeto, obra, até à operação e manutenção.

Continuamos a contribuir para a preservação do ambiente e da biodiversidade, 
orientando o crescimento da empresa para resultados ambientalmente sustentáveis.

reconhecendo a urgência do desafio que as alterações climáticas representam so-
bre a sua atividade, os stakeholders e a sociedade civil em geral, a iP decidiu aderir 
ao movimento global de empresas que irão alinhar a sua atividade e os seus pro-
cessos de negócio com os objetivos do Acordo de Paris, para limitar o aumento da 
temperatura global a 1,5 °C, acima dos pré-níveis industriais.

neste contexto destacam-se as atividades de gestão ambiental em projeto, obra 
e manutenção desenvolvidas em 2019, onde se procuraram aplicar as melhores 
práticas ambientais.

no ano de 2019, na vertente rodoviária, destaca-se um ligeiro decréscimo face a 
2018 do número de projetos com gestão ambiental, desenvolvidos internamente 
e com recurso a contratação externa, e um ligeiro aumento do número de obras e 
prestações de serviços de manutenção com gestão ambiental e/ou gestão do pa-
trimónio cultural. As diferenças nos valores registados em 2018 e 2019 são pouco 
significativas, verificando-se que se mantém a gama de valores face aos registados 
em anos anteriores.

na vertente ferroviária, em 2019 contabilizou-se um decréscimo no número de 
projetos com gestão ambiental, realizados com recursos internos e externos, com-
parativamente a 2018, estando, no entanto, em linha com os valores registados 
em anos anteriores. De destacar que nestes projetos estão incluídos os projetos 
ferroViA 2020, os quais apesar de num horizonte de 111 projetos serem pouco 
expressivos requerem um esforço significativo em termos de gestão ambiental. 

já quanto ao número de obras com gestão ambiental e/ou gestão do património 
cultural, face a 2018, verificou-se um aumento muito significativo em 2019, justi-
ficando-se especialmente pelo aumento do número de prestações de serviço de 
manutenção com necessidade de acompanhamento ambiental.



242 | iP PatRimónio 

no âmbito das interações com stakeholders externos foram desenvolvidas ativida-
des a vários níveis, das quais se destaca, pela crescente expressão que tem vindo a 
assumir, o número de solicitações e respostas a clientes sobre matérias ambientais, 
com realce para a gestão da arborização e do ambiente sonoro.

no âmbito da gestão das atividades ambientais das redes em operação, salienta-se 
a atenção dada à arborização das vias, em conciliação com a segurança rodoferro-
viária e com a segurança das propriedades confinantes.

Destaca-se o ano de 2019 como tendo sido especialmente exigente em matéria de 
Defesa da floresta Contra incêndio (DfCi) quer em termos de revisão de 60 Planos 
Municipais (PMDfCi’s), quer no apoio às áreas operacionais aquando da realização 
dos trabalhos em faixas de gestão de combustível junto à rede rodoviária e rede 
ferroviária. no caso particular das faixas rodoviárias foram verificadas, no mínimo, 
cerca de 246 615 árvores inventariadas.

no ano de 2019 foram ainda realizadas 240 inspeções visuais ao ativo arbóreo, 
assim como vistoriada um total de 1.650 Km de rede viária.

no ano de 2019 foi dada continuidade ao Programa de Monitorização da Mortali-
dade da fauna nas estradas, em curso desde 2010. neste âmbito, procedeu-se ao 
registo dos avistamentos de cadáveres de animais no decurso das inspeções das 
estradas numa base de dados georreferenciada e, com base nestes registos, foram 
identificadas as situações críticas e os pontos negros de mortalidade da fauna com 
o objetivo de propor medidas para a sua minimização. 

Com a implementação destas diretrizes, a iP prossegue os seus objetivos de con-
servação da biodiversidade a que se propôs no âmbito da sua responsabilidade 
ambiental, com especial enfoque na componente rodoviária, já que esta problemá-
tica não é expressiva na componente ferroviária, pelas características e modo de 
operação das infraestruturas.

no âmbito da estratégia de sustentabilidade ambiental da empresa, no ano de 
2019 foi dada continuidade ao Programa de Sustentabilidade e eficiência – See, 
que visa uma maior otimização e racionalização de consumo de recursos associado 
à sua atividade operacional, em curso desde 2017.

A iP, reconhecendo a urgência do Desafio que as Alterações Climáticas represen-
tam sobre a sua atividade, os seus stakeholders e a sociedade civil em geral, aderiu 
ao movimento global “Business Ambition For 1.5ºC”. 

A adesão da iP foi formalizada a 6 de novembro na Culturgest, em lisboa, atra-
vés da assinatura pelo presidente, da Carta de Compromisso “Business Ambition 
for 1.5ºC”, lançada pelo United Nations Global Compact. A “Business Ambition for 
1.5ºC” é uma iniciativa que responsabiliza as empresas, a nível mundial, pelo esta-
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belecimento de metas e objetivos de redução das emissões para alcançar as zero 
emissões líquidas até 2050 e limitar o aquecimento global a 1.5ºC até 2030. 

igualdade de tratamento e de oportunidade
Portugal faz parte dos 16 países que possuem uma Carta da Diversidade e assumi-
ram oficialmente o compromisso de respeitar, valorizar e otimizar todo o potencial 
da diversidade das pessoas, seguindo as recomendações e esforços da Comissão 
europeia. 

A iP assinou a Carta Portuguesa para a Diversidade, a qual surge em linha com 
os esforços encetados pela Comissão europeia e com as prioridades da estratégia 
europa 2020.

no ano de 2019 a iP manteve a estratégia de continuidade da aplicação das boas 
praticas no domínio da igualdade no tratamento, respeito mútuo e repúdio por 
qualquer comportamento discriminatório em função de quaisquer tipos de caracte-
rísticas diferenciadas dos seus trabalhadores, entre as quais o sexo.

A igualdade de género e a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional 
mantiveram um lugar de destaque nas preocupações da empresa, tendo a iP inicia-
do em 2018  a preparação para a adesão ao Pacto para a Conciliação 3 em linha, 
a ter lugar em 2020,  paralelamente ao desenvolvimento dos restantes compro-
missos nesta área, nomeadamente as atividades e responsabilidades assumidas 
com a  ligação à Cite (Comissão para a igualdade no trabalho e no emprego) e a 
participação ativa no igen (fórum de organizações para a igualdade).

igualdade de género
A iP mantém um papel muito ativo no que respeita à promoção e defesa da igualdade 
de género, tendo renovado o Acordo de Adesão ao igen-fórum empresas para a 
igualdade, dinamizado pela Cite-Comissão para a igualdade no trabalho e no emprego.

no âmbito do compromisso de manutenção e reforço das práticas promotoras de 
igualdade de género no trabalho, e de equilíbrio entre a vida profissional, familiar e 
pessoal, a iP assegura um conjunto de benefícios como sejam o infantário e cantina 
na sede, a atribuição de apoio escolar e incentivo ao estudo, o investimento na 
formação, a assinatura de protocolos e parcerias com entidades de diversas áreas 
que conferem descontos em serviços e produtos aos colaboradores e familiares e a 
dinamização de atividades lúdicas para os seus filhos.

Política de recursos humanos
em dezembro de 2019, o grupo iP contava com 3.628 trabalhadores, 867 dos quais 
mulheres, representando 24% do total.
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o desequilíbrio entre a representatividade de homens e mulheres no grupo iP re-
flete os valores mais assimétricos que caracterizam os grupos profissionais relativos 
ao controlo da circulação ferroviária ou à conservação do estado da infraestrutura, 
tendencialmente ligados a atividades operacionais com maior exigência física e 
dispersão geográfica, tradicionalmente mais “masculinizados” e onde se verificam 
elevados níveis de antiguidade e baixas taxas de turnover, resultantes dos condi-
cionalismos colocados ao See no que respeita ao recrutamento externo, remon-
tando os últimos processos com significado neste âmbito a períodos com mais de  
duas décadas.

refira-se ainda que, no âmbito da resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014 
(de 7 de março), que consagra a adoção de medidas tendo em vista a promoção 
da igualdade salarial entre homens e mulheres, foi determinado que as empre-
sas do Setor empresarial do estado (See) terão que elaborar e divulgar relatórios 
anuais onde se proceda ao diagnóstico das remunerações dos seus trabalhadores, 
de modo a identificar e mitigar situações de desigualdade salarial associadas ao 
género. esse relatório encontra-se divulgado no portal externo da empresa.

Diálogo Social
A importância de que se revestem as matérias de cariz social na empresa é tra-
duzida pela existência, na DCH, de uma área dedicada a este tema, cabendo-lhe:

• Promover a articulação entre a Empresa e as organizações representativas dos 
trabalhadores ao serviço da empresa, com vista à obtenção de consensos entre as 
partes, não só através da negociação coletiva como também de reuniões com as 
referidas organizações sempre que tal se mostre necessário;
• Desenvolver ações no âmbito dos benefícios sociais e das condições das instala-
ções sociais colocados ao dispor de todos os trabalhadores. Destaca-se, relativa-
mente a este último ponto, a importância de que se revestem estas instalações no 
quadro da dispersão geográfica dos postos de trabalho que constituem a empresa, 
essencialmente no que diz respeito às estações e outras estruturas ferroviárias.

encontra-se, igualmente, na sua esfera de atuação, o apoio das atividades e ações 
que favoreçam o clima social e a relação da empresa com os trabalhadores.

Dá-se especial destaque em 2019 à assinatura, em finais de março, do novo Acordo 
Coletivo de trabalho (ACt), concluindo-se assim um intenso, aberto e empenhado 
diálogo, entre as 4 empresas do grupo iP e 22 organizações sindicais subscritoras, 

EFETIvO 2019 n.º %

mulheres 867 24%

Homens 2 761 76%

Total 3 628
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permitindo um regime laboral de referência para todos os colaboradores com con-
trato individual de trabalho, incluindo um Sistema de Carreiras.

Com efeito, este instrumento veio estreitar diferenças e proporcionar a harmoni-
zação de matérias de capital humano (tais como regimes de férias, faltas, deslo-
cações e outras relativas a prestação de trabalho), bem assim como normalizar a 
categorização de funções, mediante um Sistema de Carreiras único, que permite a 
uniformidade e coerência das regras de progressão salarial e evolução profissional.

A taxa de adesão ao ACt no grupo iP dos trabalhadores com contrato individual de 
trabalho que atingiu os 99,7%.

benefícios Sociais
Durante o ano de 2019, a iP manteve e reforçou o plano de benefícios sociais 
que têm vigorado na empresa nos últimos anos, e que visa proporcionar aos seus 
trabalhadores um conjunto de apoios complementares à remuneração, em áreas 
sociais importantes como a saúde, educação, cultura e desporto. 

no âmbito das condições das instalações sociais, prosseguiu-se com o respetivo 
levantamento, já anteriormente iniciado, tendo-se concluído a análise de toda a 
rede ferroviária e parte da rodoviária. em 2020 pretende-se revisitar todos os locais 
e estabelecer um plano de intervenção criterioso.

Desenvolvimento do Capital Humano
o ano de 2019 caracterizou-se pela consolidação do Sistema de gestão do De-
sempenho que teve o seu arranque no 2º semestre de 2017. este instrumento 
assume um papel primordial no ajustamento pessoa-função e na gestão de car-
reiras da empresa num contexto de retoma gradual dos mecanismos de evolução 
profissional. 

o processo de avaliação do período relativo ao ano de 2018 foi encerrado na sua 
generalidade no final do 1º semestre, representando uma tendência positiva para 
a normalização do processo após o seu início no ano anterior. A componente de 
formulação de objetivos para 2019 decorreu igualmente de forma mais célere que 
no ano anterior e de uma forma mais autónoma por parte da generalidade dos 
gestores de Desempenho. 

Conciliação trabalho/família
A iP possui uma cultura de conciliação trabalho e família que tem expressão em 
várias práticas; a interação com os colaboradores vai além da componente retribu-
tiva (já demos, aliás, num capítulo anterior nota dos importantes benefícios sociais 
e acesso facilitado a diversos serviços proporcionados aos colaboradores da iP) e 
abarca dimensões que extravasam a profissional.
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tendo o grupo iP um efetivo envelhecido – com uma idade média acima dos 50 
anos – acaba por ser com naturalidade que se verifica ser a faixa etária “superior 
a 50 anos” aquela onde se concentra praticamente metade dos colaboradores, e 
também aquela onde o peso relativo das mulheres é mais baixo.

no âmbito salarial, a análise global às remunerações mensais permite-nos observar 
o padrão descrito, ou seja, em termos médios a remuneração é mais elevada no 
segmento feminino (1.809 euros contra os 1.473 euros pagos aos homens), o que 
decorre da sua maior representatividade nas categorias profissionais mais qualifica-
das: mais de metade das mulheres são Dirigentes ou quadros Superiores, ao passo 
que nos homens essa proporção é de somente 25%.

importa aqui esclarecer que as remunerações na iP são matéria regulada em sede 
de contratação coletiva (no caso maioritário dos trabalhadores com contrato indivi-
dual de trabalho), de regulamentos internos ou das condições que resultam do es-
tatuto do trabalhador em funções públicas (no caso de trabalhadores pertencentes 
ao quadro pessoal transitório), onde estão definidas as tabelas e escalões salariais 
por categoria profissional, assim como os critérios de evolução.

o grupo iP evidencia uma evolução socioprofissional alinhada com o crescente 
equilíbrio entre a representatividade de homens e mulheres, encontrando-se os 
valores mais assimétricos nos grupos profissionais relativos ao controlo da circu-
lação ferroviária ou à conservação do estado da infraestrutura, tendencialmente 
ligados a atividades operacionais com maior exigência física e dispersão geográfica, 
e onde se verificam elevados níveis de antiguidade e baixas taxas de turnover, 
resultantes do facto dos últimos processos massivos de recrutamento externo para 
estas áreas já remontarem há cerca de duas décadas atrás. 

Política de responsabilidade económica 
Ao nível da inovação, destaca-se a continuidade do projeto eco Sustainable rail 
(Portugal 2020), que iniciou em julho de 2016 e terminará em junho de 2020, o 
qual visa o reaproveitamento dos resíduos plásticos, com um grande potencial de 
transformação, ainda sobejamente subaproveitado, mas que devido aos volumes 
produzidos e problemas ambientais que acarretam, necessitam de uma cadeia de 
transformação que lhes proporcione um novo ciclo de vida. o projeto responde ao 
mesmo tempo à necessidade de se encontrar uma alternativa à travessa de ma-
deira, face à proibição da utilização de biocidas (creosoto), conforme determinado 
em Diretiva da Comissão europeia, tendo sido prorrogada, até 31 de outubro de 
2020, a validade da aprovação do creosote para utilização em produtos biocidas 
do tipo 8, mediante Decisão de execução (ue) 2017/2334 da Comissão de 14 de 
dezembro de 2017.

A iP no âmbito da sua atividade, encontra-se abrangida por diversos requisitos 
legais e normativos ambientais que exigem uma abordagem cuidada na execução 
das suas atividades, verificando-se no ano de 2019 não ocorreu qualquer contraor-
denação de cariz ambiental, relacionada com a gestão das faixas de combustível.
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10. avaliaÇÃo do goveRno societáRio

RELATÓRIO dE gOvERnO SOCIETáRIO 2019 PágInA
CUmPRE 

ObSERvAçõES
SIm nãO

0 Formal

1 documentos devidamente assinados v

I Síntese

1
menção às alterações mais significativas em matéria 
de Boas Práticas de governo societário adotadas em 
2019

180 v

a principal alteração ocor-
rida a nível de governo 
da sociedade, foi a que 
decorre da alteração do 
nº 1 do artigo 17º dos 
estatutos da sociedade

II missão, Objetivos e Políticas

1
indicação da missão e da forma como é prossegui-
da, assim como a visão e os valores que orientam a 
entidade

181 v

a) indicação da missão e da forma como é prosseguida 181 v

b) indicação da visão que orienta a entidade 181 v

c) indicação dos valores que orientam a entidade 181 v

2 indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas 
no âmbito da estratégia definida, designadamente: 182 v

a)

objetivos e resultados definidos pelos acionistas rela-
tivos ao desenvolvimento da atividade empresarial a 
alcançar em cada ano e triénio, em especial os econó-
micos e financeiros

184 v

b)
grau de cumprimento dos mesmos, assim como dos 
desvios verificados e as medidas de correção aplica-
das ou a aplicar

184 v

3 indicação dos fatores chave de que dependem os re-
sultados da entidade 186 v

4

evidenciação da atuação em conformidade com as 
orientações definidas pelos ministérios sectoriais, de-
signadamente as relativas à política sectorial a prosse-
guir, às orientações específicas a cada empresa, aos 
objetivos a alcançar no exercício da atividade ope-
racional e ao nível de serviço público a prestar pela 
entidade

na

continua

A iP Património cumpre as regras e obrigações de divulgação sobre boas práticas de governo societário, 
nos termos do que lhe é aplicável pelo artigo 54.º do Dl 133/2013 e definido nas instruções enviadas 
pela Dgtf através do seu ofício nº 1116, de 12 de março de 2019.

A iP Património teve em conta as recomendações veiculadas através dos relatórios de análise da utAM, 
relatório de análise nº 343/2019 e relatório de análise 100/2020  incidindo sobre o rgS de 2018 e rgS 
2019 respetivamente, e que mereceram o melhor acolhimento no presente relatório.

neste sentido, a partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios da 
utAM, os planos de atividade e orçamento, os orçamentos anual e plurianual e os relatórios trimestrais 
de execução orçamental passarão a estar disponíveis na plataforma do Sirief , incluindo os de 2019.
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III Estrutura de Capital

1

divulgação da estrutura de capital (consoante apli-
cável: capital estatutário ou capital social, número de 
ações, distribuição do capital pelos acionistas, etc.), in-
cluindo indicação das diferentes categorias de ações, 
direitos e deveres inerentes às mesmas e da percen-
tagem de capital que cada categoria representa

188 v

2 identificação de eventuais limitações à titularidade e/
ou transmissibilidade das ações 188 v

3
informação sobre a existência de acordos parassociais 
que sejam do conhecimento da sociedade e possam 
conduzir a eventuais restrições

188 v

Iv Participações Sociais e obrigações detidas

1

identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) 
e/ou coletivas (empresa) que, direta ou indiretamen-
te, são titulares de participações qualificadas noutras 
entidades, com indicação detalhada da percentagem 
de capital e de votos imputáveis, bem como da fonte 
e da causa de imputação

189 v

2
explicitação da aquisição e alienação de participações 
sociais, bem como a participação em quaisquer enti-
dades de natureza associativa ou fundacional

189 v

3
indicação sobre o número de ações e obrigações de-
tidas por membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização

189 v

4
informação sobre a existência de relações de natu-
reza comercial entre os titulares de participações e a 
entidade

189 v

v Órgãos Sociais e Comissões

A modelo de governo

1 identificação do modelo de governo adotado 190 v

b mesa da Assembleia geral

1

composição da mesa da assembleia geral, ao longo 
do ano em referência, com identificação e cargo dos 
membros da mesa da assembleia geral e respetivo 
mandato (data de início e de fim), assim como a re-
muneração relativa ao ano em referência. caso tenha 
ocorrido alteração de mandato durante o ano em re-
porte deverá indicar os mandatos respetivos (o que 
saiu e o que entrou

190 v

2

identificação das deliberações acionistas que, por im-
posição estatutária, só podem ser tomadas com maio-
ria qualificada, para além das legalmente previstas, e 
indicação dessas maiorias

191 v

C Administração e Supervisão

1

indicação das regras estatutárias sobre procedimentos 
aplicáveis à nomeação e substituição dos membros, 
consoante aplicável, do conselho de administração, 
do conselho de administração executivo e do conse-
lho geral e de supervisão

191 v

continua
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2

composição, consoante aplicável, do conselho de 
administração, do conselho de administração execu-
tivo e do conselho geral e de supervisão, com in-
dicação do número estatutário mínimo e máximo de 
membros, duração estatutária do mandato, número 
de membros efetivos, data da primeira designação e 
data do termo de mandato de cada membro. caso 
tenha ocorrido alteração de mandato durante o ano 
em reporte deverá indicar os mandatos respetivos (o 
que saiu e o que entrou)

192 v

3

distinção dos membros executivos e não executivos 
do conselho de administração e, relativamente aos 
membros não executivos, identificação dos membros 
que podem ser considerados independentes, ou, se 
aplicável, identificação dos membros independentes 
do conselho geral e de supervisão

192 v

4

elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros, consoante aplicável, do conselho de ad-
ministração, do conselho geral e de supervisão e do 
conselho de administração executivo. deverão espe-
cificamente ser indicadas as atividades profissionais 
exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos

192 v

5

evidência da apresentação das declarações de cada 
um dos membros do órgão de administração ao ór-
gão de administração e ao órgão de fiscalização, bem 
como à igF, de quaisquer participações patrimoniais 
que detenham na entidade, assim como quaisquer 
relações que mantenham com os seus fornecedores, 
clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros 
parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos de 
interesse

195 v

6

Relações familiares, profissionais ou comerciais, habi-
tuais e significativas, dos membros, consoante aplicá-
vel, do conselho de administração, do conselho ge-
ral e de supervisão e do conselho de administração 
executivo com acionistas

195 v

7

organogramas ou mapas funcionais relativos à repar-
tição de competências entre os vários órgãos sociais, 
comissões e/ou departamentos da entidade, incluin-
do informação sobre delegações de competências, 
em particular no que se refere à delegação da admi-
nistração quotidiana da sociedade

195 v

8

caracterização do funcionamento do conselho de 
administração, do conselho geral e de supervisão e 
do conselho de administração executivo, indicando 
designadamente:

197 v

a) número de reuniões realizadas e grau de assiduidade 
de cada membro às reuniões realizadas 197 v

b)

cargos exercidos em simultâneo em outras entida-
des, dentro e fora do grupo, e outras atividades rele-
vantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no 
decurso do exercício

198 v

c)

órgãos da entidade competentes para realizar a ava-
liação de desempenho dos administradores executi-
vos e critérios pré-determinados para a avaliação de 
desempenho dos mesmos

198 v

d)

"comissões existentes no órgão de adminis-
tração ou supervisão, se aplicável. identifica-
ção das comissões, composição de cada uma 
delas, assim como as suas competências e 
síntese das atividades desenvolvidas no exercício 
dessas competências"

198 v

continua
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d Fiscalização

1 identificação do órgão de fiscalização correspondente 
ao modelo adotado 198 v

2 elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros do órgão de Fiscalização 199 v

3
Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do 
órgão de fiscalização para efeitos de contratação de 
serviços adicionais ao auditor externo

n.a

4 outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicá-
vel, da comissão para as matérias Financeiras n.a

E Revisor Oficial de Contas

1

identificação da sRoc, do Roc e respetivos núme-
ros de inscrição na oRoc e cmvm, caso aplicável, e 
do sócio Roc, efetivo e suplente, que a representa e 
indicação do número de anos em que o revisor oficial 
de contas exerce funções consecutivamente junto da 
sociedade e/ou grupo. caso tenha ocorrido alteração 
de mandato durante o ano em reporte, a empresa 
deverá indicar os mandatos respetivos (o que saiu e 
o que entrou)

201 v

2 limitações, legais e outras, relativamente ao número 
de anos em que o Roc presta serviços à sociedade n.a.

3

número de anos em que a sRoc e/ou Roc exerce 
funções consecutivamente junto da sociedade/grupo, 
bem como indicação do número de anos em que o 
Roc presta serviços nesta sociedade, incluindo o ano 
a que se refere o presente relatório

201 v

4
outros serviços prestados pelo sRoc à sociedade e/
ou prestados pelo Roc que representa a sRoc, caso 
aplicável

202 v

F Auditor Externo

1

identificação do auditor externo designado e do sócio 
Roc que o representa no cumprimento dessas fun-
ções, bem como o respetivo número de registo na 
cmvm, assim como a indicação do número de anos 
em que o auditor externo e o respetivo sócio Roc 
que o representa no cumprimento dessas funções 
exercem funções consecutivamente junto da socie-
dade e/ou do grupo

n.a.

2

explicitação da política e periodicidade da rotação do 
auditor externo e do respetivo sócio Roc que o re-
presenta no cumprimento dessas funções, bem como 
indicação do órgão responsável pela avaliação do au-
ditor externo e periodicidade com que essa avaliação 
é feita

n.a.

3

identificação de trabalhos, distintos dos de auditoria, 
realizados pelo auditor externo para a sociedade e/
ou para sociedades que com ela se encontrem em 
relação de domínio, bem como indicação dos proce-
dimentos internos para efeitos de aprovação da con-
tratação de tais serviços e indicação das razões para 
a sua contratação

n.a.

continua
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4

indicação do montante da remuneração anual paga 
pela sociedade e/ou por pessoas coletivas em relação 
de domínio ou de grupo ao auditor e a outras pessoas 
singulares ou coletivas pertencentes à mesma rede e 
discriminação da percentagem respeitante aos servi-
ços constantes da tabela da página 8, modelo de Re-
latório de governo societário incluído nas instruções 
sobre o processo de prestação de contas referente 
a 2016

n.a.

vI Organização Interna

A Estatutos e Comunicações

1 Regras aplicáveis à alteração dos estatutos da socie-
dade 203 v

2 meios e política de comunicação de irregularidades 
ocorridas na sociedade 203 v

3
Políticas antifraude adotadas e identificação de ferra-
mentas existentes com vista à mitigação e prevenção 
da fraude organizacional

204 v

b Controlo interno e gestão de riscos

1

existência de um sistema de controlo interno (sci) 
compatível com a dimensão e complexidade da em-
presa, de modo a proteger os investimentos e os seus 
ativos (este deve abarcar todos os riscos relevantes 
para a empresa)

205 v

2

Pessoas, órgãos ou comissões responsáveis pela au-
ditoria interna e/ou pela implementação de sistema 
de gestão e controlo de risco que permita antecipar e 
minimizar os riscos inerentes à atividade desenvolvida

207 v

3

em caso de existência de plano estratégico e de polí-
tica de risco da sociedade, deve incluir a definição de 
níveis de risco considerados aceitáveis e identificar as 
principais medidas adotadas

208 v

4
explicitação, ainda que por inclusão de organograma, 
das relações de dependência hierárquica e/ou funcio-
nal face a outros órgãos ou comissões da sociedade

210 v

5 existência de outras áreas funcionais com competên-
cias no controlo de riscos 212 v

6
identificação e descrição dos principais tipos de riscos 
(económicos, financeiros, operacionais e jurídicos) a 
que a sociedade se expõe no exercício da atividade

212 v

7
descrição do processo de identificação, avaliação, 
acompanhamento, controlo, gestão e mitigação de 
riscos

215 v

8
Principais elementos do sci e de gestão de risco im-
plementados na sociedade relativamente ao processo 
de divulgação de informação financeira

218 v

C Regulamentos e Códigos

1

Referência sumária aos regulamentos internos aplicá-
veis e regulamentos externos a que a entidade está 
legalmente obrigada, com apresentação dos aspetos 
mais relevantes e de maior importância. indicação do 
sítio da empresa onde estes se encontram disponíveis 
para consulta

219 v

continua
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2

Referência à existência ou aderência de códigos de 
conduta e de um código de Ética com a data da úl-
tima atualização, em que contemple exigentes com-
portamentos éticos e deontológicos. indicação onde 
este se encontra disponível para consulta, assim como 
a forma de divulgação junto dos seus colaboradores, 
clientes, fornecedores e a forma como é efetuada. 
informação sobre as medidas vigentes tendo em vis-
ta garantir um tratamento equitativo junto dos seus 
clientes e fornecedores e demais titulares de inte-
resses legítimos, designadamente colaboradores da 
empresa ou outros credores que não fornecedores ou 
de um modo geral qualquer entidade que estabeleça 
alguma relação jurídica com a empresa

222 v

3

Referência à existência de Planos de ação para pre-
venir fraudes internas (cometida por um colaborador 
ou Fornecedor de serviços) e externas (cometida por 
clientes ou terceiros), assim como a identificação das 
ocorrências e as medidas tomadas para a sua mitiga-
ção. indicação relativa ao cumprimento da legislação e 
da regulamentação em vigor relativas à prevenção da 
corrupção e sobre a elaboração do Relatório identifi-
cativo das ocorrências, ou Risco de ocorrências. indi-
cação do local no sítio da empresa onde se encontra 
publicitado o respetivo relatório

222 v

d deveres especiais de informação

1

indicação da plataforma utilizada para cumprimento 
dos deveres de informação a que a empresa se en-
contra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte 
de informação económica e financeira, a saber:

223 v

a)
Prestação de garantias financeiras ou assunção de dí-
vidas ou passivos de outras entidades, mesmo nos 
casos em que assumam organização de grupo

223 v

b)
grau de execução dos objetivos fixados, justificação 
dos desvios verificados e indicação de medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar

223 v

c)
Planos de atividades e orçamento, anuais e pluria-
nuais, incluindo os planos de investimento e as fontes 
de financiamento

223 v

d) orçamento anual e plurianual 223 v

e) documentos anuais de prestação de contas 223 v

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acom-
panhados dos relatórios do órgão de fiscalização 224 v

2

indicação da plataforma utilizada para cumprimento 
dos deveres de transparência a que a empresa se en-
contra sujeita, nomeadamente os relativos a informa-
ção a prestar anualmente ao titular da função acionista 
e ao público em geral sobre o modo como foi pros-
seguida a sua missão, do grau de cumprimento dos 
seus objetivos, da forma como foi cumprida a política 
de responsabilidade social, de desenvolvimento sus-
tentável e os termos de prestação do serviço público, 
e em que medida foi salvaguardada a sua compe-
titividade, designadamente pela via da investigação 
do desenvolvimento da inovação e da integração de 
novas tecnologias no processo produtivo

224 v

continua
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E Sítio de Internet

1
indicação do(s) endereço(s) utilizado(s), incluindo as 
hiperligações, na divulgação dos seguintes elementos 
sobre a empresa:

225 v

a) sede e demais elementos mencionados no artigo 
171º do código das sociedades comerciais 225 v

b) estatutos e os regulamentos de funcionamento dos 
órgãos e/ou comissões 225 v

c)
titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutá-
rios e respetivos elementos curriculares, bem como as 
respetivas remunerações e outros benefícios

225 v

d) documentos de prestação de contas anuais e caso 
aplicável, as semestrais 225 v

e)
obrigações de serviço público a que a entidade está 
sujeita e os termos contratuais da prestação de ser-
viço público

225 v

f)
modelo de financiamento subjacente e os apoios fi-
nanceiros recebidos do estado nos últimos três exer-
cícios

226 v

F Prestação de Serviço Público ou de Interesse geral (se aplicável)

1

Referência ao contrato celebrado com a entidade pú-
blica que tenha confiado à empresa a prestação de 
um serviço público ou de interesse geral, respeitante 
à remuneração dessa atividade

n.a.

2

exposição das propostas de contratualização da pres-
tação de serviço público apresentadas ao titular da 
função acionista e ao membro do governo responsá-
vel pelo respetivo setor de atividade, das quais deve-
rão constar os seguintes elementos:

n.a.

a) associação de metas quantitativas a custos perma-
nentemente auditáveis n.a.

b) modelo de financiamento, prevendo penalizações em 
caso de incumprimento n.a.

c) critérios de avaliação e revisão contratuais n.a.

d) Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de 
satisfação dos utentes n.a.

e)
compatibilidade com o esforço financeiro do estado, 
tal como resulta das afetações de verbas constantes 
do orçamento do estado em cada exercício

n.a.

f)
metodologias adotadas tendo em vista a melhoria 
contínua da qualidade do serviço prestado e do grau 
de satisfação dos clientes ou dos utentes

n.a.

vII Remunerações

A Competência para a determinação

1

indicação quanto à competência para a determinação 
da remuneração dos órgãos sociais, dos membros da 
comissão executiva ou administrador delegado e dos 
dirigentes da sociedade

226 v

continua
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2

identificação dos mecanismos adotados para prevenir 
a existência de conflitos de interesses, atuais ou po-
tenciais, entre os membros de órgãos ou comissões 
societárias e a sociedade, designadamente na apro-
vação de despesas por si realizadas

227 v

3

evidenciação ou menção de que resulte inequívoco o 
cumprimento por parte dos membros do órgão de ad-
ministração do que dispõe o artigo 51.º do RJsPe, isto 
é, de que se abstêm de intervir nas decisões que en-
volvam os seus próprios interesses, designadamente 
na aprovação de despesas por si realizadas

228 v

b Comissão de Fixação de Remunerações

1
composição da comissão de fixação de remunera-
ções, incluindo identificação das pessoas singulares 
ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio

n.a.

C Estrutura das Remunerações

1 descrição da política de remuneração dos órgãos de 
administração e de fiscalização 228 v

2

informação sobre o modo como a remuneração é es-
truturada de forma a permitir o alinhamento dos inte-
resses dos membros do órgão de administração com 
os interesses de longo prazo da sociedade

229 v

3

Referência, se aplicável, à existência de uma compo-
nente variável da remuneração, critérios de atribuição 
e informação sobre eventual impacto da avaliação de 
desempenho nesta componente

n.a.

4
explicitação do diferimento do pagamento da com-
ponente variável da remuneração, com menção do 
período de diferimento

n.a.

5 Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de 
gestão para efeitos de atribuição de prémio n.a.

6

Referência a regimes complementares de pensões ou 
de reforma antecipada para os administradores e data 
em que foram aprovados em assembleia geral, em 
termos individuais

n.a.

d divulgação das Remunerações

1

indicação do montante anual da remuneração auferi-
da, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de administração da sociedade, proveniente da 
sociedade, incluindo remuneração fixa e variável e, re-
lativamente a esta, menção às diferentes componen-
tes que lhe deram origem, podendo ser remetida para 
ponto do relatório onde já conste esta informação

231 v

2
montantes pagos, por outras sociedades em relação 
de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita 
a um domínio comum

232 v

3

Remuneração paga sob a forma de participação nos 
lucros e/ou de pagamento de prémios e os motivos 
por que tais prémios e/ou participação nos lucros fo-
ram concedidos

232 v

4
indemnizações pagas ou devidas a ex-administra-
dores executivos relativamente à cessação das suas 
funções durante o exercício

232 v

continua
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5
indicação do montante anual da remuneração auferi-
da, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de fiscalização da sociedade

232 v

6 indicação da remuneração no ano de referência dos 
membros da mesa da assembleia geral 232 v

vIII Transações com Partes Relacionadas e Outras

1

mecanismos implementados pela sociedade para 
efeitos de controlo de transações com partes relacio-
nadas e indicação das transações que foram sujeitas a 
controlo no ano de referência

233 v

2 informação sobre outras transações 233 v

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de 
bens e serviços 233 v

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em 
condições de mercado 235 v

c)
lista de fornecedores que representem mais de 5% 
dos fornecimentos e serviços externos (no caso de 
ultrapassar 1 milhão de euros)

236 v

Ix Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental

1 estratégias adotadas e grau de cumprimento das me-
tas fixadas 237 v

2
Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência 
económica, financeira, social e ambiental e a salva-
guardar normas de qualidade

237 v

3 Forma de cumprimento dos princípios inerentes a 
uma adequada gestão empresarial 240 v

a)

"definição de uma política de responsabili-
dade social e de desenvolvimento sustentá-
vel e dos termos do serviço público prestado, 
designadamente no âmbito da proteção dos 
consumidores"

240 v

b)

"definição de políticas adotadas para a promo-
ção da proteção ambiental e do respeito por 
princípios de legalidade e ética empresarial, as-
sim como as regras implementadas tendo em 
vista o desenvolvimento sustentável"

241 v

c)

"adoção de planos de igualdade tendentes a 
alcançar uma efetiva igualdade de tratamen-
to e de oportunidades entre homens e mu-
lheres, a eliminar discriminações e a permitir a 
conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional"

243 v

d)

"Referência a medidas concretas no que res-
peita ao Princípio da igualdade do género, con-
forme estabelecido no n.º 1 da Resolução do 
conselho de ministros n.º 19/2012, de 23 de 
fevereiro"

243 v

e)

"identificação das políticas de recursos huma-
nos definidas pela empresa, as quais devem 
ser orientadas para a valorização do indivíduo, 
para o fortalecimento da motivação e para o 
estímulo do aumento da produtividade, tratando com 
respeito e integridade os seus trabalhadores e contri-
buindo ativamente para a sua valorização profissional"

244 v

continua
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f)

"informação sobre a política de responsabili-
dade económica, com referência aos moldes 
em que foi salvaguardada a competitivida-
de da empresa, designadamente pela via de 
investigação, inovação, desenvolvimento e da 
integração de novas tecnologias no proces-
so produtivo. Referência ao plano de ação para 
o futuro e a medidas de criação de valor para o 
acionista (aumento da produtividade, orientação para 
o cliente, redução da exposição a riscos decorrentes 
dos impactes ambientais, económicos e sociais das 
atividades, etc.)"

246 v

x Avaliação do governo Societário

1

verificação do cumprimento das recomendações re-
cebidas relativamente à estrutura e prática de gover-
no societário, através da identificação das medidas 
tomadas no âmbito dessas orientações. Para cada 
recomendação deverá incluir:

247 v

a)

informação que permita aferir o cumprimento da re-
comendação ou remissão para o ponto do relatório 
onde a questão é desenvolvida (capítulo, título, ponto, 
página)

247 v

b)

"em caso de não cumprimento ou cumprimento par-
cial, justificação para essa ocorrência e identificação 
de eventual mecanismo alternativo adotado pela 
entidade para efeitos de 
prossecução do mesmo objetivo da recomendação"

na sequência da reco-
mendação da Utam, 
presente no Relatório de 
análise 80/2020, de 8 
de abril, a iP irá passar a 
disponibilizar, em 2020, 
os planos de atividade, or-
çamentos e relatórios tri-
mestrais, também por via 
da plataforma siRieF. esta 
medida terá efeitos relati-
vamente aos documentos 
de 2019.

2

outras informações: a sociedade deverá fornecer 
quaisquer elementos ou informações adicionais que, 
não se encontrando vertidas nos pontos anteriores, 
sejam relevantes para a compreensão do modelo e 
das práticas de governo adotadas

v

xI Anexos

1
demonstração não financeira - a iPP não está obri-
gada a apresentar este documento de acordo com o 
artigo 66º do código das sociedades comerciais

257 v

2 extrato da ata da reunião do órgão de ca, com a de-
liberação de aprovação do Rgs 2019 257 v

3 Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 
2 do artigo 54.º do RJsPe 257 v

4 declarações a que se refere o artigo 52.º do RJsPe 257 v

5

extrato de ata da reunião da assembleia geral, refe-
rente à aprovação dos documentos de prestação de 
contas (incluindo o Relatório e contas e o Relatório 
governo societário) relativos ao exercício de 2018

257 v

legenda: n.a. = não aplicável; v = o tema foi objeto de análise.
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11. aneXos
1) Demonstração não financeira - a iPP não está obrigada a apresentar este documento de acordo com 
o artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais.

2) extrato da ata da reunião do órgão de CA, com a deliberação de aprovação do rgS 2019.

3) relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do rjSPe.

4) Declarações a que se refere o artigo 52.º do rjSPe.

5) extrato de Ata da reunião da Assembleia geral, referente à aprovação dos documentos de prestação 
de contas (incluindo o relatório e Contas e o relatório governo Societário) relativos ao exercício de 2018.

lisboa, 19 de maio de 2020

O Conselho de Administração

Presidente 
Carlos Alberto joão fernandes

 

Vogal 
nuno josé Pires das neves

 

Vogal 
Alexandra Sofia Vieira nogueira barbosa
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Conselho de Administração

Extrato de Ata

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2020-03-20
 

"No dia vinte de março de dois mil e vinte, pelas dez horas reuniu, através de vídeoconferência, o
Conselho de Administração da da IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., pessoa
coletiva n.º 502613092 estando presentes os Senhores Presidente, Eng.º Carlos Alberto João
Fernandes e Vogais, Dr. Nuno José Pires das Neves e Dr.ª Alexandra Sofia Vieira Nogueira
Barbosa, estando assegurada a autenticidade das declarações e a segurança das comunicações,
nos termos do disposto no n.º 8 do artigo 410.º do Código das Sociedades Comerciais. 
Assim, estando reunidas as condições do n.º 4 do artigo 410.º do Código das Sociedades
Comerciais, o Conselho de Administração, por unanimidade, deliberou:
(…)
DMS 2655872-006
PROPOSTA 5/2020/DPC/IPP
DIREÇÃO DE PLANO E CONTROLO DE GESTÃO DA IP, S.A.
RELATÓRIO E CONTAS 2019
O Conselho de Administração apreciou o Relatório e Contas do exercício de 2019, constituído pelo
Relatório de Gestão, pelas demonstrações financeiras e correspondentes notas anexas, pelo
Relatório de Governo Societário bem como pelo Relatório e Parecer do Fiscal Único e pela
Certificação Legal das Contas.
O Conselho de Administração propõe a seguinte aplicação do Resultado Líquido do exercício no
montante de 3.140.763,73€ (três milhões, cento e quarenta mil, setecentos e sessenta e três euros
e setenta e três cêntimos) para:
Dividendos aos Acionistas: 1.000.000,00€ (um milhão de euros);
Resultados Acumulados: 2.140.763,73 euros (dois milhões, cento e quarenta mil, setecentos e
sessenta e três euros e setenta e três cêntimos).
Foi deliberado pelo Conselho de Administração que o Relatório e Contas será enviado para
assinatura dos membros do Conselho de Administração, tendo seguidamente o Fiscal Único e ROC
exposto o seu parecer sobre o Relatório e Contas e os resultados da revisão legal das contas.
O Conselho de Administração decidiu submeter os referidos documentos de prestação de contas à
deliberação da Assembleia Geral, incluindo a proposta de aplicação de resultados e os documentos
apresentados pelo Fiscal Único."

Almada, 30 de março de 2020

O Conselho de Administração

 

 

Sede

IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.

Av. de Ceuta - Estação de Alcântara-Terra, 1300-254 Lisboa

T +351 212 879 656  . F +351 211 021 727 Capital Social € 5.500.000,00

geral@ippatrimonio.pt . www.ippatrimonio.pt NIPC 502613092



 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

(artigo 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, Carlos Alberto João Fernandes, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus 

próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, nem detenho 

quaisquer participações patrimoniais na empresa, assim como quaisquer relações com fornecedores, 

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos 

de interesse, conforme determinam os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 

ou em outra legislação aplicável. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2020 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

(artigo 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, Nuno José Pires das Neves, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam os meus 

próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, nem detenho 

quaisquer participações patrimoniais na empresa, assim como quaisquer relações com fornecedores, 

clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis de gerar conflitos 

de interesse, conforme determinam os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 

ou em outra legislação aplicável. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INDEPENDÊNCIA 

(artigo 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3 de outubro) 

Eu, Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa, declaro que não intervenho nas decisões que envolvam 

os meus próprios interesses, designadamente na aprovação de despesas por mim realizadas, nem 

detenho quaisquer participações patrimoniais na empresa, assim como quaisquer relações com 

fornecedores, clientes, instituições financeiras ou quaisquer outros parceiros de negócio, suscetíveis 

de gerar conflitos de interesse, conforme determinam os artigos 51.º e 52.º do Decreto-Lei n.º 133/2013, 

de 3 de outubro, ou em outra legislação aplicável. 

 

Lisboa, 19 de maio de 2020 
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