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Parte I
Relatório  
de Gestão 2020



1. MENSAGEM DO CONSELHO  
DE ADMINISTRAÇÃO

É impossível proceder a qualquer abordagem ao ano 
de 2020 sem ter presente a pandemia da Covid-19, 
seus efeitos e impactos a nível económico e financeiro.  
Efetivamente, a pandemia condicionou, e continua a 
condicionar, fortemente a atividade da IP Património, 
com impacto direto nos seus resultados. 

Fruto do confinamento inicial e das restrições à circula-
ção que se seguiram, a Empresa teve que se ajustar às 
novas condições de trabalho, garantindo a continuida-
de do cumprimento das suas responsabilidades. exi-
gindo de todos os Colaboradores um enorme esforço 
de adaptação e entreajuda, o qual reforçou ainda mais 
o sentido de Equipa. 

A todos os Colaboradores o Conselho de Adminis-
tração agradece e enaltece esta resposta tão positiva 
num contexto que sabemos tão adverso.

Tínhamos traçado objetivos ambiciosos para o ano de 
2020, sustentados nos resultados que vínhamos al-
cançando e nas perspetivas de negócio que tínhamos 
em curso. E até ao despoletar da pandemia estávamos 
alinhados com as metas definidas. 

Contudo, a atividade comercial da Empresa desen-
volve-se em alguns dos setores económicos mais 
impactados pela pandemia. Com efeito, uma parte 
significativa dos espaços subconcessionados supor-
tam atividades de restauração, cafetaria, hotelaria, 
alojamento local e turismo. Acumula ainda o impacto 
noutras áreas de negócio, igualmente relevantes para 
a Empresa, como são os parques de estacionamento 
e a publicidade.

Este enquadramento é indissociável dos resultados 
económicos e financeiros gerados pela Empresa em 
2020, desde logo pelo decréscimo de receitas em fun-

ção do ajuste automático do mercado nas mais dife-
rentes áreas. Mas fruto também das medidas extraor-
dinárias e temporárias que a Empresa se viu obrigada 
a adotar ao longo do ano, de apoio à manutenção da 
atividade dos seus Clientes, através da concessão de 
isenção ou redução das contrapartidas ou de morató-
rias nos casos devidamente justificados.

Os Rendimentos Operacionais atingiram assim o mon-
tante de 14,61 milhões de euros, representando um 
decréscimo de 28,5% (-5,82 milhões de euros) face 
ao ano 2019. Ao nível dos Gastos Operacionais o valor 
atingiu 15,11 milhões de euros, 7,0% abaixo do valor 
verificado no período homólogo de 2019, decréscimo 
inferior ao dos Resultados Operacionais, em função da 
manutenção da atividade e dos compromissos com 
terceiros, ainda que se tenha sentido dificuldade em 
promover alguns serviços por efeitos da pandemia.

O Resultado Líquido do Exercício foi negativo saldan-
do-se em -0,45 milhões de euros (-114,4% comparati-
vamente com os resultados do ano anterior).

Apesar das medidas extraordinárias e temporárias 
que adotamos, assistiu-se ao longo do ano à cres-
cente dificuldade dos Clientes em solverem os seus 
compromissos, e consequentemente à inversão da 
trajetória decrescente observada nos últimos anos na 
Dívida Vencida de Clientes - a 31 de dezembro último 
a Dívida Vencida de Clientes registou o valor de 1,33 
milhões de euros, mais 0,46 milhões de euros compa-
rativamente com período homólogo de 2019. Todavia, 
importa realçar que 22% da Dívida Vencida está supor-
tada em Planos de Pagamento e 13% em Moratórias 
concedidas no âmbito das medidas extraordinárias. 

Embora continue a não ser o foco principal da nossa 
atividade, regista-se positivamente as Receitas alcan-
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çadas por via das Alienações de imóveis não afetos à 
exploração do Grupo IP, que atingiram um valor de 
2,56 milhões de euros, superando a meta prevista de 
2 milhões de euros para o ano, concorrendo para este 
resultado os processos iniciados em anos anteriores, 
para os quais se conseguiram criar condições de cele-
bração das escrituras públicas.

É, porém, incontornável que os resultados financeiros 
da Empresa no ano de 2020 foram negativos, fruto 
dos efeitos duma pandemia indiferente ao nosso de-
sempenho. 

Mas importa, e é justo destacar que a Empresa, mes-
mo neste contexto, celebrou cerca de 400 contratos 
de subconcessão, 128 dos quais novos, que contem-
plam um investimento suportado pelos nossos parcei-
ros públicos e privados na ordem dos 13 milhões de 
euros, bem como a garantia da conservação, limpeza 
e segurança dos espaços. E nunca é demais sublinhar, 
que estes montantes e garantias, embora não mensu-
ráveis nos resultados da Empresa, permitem a requa-
lificação de espaços que o Grupo IP, doutra forma, não 
teria capacidade de concretizar.

Tal é demonstrativo da estratégia que perseguimos, 
do caminho traçado de procura de novas oportunida-
des de negócio e de requalificação do património sob 
nossa gestão, promovendo, em muitos casos, a sua 
adaptação às novas exigências do mercado. Estraté-
gia da qual não desistimos, e que nos dá redobrada 
confiança na recuperação dos resultados anteriores à 
pandemia, logo que os seus constrangimentos sejam 
ultrapassados.

Contribuindo para esta estratégia, foram desenvolvi-
dos processos de valorização de imóveis sob nossa 
gestão (15 processos no total), para aumentar a cartei-
ra de imóveis a comercializar.

Mas não só na área comercial se pode constatar a mo-

tivação e a resposta da Equipa a tempos tão adversos. 
Superou-se a meta definida para o ano para o Progra-
ma de Inventariação Cadastral de todo o ativo imobi-
liário sob gestão do Grupo IP, contributo positivo para 
um dos eixos estratégicos definidos para a IP Patrimó-
nio - registadas 23.764 parcelas em SIG (+11,6% do 
que a meta).

Em finais de 2019 afirmámos estar conscientes da 
exigência do Programa de Investimentos Rodo e Fer-
roviários do Grupo IP, o qual iria continuar a impor à 
área das Expropriações, prazos cada vez mais exigen-
tes. Mas afirmámos à data a nossa confiança de que 
seriamos capazes de continuar a dar resposta com 
qualidade e excelência. E fomos capazes. Às dificulda-
des então já conhecidas da qualidade dos projetos de 
expropriação, somou-se a quantidade e simultaneida-
de de processos e respetiva complexidade, agravado 
pelos constrangimentos quer de circulação dos Cola-
boradores, quer de articulação com os expropriados. 
Apesar deste cenário, mantivemos o elevado nível de 
excelência na resposta à casa mãe, nível que sabemos 
não ser possível de continuar a garantir apenas com os 
meios disponíveis. Por isso o desafio será ainda maior 
em 2021 e seguintes, tendo a Empresa de encontrar 
soluções que permitam garantir o mesmo tipo de res-
posta.

Manteve-se o foco na elaboração de programas de 
intervenção e de melhoria das estações da Rede Fer-
roviária Nacional, destacando-se as estações abrangi-
das pelo Programa para a Modernização da Linha de 
Cascais, as da Linha do Alentejo no Troço Casa Branca 
– Beja e as melhorias realizadas nas estações de En-
trecampos e Sete Rios. 

A Equipa manteve em todo o tempo o acompanha-
mento da execução de inúmeras obras dispersas geo-
graficamente, como a intervenção na Estação de Santa 
Apolónia para adaptação de parte do imóvel à instala-
ção dum Hotel. 
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Sabemos ainda o quanto a Equipa está empenhada 
e motivada para concretizar o Plano de Interven-
ções nas Instalações de Serviço, plano tão exigen-
te face aos meios disponíveis e prazos envolvidos. 
A contratação e execução dos projetos de espe-
cialidades e das empreitadas, foram também elas 
penalizadas pelos efeitos da pandemia, concorren-
do para que parte das ações previstas concluir em 
2020 se tenham prolongado para início de 2021, 
prejudicando o cumprimento da meta para o refe-
rido plano - 59,1% contra os 92,5% definidos, me-
dida que não considera o grau de execução.

Consequência dos tempos que vivemos, o Grupo 
IP teve de alocar recursos a ações associadas à 
proteção da saúde face à pandemia da Covid-19.

E a IP Património teve neste âmbito um papel de 
relevo. Redobramos esforços na fiscalização de 
todos os equipamentos e funcionalidades da es-
tação, bem como na supervisão da boa execução 
dos serviços de limpeza. Cooperamos com a IP na 
implementação das medidas de proteção da Co-
vid-9, nomeadamente de colocação de sinalética 
específica, dispensadores de gel e outras ações, 
quer nas estações ferroviárias, quer nas instalações 
de serviço de todo o Grupo IP e ainda nos Comple-
xos Empresarias que gerimos, contribuindo desde 
modo para a proteção da saúde de todos os que 
circulam e trabalham nos referidos espaços.

Outra ação à qual tivemos de alocar recursos, 
para além da atividade corrente foi à implemen-
tação do suporte de informação de gestão “Real 
Estate”. Como tínhamos previsto, 2020 foi o ano 
do arranque deste projeto estruturante para a Em-
presa, que a dotará com uma ferramenta de ges-
tão que certamente contribuirá para uma resposta 
mais eficaz às exigências, objetivos e desafios com 
que diariamente somos confrontados. A este pro-
jeto foram chamadas todas as áreas da Empresa, 
para que o produto final dê resposta às necessi-
dades nas diferentes áreas e níveis de informação. 
Sabemos o esforço que tem sido exigido à Equipa, 

mas não só o futuro da Empresa sairá beneficiado, 
como também o dia a dia de cada um de nós, pelo 
que importa prosseguir no caminho traçado para 
este projeto.

Se os resultados dos últimos anos nos obrigaram 
a continuar a desafiarmo-nos, para encontrar solu-
ções que nos permitissem continuar a fazer mais 
e melhor, os resultados deste ano tão atípico, e a 
manutenção dos constrangimentos da pandemia 
por período ainda incerto, obrigam-nos desde logo 
a sermos resilientes no esforço para mantermos a 
capacidade de  resposta em contexto de Teletra-
balho, no  esforço que a distância física das Equipas 
exige em termos de acompanhamento e articula-
ção. Acresce o desafio para conseguirmos recu-
perar os resultados financeiros da empresa, num 
período de crise económica, importando por isso 
continuar a reinventar-nos.

A incerteza quanto ao futuro é ainda muita. Mas 
temos uma certeza. Tal como demonstrámos em 
2020, em Equipa vamos continuar a contribuir 
para dar resposta aos desafios do Grupo IP, a dar 
resposta às crescentes solicitações do cidadão co-
mum e a reforçarmos a nossa presença no merca-
do imobiliário, reforçando dessa forma a marca IPP. 

Agradecemos aos nossos Acionistas a renovada 
confiança e apoio demonstrado particularmente 
num ano tão adverso como o de 2020, aos nossos 
Clientes a confiança e a preferência com que nos 
continuam a distinguir, e a todos os Órgãos Sociais 
o acompanhamento da atividade da Empresa.

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 2020.
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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, constru-
ção, financiamento, conservação, exploração, re-
qualificação, alargamento e modernização da rede 
rodoviária e ferroviária nacional, incluindo-se, o 
comando e o controlo da circulação, privilegiando 
a inovação e o desenvolvimento tecnológico apli-
cados aos vários equipamentos, sistemas e mate-
riais instalados.

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

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

As empresas participadas visam constituir centros 
de lucro com o objetivo de otimizar as receitas não 
core do Grupo IP, rentabilizando a capacidade ex-
cedentária 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 rentabiliza-
ção.
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Organograma da IP Património

Acionista
Infraestruturas de Portugal, S.A.
100%

AVEP
Alta velocidade Espanha-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 

Página 8Página 8

Auditoria Interna

Gestão do Risco
Compliance e Controlo 

de Gestão

Gestão 
Operacional

RELATORIO
DE GESTAO

IP PATRIMÓNIO

DIREÇÃO-GERAL

ASSESSORIA TÉCNICA
E DE GESTÃO 

ASSESSORIA LEGAL

ASSESSORIA FINANCEIRA

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 

O Grupo IP
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4. A IP PATRIMÓNIO EM 2020

4.1 Principais Acontecimentos
A atividade da IP Património em 2020 pautou-se 
pelo registo de inúmeros acontecimentos de rele-
vo que ocorreram em todas as áreas.

A Pandemia, ditada pelo Novo Coronavírus, SARS-
CoV-2, registada desde meados de março, condi-
cionou toda a atividade da empresa em 2020, com 
reflexos diretos nos resultados financeiros apura-
dos.

O impacto negativo registado nas receitas espera-
das, decorreu quer do ajuste do mercado às me-
didas implementadas pelo Governo, no caso dos 
contratos com contrapartidas financeiras elencadas 
a volume de negócio, quer das medidas necessá-
rias adotar ao longo do ano relativamente às con-
trapartidas previstas cujas isenções, reduções e 
moratórias praticadas nos contratos que sofreram 
impacto direto no seu negócio, permitiram con-
tribuir para a sustentabilidade dos negócios dos 
nossos subconcessionários. Uma parte significativa 
dos espaços subconcessionários tiveram que en-
cerrar nos períodos de confinamento, e os que pu-
deram estar abertos ou com abertura condicionada 
tiveram a sua atividade bastante reduzida.

Com as medidas adotadas conseguiu-se, apesar 
de tudo, reduzir o número de contratos denuncia-
dos relativamente aquilo que seria esperado, caso 
tais medidas não fossem adotadas, o que permitirá 
que a recuperação dos níveis das receitas relativas 
a 2019 possa ocorrer num prazo mais curto, assim 
que terminem as restrições decorrentes da pande-
mia e se inicie a recuperação da economia a nível 
global. 

Apesar do contexto adverso decorrente da Co-
vid-19, em termos do negócio de subconcessão de 
diferentes tipologias de espaços, salienta-se a ce-
lebração de cerca de 401 contratos de subconces-
são, dos quais 128 novos contratos de subconces-
são e arrendamento, num total de cerca de 1.046 
contratos em vigor no final do ano. Estes dados 

denotam o interesse do mercado na requalificação 
dos espaços sob gestão da IPP, sendo de relevar 
que no computo global dos novos contratos cele-
brados se logrou obter um investimento financeiro 
na ordem dos 12,7 M€ previsto realizar pelos sub-
concessionários durante o período de vigência dos 
respetivos contratos.

O período de pandemia contribuiu para a denúncia 
antecipada de 58 contratos.

O impacto financeiro registado resultou da redu-
ção significativa das rendas variáveis (contratos 
com rendas variáveis e parques de estacionamen-
to, -2,91 M€), mas também das isenções de ren-
da atribuídas (0,92 M€), reduções de renda (-1,60 
M€) e moratórias (0,27 M€), esta últimas funda-
mentalmente pelo impacto em 2020, uma vez que 
se tem prorrogado o correspondente pagamento 
para período pós-pandemia.

Este quadro contribui para o decréscimo de Ren-
dimentos Operacionais que se regista no exercício 
de 2020 (-5,82 M€; -28,5%). 

Dos contratos celebrados ou em vigor cabe des-
tacar:

• Subconcessão do edifício da estação de Espinho, 
da Linha do Vouga para a sua recuperação, trans-
formando-a numa unidade de restauração;
• Renegociação dos contratos de subconcessão 
com a NOS no Complexo de Campanhã;
• Adjudicação, após consulta ao mercado, da ex-
ploração do parque de estacionamento de Cam-
panhã;
• Ampliação da rede de ATM´s da Euronet, totali-
zando neste momento 12 máquinas instaladas;
• Abertura ao público de três espaços de restaura-
ção em S. João do Estoril e Monte Abraão;
• Abertura das residências da Smart Studios no an-
tigo edifício da Fergráfica junto à estação de Santa 
Apolónia;
• Início das obras no dormitório da estação de Mar-
co de Canavezes para a instalação de Hostel;
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• Abertura ao público, após a conclusão das obras, 
do Hostel instalado no 1º andar da estação de Es-
moriz;
• Subconcessão de várias casas na parte desativa-
da da Linha do Douro para apoio ao projeto Turís-
tico das “Casas do Coro” na zona das estações de 
Castelo Melhor e Vila Nova de Foz Côa;
• Início da comercialização de espaços comerciais 
no terminal rodoviário na Gare do Oriente, Lisboa.

Regista-se no final de 2020 que o saldo da Dívida 
Vencida de Clientes, exceto dívida da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, cifrou-se num valor superior a 1 
M€, ficando nos 1.326 mil euros, correspondendo 
a um incremento de 460 mil euros comparativa-
mente com o período homólogo de 2019, resulta-
do que se entende  relevante quando ocorre num 
cenário de pandemia COVID-19 com os impactos 
negativos na economia e em que a IPP logrou 
manter a atividade comercial. Tal resultado é de-
monstrativo do enorme esforço por parte da IPP 
no controlo da dívida, com aplicação de medidas 
de apoio aos clientes para manutenção do seu ne-
gócio e a continuação da estratégia implementada 
de promoção dos modos de pagamento por refe-
rência 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:

• São Gemil: Loteamento Habitacional;
• Espinho (Ramal Vouga): Unidade Hoteleira e Lo-
teamento Habitacional;
• Coimbra (Arnados): Loteamento Habitacional e 
Unidade Alojamento;
• Almada (Pragal): Complexo Multifuncional – Co-
mércio / Serviços / Unidade Hoteleira;
• Évora: Unidade Hoteleira / Residência Sénior;
• Amadora (proposta de requalificação espaços co-
merciais da estação).

Neste âmbito é igualmente objeto de destaque a 
celebração de Protocolo de Desenvolvimento de 
Condomínios Universitários na envolvente das Es-
tações Ferroviárias (30/01/2020) que estabeleceu 
as bases de um programa do qual se encontram 
em desenvolvimento estudos para as seguintes 
unidades de residências universitárias:

• Ala poente do edifício de passageiros de Santa 
Apolónia;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
de Carcavelos;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
de Portela de Sintra;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
do Pragal.

Dos processos de valorização que transitaram do 
ano anterior, cabe destacar o relativo à Unidade 
Hoteleira de Santa Apolónia, que iniciou a fase de 
obra em junho, tendo prazo de conclusão estima-
do para julho de 2021.

Durante o ano de 2020 a publicação de diverso 
normativo com impacto no património direto e in-
direto do estado (Decreto Lei nº 81/2020 e Decre-
to Lei nº 82/2020, ambos de 2 de outubro) veio 
adensar todo o quadro legal em matéria de ges-
tão de património imobiliário, o qual condiciona a 
capacidade de gestão e decisão de alienação dos 
imóveis em carteira sob gestão da IPP.

Acresce que com a entrada em vigor do novo Re-
gime da organização e funcionamento do XXII Go-
verno Constitucional (Decreto-Lei n.º 169-B/2019 
de 3 de dezembro) todas as alienações ficaram 
condicionadas à autorização do Senhor Primei-
ro Ministro (Art.º 83), facto que acabou por gerar 
atrasos significativos nos procedimentos de venda, 
seja os ajustes diretos ou atos públicos. Não obs-
tante terem sido identificados até junho de 2020 
cerca de 40 imóveis, para lançamento de atos pú-
blicos de venda, esta nova condicionante veio sus-
pender toda a atividade neste particular.
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No âmbito da Gestão de Estações relevam-se os 
seguintes acontecimentos:

• Elaboração de programas de estações no âmbito 
da modernização da Linha de Cascais, da Linha do 
Alentejo no Troço Casa Branca – Beja e das inter-
venções realizadas nas estações de Entrecampos 
e Sete Rios;
• Acompanhamento de empreitadas iniciadas em 
2019, como a instalação do Hotel em Lisboa San-
ta Apolónia, a construção da unidade hoteleira da 
Smart Studios na ex. Fergráfica e a construção dos 
Terminal Intermodais de Campanhã e de Setúbal;
• Atualização da tipologia das estações com base 
nos valores do fluxo de passageiros 2018 e sua in-
tegração na 1ª adenda do Diretório de Rede 2021;
• Desenvolvimento de um conjunto de ações no 
âmbito do COVID-19 como a instalação de dispen-
sadores de álcool gel e a colocação de sinalética 
nas estações;
• Restauro da estátua de D. Sebastião e estudo da 
sua nova localização no átrio da Estação do Rossio.

Em termos de intervenções em instalações de 
serviço (INS), o Campus Pragal, enquanto Edifício 
Sede do Grupo e INS do Grupo com maior centra-
lidade no país, e maior número de colaboradores, 
continua a ser uma INS que reúne uma parte sig-
nificativa das iniciativas que têm vindo a ser im-
plementadas. Neste contexto, no âmbito do tema 
“Campus Pragal continua a melhorar e mais…”, 
deu-se continuidade a diversas iniciativas ao ní-
vel de propostas e projetos que visam desenvol-
ver melhorias no espaço do Campus, incluindo nos 
próprios edifícios, com obras já a decorrer este ano.

Da gestão de condomínios e outro edificado, de 
destacar em 2020 o trabalho desenvolvido no âm-
bito da valorização do património desativado, com 
diversas propostas efetuadas e obras em curso 
que dotam este edificado duma nova vida e alma, 
como é propósito da IPP.

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

• Conclusão de um total de 463 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 35 Projetos de Expropriação / Ocupações 
Temporárias, correspondendo a 961 parcelas;
• Realização de definição do domínio público (fer-
roviário e rodoviário) em mais de 400 Km;
• Executados 456 levantamentos topográficos/ca-
dastrais.

Analisados ainda 625 processos relativos a infor-
mações técnicas sobre interferência das preten-
sões com o regime jurídico do domínio público fer-
roviário, tendo em vista habilitar as respostas aos 
pedidos de parecer submetidos à IP pelas entida-
des licenciadoras e promotoras de projetos confi-
nantes ou vizinhos do caminho-de-ferro.

Ao nível de atividades transversais a toda a IP Pa-
trimónio no ano de 2020, destaca-se a fase final do 
processo de restruturação dos websites do Grupo 
IP, em termos de estrutura, conteúdos e design, 
e em particular do website da IPP (em português 
e inglês), pensado numa lógica de servir os seus 
Clientes core (comunicação comercial) e, ao mes-
mo tempo, transmitir informação comunicacional e 
institucional.

Assim, foram melhor definidas as áreas e compe-
tências da IPP, e criada uma nova área dedicada 
ao Património Histórico e Cultural, com o desen-
volvimento de inúmeros conteúdos relativos ao 
Património Ferroviário, Património Rodoviário e ao 
Património Azulejar sob a nossa gestão, tornando 
o website muito mais interessante e apelativo.

Além de uma síntese sobre a Empresa (IPP em 
Números), toda a imagem gráfica e fotográfica 
foi alvo de renovação, dando maior visibilidade a 
conteúdos da área comercial como Oportunidades 
de Negócio, novos projetos que são Referências e 
Ecopistas, mais facilmente consultáveis e que me-
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lhor espelham o trabalho atual da IPP.

Outro projeto importante para a IPP é a implemen-
tação do Real Estate, cujo desenvolvimento teve 
início em setembro de 2020. Trata-se de um pro-
jeto estruturante para a IPP, na medida em que vai 
permitir o registo e monitorização de todo o patri-
mónio gerido pela IPP, integrando quer a compo-
nente de gestão operacional quer a componente 
de gestão contratual. 

Neste projeto está prevista a inclusão de 2.860 
edifícios e 150 parcelas de terreno (número de par-
celas contratualizadas), que correspondem a mais 

de 800 contratos e a cerca de 600 clientes. 

O Real Estate permitirá efetuar a gestão, visualiza-
ção e registo de portfolio de espaços assim como a 
gestão dos contratos a eles afetos.

Para suportar estas funcionalidades, a IPP está a 
fazer um processo de levantamento exaustivo para 
o carregamento completo dos espaços por si geri-
dos, para subconcessionar, alienar ou arrendar. 

As componentes de alto nível dos processos en-
volvidos nesta implementação serão as represen-
tadas abaixo.

Esta nova aplicação implicará ainda a redefinição de alguns dos processos instituídos na IPP, processo 
em curso em colaboração com a DDO (Direção Desenvolvimento Organizacional), por forma a garantir a 
máxima utilização das suas potencialidades.
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4.2 Síntese de Resultados
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5.1 Lojas, Espaços Comerciais  
e Parques de Estacionamento
Em 2020, os rendimentos associados às Subcon-
cessões de diferentes tipos de espaços ao abrigo 
do contrato de concessão IP/IPP, materializado na 
conta de Prestações de Serviços foi de 12,3 mi-
lhões de euros, resultado muito condicionado pela 
atual Pandemia, e significou uma redução de 28,7 
% face a 2019.

Conforme já sublinhado, a Pandemia da Covid-19 
teve, e continua a ter, impactos muito significativos, 
quer diretos quer indiretos na atividade comercial 
da IPP. Desde logo por condicionar a manuten-
ção da atividade de muitos dos nossos Subcon-
cessionários, quer diretamente por encerramento 
temporário dos espaços nas diferentes fases de 
confinamento ou redução de horários, quer pelas 
restrições de circulação e confinamento com redu-
ção de utentes/clientes nas estações e outros es-
paços, quer pela crise económica que originou com 
redução do poder de compra dos cidadãos. 

No caso da restrição da circulação e o facto de se 
ter privilegiado o regime de teletrabalho, contribuí-
ram para uma drástica redução na taxa de ocupa-
ção dos parques de estacionamento, cujo impacto 
na receita foi de -1,44 M€, impacto esse também 
ocorrido no resultado liquido, uma vez que os cus-
tos de exploração se mantiveram praticamente 
imutáveis face aos anos anteriores.

Não obstante as medidas de redução, isenção e 
moratórias praticadas sobre as contrapartidas pre-
vistas nos contratos em vigor, a Pandemia veio in-
troduzir nos negócio outros fatores negativos tais 
como a insolvência de alguns dos nosso parceiros 
ou a necessidade de redução das áreas concessio-
nados, com impacto na desocupação dos espaços 
ocupados, sendo exemplos desta última situação a 
desocupação de uma fração do empreendimento 
do Rossio, com Área Bruta Locável (ABL) de 1.134 
m2, de uma fração com 609 m2 de ABL no em-
preendimento de Braga e de 13 frações no em-
preendimento de Campanhã, com ABL de cerca de 
1.500 m2, espaços libertados pela Uniplaces, Con-
centrix e NOS, respetivamente.

5. A ATIVIDADE EM 2020
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Antigos escritórios da Concentrix em Braga

 Antigos escritórios da NOS

No decorrer do ano, celebraram-se 128 novos con-
tratos e licenças precárias em espaços desocupa-
dos e 273 contratos e licenças precárias em espa-
ços anteriormente ocupados, de subconcessão e 
de arrendamento em ambos os casos, num total de 
401 contratos celebrados. Entre outros, destacam-
se os seguintes contratos:

• Subconcessão do edifício da estação de Espinho, 
da Linha do Vouga para a sua recuperação, trans-
formando-a numa unidade de restauração;
• Subconcessão dos edifícios da estação de Oli-
veira de Azeméis e de S. João da Madeira, para 
utilização como escritórios e restaurante, respeti-
vamente;
• Renegociação dos contratos de subconcessão 
com a NOS no Complexo de Campanhã;
• Ampliação da rede de ATM´s da Euronet, totali-
zando neste momento 12 máquinas instaladas;
• Subconcessão de mais duas frações de escritó-
rios com o já nosso parceiro GEG no Complexo de 

Campanhã, totalizando 319 m2 de ABL;
• Subconcessão de várias casas na parte desativa-
da da Linha do Douro para apoio ao projeto Turís-
tico das “Casas do Coro” na zona das estações de 
Castelo Melhor e Vila Nova de Foz Côa;
• Início da comercialização de espaços comerciais 
no terminal rodoviário da Gare do Oriente.

Recuperação do edifício da estação de S. João da Madeira

Para além de novos contratos, onde se incluem 
vários decorrentes de cedência de espaços para 
estaleiros, sobretudo para empreitadas IP,  e tam-
bém alguns eventos que incluíram filmagens para 
séries televisivas, mesmo em tempo de pandemia 
promoveu-se a renovação/renegociação de con-
tratos em vigor, que irão permitir, em alguns casos, 
promover a melhoria/modernização de espaços 
subconcessionados, como é exemplo o novo es-
paço recentemente reinaugurado do Starbucks no 
edifício da estação do Rossio.

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 o investi-
mento previsto realizar em património da IP pe-
los subconcessionários no decurso dos respetivos 
contratos, celebrados em 2020, ascende a cerca de 
12,7 M€. Acresce igualmente a contribuição para a 
diminuição dos gastos, com limpeza, segurança e 
conservação, que teriam de ser suportados pela IP 
caso estes espaços estivessem devolutos, como é 
o caso da recuperação do antigo edifício da Fergrá-
fica, cuja conclusão da requalificação deu origem à 
residência com tipologias T0 e T1 da Smart Studios.
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Smart Studios Interior e Exterior

Ainda no sector do turismo/alojamento, foi dada 
sequencia ao desenvolvimento de vários projetos 
já contratualizados mas que, apesar da Pandemia, 
seguiram o seu rumo, permitindo a sua inaugu-
ração, como foi o exemplo neste ultimo caso dos 
Hostels de Esmoriz e Carregado ou o alojamento 
para colaboradores do grupo Fladgate Partnership, 
com a conclusão das obras de recuperação nas 
primeiras três das onze casas concessionadas no 
“Bairro da CP”, junto à estação de Gaia-Devesas.

Outras concessões neste sector de atividade, en-
contram-se ainda em fase de obra, como são os 
casos do Hostel na estação de Marco de Canave-
zes ou o Hotel na estação de Santa Apolónia.  

Estação de Esmoriz - Hostel instalado no 1º andar

Estação do Carregado - Hostel

Casas recuperadas no “Bairro da CP” em Gaia-Devesas
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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 1.046 o 
número total de subconcessões e arrendamentos 
comerciais em vigor no final do ano de 2020, des-
tacando-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 80 equipamentos 
instalados (máquinas automáticas);
• Espaços publicitários, que no conjunto perfazem 
uma rede de 1.300 MUPIs e de 70 Outdoors;
• 19 Parques de estacionamento, num total de cer-
ca de 7.000 Lugares.

O Edificado continuou a revelar-se um nicho de 
oportunidades para novos negócios, apesar da 
pandemia ter naturalmente ter criado instabilidade 
no mercado, mas cujo potencial de crescimento se 
espera manter, nomeadamente para restauração, 
hotelaria e unidades de alojamento, tendo presen-
te designadamente todos os projetos em curso e 
negociação com interessados.

A Pandemia, apesar de todos os constrangimen-
tos causados, permitiu desenvolver outras áreas 
de negócio como o Coworking, regime ao qual as 
empresas, nacionais e multinacionais, estão a ade-
rir, tendo em conta o caráter menos comprometido 
da ocupação dos espaços do escritório, situação 
que permitiu identificar potenciais interessados na 
exploração de espaços existentes e disponíveis, 
como é o caso da recentemente desocupada fra-
ção de escritórios no empreendimento do Rossio, 
onde até novembro esteve instalada a sede nacio-
nal da Uniplaces, ou na criação de novos espaços 
até aqui não explorados, como é o exemplo da co-
bertura da estação do Cais do Sodré.

Cais do Sodré-Projeto - Coworking a promover pelo Sunset Destination Hostel

Rossio – Espaço de Coworking

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 dos novos 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 
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locais para a instalação de parques de estaciona-
mento, processo atualmente em curso e que deve-
rá ter desenvolvimentos em 2021.

Tendo em conta as dificuldades financeiras de-
monstradas pelo Subconcessionário de parque de 
estacionamento associado à estação de Campanhã 
mas também por se entender que a receita do par-
que se encontrava abaixo das expectativas, tendo 
em conta o seu potencial, foi lançada uma consulta 
ao mercado tendo sido selecionado um novo Sub-
concessionário para a exploração do parque.

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 a continuidade 
do processo de negociação com diversos Municí-
pios e Comunidades 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 naturais com interesse paisagístico com 
cerca de 700 Km de ecopista contratualizados.

Destacam-se a consolidação que foi possível con-
cretizar da subconcessão à Comunidade Intermu-
nicipal Viseu Dão Lafões (CIMVDL) de quase 33 
km de plataforma de via que, acrescentados aos já 
subconcessionados a diversos municípios, vai per-
mitir concretizar a Ecopista do Vale do Vouga, que 
ligará Sernada do Vouga a Viseu, e a subconcessão 
à Comunidade Intermunicipal da Região de Coim-
bra (CIMRC) de quase 47 Km de plataforma de 
via do antigo Ramal da Figueira da Foz que ligará 
por Ecopista os concelhos da Figueira da Foz e da 
Mealhada, com interligação à Eurovelo 1 - Rota da 
Costa Atlântica e à Ciclovia do Mondego.

 Ecopista do Ramal da Figueira da Foz (Fonte: CIMRC/Focus Group)

No que concerne ao Edificado, destacam-se, entre 
outras:

• as subconcessões do edificado associado à Esta-
ção do Côa, que visa a sua recuperação e instala-
ção de estabelecimento destinado a restauração, 
atividades turísticas e hoteleiras;
• a subconcessão do edificado da Estação do Mon-
tijo, que visa a sua recuperação e funcionamento 
de atividades com cariz social, cultural e/ou turísti-
co compatíveis e de apoio à ecopista;
• o início da obra de recuperação do Edifício de 
Passageiros da Estação de Moura, que visa a sua 
recuperação e adaptação para Central Intermodal / 
Terminal Rodoviário; e 
• a concretização da recuperação da Casa da Linha 
Férrea - PK 173,822 na Linha do Douro, que vi-
sou a sua recuperação e instalação de serviços de 
apoio a atividades turísticas e hoteleiras.

 Projeto de recuperação da Estação do Côa  
(Fonte: Marialvamed Turismo Histórico e Lazer, Lda.)
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Recuperação da Casa da Linha Férrea - PK 173,822  

na Linha do Douro (Fonte: Casas do Côro, Lda.)

No plano institucional, garantimos  representati-
vidade da Infraestruturas de Portugal na Rede de 
Pontos Focais da “Estratégia Nacional para a Mo-
bilidade Ativa Ciclável 2020-2030” (ENMAC), de-
corrente da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 131/2019, mantendo regulares contatos com os 
restantes parceiros, o Instituto da Mobilidade e dos 
Transportes, a Direção-Geral da Educação, a Auto-
ridade Nacional de Segurança Rodoviária e a As-
sociação Nacional dos Municípios Portugueses, na 
prossecução da dinamização e acompanhamento 
das medidas adotadas nesta Estratégia.

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 vocacionada para a gestão do espaço da 
Gare Intermodal de Lisboa.

Na área comercial, destacam-se algumas iniciati-
vas promovidas em 2020:

• Instalação de equipamentos de vending com 
écrans multimédia para publicidade e informação 
ao público;
• Instalação de dois novos operadores do transpor-
te rodoviário com oferta de serviços internacional.

Em 2020 devido às restrições impostas pelas vá-
rias declarações de “Estado de Emergência e de 

Calamidade” foram canceladas as feiras de artesa-
nato, do livro e do disco programadas para 2020, 
mas ainda assim foi possível efetuar uma feira de 
artesanato, nove ações de filmagem, fotografia ou 
publicidade, a que acresce cinco ações de promo-
ção comercial de produtos e/ou serviços (filma-
gem, fotografia e publicidade).

Além destas ações/atividades, foram ainda efetua-
das, gratuitamente, 7 cedências de espaço a diver-
sas instituições de solidariedade social e de ensino.

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. Neste 
âmbito, 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 Sono-
ros;
• Substituição dos equipamentos de informação 
horária;
• Substituição dos equipamentos de videovigilân-
cia (2ª fase).

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-
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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.

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 2020, um gasto de cerca de 294 mil 
euros, tendo apenas como contrapartida de rendi-
mentos, a proveniente da cedência de bilheteiras e 
de salas de despacho de mercadorias.

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-
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zação, sem que nos tenha sido possível contratualizar esta prestação de serviço com 
os operadores. 

5.2 Valorização de Ativos Imobiliários (terrenos e 
edifícios)
A empresa no decurso de 2020 continuou a promover a sua atividade de valorização 
e alienação de ativos imobiliários, destacando-se:

Valorização

Atendendo à natureza da carteira de imóveis, limitada e não renovável, em particular 
nos imóveis de valor mais significativo, assim como ao objetivo de incremento das re-
ceitas 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 tipologia de produto desenvolvidos em 
2020:

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.
• São Gemil – Linha de Leixões / Concordância São Gemil.

Terreno complexo operacional (Rua do Arnado – Coimbra)
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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;
• Almada/Pragal (complexo multifuncional – comér-
cio / serviços / residência estudantes / unidade ho-
teleira) – Linha do Sul;
• Porto-Alfândega (requalificação frente ribeirinha: 
silo automóvel, ecopista, comércio e lazer) – Ramal 
de Alfândega;
• Santa Apolónia (hotelaria) – Linha do Norte;
• Évora (hotelaria / residência sénior).

Foto Obra Santa Apolónia

v

Simulação do futuro alçado da estação ferroviária (de Santa Apolónia)

Salienta-se igualmente o início das obras prepara-
tórias para futura instalação de unidade hoteleira 
de 4 estrelas, com a construção de novos acessos 
verticais à ala não subconcessionada e desvio de 
infraestruturas afetadas na área subconcessionada 
conforme previsto no Contrato de Subconcessão de 
uso privativo parcial de bem do domínio público fer-
roviário para instalação e exploração de uma unida-
de hoteleira na estação de Santa Apolónia – Lisboa.
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Proposta de valorização Unidade. Hoteleira Évora.

Proposta de valorização Unidade. Hoteleira Évora.

Mercado Residências Universitárias

• Santa Apolónia
• Carcavelos
• Portela de Sintra
• Pragal

Proposta de valorização Residência Universitária (Carcavelos).
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Localização Residência Universitária (Carcavelos)

Alienações

A Pandemia da Covid-19 provocou alguma retra-
ção dos potenciais compradores, visível nalguns 
casos de pedido de adiamento da celebração de 
contratos de promessa de compra e venda ou es-
crituras, 

Acresce que por efeito da entrada em vigor do 
novo Regime da organização e funcionamento do 
XXII Governo Constitucional (Decreto-Lei n.º 169-
B/2019 de 3 de dezembro), onde todas as aliena-
ções ficaram condicionadas à autorização do Se-
nhor Primeiro Ministro (Art.º 83) assim como dos 
Decreto-Lei n.º 81/2020 (“Adequa os instrumentos 
criados no âmbito da Nova Geração de Políticas 

de Habitação e a Lei Orgânica do IHRU, I. P., à lei 
de bases da habitação, no âmbito do Programa de 
Estabilização Económica e Social”) e n.º 82/2020 
(“Regula a realização do inventário do património 
imobiliário do Estado com aptidão para uso habi-
tacional e a criação de uma bolsa de imóveis do 
Estado para habitação, no âmbito do Programa de 
Estabilização Económica e Social”) vieram gerar 
atrasos significativos nos procedimentos de venda, 
seja os ajustes diretos ou atos públicos. Não obs-
tante terem sido identificados até junho de 2020 
cerca de 30 imóveis, para lançamento do primeiro 
lote de atos públicos de venda aos quais acrescem 
cerca de 20 processos de alienação por “ajuste di-
reto” imóveis estas novas condicionantes vieram 
suspender toda a atividade neste particular, aguar-
dando-se as necessárias autorizações para prosse-
guir com os mesmos.

Não obstante os condicionalismos supra, durante o 
ano de 2020 foram realizadas 35 escrituras públi-
cas de compra e venda, decorrentes da atividade 
iniciadas em anos anteriores, representando um 
total de recebimentos de 2.559.786,56€, face ao 
objetivo de 2 M€. Dada a natureza deste indicador, 
e a natureza da carteira em que os processos con-
cretizados num ano decorre de processos iniciados 
em anos anteriores, é expectável que o impacto 
venha a ser mais visível nos anos subsequentes.
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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 (atualmente estabilizado em 158), mui-
to distinto e disperso geograficamente, bem como 
pela exigência e atenção dos nossos clientes (Cola-
boradores) que neste âmbito fazem parte da nossa 
atividade e atuação.

Tendo sido já em 2019 um dos objetivos centrais 
em matéria da gestão das INS, estabilizar um mo-
delo de gestão que se pretende em rede, e que 
permita uma identificação clara de todas as res-
ponsabilidades dos diversos intervenientes no 
processo e as diversas atividades que traduzem a 
atuação do Grupo IP nesta área de facility mana-
gement que é multidisciplinar, foi dada forma ao 
Procedimento “Gestão de Necessidades de Inter-
venção em Instalações de Serviço (INS)”, aprovado 
e divulgado na Organização na reta final de 2020.

O normativo divulgado no Grupo IP, GR.PR.040 
(Gestão de Necessidades de Intervenção em Ins-
talações de Serviço (INS)) não esvazia o universo 
de competências da IPP no domínio da gestão de 
instalações de serviço, centrando-se na supervi-
são das necessidades de intervenção nas mesmas, 
com o propósito de, por um lado, ir ao encontro 
das necessidades mais prementes dos Clientes In-
ternos (Colaboradores e UO do Grupo IP) e, por 
outro, tornar a resposta mais eficiente por via dos 
canais adequados. 

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 aná-
lise para que a seu tempo pudessem começar a 
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ser implementadas, o que teve o seu arranque em 
2019 em termos de execução, e se deu continui-
dade no decurso de 2020.

De facto, tendo presente o modelo de economia 
informacional definida sobretudo pelo incremento 
da ciência, tecnologia, informação e flexibilização, 
torna-se essencial que as organizações fomentem 
e fortaleçam modelos de gestão de recursos hu-
manos que incorporem as diferentes vertentes do 
compromisso organizacional e promovam, cada 
vez mais, o desenvolvimento de outras formas de 
trabalho, para além das tradicionais, que possibi-
litem maior flexibilidade na gestão do tempo de 
trabalho e redução de gastos, incluindo gastos 
com instalações. Também a organização do espa-
ço interior das INS, 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 
promovidas pela IPP na área da gestão de Insta-
lações de Serviço, cuja atividade no decurso de 
2020 foi naturalmente condicionada pelos efeitos 
da Pandemia da Covid-19, quer por necessidade 
de alocação dos recursos da Equipa à implemen-
tação de medidas de proteção dos Colaboradores, 
quer por impacto direto e indireto no desenvolvi-
mento das diversas ações, por exemplo, atrasos de 
execução dos trabalhos dos prestadores de servi-
ços e empreiteiros provocados por falta de meios 
humanos e materiais.

Em termos de intervenções em INS, o Campus 
Pragal, enquanto Edifício Sede do Grupo e INS do 
Grupo com maior centralidade no país, bem como 
com maior número de colaboradores por instala-

ção, 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 Pra-
gal continua a melhorar e mais…”, foi dado sequên-
cia a:

• Reformulação do Edifício 2 do Campus Pragal, 
incluindo novo Silo automóvel com cave para Ar-
quivo, e Portarias, em fase de desenvolvimento do 
respetivo projeto de execução. Neste âmbito, foi 
desenvolvido internamente o respetivo projeto de 
arquitetura. Foi ainda dado início ao desenvolvi-
mento dos projetos de especialidades por empresa 
contratada, cuja conclusão decorreu já no início de 
2021 para a construção do novo Silo automóvel 
com cave para Arquivo e Portaria Sul.
• Remodelação dos Edifícios 4 e 5 do Campus Pra-
gal, em fase de desenvolvimento do respetivo pro-
jeto de execução. Neste âmbito, foi desenvolvido 
internamente o respetivo projeto de arquitetura. • 
Foi ainda dado início ao desenvolvimento dos pro-
jetos de especialidades por empresa contratada, 
cuja conclusão ocorreu no início de 2021.
• Substituição da Caixilharia/Vidro e estores do 
Edifício 2 do Campus Pragal, cujo projeto de exe-
cução foi desenvolvido internamente em 2020, 
prevendo-se a respetiva concretização em 2021.
• Início da obra correspondente à renovação das 
instalações sanitárias do Edifício 2 do Campus Pra-
gal, incluindo balneários, cuja conclusão se prevê 
no 1º trimestre de 2021.
• Início da obra correspondente à remodelação do 
Piso 0 do Edifício 2 do Campus Pragal, cuja conclu-
são se prevê no 1º trimestre de 2021.
• Definida estratégia para renovação dos Auditó-
rios 1 e 2 do Pragal, a concretizar em 2021/2023.
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Renovação da instalações sanitárias do Edifício 2 do Campus Pragal

Remodelação do Piso 0 do Edifício 2 do Campus Pragal

Foi ainda desenvolvido o procedimento de concurso público conducente à “Construção do Edifício 6 do 
Campus Pragal (CCT+CS)”, cuja execução de obra se prevê para 2021.

De notar que são ações cujos projetos de arquitetura, acompanhamento dos projetos de especialidade, e 
preparação dos procedimentos de contratação e assistência técnica são assumidos pelas equipas da IPP, 
mas cujo investimento é suportado pela IP.

Não obstante o enfoque no Campus Pragal, foi já possível este ano ver em execução outras iniciativas de 
intervenção a uma escala nacional, a saber:

• Remodelação da INS sita na Estação de Aveiro. Neste âmbito, foi desenvolvido internamente o respe-
tivo projeto de arquitetura. Foi ainda dado início ao desenvolvimento dos projetos de especialidades por 
empresa contratada, cuja conclusão se prevê para o 1º trimestre de 2021.
• Remodelação de pisos na INS do Lumiar com vista à relocalização da sede da IPT da INS do VFT para 
a INS do Lumiar, cuja obra será desenvolvida no 1º semestre de 2021.
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 Remodelação da INS do Lumiar para sede da IPT

• Início da obra correspondente à Remodelação do Edifício Dormitório para nova INS em Castelo Branco, 
desenvolvida no âmbito de Protocolo celebrado com o Município, cuja conclusão se prevê em 2021.

Remodelação Edifício Dormitório para nova INS em Castelo Branco

• Início da obra correspondente à Reformulação de Instalações em Santa Apolónia e Alcântara-Terra, cuja 
finalização ocorrerá no 2º trimestre de 2021 (com orçamento IPP)
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Reformulação de Instalações em Santa Apolónia e Alcântara-Terra

Nesta matéria, de destacar neste ano conturbado as iniciativas decorrentes do Plano de Contingência do 
Grupo IP, atenta a necessidade de manter operação presencial no posto de trabalho ao nível da circula-
ção ferroviária, a saber:

• Concretização da obra correspondente à Remodelação de Edifício na Estação do Entroncamento, até 
aqui sem utilidade, passando a constituir-se como INS do Grupo.

Remodelação de Edifício na Estação para INS no Entroncamento
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Ainda, no âmbito do Plano de Contingência do Grupo, de destacar a operacionalização levada a cabo nas 
INS que permitiu dar as condições de trabalho necessárias aos colaboradores do Grupo cujas funções 
exigem a continuidade do regime presencial, mesmo em fase de pandemia.

Medidas de Contingência implementadas nas INS do Grupo IP

Para além das intervenções em maior escala nas Instalações de Serviço do Grupo, já acima elencadas, 
a reorganização e relocalização de equipas/colaboradores do Grupo mantém-se como uma atividade 
de relevo na empresa, juntando-se equipas e munindo os espaços de condições ajustadas às mesmas. 
Neste contexto, foi desencadeado a análise e concretização da reorganização da INS do Edifício Azul, 
em Campanhã-Porto, o que originou uma Proposta que permitiu não só reorganizar as equipas aqui 
instaladas em função da respetiva estrutura organizacional, bem como acomodar algumas necessidades 
específicas dessas mesmas equipas.

Remodelação da INS do Edifício Azul, no Porto

Ainda, em termos de mudanças, foi concretizada a mudança de colaboradores, no Porto, para as INS do 
Freixo e Torreão de Campanhã, desocupando por esta via a INS de Contumil, procurando-se mais uma 
vez a concentração de equipas e melhores condições para as mesmas. 

A estas mudanças estratégicas (103), acrescem algumas mudanças pontuais que foram sendo concre-
tizadas ao longo do ano (13) ainda que em menor escala que noutros anos devido à fase de pandemia 
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atravessada, bem como as mudanças de variados bens (90). Importa realçar que antecedendo a mu-
dança, importa organizar o espaço e dotá-lo das condições necessárias à ocupação dos novos postos de 
trabalho ou outros fins, tais como arquivo, que vão desde os bens móveis a intervenções nos espaços 
em questão.

Em matéria de implementação de medidas de otimização da ocupação e de melhoria das condições dos 
espaços, de realçar no Campus Pragal a implementação de pontos de triagem de resíduos no interior 
dos Edifícios, diversas ações no âmbito do Sistema de Eficiência Energética bem como dos postos de 
carregamento elétricos, estes ao nível de vários pontos no país.

Postos de carregamento elétrico em INS

De destacar, ainda, o projeto do Arquivo 2020, no qual a IPP tem vindo a participar. O projeto Arquivo 
2020 envolve, para além do tratamento e redução do acervo arquivístico acumulado do Grupo IP, a 
definição de uma Estratégia para localização do Arquivo Definitivo da empresa. Naquilo que é respon-
sabilidade da IPP no âmbito deste projeto, em 2020 o foco foi dar continuidade ao já iniciado em 2019 
em termos de identificação e caracterização de edificado (interno e externo) que possa ir ao encontro da 
estratégia que tem vindo a ser definida neste âmbito.

Acresce a concretização de reconhecimento/atualização do inventário de parte do Edificado associado às 
INS, que se reconhece como fundamental para a estratégia que se pretende implementar. É necessário 
conhecer, para se poder otimizar a ocupação e melhorar a funcionalidade. Neste contexto, e para agilizar 
esta mesma concretização, foi desenhado o Plano Global de levantamento e atuação nas INS, segmen-
tando a atuação por tipologia de INS caracterizada por n.º de colaboradores/INS, e que se pretende assim 
dar seguimento a partir de 2021. 

Por fim, inserido na atividade da gestão de INS, de destacar o Evento Horta Navia - Projeto académico 
de Intervenção na Estação de Alcântara-Terra e zona envolvente – que simbolizou a conclusão dos tra-
balhos previstos no Protocolo de colaboração técnica com a INTBAU Portugal. 
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Evento HORTA NAVIA 

No que concerne à Gestão de Condomínios e outro Edificado, o seu parceiro principal é o cliente exter-
no 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 Pú-
blico Ferroviário), património autónomo IP, património próprio, bem como os Complexos Empresarias e 
Unidades de Negócio, estes últimos que se constituem como Unidades, quer de serviços, habitação ou 
industriais, com orçamento próprio, tendo associado a cada um determinado nível de serviço prestado 
aos subconcessionários.

No âmbito da gestão dos imóveis mencionados, começa-se por referir o trabalho que é desenvolvido 
de forma contínua e progressiva, e que se manteve em 2020, ao nível da concretização do respetivo 
reconhecimento / atualização / levantamento.

Neste contexto, de destacar o Património Autónomo da IP no qual se tem vindo a desenvolver um traba-
lho de consolidação no reconhecimento deste património. À data da fusão, praticamente não se detinha  
informação sistematizada, mas, a IPP foi criando elementos de suporte ao negócio e gestão, passando 
pela necessária recolha de informação e visitas aos locais para verificação do estado atual dos imóveis., 
informação incorporada nas Fichas Multifunções, constituindo-se hoje numa base de dados deste edifi-
cado em contínua atualização.

A par, a IPP promoveu a regularização das despesas de condomínio deste edificado – cerca de 230 
frações dispersas em propriedade horizontal - e que exigiu uma atenção dedicada nestes últimos anos, 
quase concluída em 2020 e em gestão corrente.

Reconhecimento/atualização/levantamento do Património Autónomo da IP
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De referir a estratégia de valorização do património desativado, onde se destacam as propostas de:

• Beneficiação no edificado de Alcântara-Terra na Linha de Cintura;
• Beneficiação dos Blocos 13 e 14 no Bairro da CP em Vila Nova de Gaia.

Edificado em Alcântara-Terra, na Linha de Cintura. Blocos 13 e 14 no Bairro da CP em Vila Nova de Gaia

No domínio da gestão operacional, de destacar a articulação e diligências que importou assegurar no 
âmbito dos diversos processos comerciais promovidos, destacando-se em 2020 as seguintes obras por 
parte dos subconcessionários respetivos:

• Envolvente da Estação de Vila Real;
• Edificado na Linha do Douro;
• Envolvente no Edifício de Passageiros da Estação de Moura;
• Bairro da CP, em Vila Nova de Gaia.

Intervenção de subconcessionários em edificado em Linhas sem serviço – Linha do Douro, Moura e Vila Real

Ainda, no mesmo contexto operacional, de referir as ações desenvolvidas no “terreno” ao nível da ocu-
pação abusiva ou irregular de imoveis. Esta é uma matéria que requer um trabalho em continuo, que me-
receu inclusivamente que, naquilo que é a regularização de ocupação dos imoveis propriedade privada 
IP a delineação de um procedimento que regule a atuação em situações similares.

Neste mesmo enquadramento de rentabilização do património, em 2020 é de destacar o enfoque da 
atividade naquilo que é o edificado em linhas sem serviço, que se traduz num conjunto de 69 pareceres 
técnicos, a acrescer aos pareceres emitidos ao nível da valorização de terrenos (12) para os quais se as-
segurou a confirmação da respetiva viabilização.

Ao nível da gestão das Unidades de Negócio e dos Complexos Empresariais, e sem desprezar o dia-a-dia 
de gestão de espaços, acompanhamento dos prestadores de serviço e controlo de despesas comuns, de 
relevar o trabalho desenvolvido ao nível das vistorias que permitem dar suporte à atividade de comer-
cialização de espaços por diferentes subconcessionarios em função de novos contratos, e que requerem 
uma atitude proativa e dinamizadora. 

Nestes imóveis, de destacar também o desenvolvimento de propostas de melhoria, cuja execução está 
prevista para 2021, ao nível de:
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• Remodelação do AVAC do Palácio de Coimbra;
• Reabilitação da Sala do Rei no Complexo Empresarial do Rossio.

Complexo Empresarial do Rossio. Programa de intervenção na Sala do Rei

Dos Complexos Empresariais é de destacar o de Guifões que, já em 2019, assumiu um diferente des-
taque enquanto “palco” do futuro Centro Tecnológico Ferroviário que decorre da Resolução do Con-
selho 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. 
Assim, neste Complexo, assistiu-se ao retorno da operação de manutenção ferroviária como uma 
atividade de maior expressão por parte da CP, o que careceu da parte da IPP um maior enfoque ope-
racional decorrente das intervenções de melhoria concretizadas no local pelo cliente, destacando-se a 
intervenção na Nave Norte e Cantina.

Complexo Empresarial de Guifões. Intervenções de Subconcessionários

40 | IP PATRIMÓNIO 



De realçar neste mesmo Complexo a reformulação da sinalização vertical, bem como a limpeza dos espa-
ços exteriores e o levantamento topográfico efetuado com recurso ao uso de drone por meios internos.

Complexo Empresarial de Guifões. Intervenções do Grupo IP

Por fim, ainda em matéria de atuação nos Complexos Empresariais, de destacar a operacionalização le-
vada a cabo no âmbito do Plano de Contingência do Grupo IP, que permitiu dar as condições de trabalho 
necessárias aos clientes da IPP cujas funções exigem a manutenção do regime presencial, mesmo em 
fase de pandemia.

 Medidas de Contingência implementadas nos Complexos Empresariais
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5.4 Gestão de Estações
O ano de 2020 foi um ano marcado pelo contexto 
da Pandemia do COVID-19 que impactou forte-
mente a atividade da Gestão de Estações a todos 
os níveis.

A IPP redobrou esforços na fiscalização de todos 
os equipamentos e funcionalidades da estação, 
na supervisão da boa execução dos contratos de 
prestação de serviços de limpeza, bem como das 
instalações sanitárias e parques de estacionamen-
to. Foi um ator preponderante na implementação, 
em contexto COVID, de sinalética específica, de 
dispensadores de gel e outras ações relacionadas.

Neste contexto de incerteza, assegurou-se a ges-
tão das relações e coordenação dos nossos diver-
sos interlocutores incluindo os Operadores Ferro-
viários, Autarquias, Subconcessionários e diversas 
entidades privadas e públicas. 

A realização de vistorias aos parques de esta-
cionamento e auditorias a instalações sanitárias 
concessionadas (a par das auditorias às estações 
e edificado) esteve condicionada às restrições de 
deslocação impostas no contexto da pandemia. 
Ainda assim foi possível proceder a 17 auditorias 
e vistorias que forneceram indicadores de desem-
penho/qualidade destes dois serviços importantes 
para os passageiros.

Destacam-se ainda os 341 processos de reclama-
ção/sugestão recebidos via Gestor de Cliente, que 
foram tratados num prazo médio de resposta de 
4,9 dias. De notar que a maioria das reclamações 
diz respeito à limpeza dos espaços e das instala-
ções sanitárias.

Também se assistiu ao expetável decréscimo de 
novos projetos face ao contexto de pandemia, 
mantendo-se, no entanto, a necessidade de dar 
resposta aos relacionados com o Ferrovia 2020. 
Registou-se a elaboração de 397 pareceres e de-
senhos técnicos, com uma melhoria significativa do 

prazo de resposta que passou de 31 para 25 dias, 
apesar da redução dos efetivos alocados a esta ati-
vidade, menos um Colaborador em 3, em 10 dos 
12 meses do ano de 2020.

Deu-se continuidade à elaboração de programas 
de intervenção e de melhoria das estações da 
Rede Ferroviária Nacional. Destacam-se as esta-
ções abrangidas pelo Programa para a Moderniza-
ção da Linha de Cascais, as da Linha do Alentejo 
no Troço Casa Branca – Beja, as acessibilidades à 
Estação de Paços de Brandão, as melhorias reali-
zadas nas estações de Entrecampos e Sete Rios, e 
ainda o projeto de arquitetura para uma nova cafe-
taria na Estação de Tavira.

Numerosos projetos decorrentes da celebração de 
contratos de subconcessão com entidades tercei-
ras, como a instalação de escritórios no cais cober-
to de S. Gemil, da Time Out Market na estação de 
São Bento no Porto, e de uma unidade hoteleira 
no edifício de passageiros da estação de Viana do 
Castelo foram analisados e seguidos pela Gestão 
de Estações. Prosseguiu-se com o acompanha-
mento de empreitadas iniciadas em 2019 como 
a instalação do Hotel em Lisboa Sta. Apolónia, a 
intervenção na ex. Fergráfica e a construção dos 
Terminal Intermodais de Campanhã e de Setúbal. 
Relevam-se igualmente os processos associados 
ao Ferrovia 2020 nas linhas do Norte, Leste, Oeste, 
Beira Baixa e Minho, quer na análise de projeto ou 
no acompanhamento das intervenções.

Os constrangimentos inerentes às medidas de dis-
tanciamento social obrigaram a uma redução do 
número de eventos realizados em estações quan-
do comparado com o ano anterior. A adaptação 
dos programas e da organização dos eventos no 
sentido de proporcionar as necessárias condições 
de segurança sanitária foi um desafio que a Gestão 
das Estações soube enfrentar. Mesmo em cená-
rio de pandemia, a equipa da IPP adaptou-se aos 
meios disponíveis, tendo assim realizado um total 
de 16 eventos, contribuindo para uma maior visibi-
lidade do Grupo IP.
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Atividades da Gestão Técnica

a) Programas de intervenção em estações.

Destacam-se os programas para as intervenções nas estações de Tavira e das estações e apeadeiros da 
Linha do Alentejo - Troço Casa Branca / Beja com ligação ao aeroporto de Beja.

Estação de Tavira Estação do Alvito

 Estação de Alcáçovas Estação de Beja

 Estação de Cuba  Estação de Vila Nova da Baronia
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Troço Casa Branca – Beja Estação de Alvito

b) Pareceres técnicos.

Durante o ano de 2020 foram emitidos 397 pareceres, com prazo médio de resposta de 25 dias. Destes, 
mais de 60% são relativos a solicitações internas da IPP, o que é demonstrativo do peso da atividade 
comercial no seio da atividade da IPP

Página 40

ESPAÇOS COMERCIAIS

PLANTAS DE ESTAÇÕES

EDIFÍCIOS

ATRAV./ACESSIB.

ESTACIOANAMENTO

REMOD. TOTAL ESTAÇÕES

PHC E VALORIZAÇÃO PATRIMÓNIO

ORDENAM. URB.

PLATAFORMAS

MOBILIÁRIO URBANO

SINALÉTICA

IS/TELECOM

28%

27%

16%

6%

5%

4%

3%
3%

3% 3%

1% 1%

 Programa e pareceres 2020

Destacam-se pareceres sobre projetos relevantes como o da Estação de Coimbra-B, a requalificação 
do edifício de passageiros de Viana do Castelo / Unidade Hoteleira e as Estações de Rio Tinto e Águas 
Santas.
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Estação de Coimbra-B

c) Caracterização das estações.

Especial destaque merece ainda a atualização da 
caracterização de estações com Serviço de Pas-
sageiros com base nos resultados dos valores de 
fluxo de passageiros de 2018. O trabalho realizado 
em conjunto com a IP permitiu integrar esses no-
vos dados na 1ª adenda ao Diretório de Rede 2021.

CLASSIFICAÇÃO FINAL TIPOLOGIA 2018 TIPOLOGIA 2020

Tipo A 15
3%

17
4%

Tipo B 55
12%

54
12%

Tipo C 172
38%

144
32%

Tipo D 212
47%

239
53%

Total 454 454

Evolução da tipologia das estações

d) Participação em grupos de trabalhos internacio-
nais.

É de salientar a participação e trabalho desenvol-
vido em grupos internacionais no âmbito da ETI.
PRM, nomeadamente no projeto IN2STEMPO 
como responsável pelo desenvolvimento das ta-
refas WP7 - Improved station designs and com-

ponents, e WP8 - Improved accessibility to trains 
- Platform train interface, bem como presente nas 
tarefas de coordenação técnica (WP10) e nas ati-
vidades de disseminação pública (WP11) entre ou-
tros.

Sessão de apresentação dos grupos de trabalho (WP)

Atividades da Gestão Operacional

a) Desenvolvimento de um conjunto de ações no 
âmbito do COVID-19 como a instalação de dispen-
sadores de álcool gel e a colocação de sinalética.

Colocação de sinalética COVID-19

b) 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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Vila Praia De Ancora Estação de Valença

c) Acompanhamento de obras executadas por subconcessionários 

Obras de melhoramento das condições das Estações de Entrecampos e Sete Rios 
(Obras promovidas pelo subconcessionário LIDL)

Estação de Entrecampos - Antes / Depois
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Aplicação de Sistema anti pombos Reforço de Iluminação

Remodelação da Ala Rio da estação de Hotel Santa Apolónia para implementação do Hotel Santa Apolónia  
(Obra desenvolvida pelo subconcessionário 2NDROOM– Exploração Hoteleira, S.A.).

Execução de infraestrutura, divisórias e tetos falsos na ala rio de Santa Apolónia
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Conclusão do projeto Smart Studios no antigo edifício da Fergráfica
(obra promovida pelo subconcessionário Smart Studios - KKR IMO, S.A.)

Smart Studios

Terminal Intermodal de Campanhã (TIC) 
(obra promovida pela Câmara Municipal do Porto)

Terminal Intermodal de Campanhã

Interface Intermodal de Setúbal
(Obra promovida pela Câmara Municipal de Setúbal)

Interface Intermodal de Setúbal
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Acompanhamento de obras nas Estações

Estação de Santo Tirso - Abertura das instalações da Polícia Municipal

instalações da Polícia Municipal na estação de Santo Tirso

Estação de Porto – Campanhã - Substituição da iluminação exterior 

Iluminação exterior da Estação de Porto-Campanhã

Estação de Braga – Implementação de sistema anti pombo

Implementação de sistema anti pombos na Estação de Braga Estação de Braga 
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Instalação de écrans digitais MOP na Estação do Cais de Sodré

Écrans digitais na Estação do Cais do Sodré

Melhoria de Plataformas e Acessos na estação de Alcântara-
Terra

 Melhoria de Plataformas e Acessos na estação de Alcântara-Terra

Roma–Areeiro – Reparação das Plataformas- Implementação 
de faixa pitonada e de seguimento

Melhoria das plataformas da Estação de Roma - Areeiro

Estação das Mercês – Reparação das Plataformas- Implemen-
tação de faixa pitonada e de seguimento (antes e depois)

Estação das Mercês

d) Acompanhamento da Prestação do contrato de 
Prestação de Serviços de Limpeza nas Estações

Refira-se em 2020 a celebração de contrato de 
limpeza plurianual (3 anos), no qual se exigiu um 
conjunto de meios humanos e materiais que se 
entendeu puderem contribuir para a melhoria de 
desempenho do prestador de serviços.

Prestação de serviços de limpezas

e) Vistorias e auditorias

Deu-se continuidade à realização de vistorias e 
auditorias aos parques de estacionamento e às 
instalações sanitárias (IS) subconcessionadas cuja 
atividade económica viu-se fortemente reduzida 
devido às restrições de circulação impostas à po-
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pulação, o que obrigou nalguns casos a ajustamentos aos respetivos contratos de subconcessão.

 Parque de Estacionamento da Damaia

Foram efetuadas 16 vistorias a parques de estacionamento subconcessionados e uma auditoria às insta-
lações sanitárias também subconcessionadas.

Decorrente das mencionadas auditorias e vistorias, a IPP tem atuado junto dos respetivos subconcessio-
nários assim como das Unidades Operacionais da IP para que procedam à resolução das não conformi-
dades detetadas.

NÚMERO DE NÃO CONFORMIDADES

2019 2020

TIPO DE NÃO CONFORMIDADE 1.º SEM. 2.º SEM. 1.º SEM. 2.º SEM.

Limpeza / mau atendimento 3 4

(1)

1

Equipamentos / instalações 39 42 17

Falta de informação / sinalética 55 48 29

TotalTotal 97 94 47

(1) – não foram realizadas auditorias no 1.º sem 2020 devido à pandemia.

Auditorias a IS Subconcessionadas – Estação de Porto Campanhã

f) Gestão diária do funcionamento das Estações/Edificado/infraestruturas, em que os colaboradores da 
IPP são confrontados com problemas relacionados com:

Segurança, higiene e problemas sociais (Ex: Sete Rios e Cais do Sodré)

Estação de Sete Rios e Estação de Cais de Sodré
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Gestão corrente do Edificado/Infraestruturas
Ocorrências nas infraestruturas que conflituam com Operadores e Subconcessionárias

Estação de Sete Rios e Estação de Cais de Sodré

g) Acompanhamento da Área Comercial, e Eventos internos e externos com relevância para a área social 
e cultural

A IPP acompanhou a realização de 80 eventos (contra 105 em 2019), como por exemplo a realização 
de um vídeo promocional na Estação de Santo Tirso, o Dia Internacional para a Erradicação da Violência 
contra as Mulheres organizado nas estações de Cascais, Monte Estoril, São João do Estoril, Parede e 
Carcavelos, as entrevistas a autarcas nas estações realizadas pelo Porto Canal nas estações de Régua, 
Campanhã e Mosteirô, um documentário sobre a Estação do Rossio realizado pelo Projeto Francês e as 
filmagens para campanha da CP de promoção do Comboio Miradouro na Estação de Porto - São Bento.

Destacam-se de seguida mais alguns eventos que contaram com o acompanhamento da gestão opera-
cional da IPP.

Estação do Pinhão - Emissão telejornal TVI

Estação do Pinhão

São Bento, Mosteirô, Aregos, Porto de Rei, Ermida, Godim, Régua, Pinhão - Filmagens Documentário “As 
Estações da Vida” de Augustina Bessa Luís.
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Documentário “As Estações da Vida” de Augustina Bessa Luís

Atividades relacionadas com o Património Históri-
co e Cultural

a) Inventariação do Património

Dando continuidade ao processo de inventariação, 
promoveu-se a revisitação do património tendo o 
ano sido fechado com 44% do património revisita-
do, o que pese embora não tendo atingido a meta 
de 50% se considera um bom resultado, num ce-
nário de pandemia que obrigou a alguns meses de 
confinamento domiciliário dos Colaboradores. 

Decorrente do trabalho de inventariação do pa-
trimónio histórico e cultural da IP, registam-se no 
final de 2020, 1.137 registos de equipamentos in-
tegrados, 45 de maquinaria pesada e 2.899 para 
acervo miúdo.

Destaca-se ainda a elaboração desde 2017 e até 
ao final de 2020 de fichas relativas a 339 bens com 
valor histórico, para constituir anexos aos contratos 

de subconcessão passando os subconcessionários 
a serem responsáveis pela sua manutenção, per-
mitindo assim a preservação do património e reti-
rando esse ónus financeiro à IP.

Foram desenvolvidos vários conteúdos relativos 
ao património histórico rodoferroviário para divul-
gação no novo site da IPP, trabalho em coordena-
ção com a área de comunicação da IPP.

Um dos novos projetos iniciado em 2020, foi o Pro-
jeto “Nome das Estações” cujo objetivo se prende 
com o estudo da origem dos nomes das estações 
ferroviárias que nunca anteriormente foi estudado, 
pelo que esta ação se afigura como uma mais valia 
na preservação da memória e identidade cultural 
dos lugares, perpetuando factos e eventos. O re-
sultado deste projeto como de outros passa a in-
tegrar a informação disponível no novo site da IPP.

Ao nível do património rodoviário foi também ela-
borada informação sobre as Estradas Património e 
as Casas de Cantoneiro.

Marco quilométrico EN2
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Sinalética na N2

Painel azulejo – Casa de Cantoneiros

Num período em que não se realizaram eventos 
da Automobilia, aproveitou-se para recuperar al-
guns dos veículos históricos, permitindo assim a 
sua movimentação futura. São disso exemplo os 
dois Jeep Land Rover.

Recuperação de Jeep Land Rover

 

Adicionalmente, promoveu-se a arrumação das 
zonas de armazenagem de bens com valor histó-
rico, nomeadamente na Figueira da Foz, Marinha 
Grande, Santa Apolónia, Pragal e Pinhal Novo. Esta 
organização permitiu a recolha de mais peças e a 
disponibilização de outras para subconcessão.

b) Restauro do património

O restauro da estátua de D. Sebastião que, em 
2016 foi destruída, foi concluído em agosto de 
2020. A escultura que se encontrava desfeita em 
múltiplos fragmentos, foi restaurada peça a peça, 
num trabalho moroso e de elevado grau de com-
plexidade, por uma empresa de conservação e 
restauro com acompanhamento da IPP. 

A estátua restaurada irá ser colocada no átrio in-
ferior da estação, num local visível, mas protegida 
por uma estrutura de vidro. 

A estátua que regressará à fachada será uma ré-
plica cuja execução foi adjudicada pela IPP ao es-
cultor Pedro Lino no final de dezembro de 2020. 

     

Estátua antes e depois do restauro

     

Estudo da nova localização da estátua
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c) Eventos

No início do ano de 2020 deu-se continuidade ao 
desenvolvimento do conceito Station, lançado no 
final de 2018, através de dois eventos Station Art 
nas Estações do Rossio e Roma-Areeiro.

Mais uma vez o cenário de pandemia não permi-
tiu a realização dos outros 23 eventos Station que 
se encontravam agendados. Destaque ainda para 
o acompanhamento do evento dos Custom Circus 
no Nivana Studios com a instalação de uma loco-
motiva oriunda do Museu Nacional Ferroviário.

Station Art – Mercado de Artesãos - Rossio

Station Art - Rossio

Station Art Roma-Areeiro

Station Art - Roma-Areeiro

Custom Circus no Nivana Studios  
- instalação de Locomotiva

Custom Circus

Destacam-se igualmente um conjunto de eventos 
realizados em formato on-line:

• No Dia Internacional dos Monumentos e Sítios, 
a 18 de abril, a realização de uma visita guiada 
on-line sob o tema “O caso da Estação de Vilar 
Formoso e do Museu Vilar Formoso Fronteira da 
Paz - Memorial aos Refugiados e ao Cônsul Aristi-
des de Sousa Mendes”;
• No dia 6 de junho a comemoração do Dia Nacio-
nal do Azulejo com o lançamento do Projeto Rotas 
dos Azulejos com a Rota Jorge Colaço através de 
um Flipbook;
• A participação no Festival TODOS através de 
uma Visita Guiada à Estação de Santa Apolónia a 
20 de setembro em formato digital;

d) 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 47 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). 
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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 ferroviárias 
e a realização de obras de renovação, manutenção, 
conservação e consolidação das infraestruturas 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 autóno-
mas;
• 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 expropria-
ção 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 2020 um total 
de 463 processos, através da formalização de es-
crituras e autos de expropriação amigável.

Em termos de novos projetos, envolvendo a aquisi-
ção e ocupação temporária de terrenos para cons-
trução e beneficiação de vias, supressão de pas-
sagens de nível, reabilitação/reforço/alargamento/
substituição de pontes, pontões e PHs, estabiliza-
ção / reparação de taludes, destacam-se em 2020 
os seguintes:

Na vertente de construção / beneficiação Rodoviá-
ria:

• EN 326 - Feira (A32/IC2) / Mansores - Trecho 1 - 
Feira (A32/IC2) / Escariz (Km 0,000 ao Km 7,141);
• Ligação do Parque Empresarial de Formariz à A3 
(Nó de Sapardos / Paredes de Coura);
• EN3 - Km 182,752, PH EN241-1, Km 4,906, Pon-
tão do Caniçal Cimeiro, Km 196,330, PH (Nó de 
Sarnadas). Reabilitação das Obras de Arte;
• ER 267 - Km 29,900 - Ponte - Reabilitação e Re-
forço da Obra de Arte;
• EN 349-3 - Km 16,100 - Estabilização do Talude 
de Aterro;
• IP3 - Oliveira do Mondego (Km 70,600) / Ponte 
Sobre o Rio Dão (Km 75,160) – Reabilitação;
• EN 248 - Km 4,250 - Reabilitação de Estruturas 
de Contenção e Taludes em Rodovias no Distrito 
de Lisboa;
• EN8 - Km 36,300 a Km 36,400 (Turcifal), EN8 
- Km 21,700 (Malveira) e EN8 - Km 27,500 a Km 
27,700 (Vilar Franca do Rosário) - Projeto de Me-
lhoria das Condições de Segurança.
• EN1/IC2 - Km 173,750 ao Km 173,950 – Reformu-
lação de Interseção;
• EN 116 - Km 17,230 - Estabilização de Aterro (LD);
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§

EN1/IC2 - Km 173,750 ao km 173,950 – Reformulação de Interseção

§

Declaração Utilidade Publica • EN 116 - Km 17,230 - Estabilização de Aterro (LD)

Na vertente de construção / beneficiação Ferroviá-
ria:

• Linha Norte - Subtroço 3.3 – Ovar/Gaia – Edi-
fício de Mercadorias de Ovar Km 306,700 a Km 
306,800;
• Linha Norte - Renovação Integral de Via no tre-
cho entre Km 318,600 e o Km 332,780;
• Linha Norte - Estabilização de Taludes entre o Km 
147,100 e o Km 147,400;
• Ramal Lousã - Sistema de Mobilidade do Mon-
dego - Adaptação a uma solução BRT-Metrobus 
- Troço Alto S. João/Serpins;
• Linha Oeste - Modernização do Troço Mira Sin-
tra/Meleças-Torres Vedras (excl.). Construção das 
Passagens Desniveladas aos Km 25,080-26,556-
29,426-30,971-38,874-39,811-41,263 - 43,238;
• Linha Oeste - Modernização do Troço Mira Sintra/
Meleças-Torres Vedras (excl.);
• Linha Douro - Taludes de Escavação (V.N. de Foz 

Côa) – Km 163,500, 164,350 e Km 169,700 – Lote 
5;
• Linha Norte - Construção da Passagem Inferior 
ao Km 320,968 e da Passagem Hidráulica ao Km 
320,960;
• Linha Douro - Estabilização do Talude TA11 (LD) 
do Km 11,900 ao Km 11,950;
• Linha Beira Alta - Modernização Subtroço 1.1 
Pampilhosa – Santa Comba Dão (excl.)

§

Linha Douro - Taludes de Escavação (V.N. de Foz Côa) – Km 163,500, 164,350 e Km 
169,700 – Lote 5

§

Linha Norte - Renovação Integral de Via no trecho entre Km 318,600 e o Km 
332,780

Ao longo do ano de 2020, destaca-se ainda:

• 35 Projetos de Expropriação / Ocupações Tem-
porárias, correspondendo a 961 parcelas, projetos 
submetidos à aprovação a emissão de resolução 
de requerer a declaração de utilidade pública de 
expropriação e decisão de ocupação temporária;
• 28 Declarações de Utilidade Pública foram publi-
cadas em Diário da República;
• Montante global pago pela IP em expropriações 
cerca de 10,958 milhões de euros e valor de devo-
luções cerca de 1,205 milhões de euros.
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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 2020 deu-se continuidade à prestação de ser-
viços externa iniciada no ano anterior, que visa re-
cuperar o histórico do cadastro do património imo-
biliário da IP (com definição geográfica e associação 
aos documentos de suporte). Assim, tendo por 
base o arquivo físico existente, pretende-se orga-
nizar e armazenar digitalmente essa informação e 
efetuar o carregamento dos elementos relevantes 
em base de dados (ambiente de Sistema de Infor-
mação Geográfica). Foi assim possível efetuar o car-
regamento total de mais de 39.000 novas parcelas.

No que diz respeito à inventariação cadastral, rea-
lizou-se a definição do domínio público (ferroviário 
e rodoviário) em mais de 400 Km, tendo-se carre-
gado na base de dados geográfica 4.692 parcelas 
devidamente definidas espacialmente e carateri-
zadas (de acordo com o modelo de dados esta-
belecido).

Para apoio às diversas atividades, com o objetivo 
de dar resposta às várias solicitações internas e 
externas, realizaram-se 456 levantamentos topo-
gráficos/cadastrais.

Ortofotoma de Drone

Ao nível da regularização patrimonial (junto dos 
serviços de finanças, conservatórias e Direção-
Geral do Território) foram concretizados 630 pro-
cessos, dos quais resultou um conjunto de 89 no-
vas áreas passíveis de serem valorizadas.

Documentação processual

Enquadrado no Regime Jurídico de Urbanização e 
Edificação e no Regime Jurídico dos Instrumentos 
de Gestão Territorial, entre outros, foram analisa-
dos 625 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 pare-
cer submetidos à IP pelas entidades licenciadoras 
e promotoras de projetos confinantes ou vizinhos 
do caminho-de-ferro. Desse conjunto, foram con-
cretizados e assinados 79 Autos de Delimitação.

Exemplo de Delimitação e georreferenciação do processo
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6. RESULTADOS E 
ESTRUTURA PATRIMONIAL

O ano de 2020 pautou-se por um Resultado Líquido 
negativo de 0,45 milhões de euros, que comparado 
com o resultado de 3,14 milhões de euros verificado no 
mesmo período de 2019, representa um agravamento de 
3,59 milhões de euros (-114,4%). As Vendas, Prestações 
de Serviços e Rendas atingiram o montante de 12,49 
milhões de euros, registando um decréscimo de 28,7% 
face ao mesmo período do ano de 2019, por via da re-
dução do valor das Vendas e das Prestações de Servi-
ços, salientando as rubricas de Espaços e Subconcessões 
(-2,89 milhões de euros), Estacionamentos (-1,44 milhões 
de euros), Publicidade (-0,28 milhões de euros) e Ou-
tras PS (-0,34 milhões de euros). Esta redução deve-se 
à essencialmente aos efeitos da pandemia COVID-19 que 
teve e terá impactos diretos e indiretos na contratação de 
usos privativos e exploração da IPP em vigor e a contra-
tar, pelo que foi necessário adotar medidas que mitigas-
sem os efeitos económicos e financeiros nas atividades de 
parte dos subconcessionários da IPP. Em sentido positivo, 
os contratos cujo término do período de carência ocorreu 
em 2020, os contratos que foram celebrados no decurso 
de 2019 e por isso o ano de 2020 foi o primeiro com fatu-
ração anual completa, e a novos contratos celebrados no 
ano de 2020.

Os Gastos Operacionais no valor de 15,11 milhões de 
euros, ficaram abaixo 7,0% do verificado no mesmo pe-
ríodo de 2019. Este ligeiro decréscimo deve-se, sobretu-
do, à não concretização de algumas prestações de serviço 
e fornecimento de utilities que absorveu o incremento de 
preços de determinadas prestações de serviços, contri-
buindo para o mesmo a manutenção da atividade da em-
presa.

De salientar que fruto da atividade da IPP e dos condi-
cionalismos vividos em 2020, a IP verificou um decrésci-
mo da Renda de Concessão (-34,3%), considerando que 
a diminuição dos Rendimentos Operacionais foi superior 
ao dos Gastos Operacionais que concorrem para a deter-
minação da Renda de Concessão.

A Empresa registou Imparidades na ordem dos 279 mil 
euros na sequência de Perdas de Imparidades de Clientes 
por constituição de dívidas apurando assim um Resulta-
do Líquido do Exercício de -0,45 M€.
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RESULTADOS 2020
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6.1 Rendimentos Operacionais
Os Rendimentos Operacionais da IPP atingiram, 
em termos acumulados, os 14,61 milhões de eu-
ros, representando um decréscimo de 28,5%, 
(-5,82 milhões de euros) face ao ano 2019, conse-
quência dos efeitos da pandemia na sua atividade 
e dos seus clientes.

Este decréscimo é influenciado essencialmente 
pelo decréscimo dos rendimentos associados aos 
contratos nos segmentos de negócio de Espaços 
e Subconcessões de -22,8% (-2,89 milhões de eu-
ros), Estacionamento de -42,7% (-1,44 milhões de 
euros), na Publicidade em -40,6% (-283 mil de eu-
ros), nas Outras PS de -73,1% (-336 mil euros) in-
fluenciado pela COVID-19 e nas Rendas de -0,7% 
(-1 mil euros) resultante da alienação de imóveis IP 
Património ocorrida em 2019 e 2020 dos quais se 
obtinha rendimento. No que diz respeito à Com-
participação de Custos Comuns regista um decrés-
cimo de 30,1% (-856 mil euros) devido a algumas 
situações de regularização de valores referentes a 
consumos de 2020 e de outros gastos a imputar 
não terem sido efetuados nem considerados nos 
rendimentos no ano 2020 e de ações de imputa-
ção de gastos realizadas em 2019 que não se re-
petiram em 2020.

No que concerne à Variação na Produção o valor 
de -15 mil euros diz respeito à alienação de imóvel 
IPP em Sines que ocorreu em 2020.
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As Vendas, Prestações de Serviços e Rendas em 2020 tiveram a 
seguinte distribuição:

RUBRICAS 2018 2019 2020 DESVIO 
20/19 %

Vendas e Prestações de Serviços 16 245 17 385 12 353 (5 032) -28,9%

Vendas – 123 42 (81) -65,8%

Espaços 6 939 7 990 4 814 (3 176) -39,7%

Subconcessões 4 480 4 709 4 992 283 6,0%

Estacionamentos 3 824 3 361 1 926 (1 435) -42,7%

Publicidade 683 697 414 (283) -40,6%

Gestão Empreendimentos 45 44 41 (3) -7,4%

Gestão do Património/Expropriações – – – – –

Outras PS 275 460 124 (336) -73,1%

Variação de Produção - (101) (15) 86 -85,1%

Outros Rendimentos 2 412 3 145 2 275 (870) -27,7%

Comparticipação de custos comuns 2 066 2 843 1 986 (856) -30,1%

Rendas e outros rend Propr Invest 142 135 134 (1) -0,7%

Outros Rendimentos 204 167 155 (13) -7,6%

TOTAL RENDIMENTOS OPERACIONAIS 18 657 20 428 14 613 -5 815 -28,5%

Valores em milhares de euros.
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6.2 Gastos Operacionais
Ao nível dos Gastos Operacionais verificou-se um 
decréscimo no ano 2020 face a 2019 na ordem dos 
1,13 milhões de euros (-7,0%). Para este desagra-
vamento contribuiu, essencialmente, a redução do 
valor da Renda de Concessão no valor de 2,04 mi-
lhões de euros (-34,3%), contrapartida devida no 
âmbito do contrato de concessão IP/IPP com uma 

taxa de 45%, dos FSE (-9 mil euros), do aumento 
dos Gastos com Pessoal (+3 mil euros), pelas Im-
paridades de Clientes, Inventários e Propriedades 
de Investimento que registaram em 2020 o mon-
tante de 279 mil euros (reforço de 709 mil euros), 
pela constituição de Provisões de 131 mil euros e 
pelos Outros Gastos e Perdas, que aumentaram 80 
mil euros face a 2019.

RUBRICAS 2018 2019 2020 DESVIO 
20/19 %

Custo Merc. Vendidas e Consumidas - - - - -

FSE' s 4 925 5 357 5 348 (9) -0,2%

Subcontratos 86 43 - (43) -100,0%

Rendas e Alugueres 68 19 12 (8) -39,6%

Conservação e Reparação 909 872 775 (97) -11,2%

Trabalhos Especializados 1 473 1 451 1 565 115 7,9%

Vigilância e Segurança 637 946 939 (6) -0,7%

Limpeza, Higiene e Conforto 296 379 460 81 21,4%

Outros 1 456 1 647 1 596 (51) -3,1%

Gastos com Pessoal 4 857 5 031 5 034 3 0,1%

Gastos de Depreciação e Amortização 137 174 172 (2) -1,1%

Imparidades 13 (430) 279 709 -164,8%

Provisões - - 131 131 -

Renda de Concessão 4 972 5 947 3 906 (2 042) -34,3%

Outros gastos e perdas 413 165 244 80 48,5%

Impostos 82 39 67 28 70,8%

Outros Gastos Operacionais 330 125 177 52 41,6%

TOTAL GASTOS OPERACIONAIS 15 316 16 244 15 113 (1 131) -7,0%

Valores em milhares de euros.
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Fornecimento e Serviços Externos

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) reduziram 0,2% (-9 mil de euros) face ao período ho-
mólogo decorrente essencialmente da redução dos gastos com Subcontratos, Conservação e Reparação, 
Energia e Fluidos, Vigilância e Segurança, Limpeza, Higiene e Conforto, Rendas e Alugueres e Conten-
cioso e Notariado. Em contrapartida é de destacar do aumento do valor da rubrica Trabalhos Especializa-
dos, Limpeza, Higiene e Conforto (pelo incremento de preços dos contratos).Página 66
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Ao nível dos Trabalhos Especializados esta rubrica regista, no ano 2020, um acréscimo face ao perío-
do homólogo de 2019, de 7,9% (+115 mil euros) devido à realização de algumas Prestações de Servi-
ços (PS) que ocorreram em 2020 e que ficaram superiores face ao mesmo período de 2019 (ex: PS de 
Inventariação Cadastral – Património Imobiliário, ano completo de prestação de serviços, Mudanças de 
arquivo e mobiliário, Gestão de Estacionamentos).

Em relação à rubrica de Energia e Fluidos (Eletricidade, Combustíveis, Água, Gás, Energia Térmica e 
Outros Fluidos) regista uma redução de 2,8% (-36 mil euros) face ao período homólogo derivado na 
Eletricidade verificar-se uma realização superior (+4,6%, +41 mil euros) relativos a consumos de 2019 e 
2020. No que diz respeito aos Combustíveis, Água e Energia Térmica, estes registam uma redução face 
ao período homólogo (-16,2%, -6 mil euros; -20,7%, -42 mil euros e -20,7%, -30 mil euros respetiva-
mente) derivado ao menor consumo registado no ano 2020.

A rubrica de Vigilância e Segurança, apresenta um ligeiro decréscimo no ano 2020 face ao período 
homólogo de -0,7% (-6 mil euros) influenciado por uma regularização de valores de 2019 em 2020 
referente à segurança nas Estações de Braga, Rossio e Porto-Campanhã (-4 mil euros), por outro lado 
regista-se um incremento na Gare do Oriente e Guifões devido ao aumento dos preços dos contratos 
face ao período homólogo.

Nos gastos de Conservação e Reparação face ao período homólogo, verifica-se uma redução de 
-11,2% (-97 mil euros), tendo-se mantido na generalidade o nível de Conservação e Manutenção de 
Equipamentos (Manutenções nos Complexos Empresariais), Manutenção da GIL (Instalações Elétricas, 
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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.).

Na rúbrica de Limpeza, Higiene e Conforto re-
gistou-se um incremento de 21,4% (+81 mil euros) 
devido ao aumento dos preços dos contratos face 
ao período homólogo.

Relativamente às Rendas e Alugueres associa-
dos com a frota automóvel, registam-se valores in-
feriores 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).

Gastos com Pessoal

Em termos de Gastos com Pessoal houve um ligei-
ro acréscimo face ao ano anterior de cerca de 0,1% 
(3 mil euros) decorrente das valorizações remune-
ratórias previstas em Instrumentos de Regulação 
Coletiva de Trabalho, da opção dos trabalhadores 
do Quadro de Pessoal Transitório pelo Sistema de 
Carreiras e valor do subsídio de refeição previs-
to em ACT (OE 2020), da despesa associada ao 
combate à COVID-19 (Desinfeções, EPI’s, Testes, 
Vacinas e outros) e do acréscimo nas rubricas da 
formação. Em termos de número de colaboradores 
a IP Património conta com 112 colaboradores, os 
mesmos que em 2019.

As Remunerações dos Órgãos Sociais evidenciam 
um decréscimo de 85 mil euros para 67 mil euros 
(-21%) porque durante todo o ano de 2020 apenas 
um dos elementos do Conselho de Administração 
foi pago através da IPP. Nos primeiros dois meses 
de 2019, eram dois elementos a auferir remune-

ração, passando a ser um a partir de março 2020. 
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Caraterização do Efetivo 

A IP Património apresenta uma distribuição dos 
seus recursos humanos com uma média etária nos 
52 anos de idade.
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No que concerne à expressão dos géneros, existe 
uma divisão nos recursos humanos da empresa de 
54% para o masculino, com uma média etária nos 
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52 anos e 46% para o feminino, com uma média etária nos 51 anos.
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Outros Gastos

RUBRICAS 2018 2019 2020 DESVIO 
20/19 %

Provisões para outros riscos e encargos - - 131 131 100%

Ajust. de inventários e contas a receber 13 (430) 279 709 -164,8%

Renda de Concessão 4 972 5 947 3 906 (2 042) -34,3%

Outros gastos e perdas 413 165 244 80 48,5%

Impostos 82 39 67 28 70,8%

Outros Gastos Operacionais 330 125 177 52 41,6%

TOTAL OUTROS GASTOS 5 397 5 682 4 560 -1 122 -19,7%

Valores em milhares de euros.

Na rubrica de Imparidades (perdas) / reversões no ano 2020 verificou-se 
uma Constituição de Imparidades no valor de 279 mil euros relativas a clientes 
fruto do aumento das dificuldades de cobrança devido à situação económica.

As Provisões para outros riscos e encargos têm um valor de 131 mil euros, 
relativo a processos de contencioso movidos por fornecedores de segurança de 
espaços.

A Renda de Concessão IP apresenta um desvio de -2.042 mil euros (-34,3%) 
face ao ano de 2019 decorrente do decréscimo dos Rendimentos Operacionais, 
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52 anos e 46% para o feminino, com uma média etária nos 51 anos.
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Outros Gastos

RUBRICAS 2018 2019 2020 DESVIO 
20/19 %

Provisões para outros riscos e encargos - - 131 131 100%

Ajust. de inventários e contas a receber 13 (430) 279 709 -164,8%

Renda de Concessão 4 972 5 947 3 906 (2 042) -34,3%

Outros gastos e perdas 413 165 244 80 48,5%

Impostos 82 39 67 28 70,8%

Outros Gastos Operacionais 330 125 177 52 41,6%

TOTAL OUTROS GASTOS 5 397 5 682 4 560 -1 122 -19,7%

Valores em milhares de euros.

Na rubrica de Imparidades (perdas) / reversões no ano 2020 verificou-se 
uma Constituição de Imparidades no valor de 279 mil euros relativas a clientes 
fruto do aumento das dificuldades de cobrança devido à situação económica.

As Provisões para outros riscos e encargos têm um valor de 131 mil euros, 
relativo a processos de contencioso movidos por fornecedores de segurança de 
espaços.

A Renda de Concessão IP apresenta um desvio de -2.042 mil euros (-34,3%) 
face ao ano de 2019 decorrente do decréscimo dos Rendimentos Operacionais, 

influenciado pela pandemia COVID-19, ter sido superior ao 
dos FSE considerados para o respetivo cálculo.

Relativamente à rubrica de Impostos, regista um acréscimo 
de 28 mil euros face a 2019.

Os Outros Gastos Operacionais com um incremento de 
52 mil euros dizem respeito essencialmente a Quotizações, 
Negociações Contratuais, e a Dívidas Incobráveis que face 
ao período homólogo de 2019 registam um acréscimo de 32 
mil euros decorrente da estabilização dos contratos em vigor 
e respetivas condições ajustadas ao mercado.

6.3 Investimento
A IP Património não realizou investimentos no ano de 2020.

6.4 Situação Patrimonial
A situação patrimonial da Empresa tem vindo a registar uma 
evolução favorável no Capital Próprio nos anos anteriores a 
2020, proporcionada pelo aumento dos resultados em 2018 
e 2019. Nos anos de 2018, 2019 verifica-se um acréscimo do 
Capital Próprio influenciado pelo resultado líquido positivo 
nos respetivos anos e o ano 2020 apresenta um resulta-
do líquido negativo, influenciado pelo impacto da pandemia 
COVID-19 na atividade da IPP.
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O Ativo registou uma redução de 10,1 milhões de euros face 
a 2019, destacando-se a variação ocorrida nas Disponibili-
dades que em 2019 incluíam cerca de 9,5 milhões de eu-
ros referentes ao IVA a liquidar proveniente da operação de 
transferência da Gare do Oriente.

O Passivo registou uma quebra de 8,7 milhões de euros ten-
do como maiores contributos, as Provisões onde foi consti-
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tuída provisão para fazer face ao processo judicial interposto por empresas de segurança no montante de 
131 mil euros, os Fornecedores onde dos 2,8 milhões de euros registados em 2020, 2 milhões de euros 
respeitam a 6 meses de Renda de Concessão em dívida que comparam com os 1,1 milhões de euros 
equivalentes a 2 meses de Renda de Concessão em dívida no final de 2019.

Nas Outras Contas a Pagar, o IVA, já mencionado acima e que constava na mesma rubrica em 2019, foi 
liquidado no primeiro trimestre de 2020.

O saldo de Clientes em 31 de dezembro de 2020 apresentou uma diminuição de 362 mil euros face a 
2019 devido ao continuo esforço de cobrança ao longo do ano para controlo e diminuição da divida de 
clientes,

6.5 Indicadores económico-financeiros
No final de 2020, e de uma forma generalizada, verificou-se um agravamento dos indicadores económi-
co-financeiros da IP Património, relativamente aos obtidos no ano anterior.

Realça-se o decréscimo verificado do EBITDA, em que o Resultado Operacional foi negativamente in-
fluenciado pelo decréscimo dos Rendimentos, sendo que esta diminuição foi superior á redução dos 
Gastos, nas rubricas referentes à contribuição da Empresa para o Grupo IP e nos FSE.

2018 2019 2020

Vendas, Prest. de Serv. e Rendas  16 386 17 519 12 487

Resultado Líquido 2 937 3 141 -452

Capital Próprio 9 417 12 058 10 606

EBITDA 3 477 4 358 -328

Nº de Efetivos Médio 110 112 113

Nº de Efetivos Final de Período 113 112 112

Liquidez Geral 1,08 1,38 1,54

Solvabilidade 0,16 0,59 0,91

Autonomia Financeira 0,13 0,37 0,48

Rend. Líquida das Vendas 0,16 0,15 -0,03

Rend. Capitais Próprios 0,31 0,26 -0,04

Rend. do Investimento 0,04 0,10 -0,02

Gastos Operacionais/EBITDA 4,39 4,14 185,98

Gastos com Pessoal/EBITDA 1,39 1,28 61,95

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



RELATÓRIO DE GESTÃO 2020  | 71

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 sustenta-
bilidade 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 PAO 2020 EXECUTADO DESVIO OBSERVAÇÕES

Receitas (ativos imobiliários) (M€) M€ 14,5 M€ 15,1 M€ 4,0%

Dívida Vencida de Clientes (M€) M€ 1,0 M€ 1,3 M€ 32,6%

Nível de cumprimento de eficiência operacional (%) % 83,8% 84,0%  0,2 p.p    

Atualização do Cadastro de Parcelas em SIG Qtd 21 298 23 764 11,6%

Redução do n.º de reclamações (%) % -5% -44% -39 p.p

Plano de atuação nas Instalações de Serviço do Grupo % 92,5% 59,1% -33,4 p.p

Indicador agregado do PETI 3+ / Ferrovia 2020 % 85% 75% -10 p.p
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Principais Justificações dos desvios:
• Receitas core (cash): O total de Receitas com Ati-
vos Imobiliários no ano de 2020 foi de 15,1 M€, o 
que representa um acréscimo de 0,6 M€ (+4,0%) 
face ao orçamentado. Na comparação com o pe-
ríodo homólogo de 2019, verifica-se um decrés-
cimo de -6,34 M€ (-29,6%) influenciado pelo im-
pacto da Pandemia COVID-19 teve na economia 
originando uma redução das Rendas Variáveis em 
-2,91 M€, no aumento da dívida de clientes ape-
sar das medidas de apoio que a IPP tomou junto 
dos subconcessionarios, destacando-se a Isenção 
na ordem dos 0,92 M€,  Redução em 1,60 M€ e 
Moratória Pagamento em 0,27 M€
• Dívida Vencida de Clientes: O valor da Dívida 
Vencida de Clientes Extra-Grupo IP a 31/12/2020 
é de 1,33 M€, o que representa um acréscimo de 
0,33 M€ (+32,6%) relativamente à Meta de 1,0 M€ 
estabelecida para 2020. 2020 influenciado pelo 
impacto da Pandemia COVID-19 que originou um 
agravamento da economia e aplicação de Morató-
ria Pagamento no valor de 0,27 M€. Para controlo 
da dívida reforçaram-se as ações e atividades im-
plementadas nos anos anteriores, nomeadamente 
reforço da articulação entre a área financeira e a 
área comercial, bem como com a Direção Finan-
ceira da IP, acompanhamento mensal dos clientes 
para o cumprimento dos prazos de pagamento, 
report mensal de acompanhamento e controlo de 
dívida e identificação de propostas de melhoria, a 
que acresce a monitorização mensal da Faturação. 
Realça-se que 22% (0,30 M€) da Dívida Vencida 
está suportada em Planos de Pagamento, na sua 
maior parte com força executiva, e 13% (0,17 M€) 
em Moratórias de Pagamento concedidas como 
medida COVID-19;
• Nível de cumprimento de Eficiência Operacional 
(%) é de 84,0 %, estando superior em 0,2 p.p. face 
à meta estabelecida para o período em análise. No 
período homólogo de 2019 foi de 59,8 % pelo que 
se regista em 2020 um aumento de 24,3 p.p.
O resultado do ano 2020 decorre de os Rendi-
mentos (Vendas e Prestações de Serviços) terem 
reduzido mais que os Gastos (FSE e Gastos com 

Pessoal).
O decréscimo que se registou no ano 2020 no Vo-
lume de Negócios fruto do impacto da pandemia 
na IPP (que suscitou a aplicação de medidas de 
isenção ou redução de rendas face ao encerramen-
to dos espaços por imposição legal ou redução da 
atividade por força do atual contexto económico 
não teve nem era expetável que tivesse idêntico 
ajuste do lado dos gastos, na medida em que se 
mantiveram os contratos em vigor.
Nos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 
houve um incremento nas rubricas de Eletricidade, 
de Trabalhos Especializados, na Limpeza e uma re-
dução em Vigilância e na Conservação.
Os Gastos com Pessoal que registam um ligeiro 
incremento fruto das valorizações remuneratórias 
previstas em Instrumentos de Regulação Coletiva 
de Trabalho, da opção dos trabalhadores do Qua-
dro de Pessoal Transitório pelo Sistema de Car-
reiras e valor do subsídio de refeição previsto em 
ACT (OE 2020), da despesa associada ao combate 
à COVID-19 (Desinfeções, EPI’s, Testes, Vacinas e 
outros) e acréscimo nas rubricas da formação.
• Nível de Atualização do Cadastro de Parcelas em 
SIG: O desenvolvimento do projeto registou um 
carregamento de 23.764 parcelas no Ano 2020, 
verificando-se um desvio de +11,6% (+2.466 par-
celas) face à meta estabelecida. Apesar de terem 
surgido situações que afetaram e influenciaram o 
decurso dos trabalhos programados ao longo do 
ano 2020, conseguiu-se atingir os objetivos es-
tabelecidos. Houve alterações ocorridas em 2020 
com impacto no objetivo: i). Pandemia COVID-19; 
ii) Teletrabalho dos Colaboradores; iii) Alterações 
de procedimentos; iv) Adaptação a novas formas 
de trabalhar; v) Menos um recurso ao longo do 
ano, pois o estágio só foi iniciado no último trimes-
tre 2020.
• Propostas de Intervenção em Instalações de Ser-
viço (INS): O indicador atingiu o resultado global 
de 59,1%, ou seja, ficou 33,4 p.p. abaixo da meta 
estabelecida (92,5%).
No cálculo do indicador consideraram-se todas as 
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INS, medindo-se a elaboração do Plano e as pro-
postas aprovadas para intervenção nas INS face às 
solicitações no mesmo período. No total, a elabo-
ração do Plano foi concluída,  e foram concretiza-
das 2 intervenções das 11 propostas aprovadas. 
Este desvio decorre do atraso na contratação dos 
projetos e empreitadas, a que acresce em fase de 
execução dos projetos e de obra, alguns atrasos 
decorrentes do contexto de pandemia. è de relevar 
contudo, que uma parte significativa dos 9 proces-
sos que não foram concluídos até final do ano de 
2020, foram concluídos no decurso dos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021. 
• Assegurar a concretização do PETI 3+ / Ferrovia 
2020: O indicador integrado do PETI 3+ / Ferrovia 

2020 atingiu o resultado global de 75%, ou seja, 
-10 p.p. abaixo da meta estabelecida.
Para este resultado contribuíram fundamental-
mente dois fatores:

- N.º de obras lançadas, que ficaram abaixo do 
previsto – parâmetros A;
- Grau de execução de 62% do orçamento pre-
visto – Parâmetro D.

Não obstante o resultado aquém do esperado 
verificou-se em 2020 um aumento de execução 
financeira de 32% face a 2019, o que contribuiu 
positivamente para o resultado do indicador.

Parâmetro A (Peso 10%): N.º de empreitadas lançadas (anúncio 
de concurso lançado) e previstas no plano / N.º de empreitadas 
previstas lançar no plano: 
Resultado de 50% (31 em 62)
• Obras Ferrovias 2020: lançadas 29 em 58 previstas;
• Obras Rodoviárias: lançadas 2 em 4 previstas.

Parâmetro C (Peso 20%): Prazo total planeado das empreitadas 
desenvolvidas e previstas no plano / Prazo total real das Empreita-
das desenvolvidas e previstas no plano:
Resultado de 75%
• Desvio nos prazos de execução de obra: +89%;
• Desvio nos prazos de consignação: -0%;
• Desvio nos prazos de contratação: +0,9%.

Parâmetro B (Peso 20%): Valor  total de empreitadas lançadas 
(anúncio de concurso lançado) / Valor empreitadas previstas lançar 
no plano: 
Resultado de 82%  
• Valor das empreitadas lançadas: 863,7 M€;
• Valor das empreitadas previstas lançar: 1 053,3 M€.

Parâmetro D (peso 40%): Grau de execução (ótica económica) 
do PIR: 
Resultado de 62%
• Execução: 157,6 M€;
• Baseline PIR: 252,3 M€.

Parâmetro E (peso 10%): Nível execução 2020 versus 2019
Resultado de 32%
• Execução 2020: 157,6 M€;
• Execução 2019: 119,1 M€



74 | IP PATRIMÓNIO 

No que respeita ao Plano de Atividades e Orçamento para 2020, os principais valores de referência e os 
seus resultados foram conforme se segue:

DESCRIÇÃO PAO
2020

REAL 
2020

REAL 2020 / PAO 2020

Δ ABSOL. VAR. %

Rendimentos

(1) Vendas e Prestações de Serviços 13 002 12 353 (649) -5,0%

(2) Outros Rendimentos 2 371 2 260 (111) -4,7%

Total do Rendimentos Operacionais = (1) + (2) 15 373 14 613 -760 -4,9%

Gastos

(3) CMVMC - - - 0,0%

(4) FSE 6 262 5 348 (915) -14,6%

(5) Gastos com Pessoal 5 034 5 034 (1) 0,0%

(6) Depreciações e Amortizações e Imparidades 259 172 (192) -74,0%

(7) Provisões - 131 131 0,0%

(8) Renda de Concessão 2 853 3 906 (1 052) 36,9%

(9) Outros Gastos e Perdas 48 523 197 413,9%

Total de Gastos = (3)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9) 14 457 15 113 656 4,5%

Resultados

Resultado Operacional 916 -500 -1 416 -154,6%

EBITDA 1 113 -328 -1 442 -129,5%

Eficiência Operacional (Peso dos Gastos/VN) 83,8% 84,0% 0,2 p.p.

Resultado Líquido 619 -452 -1 071 -173,0%

Investimento 405 - -405 -100,0%

N.º de colaboradores 113 112 -1 -0,9%

Valores em milhares de euros.
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As Vendas e Prestações de Serviços registaram um 
decréscimo de -649 mil euros face ao Orçamento 
de 2020 justificado essencialmente nos segmentos 
de negócio de Espaços e Subconcessões de -397 
mil euros, nos Estacionamentos em -30 mil euros, 
Publicidade de -148 mil euros e nas Outras PS em 
-75 mil euros influenciado pelo efeito da pandemia 
COVID-19, que suscitou a adoção de medidas de 
apoio promovidas pela empresa em especial de 
isenções e reduções de faturação e moratória de 
pagamentos. 

Os Outros Rendimentos tiveram uma redução de 
-111 mil euros influenciado essencialmente pela 
Comparticipação de Custos Comuns que registou 
uma diminuição de -204 mil euros face ao previsto 
em orçamento devido a algumas situações de re-
gularização de valores referentes a consumos de 
2020 e de outros gastos a imputar não terem sido 
efetuados nem considerados nos rendimentos no 
ano e pelo incremento de 92 mil euros em Outros 
para o qual contribuíram regularizações de anos 
anteriores efetuadas em 2020.

Os Gastos com Fornecimentos e Serviços Exter-
nos (FSE) ficaram -915 mil euros abaixo do previs-
to (-14,6%) devido essencialmente à não execução 
total ou parcial das ações previstas em orçamento 
e da rubrica de rendas e alugueres (aplicação da 
IFRS 16 – locações de viaturas automóveis, com 
os custos a serem contabilizados essencialmente 
como depreciações e amortizações).

A Renda de Concessão ficou acima do previsto em 
+1,05 milhões de euros (+36,9%) em resultado da 
redução dos Rendimentos Operacionais e redução 

dos Gastos Operacionais considerados (FSE e Gas-
tos com Pessoal) face ao previsto no orçamento 
de 2020, bem como ao valor orçamentado ter em 
consideração o novo modelo financeiro em nego-
ciação.

O acréscimo dos Gastos Operacionais em +656 mil 
euros (+4,5%) e a redução dos Rendimentos Ope-
racionais em -760 mil euros (-4,9%), fez com que 
o Resultado Operacional e o Resultado Líquido fi-
caram, respetivamente, -154,6% e -173,0% abaixo 
do previsto em orçamento.

A IP Património não está no perímetro de Consoli-
dação da Administração Publica.

7.2 Gestão do Risco Financeiro 
No decurso da sua atividade, a IP Património está 
exposta a riscos de carácter financeiro, como o 
risco de crédito e o risco de liquidez. As medidas 
decretadas pelos diversos estados de emergência 
para combate à pandemia Covid-19, determinaram 
um aumento significativo dos riscos financeiros da 
IP Património, com especial incidência sobre o ris-
co de crédito. Já o risco de liquidez encontra-se 
limitado pela circunstância da IP Património ser de-
tida por empresas do Grupo IP.

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 
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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 do nível de efi-
cácia na cobrança, a IP Património implementou o 
sistema de débitos diretos, que contribui significa-
tivamente para assegurar o recebimento atempa-
do da faturação e agilizar o processo de controlo e 
registo dos recebimentos. Por outro lado, a empre-
sa continua a disponibilizar o pagamento por refe-
rência multibanco da faturação.

Complementarmente, a IP Património desenvolve 
um processo de cobrança de dívida ativo que, no 
limite, poderá envolver a via judicial. 

Relativamente ao risco de crédito associado à 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.

7.3 Limite de Crescimento do 
Endividamento
Não aplicável à IP Património pela não existência 
de dívida.
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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 pagamentos e considerar a média do saldo em dívida de fornece-
dores observado no final de cada trimestre.

A IP Património regista no final de 2020 um PMP de 38 dias. 

PMP 2020 2019
RECALCULADO

VARIAÇÃO 20/19

VALOR %

Prazo (dias) 38 43 -5 -12%

A redução de 5 dias apresentada em 2020, comparativamente com 2019, resulta 
da medida adotada de pagamento da faturação em data anterior à do seu venci-
mento. Esta medida teve como objetivo a injeção de liquidez na economia de forma 
a minorar os efeitos da pandemia da Covid19.

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/contratualiza com os seus fornecedores os prazos de pa-
gamento. Sempre que os documentos de faturação estejam em conformidade com 
os bens e/ou serviços adquiridos bem como com os requisitos legais e fiscais em 
vigor, os documentos são pagos até à data do seu vencimento (ou na sua vizinhan-
ça). Em consequência, a IPP não tem pagamentos em atraso. 
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7.5 Recomendações do Acionista Aquando da 
Aprovação das Contas de 2019
As contas da IP Património referentes ao exercício de 2019 foram aprovadas em As-
sembleia Geral realizada no dia 27 de março de 2020, por unanimidade, sem qualquer 
recomendação.

7.6 Remunerações

1. Mesa Assembleia Geral
A mesa da assembleia geral é composta por um presidente e um secretário, eleitos por 
períodos de 3 anos. Os membros eleitos para a mesa da assembleia geral exercem os 
respetivos cargos sem remuneração.

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 OU OPÇÃO PELA MÉDIA DOS ÚLTIMOS 3 ANOS (2)
INDICAÇÃO 

DO NÚMERO 
TOTAL DE 

MANDATOS (INÍCIO - FIM) FORMA (1) DATA SIM/NÃO ENTIDADE 
DE ORIGEM

ENTIDADE 
PAGADORA 

(O/D)

IDENTIFICAÇÃO DA 
DATA DA AUTORI-
ZAÇÃO E FORMA

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

(1) Indicar Resolução (R)/ Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unanime por Escrito  / Despacho (D)
(2) Opção Pela Remuneração do lugar de Origem ou opção pela média dos últimos 3 anos - prevista no nº 8 e 9 do artigo 28.º do EGP; indicar entidade pagadora (O-Origem/D-Destino)
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 ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES

ENTIDADE FUNÇÃO REGIME IDENTIFICAÇÃO DA DATA DA 
AUTORIZAÇÃO E FORMA

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

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

IP Engenharia, S.A. Vogal do Conselho
de Administração Público
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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.

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.

 
MEMBRO DO ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

REMUNERAÇÃO ANUAL 2020 (€) (1)

FIXA (1) VARIÁVEL (2) BRUTA 
(3)=(1)+(2)

Carlos Alberto João Fernandes (a) n.a. n.a. n.a.

Nuno José Pires das Neves 65 413,26 € 65 413,26 €

Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa (a) n.a. n.a. n.a.

65 413,26 €

(1) O valor da remuneração Fixa corresponde ao vencimento+despesas de representação (sem reduções).
(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). 

MEMBRO DO ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

(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.

Nuno José Pires 
das Neves 7,50 € 1 635,48 € Segurança 

Social 15 535,64 € 6,22 € 383,16 € Seguro de Aciden-
tes de Trabalho 335,24 €

Alexandra Sofia Vieira 
Nogueira Barbosa (a) 

n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

1 635,48 € 15 535,64 € 6,22 € 383,16 € 335,24 €

(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).
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MEMBRO  
DO ÓRGÃO DE  

ADMINISTRAÇÃO
(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.

Nuno José Pires 
das Neves S S 23 377,00 € Aquisição - - - - -

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

MEMBRO DO ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

(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 €

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 €

MEMBRO DO ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

(NOME)

GASTOS ANUAIS ASSOCIADOS A DESLOCAÇÕES INTERNACIONAIS 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 €

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 €
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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 
20161423.

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

MANDATO

CARGO

IDENTIFICAÇÃO SROC/ROC DESIGNAÇÃO N.º DE ANOS 
DE FUNÇÕES 
EXERCIDAS 
NO GRUPO

N.º DE ANOS
DE FUNÇÕES
EXERCIDAS

NA SOCIEDADE(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 13 10

2019 -2021 Fiscal Único 
Efetivo

SROC repre-
sentada por 
Vitor Manuel 

do Carmo 
Martins

456 20160148 DUE 01/03/2019 n.d 6 6

2019 -2021 Fiscal Único 
Suplente

Salgueiro, 
Castanheira 
& Associado, 

S.R.O.C.

151 20161461 DUE 01/03/2019 n.d 0 0

2020 -2021 Fiscal Único 
Suplente

SROC repre-
sentada 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/FU

VALOR ANUAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS - 2020 (€) VALOR ANUAL DE SERVIÇOS ADICIONAIS - 2020 (€)

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.
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NOME ROC/FU

REMUNERAÇÃO ANUAL 
2020 (€)

BRUTA

Vitor Martins & Ahmad, S.R.O.C, Lda 11 893,50 €

Total 11 893,50 €

IVA não incluído

4 Auditor Externo
No ano de 2020 não foram contratados serviços de auditoria externa.

7.7 Aplicação do Disposto nos Art.º 32 e 33 do 
Estatuto do Gestor Público
Estabelece o Estatuto do Gestor Público, aprovado pelo Decreto - Lei n.º 71/2007, 
de 27 de março, e alterado pela Lei n.º 64 -A/2008, de 31 de dezembro, 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 2020 foram 
os seguintes:
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MEMBRO DO CAE

GASTOS COM COMUNICAÇÕES (€)

PLAFOND MENSAL 
DEFINIDO VALOR ANUAL OBSERVAÇÕES

Carlos Alberto João Fernandes 0,00 € 0,00 €

 Nuno José Pires das Neves 80,00 € 107,51 €  

 Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa 0,00 € 0,00 €

107,51 €

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 PORTAGENS TOTAL OBSERVAÇÕES**

Carlos Alberto João 
Fernandes n.a. n.a. n.a. 0,00 €

 Nuno José Pires 
das Neves 366,26 € 2 041,16 € 0,00 € 2 041,16 € 4 395,06 €

 Alexandra Sofia Vieira 
Nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a. 0,00 €

2 041,16 €

* 25% do valor das Despesas de Representação
** Plafond Anual
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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.”

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 2020 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 participação ativa da IP no que respeita à igualdade de género é uma constan-
te corporizando-se nomeadamente nas atividades e responsabilidades assumidas 
com a ligação à CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego) e ao 
IGEN (Fórum de Organizações para a Igualdade). 

Também a conciliação entre a vida pessoal, familiar e profissional assumiram for-
malmente um lugar de destaque nas preocupações da empresa, na sequência do 
compromisso assumido pela IP de integrar o grupo das organizações do projeto 
piloto de implementação da Norma 4552:2016 (sistema de gestão da conciliação 
da vida profissional, familiar e pessoa).

Foi possível terminar em 2020 com sucesso a fase de auditoria interna prevendo-se 
a conclusão da certificação da IP na Norma 4552:2016 no decurso de 2021.

Em dezembro de 2020, o Grupo IP contava com 3.555 trabalhadores, 856 dos 
quais mulheres, representando 24% do total.

O desequilíbrio entre a representatividade de homens e mulheres no Grupo IP 
reflete a assimetria que caracteriza os grupos profissionais relativos ao controlo da 
circulação ferroviária ou à conservação do estado da infraestrutura, tendencialmen-
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te ligados a atividades operacionais com maior exigência física e dispersão geográ-
fica, tradicionalmente mais “masculinizados” e onde se verificam elevados níveis de 
antiguidade e baixas taxas de turnover.

Constrangimentos legais têm impedido a natural renovação e rejuvenescimento de 
colaboradores/as, situação que apenas começou a ser parcialmente invertida em 
2017, acentuou-se em 2019, teve continuidade em 2020 e que se espera manter 
nos próximos anos.

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, o Grupo IP tem elaborado perio-
dicamente o relatório onde se procede ao diagnóstico das remunerações dos seus 
trabalhadores, de modo a identificar e mitigar situações de desigualdade salarial 
associadas ao género. Estes relatórios encontram-se divulgados 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.

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.

Em fevereiro de 2016 foi aprovada a Política de Comunicação de Irregularidades do 
Grupo IP e respetivo procedimento, visando, designadamente, o reforço das práti-
cas de transparência e gestão do risco implementadas no Grupo IP e o cumprimen-
to das recomendações emanadas pelo Instituto Português de Corporate Governan-
ce, disponibilizando-se, por essa via, a todos os interessados, um mecanismo de 
comunicação de irregularidades direto e idóneo, sob gestão exclusiva da Direção 
de Auditoria Interna (DAI), no âmbito do qual é garantida a confidencialidade da 
informação reportada. 
Com a disponibilização de um canal direto, idóneo e com a garantia da confiden-
cialidade de todo o processo, para comunicar quaisquer situações detetadas, ou 
sobre as quais exista fundada suspeita de que violem ou prejudiquem, garantindo:
(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 
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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

Entre as atividades desenvolvidas no que concerne à mitigação e prevenção da 
fraude organizacional, destaca-se ainda a monitorização anual do reporte do regis-
to de ofertas e a assinatura da declaração de inexistência de conflito de interesses 
por parte dos gestores de contratos de empreitada e prestação de serviços.
Refira-se ainda, que as empresas do Grupo IP cumprem na generalidade a Reco-
mendação n.º 3/2020 do Conselho de Prevenção da Corrupção publicada no Diário 
da República, 2ª série de 17 de julho de 2020, relativa à gestão de conflitos de 
interesses no setor público.
Por outro lado, tendo em conta que a Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, na redação 
atual, é aplicável a uma das empresas do Grupo IP – IP Património – em virtude 
de o seu objeto social e de a sua atividade se enquadrarem no âmbito imobiliário, 
foi aprovado em 2020 o Procedimento de Comunicação de Transações ao DCIAP, à 
UIF e ao IMPIC – Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Financia-
mento do Terrorismo e, neste contexto, e em cumprimento da determinação legal, 
está designado o Responsável pelo Cumprimento Normativo do Grupo IP (RCN). 
O procedimento acima referido, regula o dever de comunicação de operações sus-
peitas e demais transações legalmente previstas relativas à prevenção e combate 
ao branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo. 
Por fim, em 2020 salienta-se ainda:
(i) a continuação da realização dos “workshops” integrados na ação de sensibiliza-
ção designada “Programa Viver a Ética no Grupo IP”, dirigidos aos colaboradores, 
nos quais o objeto de reflexão foi principalmente o tema da prevenção da corrup-
ção e conflito de interesses;
(ii) que nas atividades de receção aos novos colaboradores do Grupo IP incluiu-se 
um módulo dedicado ao tema da Ética, tendo os novos colaboradores respondido 
ao questionário “online” etiquiz;
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7.11 Normas da Contratação Pública
Relativamente à aplicação das normas de contratação pública, a IP Património con-
sidera-se abrangida pelo Código dos Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-
B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de retificação n.º 36-A/2017, 
de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro). Em cumprimento ao CCP 
adotou como procedimentos pré-contratuais, o Concurso Publico, o Concurso Pú-
blico com Prévia Qualificação, a Consulta Prévia, o Ajuste Direto (Critérios: Valor e 
Material) e Ajuste Direto em regime simplificado.

A política de contratação da empresa assenta na promoção da concorrência para 
garantir as melhores condições de mercado, pelo que o procedimento de contra-
tação 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, sido revisto em curso a sua 
atualização adaptada à realidade da atividade da IP e à mais recente revisão do Có-
digo de Contratação Pública, ocorrida em 2018. Este documento, que regulamenta 
os procedimentos internos relativos à contratação de empreitadas, de aquisição ou 
locação de bens móveis e de aquisição de serviços, incluindo ainda um conjunto 
de minutas tipo para documentação necessária aos processos adjudicatórios, foi 
aprovado no primeiro semestre de 2020.

À semelhança de anos anteriores, também no final do ano de 2020, procedeu-se à 
elaboração do Plano de Contratação para o ano de 2021 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.

No início de 2020, entrou em funcionamento 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. 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. Durante o ano de 2020 foram publicadas diver-
sas fichas de apoio a esta aplicação.

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 objetivo a clarificação da informação 
necessária a incluir na fundamentação do pedido 
de contratação que envolva encargos/compromis-
sos plurianuais. A IP está sujeita 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 formas 
de comunicação e necessidades de informação 
que devem suportar os pedidos de assunção de 
encargos plurianuais, sujeitos a Portaria de Exten-
são de Encargos com autorização conjunta do Mi-
nistro 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 re-
gras do Tribunal de Contas e para o compliance 
no cumprimento das obrigações a que a empresa 
esta sujeita.

Foi ainda publicada a Instrução Técnica (GR.
PR.016) relacionada com a avaliação de fornece-
dores, onde é definida a metodologia e os critérios 
para avaliar o desempenho dos fornecedores;

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 economi-
camente mais vantajoso, os procedimentos de 
contratação, com recurso à ESPAP, ao abrigo de 
Acordos Quadro no âmbito do Sistema Nacional de 
Compras Públicas.

7.13 Medidas de Redução de 
Gastos Operacionais 
De acordo com o nº 1 do Artigo 59.º da Lei do Or-
çamento do Estado para 2020, aprovado pela Lei 
n.º 02/2020, de 31 de março, as empresas públicas 
deverão prosseguir uma política de otimização da 
estrutura de gastos operacionais que promova o 
equilíbrio operacional. A IPP, assumindo os pres-
supostos de adoção das medidas previstas no DL 
nº84/2019, de 28 de junho, (Decreto Lei de Exe-
cução Orçamental de 2019) elaborou o seu Orça-
mento para 2020, tendo como linhas orientadoras 
o aumento dos rendimentos operacionais e a redu-
ção dos gastos operacionais, tendo como objetivo 
assegurar a sustentabilidade financeira da Empre-
sa. A monitorização das medidas de otimização da 
estrutura de gastos operacionais previstas no arti-
go 158.º do DLEO 2019, relativa ao ano de 2020 
segue no quadro seguinte:
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GASTOS 2020 
EXEC.

2020     
ORÇ.

2019 
EXEC.

2018 
EXEC.

2020 VS 2019

Δ ABSOL. VAR. %

(0) EBITDA -328,3 1 113,30 4 358,40 3 477,30 -4 686,70 -107,5%

(1) CMVMC - - - - - 0,0%

(2) FSE 5 347,90 6 262,50 5 357,10 4 925,40 -9,3 -0,2%

(3) Gastos com o Pessoal 5 033,80 5 034,40 5 031,20 4 856,60 2,6 0,1%

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

   (3.ii) Valorizações remuneratórias - - - - - 0,0%

   (3.iii) Impacto da aplicação dos IRCT 388,9 397,6 348,1 228,5 40,8 11,7%

(4) Gastos com o Pessoal para efeitos do apuramento 
da eficiência operacional (3-3.i)-3.ii)-3.iii)) 4 644,90 4 636,80 4 683,10 4 628,20 -38,2 -0,8%

(5) Impacto da pandemia por COVID-19 nos Gastos 
Operacionais (CMVMC, FSE e G Pessoal) a) - - - - - 0,0%

(6) Gastos operacionais para efeitos do apuramento 
da eficiência operacional = (1)+(2)+(4)-(5) 9 992,80 10 899,30 10 040,20 9 553,60 -47,5 -0,5%

(7) Volume de negócios (VN) b) 12 353,20 13 001,80 17 384,70 16 244,70 -5 031,60 -28,9%

   (7.i) Perda de receita decorrente da pandemia por 
COVID-19 (+) 5 435,80 - - - 5 435,80 0,0%

(8) Volume de negócios para efeitos do apuramento 
da eficiência operacional (7+7.i) 17 788,90 13 001,80 17 384,70 16 244,70 404,2 2,3%

(9) Peso dos Gastos/VN = (6)/(8) 56,20% 83,80% 57,80% 58,80% -1,6 p.p.

   (i) Gastos com Deslocações e Alojamento (FSE) 2,9 12 12,3 12,5 -9,4 -76,2%

   (ii) Gastos com Ajudas de Custo (Gastos com Pessoal) 26,8 37,8 37,9 39,7 -11,1 -29,2%

   (iii) Gastos associados à frota automóvel c) 146,9 125,3 140,1 173,3 6,8 4,9%

(10) Total = (i)+(ii)+(iii) 176,6 175 190,3 221,5 -13,6 -7,2%

(11) Encargos com contratação de estudos, parece-
res, projetos e consultoria 25,7 51,9 21,5 55,5 4,2 19,5%

  Número Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 114 114 113 115 1 0,9%

   Número de Órgãos Sociais (OS) 1 1 1 3 0 0,0%

   Número de Cargos de Direção (CD) 16 16 16 15 0 0,0%

   Número de Trabalhadores (sem OS e sem CD) 97 97 96 97 1 1,0%

N.º Trabalhadores/ n.º CD 7,1 7,1 7,1 7,7 0,1 0,9%

Número de viaturas 22 21 16 16 6 37,5%

Valores em milhares de euros.
a) Pós impactos das medidas tomadas para fazer face à pandemia COVID-19 deverão ser devidamente justificadas e discriminadas por medidas.
b) O volume de negócios é corrigido dos subsídios à exploração (-) e das indemnizações compensatórias (-), bem como dos impactos COVID-19 nas rúbricas de vendas 
e serviços prestados (+), estes últimos impactos deverão ser devidamente justificados e discriminados.
c) Os gastos com as viaturas deverão incluir: rendas/amortizações, inspeções, seguros, portagens, combustíveis, manutenção, reparação, pneumáticos, taxas e impostos.

EBITDA
O valor do EBITDA no ano 2020 é de -328 mil euros, o que representa um decréscimo de -107,5% face ao ano 2019 
e -129,5% face ao previsto em orçamento influenciado pela pandemia da COVID-19, não cumprindo as orientações da 
DGTF de crescimento do EBITDA face ao ano anterior e face ao orçamento.
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A - Evolução da Eficiência Operacional

O peso dos Gastos no Volume de Negócios no ano 
2020 (considerando o valor da “Perda de receita de-
corrente da pandemia por COVID-19”) apresenta o 
valor de 56,2% registando um decréscimo de -1,6 
p.p. face ao período homólogo de 2019 e de -27,7 p.p. 
face ao orçamento. Assim sendo, cumpre a orientação 
da DGTF de assegurar a redução ou manutenção do 
Peso dos Gastos Operacionais no Volume de Negó-
cios face ao mesmo período de 2019 e face ao previs-
to para o ano 2020.

Face ao período homólogo, justifica-se pelo facto da 
redução dos Rendimentos Operacionais ter sido maior 
que a dos Gastos Operacionais por força da pandemia 
COVID-19. Face ao orçamento, o Volume de Negócios 
previsto era superior ao real por efeito da COVID-19 
e em termos de Gastos Operacionais a variação foi 
reduzida pela manutenção da atividade e aumentos 
de preços de alguns serviços e fornecimentos. 

O decréscimo que se registou no ano 2020 no Volu-
me de Negócios fruto do impacto da pandemia na IPP 
(que suscitou a aplicação de medidas de isenção ou 
redução de rendas face ao encerramento dos espaços 
por imposição legal ou redução da atividade por força 
do atual contexto económico não teve nem era expe-
tável que tivesse idêntico ajuste do lado dos gastos, 
na medida em que se mantiveram os contratos em 
vigor.

Os Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) tiveram 
um ligeiro decréscimo de 0,2 % (-9,3 mil euros) face 
ao período homólogo de 2019 influenciado essencial-
mente pela redução dos gastos em Subcontratos, Vi-
gilância, Conservação, Água, em contrapartida regis-
tou-se um incremento na Eletricidade, nos Trabalhos 
Especializados, nos Honorários e na Limpeza.

Destacar também, que os Gastos com Pessoal re-
gistam igualmente um ligeiro incremento fruto das 
valorizações remuneratórias previstas em Instrumen-
tos de Regulação Coletiva de Trabalho, da opção dos 
trabalhadores do Quadro de Pessoal Transitório pelo 
Sistema de Carreiras e valor do subsídio de refeição 
previsto em ACT (OE 2020), da despesa associada ao 
combate à COVID-19 (Desinfeções, EPI’s, Testes, Va-
cinas e outros) e acréscimo nas rubricas da formação.

Em relação ao orçamento salienta-se uma redução de 
de 14,6% (-915 mil euros)  justificada sobretudo pela 
não realização (total ou parcial) de ações previstas em 
orçamento.

No que diz respeito ao ponto “(7.i) Perda de receita 
decorrente da pandemia por COVID-19” a IPP regis-
tou um impacto de 5,436 M€ derivado à adoção de 
medidas de apoio promovidas pela empresa em es-
pecial Isenção na ordem dos 0,92 M€ e Redução em 
1,60 M€ de faturação. 

A Pandemia da COVID-19 teve, e continua a ter, im-
pactos muito significativos, quer diretos quer indiretos 
na atividade comercial da IPP.

Desde logo por condicionar a manutenção da ativi-
dade de muitos dos Subconcessionários, quer dire-
tamente por encerramento temporário dos espaços 
nas diferentes fases de confinamento ou redução de 
horários, quer pelas restrições de circulação e con-
finamento com redução de utentes/clientes nas es-
tações e outros espaços, quer pela crise económica 
que originou com redução do poder de compra dos 
cidadãos. 

MEDIDA
MÉDIA MENSAL TOTAL

QT VALOR (K€) QT VALOR (K€)

isenção 57 132 398 922

redução 391 229 2 734 1 603

TOTAL 447 361 3 132 2 525

IVA não incluído

No caso da restrição da circulação e o facto de se ter 
privilegiado o regime de teletrabalho, contribuíram 
para uma drástica redução na taxa de ocupação dos 
Parques de Estacionamento, cujo impacto na receita 
foi de -1,44 M€, a que acresce -1,48 M€ de Outros 
Rendimentos Variáveis associados a rendimentos re-
faturados aos subconcessionários tendo em conta as 
suas receitas que foram influenciadas pelo  encerra-
mento temporário dos espaços nas diferentes fases 
de confinamento, pela redução de horários e de clien-
tes nas estações (ex: Ações temporárias, acesso a Ga-
lerias Comerciais, Publicidade).
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B- Deslocações e Alojamento, 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 a pandemia COVID-19 influenciou a atividade 
operacional da IPP ao longo do ano de 2020 e que 
os gastos no ano foram globalmente inferiores aos 
registados em 2019 e ligeiramente superiores aos 
previstos no orçamento para 2020, pelo que se 
cumpriu a Orientação da DGTF de redução deste 
conjunto de gastos face ao período homólogo e 
não cumprindo face ao orçamento.

Deslocações e Alojamentos

No ano 2020 e face ao mesmo período de 2019, 
verifica-se um decréscimo de 76,2% na rubrica, 
sendo que esta redução está diretamente relacio-
nada com as medidas de confinamento e restrição 
de circulação, a gestão criteriosa das deslocações 
associadas à atividade operacional da IP Patrimó-
nio essencialmente ao nível de Expropriações e 
Cadastro que obriga a deslocações aos locais ob-
jeto de expropriação e de delimitação, à área Co-
mercial para potenciar o estabelecimento de con-
tatos com clientes e potenciais clientes junto dos 
ativos sob sua gestão e influenciado pela pande-
mia COVID-19 que originou menos deslocações. 
A IPP cumpriu assim este princípio financeiro de 
referência.

Ajudas de Custo

Os gastos com Ajudas de Custo registam um de-
créscimo de 29,2% no ano 2020 face a 2019, re-
sultante de uma gestão das atividades comercial, 
de expropriações, da gestão de ativos, do desen-
volvimento de projetos e da gestão do património 
histórico e cultural, a fim de atingir os objetivos 
propostos e para poder responder às solicitações 
internas e externas ao Grupo IP e influenciado pela 
pandemia COVID-19, foi cumprido este princípio 
financeiro de referência.

Frota automóvel

Os custos com a Frota Automóvel no ano 2020 
sofrem um incremento face ao período homólogo 
de 2019 na ordem dos +4,9% e +17,2% face ao 
orçamento devido ao incremento da frota de 16 
em 2019 para 22 em 2020 (+6 viaturas) e superior 
ao orçamentado (+1 viatura) (Real:22 vs Orç.: 21) 
essencialmente nas Amortizações. A IPP manteve 
o princípio orientador de uma gestão mais eficaz 
da frota para a atividade operacional da IPP, justi-
ficado essencialmente, pela redução da rubrica de 
Rendas AOV, Combustíveis, Portagens e Repara-
ções e incremento nos Seguros, Juros de Leasing 
e Amortizações, não cumprindo assim as orienta-
ções da DGTF.

RUBRICAS 2020 
EXEC.

2020     
ORÇ.

2019 
EXEC.

2018 
EXEC.

2020 VS 2019

Δ ABSOL. VAR. %

Rendas AOV 9 - 11 68 (3) -25,1%

Combustíveis 32 36 39 51 (6) -16,2%

Portagens 22 25 24 28 (2) -10,2%

Seguros 10 12 8 5 1 16,5%

Manutenção 9 6 12 20 (3) -26,9%

Impostos (IUC) 1 0 0 1 0 74,4%

Juros de Leasing 8 3 6 - 2 40,2%

Sub-Total 91 83 101 173 (11) -10,7%

Amortizações 56 43 39 - 18 45,6%

Total Gastos com a Frota Automóvel 147 125 140 173 7 4,9%

N.º Veículos 22 21 16 16 6 37,5%
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C Estudos, Pareceres e Projetos de Consultoria
Verifica-se que a rubrica de Estudos, Pareceres e Projetos de Consultoria apresenta um 
valor no ano 2020 de 25,7 mil euros para fazer face aos projetos em que a IPP está envol-
vida e para fazer face a questões judiciais do âmbito laboral, crescendo relativamente ao 
período homólogo de 2019 e reduzindo face ao previsto em orçamento, não cumprindo 
as orientações da DGTF de redução dos gastos face ao ano anterior, mas cumprindo face 
ao orçamento.

D Gastos com Pessoal 
Os Gastos com Pessoal, deduzidos das indemnizações por cessação de funções e das 
valorizações remuneratórios, foram de 4,6 milhões de euros no ano 2020, menos 0,8% 
do que no período homólogo de 2019, pelo que se cumpre este princípio financeiro de 
referência.

RUBRICAS 2020 
EXEC.

2020     
ORÇ.

2019 
EXEC.

2018 
EXEC.

2020 VS 2019

Δ ABSOL. VAR. %

Gastos com o pessoal sem indemni-
zações 5 034 5 034 5 031 4 857 3 0,1%

Impacto da aplicação dos IRCT 389 398 348 228 41 11,7%

TOTAL 4 645 4 637 4 683 4 628 (38) -0,8%

7.14 Contratação de Estudos, pareceres, projetos e 
consultadoria
A IP Património, S.A. não está abrangida por esta obrigação.

7.15 Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado
A Lei do Orçamento do Estado para 2020, através do artigo 160º, manteve a obrigatorie-
dade do cumprimento do Princípio da Unidade de Tesouraria do Estado (UTE). Assim, a IP 
Património continua obrigada a concentrar, em contas junto do IGCP, as suas disponibili-
dades 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 disponibilizados 
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 disponibi-
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liza determinados serviços bancários não assegurados pelo IGCP. Trimestralmente, a empresa 
reporta os saldos correspondentes ao período, através dos serviços online da Direção-Geral do 
Tesouro e Finanças (DGTF).

Em situações excecionais, como previsto no n.º 5 do artigo 115º 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 da Informação 1887/2020 de 31 de dezembro, autorizou a dispensa do cumpri-
mento da UTE, para os anos de 2020 e 2021, no que respeita aos seguintes serviços bancários:

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

Em 31 de dezembro de 2020, a empresa detinha, junto do IGCP, o montante de 3,7 milhões de 
euros distribuídos da seguinte forma:

IGCP 1.º TRIMESTRE 2.º TRIMESTRE 3.º TRIMESTRE 4.º TRIMESTRE

Disponibilidade 4 273 319 € 4 582 599 € 3 278 494 € 1 891 257 €

Aplicações Financeiras 0 € 0 € 0 € 1 790 000 €

TOTAL 4 273 319 € 4 582 599 € 3 278 494 € 3 681 257 €

As disponibilidades depositadas junto da banca comercial distribuíam-se, no final de cada trimes-
tre, conforme quadro abaixo:

BANCA COMERCIAL 1.º TRIMESTRE € 2.º TRIMESTRE € 3.º TRIMESTRE € 4.º TRIMESTRE €

BBPI 21 667 € 9 597 € 9 890 € 9 009 €

MBCP 786 766 € 96 662 € 268 447 € 50 954 €

NOVO BANCO 0 € 0 € 0 € 0 €

TOTAL 808 433 € 106 259 € 278 337 € 59 963 €

Juros auferidos 0 € 0 € 0 € 0 €

7.16 Recomendações Auditoria Tribunal de Contas

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

7.17 Elaboração e Divulgação do Plano para a Igualdade

O relatório do Grupo do Plano Para a Igualdade 2020 está publicado no site da IP:
https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario/plano-para-igual-
dade
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7.18 Elaboração e Divulgação da Demonstração não 
Financeira
A IPP não está obrigada a apresentar este documento de acordo com o artigo 66º do 
Código das Sociedades Comerciais.

7.19 Informação disponível no sítio da Internet do SEE
A IP Património não tem informação divulgada no sítio da internet do SEE (portal da 
DGTF). A IP Património encontra-se registada no Sistema de Recolha de Informação 
Económica e Financeira (SIRIEF) desde 2020. Toda a informação financeira relevante 
de 2020 foi carregada na plataforma do SIRIEF, nomeadamente, Relatórios Execução 
Orçamental por trimestre e Plano de Atividades e Orçamento (PAO) 2020-2022.
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INFORMAÇÃO NO SITE DO SEE
DIVULGAÇÃO

COMENTÁRIOS
S/N/N.A.

Estatutos S https://www.ippatrimonio.pt/ 

Caraterização da empresa S https://www.ippatrimonio.pt/ 

Função de tutela e acionista S https://www.ippatrimonio.pt/ 

Modelo de Governo / Membros dos Órgãos Sociais:

• Identificação dos órgãos sociais S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Estatuto Remuneratório Fixado S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Divulgação das remunerações auferidas pelos Órgãos Sociais S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Identificação das funções e responsabilidades dos membros 
do Conselho de Administração S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 

Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Apresentação das sínteses curriculares dos membros dos 
Órgãos Sociais S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 

Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

Esforço Financeiro Público N.A..

Ficha Síntese N.A..

Informação Financeira histórica e atual S
SIRIEF 

Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

Princípios de Bom Governo:

• Regulamentos internos e externos a que a empresa está 
sujeita S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 

Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Transações relevantes com entidades relacionadas S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Outras transações S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios:

• Económico S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Social S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

• Ambiental S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

Avaliação do cumprimento  dos Princípios de Bom Governo S Relatório e Contas divulgado no site da IPP 
Relatório Governo Societário divulgado no site da IPP

Código de ética S https://www.ippatrimonio.pt/pt-pt/sobre-nos/codigo-de-etica-1
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continua

7.20 Quadro Resumo do Cumprimento das Orientações Legais

CUMPRIMENTO DAS 
ORIENTAÇÕES LEGAIS

CUMPRIMENTO QUANTIFICAÇÃO/
IDENTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO/REFERÊNCIA AO PONTO DO RELATÓRIO

S/N/N.A.

Objetivos de Gestão/Plano de Atividades e Orçamento

Receitas core (cash) S 15,1 M€ Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Dívida vencida de 
clientes N

"Aumento da 
dívida vencida de 

clientes  
em +32,6%."

Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Nível de cumprimento de 
eficiência operacional (%) N 84,0% Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 

e Orçamento”

Projeto de conhecimento 
da totalidade dos ativos 
imobiliários

S
Grau de concre-
tização: 23.764 

unid.

Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Redução do n.º de recla-
mações (%) S Grau de cumpri-

mento: -44%
Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Grau de criação de 
propostas de intervenção 
em INS (%) referentes a 
solicitações 

N Grau de concreti-
zação: 59,1%

Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Assegurar a concretiza-
ção do PETI 3+ N Grau de concreti-

zação: 75%
Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Metas a Atingir constantes no PAO 2020

Princípios Financeiros de 
Referência N

Res. Líquido: -0,45 
milhões de euros; 

EBITDA: -0,33 
milhões de euros

Considerando o Resultado Líquido e o EBITDA como metas financeiras prin-
cipais

Investimento N Realização: 0% Não foi realizado nenhum investimento previsto em orçamento

Gastos com Pessoal S 5,03 milhões de 
euros Em linha com o valor previsto

Nível de endividamento

Grau de execução do orçamento carregado no SIGO/SOE

Grau de execução do 
orçamento carregado no 
SIGO/SOE

N.A. Ver ponto 7.1 do Relatório sobre “Objetivos de Gestão e Plano de Atividades 
e Orçamento”

Gestão do Risco financeiro

Risco Financeiro S Ver ponto 7.2 do Relatório sobre “Gestão do Risco Financeiro”  

Limites de Crescimento do Endividamento

Endividamento N.A. A IP Património não tem dividas.

Evolução do PMP a fornecedores

PMP fornecedores N
redução de 5 dias, 

passando para 
38 dias

Esta melhoria reflete a eficiência organizacional registada no Processo de Con-
tas a Pagar

Divulgação dos Atrasos nos Pagamentos ("Arrears")
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continua

CUMPRIMENTO DAS 
ORIENTAÇÕES LEGAIS

CUMPRIMENTO QUANTIFICAÇÃO/
IDENTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO/REFERÊNCIA AO PONTO DO RELATÓRIO

S/N/N.A.

Divulgação dos Atrasos 
nos Pagamentos ("Ar-
rears")

S
A sociedade não 
apresenta paga-

mentos em atraso

Ver ponto 7.4 Relatório sobre “Evolução do Prazo Médio de Pagamento (PMP) 
a Fornecedores “

Recomendações do acionista na última aprovação de contas

Recomendações do 
acionista S As contas da IP Património referentes ao exercício de 2019 foram aprovadas 

em Assembleia Geral, por unanimidade, sem qualquer recomendação.

Remunerações/honorários

Não atribuição de pré-
mios de gestão S Ver ponto 7.6 do Relatório sobre “Remunerações”

CA - reduções remu-
neratórias vigentes em 
2020 (se aplicável)

S Ver ponto 7.6 do Relatório sobre “Remunerações”

Fiscalização (CF/ROC/
FU) - reduções remu-
neratórias vigentes em 
2020 (se aplicável)

S Ver ponto 7.6 do Relatório sobre “Remunerações”

Auditor Externo - 
redução remuneratória 
vigentes em 2020 (se 
aplicável)

N.A. A IP Património no ano de 2020 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. 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. 7 do Relatório sobre a “Aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 
do Estatuto do Gestor Público”

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

S Ver ponto 7. 7 do Relatório sobre a “Aplicação do disposto nos art.º 32 e 33 do 
Estatuto do Gestor Público”

Despesas não documentadas - nº 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

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

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

S Ver ponto 7.9 do Relatório sobre o "Relatório Sobre Remunerações Pagas a 
Mulheres e Homens"

Prevenção da Corrupção

Elaboração e Divulgação 
do relatório anual S https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario/

informacao-de-gestao
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CUMPRIMENTO DAS 
ORIENTAÇÕES LEGAIS

CUMPRIMENTO QUANTIFICAÇÃO/
IDENTIFICAÇÃO JUSTIFICAÇÃO/REFERÊNCIA AO PONTO DO RELATÓRIO

S/N/N.A.

Contratação Pública

Aplicação das normas de 
contratação pública pela 
empresa

S Ver ponto 7. 11 do Relatório sobre as “Normas da Contratação Pública”

Aplicação das normas de 
contratação pública pelas 
participadas

S Ver ponto 7. 11 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

Adesão ao Sistema Nacional de Compras Públicas

Sistema Nacional de 
Compras Públicas S Ver ponto 7. 12 do Relatório sobre o “Sistema Nacional de Compras Públicas”  

Gastos Operacionais das Empresas Publicas

Preenchimento do 
quadro S Ver Ponto 7.13 “Medidas de Redução de Gastos Operacionais”  

Contratação de estudos, pareceres, projetos e consultadorias (art. 49º do DLEO 2019)

Contratação de estudos, 
pareceres, projetos e 
consultadorias

A IP Património, S.A. não está abrangida por esta obrigação.

Princípio da Unidade de Tesouraria (art,º 28º do DL 133/2013)

Disponibilidades e 
aplicações centralizadas 
no IGCP

S 98% 986% das suas disponibilidades colocadas no IGCP, correspondendo ao mon-
tante de 3.681.256 euros

Disponibilidades e apli-
cações centralizadas na 
Banca Comercial

S 59 963,31 €
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.

Auditoria do Tribunal de Contas

Recomendação N.A. A IP Património não foi objeto de auditorias efetuadas por parte do Tribunal 
de Contas

Elaboração do Plano para a Igualdade conforme determina o art.º 7 da Lei 62/2017, de 1 de agosto

Elaboração do Plano para 
a Igualdade S O relatório do Grupo do Plano Para a Igualdade 2020 está publicado no site 

Apresentação das Demonstrações Não Financeiras

Demonstrações Não 
Financeiras N.A. A IPP não está obrigada a apresentar este documento de acordo com o artigo 

66º do Código das Sociedades Comerciais  
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8. EVENTOS SUBSEQUENTES
Nada a constar.

9. PERSPETIVAS FUTURAS
Perspetivar o ano de 2021 no atual contexto de pandemia com todas as incertezas 
que ainda subsistem, é um exercício complexo.

O prolongamento no tempo da pandemia tem um impacto dramático em termos do 
prazo que será necessário para recuperar o anterior nível de operação da Empresa, 
face à crescente deterioração do contexto socioeconómico.

Mantendo-se as restrições verificadas no ano de 2020, consequência da determi-
nação dos sucessivos estados de emergência, a Empresa prolongará as medidas 
extraordinárias e temporárias de apoio à sua atividade e dos seus Clientes , nos ca-
sos que venham a ser necessários e justificados. A manutenção deste tipo de me-
didas garante não só o apoio à economia que tal tem subjacente, mas também, a 
manutenção dos espaços ocupados por Terceiros, garantindo a sua segurança bem 
como de quem os frequenta, a que acresce a garantia de limpeza e conservação. 

A recuperação dos resultados da Empresa dependerá assim do evoluir da pande-
mia da Covid-19 durante o ano de 2021, obrigando à adoção de medidas que se 
imponham a cada momento. O Plano de Atividades e Orçamento 2021-2023, foi 
elaborado de acordo com as orientações da DGTF, com base no ano de 2019. 

Antecipa-se que a dificuldade de conseguirmos entrar numa trajetória de recupe-
ração de resultados, será tanto maior quanto mais tempo se mantiverem os efeitos 
da pandemia. 

Ainda assim, mantemos a confiança face ao que fomos capazes de atingir no ano 
de 2020 em termos de celebração de novos contratos e renovação de outros, o 
que demonstra o interesse do mercado nos imóveis da IP Património.  Concorre 
igualmente para esta confiança o número de processos em negociação (mais de 
200), que são igualmente demonstrativos da capacidade da Empresa em manter 
e/ou captar novos clientes. Acresce:

• negócios já concretizados, mas cujos rendimentos só no ano de 2021 e seguin-
tes terão impacto económico e financeiro, face à data de entrada em vigor dos 
contratos, ou ao término do período de carência de pagamentos concedido con-
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tratualmente;
• identificação de novos produtos, face às poten-
cialidades dos imóveis e do espaço em que os 
mesmos se inserem.

Assim, a perspetiva de concretização de novos 
contratos conferida pelos fatores supra, concorrerá 
certamente para a recuperação do volume de ne-
gócios. Acresce que concorrerá igualmente para o 
objetivo de valorização e requalificação dos espa-
ços através do investimento financeiro de Terceiros 
nos espaços, e minimização de gastos com a lim-
peza, segurança e outros.

Face à deterioração do contexto económico, pers-
petiva-se que venha a aumentar o valor de dívida 
de Clientes, pelo que a Empresa terá de continuar 
a atuar atempadamente, promovendo a celebração 
de Acordos de Pagamento de Dívida com Força 
Executiva com os Clientes, na estrita medida que 
permitam a sustentabilidade dos seus negócios 
mas ao mesmo tempo acautelem o risco de incum-
primento definitivo para com a IP Património. 

Perspetiva-se para 2021, para o produto Ecopistas, 
na lógica de canal desativado e edificado ao longo 
da respetiva linha, a manutenção de margem ain-
da significativa de crescimento, tendo presente as 
diversas (re)negociações de parte do canal desati-
vado, com o objetivo de adaptação da plataforma 
de via em pistas pedonais e cicláveis ou um outro 
tipo de modelo de negócio. 

Manter-se-á a valorização dos ativos sob gestão 
da IP Património, inserida na estratégia de diver-
sificação do negócio, contribuindo também para a 
recuperação dos resultados da Empresa. Ao con-
junto de projetos de valorização em curso, alguns 
em aprovação pelas autoridades competentes, a 
Empresa promoverá a dinamização de outros no 
decurso de 2021. Estes projetos têm relevância, 
não só pela quantidade, mas também pela sua 
própria expressão, para contribuir para o cresci-
mento económico da IP Património a médio e lon-
go prazo. 

A contenção dos Gastos Operacionais continua-
rá, como nos anos anteriores, a ser um objetivo, 
quer através do rigoroso controlo que se impõe, 
quer através da procura de soluções alternati-
vas que permitam a satisfação das necessidades. 

Manter-se-á a procura de soluções que permitam 
à empresa minimizar a assunção dos gastos com 
conservação ou requalificação por transferência 
destes para os Clientes.

Importa, contudo, notar que haverá Gastos que a 
Empresa terá de incorrer para permitir responder 
às necessidades do Grupo IP, nomeadamente no 
âmbito do exigente programa de investimentos.

Fruto do atual contexto de pandemia, prevê-se a 
manutenção da pressão sentida em 2020 sobre a 
gestão das estações ferroviárias, das instalações 
de serviços e dos complexos empresariais, no 
sentido de garantir todas as condições de higiene, 
limpeza e segurança.  São situações extra-activi-
dade das Equipas, exigindo das mesmas esforço 
adicional para manter o nível de resposta nas de-
mais atividades.

A pandemia determinou o decréscimo de Utentes 
nas estações, mas não o nível de exigência em ter-
mos do serviço a prestar pela IP Património, desde 
logo em razão das medidas de proteção da Co-
vid-19 de quem circula naqueles espaços. Tal con-
tinuará a exigir um esforço diário para a manuten-
ção do nível do serviço prestado, com enfoque na 
limpeza e segurança das estações. Importa ainda 
promover o controlo dos serviços externos presta-
dos ao nível da limpeza face ao que foi contratado, 
tanto mais que face às dificuldades financeiras dos 
prestadores de serviço a tendência é para diminuí-
rem, ou não prestarem mesmo, o nível de serviço 
requerido.

Tal exigência impõe-se também ao nível das insta-
lações de serviço que vão a continuar a exigir um 
acompanhamento da Empresa no que se refere às 
medidas de proteção da Covid-19, bem como ao 
nível da gestão dos Complexos Empresariais. 

Acresce ainda no que às instalações de serviços 
diz respeito, que se dará continuidade ao objetivo 
de melhorar, adequar e otimizar um conjunto alar-
gado de instalações de serviço, objetivo centrado 
não só no Campus do Pragal como noutras insta-
lações, com destaque para Aveiro, Lumiar, Entron-
camento, entre outras.

Já no que se refere aos Complexos Empresariais, a 
Empresa perseguirá os seus esforços na adequa-
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ção do nível de serviço prestado e gastos associa-
dos, tentando encontrar formas de minimizar estes 
últimos. Manter-se-á o foco de procura de solu-
ções que permitam responder às solicitações dos 
Clientes nomeadamente de melhoria dos espaços.

Manter-se-á igualmente o foco num dos eixos es-
tratégicos para a Empresa - o Programa de Inven-
tariação Cadastral de todo o ativo imobiliário sob 
gestão do Grupo IP, perspetivando-se a necessi-
dade de promover a continuidade da prestação de 
serviços externos. O ano de 2021 trará um novo 
desafio dada a perspetiva de conclusão das obras 
que vão dotar a empresa do ansiado espaço para 
seu arquivo, tendo a equipa, em simultâneo com 
a restante atividade, de mobilizar-se para garantir 
a adequada transição do arquivo para estas novas 
instalações.

Tal como em 2020, o ambicioso Programa de In-
vestimentos do Ferrovia 2020 e os Planos de In-
vestimentos e Manutenção Rodo Ferroviários, para 
os quais a IP Património contribui, nomeadamente 
através dos processos de expropriação que con-
duz, mas também dos inúmeros pareceres técni-
cos, programas específicos e acompanhamento da 
execução de intervenções no âmbito da gestão de 
estações, continuará a impor um rigoroso e ade-
quado planeamento da nossa atividade. Cientes 
que de que a Empresa não conseguirá manter o 
adequado nível de resposta no que aos processos 
de expropriação diz respeito, por razões de simul-
taneidade de processos, volume de parcelas e res-
petiva complexidade, face aos meios disponíveis, 
pretendemos identificar soluções que permitam 
continuar a responder adequadamente à casa-
mãe.

Depois do decréscimo do número de eventos rea-
lizados em 2020, em resultado da falta de condi-
ções de segurança para a sua realização, ou até 
mesmo por impedimentos legais, cremos que em 
2021 possa ser retomada a realização dum con-
junto de ações, ainda que em suporte eletrónico, 
desde logo os 20 anos de marca Ecopistas e o Ano 
Europeu do Transporte Ferroviário.

Para além dos principais desafios para o ano de 
2021 que se perspetivam para as diferentes ati-
vidades da IP Património, importa ainda sublinhar 
outros, transversais a toda a organização e que se 

encontram em curso, os quais contribuirão para 
uma monitorização mais eficaz e eficiente da ativi-
dade e uma resposta mais célere e rigorosa:

• prevê-se a conclusão da implementação da apli-
cação “Real Estate” que está em curso, a qual tem 
por objetivo alcançar simultaneamente: i) uma vi-
são analítica e financeira integrada com a visão do 
espaço; e ii) uma visão integrada da vertente ar-
quitetónica com a respetiva utilização, suportada 
num modelo de apuramento de custos e proveitos 
por segmento de produto e unidade de gestão;

• no decorrer do projeto do “Real Estate” dar-se-á 
desenvolvimento ao CRM para melhor monitorizar 
e controlar a relação com os clientes;
• reformulação da gestão dos processos da empre-
sa na sequência da implementação do Grupo IP de 
um novo gestor documental.

Como nota final, importa sublinhar novamente a 
necessidade urgente de se promover o reforço dos 
recursos humanos por recrutamento externo. Nos 
últimos anos tem-se assistido ao acréscimo signi-
ficativo de volume de trabalho requerido à Empre-
sa em todas as áreas como fica demostrado neste 
relatório, sem o necessário aumento de recursos. 
Acresce que tendo passado mais um ano, agra-
vou-se a situação por haver agora maior número 
de Colaboradores com idade próxima da reforma, 
pelo que importará promover a sua atempada 
substituição, desde logo para garantir uma ade-
quada transição de conhecimentos, que de outra 
forma se perderá.
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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 2020, propondo que seja 
aprovada a aplicação do Resultado Líquido do Exercício negativo de 451.787,09 
euros (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e sete euros e nove 
cêntimos) para:

Resultados Acumulados: - 451.787,09 euros

Lisboa, 24 de março de 2021

O Conselho de Administração
Presidente: Carlos Alberto João Fernandes

Vogal: Nuno José Pires das Neves

Vogal: Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa
Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente
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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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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS

(Valores em euros - €)
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Demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de 
dezembro de 2020 e a 31 de dezembro de 2019

ATIVO NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Não corrente

Investimentos financeiros 10.2.1   23 566   23 566

Ativos intangíveis 3   44 675   44 675

Ativos fixos tangíveis 4   210 455   231 797

Propriedades de investimento 5  3 051 881  3 105 909

Ativos por impostos diferidos 6  1 018 275   937 507

 4 348 852  4 343 454

Corrente

Inventários 7  4 076 400  4 093 011

Clientes 10.2.2  4 304 763  4 666 970

Acionistas 8  1 625 330  1 525 361

Outras contas a receber 10.2.3  4 226 027  4 600 064

Caixa e equivalentes 10.2.4  3 743 670  13 217 414

 17 976 189  28 102 819

Total do Ativo  22 325 041  32 446 273

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras 
Individuais
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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS



CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

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  4 440 795  2 300 031

 11 057 844  8 917 081

Resultado Líquido do período -  451 787  3 140 764

Total do capital próprio  10 606 057  12 057 844

PASSIVO

Não Corrente

Provisões 11   129 263    -

Outras contas a pagar 10.3.3   57 487   38 570

Passivos por impostos diferidos    -   10 744

  186 750   49 314

Corrente

Fornecedores 10.3.2  2 767 227  2 264 097

Estado e outros entes públicos 9   418 794  9 816 119

Outras contas a pagar 10.3.3  3 755 926  3 668 612

Acionistas 10.3.1  4 590 286  4 590 286

  11 532 233  20 339 114

Total do Passivo  11 718 984  20 388 429

Total do capital próprio e passivo  22 325 041  32 446 273

Demonstração Individual da Posição Financeira a 31 de 
dezembro de 2020 e a 31 de dezembro de 2019 (continuação)

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 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2019

RUBRICAS NOTAS 2020 2019

Vendas e Prestações de serviços 13  12 353 157  17 384 744

Variação da produção 14 -  15 111 -  101 111

Fornecimentos e serviços externos 15 - 5 347 851 - 5 357 143

Gastos com pessoal 16 - 5 033 784 - 5 031 208

Imparidades (perdas) / reversões 17 -  278 754   430 452

Provisões -  130 770    0

Outros rendimentos e ganhos 18  2 274 850  3 144 718

Outros gastos e perdas 19 - 4 150 007 - 6 112 202

Rendimentos/(Gastos) em investimentos financeiros 20   7 532   31 400

Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos -  320 739  4 389 652

(Gastos) / reversões de depreciação e de amortização 4/5 -  171 672 -  173 616

Resultados operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) -  492 411  4 216 036

Juros e gastos similares suportados 21 -  8 141 -  5 807

Resultados antes de impostos -  500 552  4 210 228

Imposto sobre o rendimento do exercício 22   48 765 - 1 069 465

Resultado líquido do exercício -  451 787  3 140 764

Resultado Integral do exercicio -  451 787  3 140 764

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 2020 a 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro 
de 2019 a 31 de dezembro de 2019

CAPITAL RESERVAS PRESTAÇÕES 
ACESSÓRIAS

OUTRAS 
VARIAÇÕES 

NOS CAPITAIS 
PRÓPIOS

RESULTADOS 
ACUMULADOS

RESULTADO 
DO EXERCICIO TOTAL

Saldo em 31-12-2018  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 0

Distribuição de dividendos - - - - -  500 000 - -  500 000

Resultado integral do exercício - - - -  3 140 764  3 140 764

Saldo em 31-12-2019  5 500 000  1 100 000  10 805 000 - 10 787 950  2 300 031  3 140 764  12 057 845

Aplicação de resultados - - - -  3 140 764 - 3 140 764 0

Distribuição de dividendos - - - - - 1 000 000 - - 1 000 000

Resultado integral do exercício - - - - - -  451 787 -  451 787

Saldo em 31-12-2020  5 500 000  1 100 000  10 805 000 - 10 787 950  4 440 795 -  451 787  10 606 057

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 
2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 31 
de dezembro de 2019 

 NOTAS 2020 2019

Atividades Operacionais

Recebimentos de clientes  16 700 451  23 188 525

Pagamentos a fornecedores - 7 772 663 - 14 106 413

Pagamentos ao pessoal - 4 979 191 - 4 987 094

Fluxo gerado pelas operações  3 948 598  4 095 019

(Pagamento) /recebimento de IRC  1 683 966  1 968 456

Outros recebimentos/ (pagamentos) relativos à atividade operacional - 14 041 709 - 1 298 218

Fluxo das atividades operacionais (1) - 8 409 145  4 765 256

Atividades de Investimento

Recebimentos provenientes de:

Investimentos financeiros 20   7 532   31 400

  7 532   31 400

Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis -  13 877             –

-  13 877 0

Fluxo das atividades de investimento (2) -  6 345   31 400

Atividades de Financiamento

Recebimentos provenientes de:

Juros e ganhos similares – –

0 0

Pagamentos respeitantes a:

Locações financeiras -  49 713 -  36 473

Dividendos - 1 000 000 -  359 302

Juros e gastos similares 21 -  8 540 -  5 807

- 1 058 254 -  401 583

Fluxo das atividades de financiamento (3) - 1 058 254 -  401 583

Variação de caixa e seus equivalentes (4)=(1)+(2)+(3) - 9 473 744  4 395 073

Caixa e seus equivalentes no fim do período 10.2.4  3 743 670  13 217 413

Caixa e seus equivalentes no início do período 10.2.4  13 217 413  8 822 340

Variação de caixa e seus equivalentes - 9 473 744  4 395 073

Para ser lido em conjunto com as notas às Demonstrações Financeiras Individuais
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Lisboa, 24 de março de 2021

Diretora Financeira
Maria do Carmo Almiro do Vale Duarte Ferreira

Contabilista Certificado
José Pedro Paulete Pinto da Silva

O Conselho de Administração
Presidente: Carlos Alberto João Fernandes

 

Vogal: Nuno José Pires das Neves

 

Vogal: Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente

Documento Assinado Digitalmente
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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 de 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 cus-
tos de operação, fornecimentos e serviços opera-
cionais.

2. PRINCIPAIS 
POLÍTICAS 
CONTABILÍSTICAS

2.1 Bases de preparação
As Demonstrações Financeiras agora apresenta-
das 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 
2020 e 2019, 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 24 de março de 2021. É da opinião do 
Conselho de Administração que as mesmas refle-
tem de forma verdadeira e apropriada as opera-
ções da IP Património, bem como a sua posição 
financeira, 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 2020.

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 fo-
ram preparadas de acordo com o princípio do cus-
to histórico.

Todos os valores estão expressos em euros, salvo 
indicação em contrário. Os subtotais e totais das 
tabelas apresentadas nestas Demonstrações Fi-
nanceiras podem não ser iguais à soma dos va-
lores apresentados, devido a arredondamentos. É 
utilizada, adicionalmente, a sigla m€ para milhares 
de euros e M€ para milhões de euros, quando ne-
cessário. 

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 2.3. (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 (onde se incluem situações em que os 
ativos não apresentam maturidade definida);
• 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.
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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;
• 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 2.3 
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 2.3 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.
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Não existem ativos intangíveis com vida útil inde-
finida.

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.

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. 

Locações

A IP Património avalia no início dos contratos a 
existência de um eventual direito de uso, ou seja, 
se o contrato transmite o direito de controlar o uso 
de um ativo identificado por um período em troca 
de uma contraprestação.

O direito de uso do ativo é inicialmente mensurado 
ao custo, que compreende o valor inicial da res-
ponsabilidade de locação ajustado por quaisquer 
pagamentos de locação feitos na ou antes da data 
de início, além de quaisquer custos diretos iniciais 
incorridos, deduzido de qualquer incentivo conce-
dido.

Os ativos sob direito de uso são subsequentemen-
te avaliados ao custo deduzido de depreciações e 
eventuais perdas de imparidade.

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

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.

As locações da IP Património dizem respeito a con-

tratos de aluguer de viaturas.

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, até ao términus dos contratos.

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 3), 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.
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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.

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 , conforme preconizado na 
IFRIC 23.
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.Os potenciais benefícios fiscais provenientes de 
concentrações empresariais que não satisfaçam os 
critérios de reconhecimento inicial podem vir a ser 
reconhecidos como segue:

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:
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a) Investimentos financeiros

Participação financeira detida em empresa do Gru-
po e fundos detidos a título de Fundo de Compen-
sação do Trabalho.

b) Clientes e outras contas a receber

Inclui contas correntes com diversas entidades, 
sendo estas inicialmente registadas ao justo valor 
e subsequentemente mensuradas ao custo 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 menor 
dos valores entre o custo de aquisição e o valor 
realizável líquido. 

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.

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-
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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.

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 Provisões e passivos 
contingentes

As provisões são reconhecidas quando existe uma 
obrigação presente resultante de eventos passa-
dos, sendo provável que na liquidação dessa obri-
gação seja necessário um dispêndio de recursos 
internos futuros e o montante dessa obrigação 
possa ser estimado com razoabilidade. Quando al-
guma das condições anteriores não esteja presen-
te, a IP Património procede à divulgação desses 

passivos contingentes.

Os passivos contingentes não são reconhecidos 
nas Demonstrações Financeiras, sendo os mesmos 
divulgados nas notas às Demonstrações Financei-
ras, a menos que a possibilidade de uma saída de 
fundos afetando benefícios económicos futuros 
seja remota, caso em que não são objeto de di-
vulgação.

As provisões são revistas à data de cada período 
de relato e ajustadas de acordo com a melhor es-
timativa a essa data, considerada pelo órgão de 
gestão.

As provisões são mensuradas ao valor presente 
dos dispêndios estimados para liquidar a obriga-
ção utilizando uma taxa de atualização antes de 
impostos, que reflete a avaliação de mercado para 
o período do desconto e para o risco da responsa-
bilidade em causa.

2.2.11 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 assumi-
das perante o cliente, e ajustadas na sua mensu-
ração sempre que a contraprestação seja variável 
ou sujeita a efeito financeiro significativo de acordo 
com a metodologia 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-
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peitam fundamentalmente a alugueres de espaços 
comerciais, aluguer de estacionamentos, publicida-
de e gestão de empreendimentos.

 2.2.12 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 deduzi-
do dos 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 
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.

2.2.13 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.

A IP Património divulga os saldos e transações 
com entidades relcionadas na nota 23.

2.2.14 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.
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2.3 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.

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-
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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.

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 um ano são ajustadas na to-
talidade;
• 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 2020 e em 31 de dezembro 
de 2019, o movimento ocorrido no ativo bruto, nas amortizações acumula-
das e nas perdas por imparidade foi o que segue:

PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR LICENCIAMENTOS TOTAL 

Ativo Bruto

31 de dezembro de 2018 2 070 0 2 070

Aquisições - 44 675 44 675

Transferências - - -

31 de dezembro de 2019 2 070 44 675 46 745

Aquisições - - -

Transferências - - -

31 de dezembro de 2020 2 070 44 675 46 745

Amortizações e Imparidades

01 de janeiro de 2019 -2 070 0 -2 070

Amortizações do exercício - - -

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

Amortizações do exercício - - -

31 de dezembro de 2020 -2 070 0 -2 070

Valor líquido

31 de dezembro de 2019 0 44 675 44 675

31 de dezembro de 2020 0 44 675 44 675

A IP Património reconhece o valor dos ativos intangíveis como intangível 
em curso referindo-se na sua totalidade ao licenciamento do terminal ro-
doviário.
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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 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 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

01 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

Aquisições  -      -      -      -     96 302 96 302

Transferências  -      -      -      -      -      -      -     

Abates/Regularizações  -      -      -      -      -      -      -     

31 de dezembro de 2020 18 030 144 267 49 420 202 831 210 161 827 187 1 451 896

Depreciações e Imparidades

01 de janeiro de 2019 -18 030 -111 261 -40 114 -191 377  -     -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 -1 123 795

Depreciações do exercício  -     -3 635 -1 718 -1 713 -56 394 -54 184 -117 644

Depreciações - Abates/Regularizações  -      -      -      -      -      -      -     

31 de dezembro de 2020 -18 030 -137 915 -42 548 -194 118 -95 137 -753 693 -1 241 439

Valor líquido

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

31 de dezembro de 2020 0 6 352 6 872 8 713 115 024 73 494 210 455
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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 2020 e 31 de dezembro de 2019:

31-12-2020 31-12-2019

Valores de aquisição

1 de janeiro  5 198 917  5 450 623

 Alienações - -  251 706

31 de dezembro  5 198 917  5 198 917

Depreciações e imparidades

1 de janeiro - 2 093 008 - 2 118 679

Depreciações do exercício -  54 028 -  56 220

Alienações -   81 891

31 de dezembro - 2 147 036 - 2 093 008

Valor líquido

1 de janeiro  3 105 909  3 331 945

31 de dezembro  3 051 881  3 105 909

As propriedades de investimento são constituídas por:

a) 18 frações detidas para arrendamento em Sines, das quais 10 apresentam contrato de arrendamento 
efetivo (2019: 18 frações / 10 com contrato de arrendamento efetivo); 
b) 3 frações em Viana do Castelo (2019: 3 frações).

Em 31 de dezembro de 2020, 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 2.3 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
iii. O resultado apurado com as vendas de cinco frações no exercício de 2019 ter originado resultados 
muito semelhantes ao valor contabilístico dos imóveis.

Assim sendo, o justo valor das propriedades de investimento situadas em Sines ascende a 3.531.392 
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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. No que respeita à localização e área envolven-
te dos imóveis, face ao ano anterior, não existiu 
grande diferença a registar, o pouco dinamismo 
registado em 2019 teve sequência em 2020, sen-
do inclusivamente agravado, a partir do segundo 
trimestre, pelo impacto da pandemia de COVID-19;

v. Durante o ano de 2020, não existiram altera-
ções a nível dos instrumentos de gestão territo-
rial que possam ter impacto na valorização dos 
imóveis (tendencialmente a nível de Plano Diretor 
Municipal (PDM), Plano de Pormenor ou Plano de 
Urbanização). Refira-se que está em curso o pro-
cesso de revisão da versão do PDM de Viana do 
Castelo (PDMVC) atualmente em vigor, tendo já 
decorrido o período de participação pública da 2ª 
revisão, no entanto, a versão em vigor mantém-se 
ainda inalterada face a 2019, não apresentando as-
sim impacto relevante na valorização dos imóveis 
em causa. 
vi. 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 relevantes 
durante o ano de 2020 ( variação trimestral média 
de +2,52% para os 3 trimestres disponíveis), ten-
dência que já transita de 2019. 
vii. O indicador sobre o valor de m2 de avaliação 
bancária para a habitação, estendendo-se a análi-
se à NUTSIII Alto Minho (que abrange a cidade de 
Viana do Castelo), habitualmente disponibilizado 
pelo INE (e utilizado no ano anterior), deixou de 
ser atualizado em fevereiro de 2020, o que impos-
sibilitou tirar conclusões com base neste indicador. 
Assim, em alternativa foi efetuada análise ao valor 
mediano por m2 de avaliação bancária e a sua va-
riação ao longo do ano de 2020, para o município 
de Viana do Castelo, concluindo que, em termos 
absolutos, não houve variação significativa: a va-
riação média mensal foi de +0,61%, o que é mani-
festamente irrelevante. 

Assim, considerando os aspetos anteriormente 
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mencionados é perceção da Administração que eventual variação de valor dos imóveis que possa ter 
ocorrido não foi significativa, não justificando por isso a atualização dos valores de avaliação considera-
dos em 2017 para estes imóveis, que ascendia a cerca de 1.210.000 euros.

Registe-se que as propriedades de investimento em posse da empresa não apresentam qualquer restri-
ção à sua transferência, nem existe nenhuma obrigação contratual da empresa para construir, desenvol-
ver ou reparar ou efetuar manutenção nas referidas parcelas.

As rendas recebidas com propriedades de investimento encontram-se registadas em outros rendimen-
tos (nota 18) e ascenderam a 133.726 euros (2019: 134.268 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 2.2.6.

Em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 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 segue:

2020 2019

Impacto na Demonstração dos Resultados

Ativos por impostos diferidos - 80 768 - 226 707

Passivos por impostos diferidos -  10 744 -  10 744

- 91 513 - 237 451

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 2018  89 103 0  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

Constituição / Reversão   58 652  -   27 169 338 -  5 390  80 768

31 de dezembro de 2020  90 932 0  27 169  685 372  214 802 1 018 275

IMPOSTOS DIFERIDOS PASSIVOS LOCAÇÕES TOTAL

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

Constituição / Reversão -  10 744 -  10 744

Alteração de taxa de imposto                    -                   -     

31 de dezembro de 2020 0 0

A reconciliação da taxa de imposto apresenta-se na nota 21.
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7. INVENTÁRIOS

Ver política contabilística na nota 2.2.8.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, esta rubrica tem a seguinte composição:

31-12-2020 31-12-2019

Produtos acabados (imóveis)  7 122 496  7 137 607

 7 122 496  7 137 607

Imparidades acumuladas - 3 046 096 - 3 044 596

 4 076 400  4 093 011

Os produtos acabados respeitam a terrenos e 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.

Na projeção de cash-flows futuros, os rendimentos futuros são estimados com 
recurso ao método comparativo de mercado, que consiste em determinar o valor 
atual dos imóveis por comparação com outros semelhantes, dos quais se conhece 
o seu preço no mercado imobiliário e as suas características relevantes.

No que respeita à projeção de gastos, os mesmos são projetados conforme a rea-
lidade construtiva dos imóveis a edificar e da zona em questão.

Relativamente à taxa de atualização de cash-flows, a mesma decorre da utilização 
de uma taxa de retorno sem risco, baseada em obrigações do tesouro com matu-
ridade semelhante ao horizonte temporal dos projetos, acrescida de um prémio de 
risco. 

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

31-12-2020 31-12-2019

Taxa de atualização (anual) 11% 11%

Margem cash-flow = [Cash-Flow/(Rendimentos futuros)] 23% 22%

Dos valores anteriores resultou um reforço das imparidades no montante de 1.500 
euros (nota 17).

O impacto nas imparidades resulta fundamentalmente da revisão dos rendimentos 
e gastos associados aos projetos face ao período homólogo, de onde resultou um 
aumento dos rendimentos projetados superior ao aumento dos gastos projetados 
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em +4% e +3%, respetivamente, o que justifica o ligei-
ro aumento da margem associada a estes como pode 
ser verificado acima.

Caso a taxa de atualização se modificasse 1% nes-
te contexto, verificava-se uma variação no valor dos 
imóveis, em sentido contrário ao da variação da taxa, 
nos montantes de 700 m€ e -765 m€.
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8. ACIONISTAS

9. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS

Ver política contabilística na nota 2.2.13

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 2020, 
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 2020 e 2019 é o seguinte:

31-12-2020 31-12-2019

IVA   115 470  9 520 452

Contribuições para a Segurança Social   232 035   225 893

IRS - Retenções   71 290   69 774

 418 794 9 816 119

Os saldos evidenciados acima correspondem a responsabilidades com impostos e 
contribuições a liquidar pela Empresa.

O saldo de IRS - Retenções corresponde ao processamento dos vencimentos de 
dezembro de 2020, já regularizados em janeiro de 2021.

Relativamente às Contribuições para a segurança social, as mesmas incluem res-
ponsabilidades com férias e subsídios de férias a liquidar em 2021, bem como os 
valores processados referentes aos vencimentos de dezembro já liquidados em 
janeiro de 2021.

O saldo a pagar de IVA respeita aos apuramentos do imposto dos meses de no-
vembro 2020 e dezembro de 2020 e encontram-se liquidados em janeiro de 2021 
e fevereiro de 2021, respetivamente.
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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 2020 e 31 de dezembro de 
2019 é a seguinte:

31-12-2020 NOTAS CUSTO 
AMORTIZADO

JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE OUTRO 

RENDIMENTO 
INTEGRAL

ATIVOS E 
PASSIVOS NÃO 
FINANCEIROS

TOTAL

Ativos

Investimentos Financeiros 10.2.1 -   23 566 - 23 566

Clientes 10.2.2  4 304 763 - -  4 304 763

Outras contas a receber 10.2.3  1 055 958 -  3 170 069  4 226 027

Caixa e equivalentes de caixa 10.2.4  3 743 670 - -  3 743 670

 9 104 391   23 566  3 170 069  12 298 026

Passivos

Fornecedores 10.3.2  2 767 227 - -  2 767 227

Outras contas a pagar 10.3.3   760 226 -  3 053 187  3 813 413

 3 527 453 0  3 053 187  6 580 640

Relativamente às outras contas a receber, os ativos não financeiros compreendem 
fundamentalmente: débitos referentes ao diferendo com a AT (nota 10.2.3), adian-
tamentos a diversas entidades, caução fornecedores e IVA de notas de crédito 
pendentes de dedução nos montantes de, 2.681.426 euros,40.702 euros, 286.905 
euros e 139.262 euros, respetivamente.

No que aos passivos não financeiros respeita, destacam-se as cauções a clientes 
no montante de 1.619.076 euros, os adiantamentos de clientes no valor de 662.554 
euros e as dívidas de benefícios de emprego, que ascendem a 573.014 euros, in-
cluídos nas outras contas a pagar.
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31-12-2029 NOTAS CUSTO 
AMORTIZADO

JUSTO VALOR 
ATRAVÉS DE OUTRO 

RENDIMENTO 
INTEGRAL

ATIVOS E 
PASSIVOS NÃO 
FINANCEIROS

TOTAL

Ativos

Investimentos Financeiros  10.2.1 -   23 566 - 23 566

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

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

 18 855 000   23 566  3 629 448  22 484 448

Passivos

Fornecedores 10.3.2  2 264 097 - -  2 264 097

Outras contas a pagar 10.3.3  1 237 545 -  2 469 637  3 707 182

 3 501 642 0  2 469 637  5 971 279

 

Relativamente às outras contas a receber, os ativos não financeiros compreendem 
fundamentalmente: débitos referentes ao diferendo com a AT (nota 9.2.3), adianta-
mentos a diversas entidades, caução de clientes / fornecedores e IVA de notas de 
crédito pendentes de dedução nos montantes de, 2.988.591 euros, 47.114 euros, 
286.905 euros e 202.940 euros, respetivamente.

No que aos passivos não financeiros respeita, destacam-se as cauções a clientes no 
montante de 1.421.090 euros, as dívidas de benefícios de emprego, que ascendem 
a 562.914 euros e os adiantamentos de clientes no valor de 276.309 euros, incluí-
dos nas outras contas a pagar.

10.2. Ativos financeiros

10.2.1. Investimentos financeiros

Ver política contabilística na nota 2.2.7a)

O saldo da rubrica de investimentos 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.b)

A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 esta rubrica apresenta a 
seguinte decomposição:
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NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Clientes gerais  5 109 895  5 446 965

Outras partes relacionadas 23.3   114 543   60 140

 5 224 438  5 507 105

Imparidades acumuladas -  919 675 -  840 134

 4 304 763  4 666 970

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

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.b)

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 
esta rubrica apresenta a seguinte decomposição:

NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Outros devedores 2 880 258 3 334 926

Devedores por acréscimos de rendimento 1 044 559 955 695

Partes relacionadas - empresa mãe 23.2 - 197 000

Partes relacionadas / outras 23.3 295 704 -

Outros 748 855 758 695

Depósito de caução 286 905 286 905

Diferimentos - Gastos a reconhecer 14 304 21 678

Adiantamentos a fornecedores - 860

 4 226 027  4 600 064
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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 (2019: 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 2020, resulta-
do final sobre esta ação judicial.

Os devedores por acréscimos de rendimentos correspondem a valores a faturar 
relativos à exploração de parques de estacionamentos e a subconcessões de es-
paços. 

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 2020 e 31 de de-
zembro de 2019 encontram-se reconciliados com os montantes apresentados nas 
rubricas da Demonstração da Posição Financeira, conforme segue:

31-12-2020 31-12-2019

Depósitos bancários  1 951 220  13 215 286

Outras aplicações financeiras  1 790 000 -

Numerário   2 450   2 128

 3 743 670  13 217 414

A exposição deste saldo ao risco de crédito é mostrada na nota 10.4.1

10.3. Passivos financeiros

10.3.1. Acionistas

Ver política contabilística na nota 2.2.7.d)

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.

10.3.2. Fornecedores

Ver política contabilística na nota 2.2.7.d)
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A 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 esta rubrica apresenta a 
seguinte decomposição:

NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Empresa-mãe 23.2  2 253 880  1 607 777

Fornecedores gerais   506 221   646 298

Entidades relacionadas 23.3   7 126   10 022

 2 767 227  2 264 097

A exposição ao risco de liquidez é mostrada na nota 10.4.2

10.3.3. Outras contas a pagar

Ver política contabilística na nota 2.2.7.d)

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019, 
o detalhe de Outras contas a pagar é o que segue:

NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Não Corrente

Locações 57 487 38 570

57 487 38 570

Corrente

Remunerações a Liquidar 571 145 561 283

Credores por Acréscimos de Gastos 508 604 1 010 901

Partes relacionadas - empresa mãe 23.2 434 695 842 399

Partes relacionadas - outras 23.3 8 175 2 637

Outros 65 734 165 864

Fornecedores de Investimento - 7 800

Outros Credores 2 436 937 1 858 856

Partes relacionadas - empresa mãe 23.2 160 588 221 999

Locações 61 354 38 815

Partes relacionadas - outras 23.3 4 825 -

Outros 2 210 170 1 636 857

Rendimentos a Reconhecer 177 886 190 958

 3 755 926  3 668 612
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A rubrica de Outros credores é composta maioritariamente por cauções dos espa-
ços subconcessionados no montante de 1.619m€ (2019: 1.421m€).

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/2020 (257m€), 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 a receber dos diversos clientes e outras entidades, bem como de contas de 
depósito à ordem e aplicações financeiras de curto prazo 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 in-
vestimentos 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 pa-
gar 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 da IP, empresa-mãe do Grupo

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 financeiras concentrados 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 cré-
dito.
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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:

31-12-2020 [> 1.000 M[ [1.000 M <50 M[ [50M>0] TOTAL

N.º Clientes 1 10 607 618

Entidades intragrupo -   -   1 1

Operadores ferroviários -   1 2 3

Entidades públicas 1 1 31 33

Outros devedores -   8 552 560

Clientes com planos de pagamento -   -   21 21

Dívida  2 060 191  1 079 870  2 084 377  5 224 438

Entidades intragrupo -   -     22 358   22 358

Operadores ferroviários -     92 184   19 531   111 716

Entidades públicas  2 060 191   83 063   81 168  2 224 422

Outros devedores -     904 623  1 799 076  2 703 699

Clientes com planos de pagamento -   -     162 243   162 243

31-12-2019 [> 1.000 M[ [1.000 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

A 31 de dezembro de 2020, a IP Património tem uma carteira de 618 clientes (2019: 
575 clientes), dos quais 11 (2019: 15) têm saldos superiores a 50 milhares de euros 
correspondendo a cerca de 60% (2019:  61%) dos valores em dívida.

Não obstante a evolução do número de clientes, verificamos que os montantes em 
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dívida diminuem face ao ano de 2019 o que está relacionado com as políticas da 
Empresa de mitigação à pandemia da COVID-19, nomeadamente a atribuição de 
isenções, nos meses de abril de 2020 e maio de 2020 e um conjunto de reduções 
de faturação como explicado na nota 13 do presente relatório.

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:

31-12-2020 ]0-30[ [30-60[ [60-90[ [90-360[ [360[ TOTAL 
GERAL

Entidades intragrupo   22 347  -  -   -   11   22 358

Operadores ferroviários   100 343 681   4 107   6 585 -     111 716

Entidades públicas   50 523   1 356 -     2 788  2 169 756  2 224 422

Outros devedores  1 467 371   76 871   96 023   399 556   649 673  2 689 493

Clientes com planos de pagamento   18 277   13 048   1 672   75 564   53 682   162 243

Cauções de clientes -    -   -   -  -     14 206

 1 658 861   91 955   101 801   484 493  2 873 122  5 224 438

Imparidades -  157 142 -  3 426 -  22 209 -  67 047 -  669 850 -  919 675

 1 501 719   88 529   79 592   417 446  2 203 271  4 304 763

Taxa média 9,47% 3,73% 21,82% 13,84% 23,31% 17,60%

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

 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% 15,26%
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Os impactos das imparidades nos resultados do ano podem ser verificados na nota 
17.

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:

31-12-2020 31-12-2019

RATING SALDOS RATING SALDOS

BPI BBB   9 009 BBB   8 881

BCP BB   50 954 BB   564 554

Agência de Gestão da Tesouraria e Dívida Pública BBB  3 681 257 BBB  12 641 852

 3 741 220  13 215 286

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 2020 e 31 de 
dezembro de 2019:

31-12-2020 TOTAL ATÉ 2 MESES 2 MESES A 1 ANO MAIS DE 1 ANO

Fornecedores  2 767 227  2 767 227 - -

Outras contas a pagar   641 385   641 385 - -

Locações   129 638   11 757   55 712   62 168

 3 538 250  3 420 370   55 712   62 168
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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  1 160 160  1 160 160 - -

Locações   86 151   6 638   39 819   39 694

 3 510 407  3 430 895   39 819   39 694

Os valores acima incluem pagamentos a efetuar a entidades relacionadas que as-
cendem a 2.703.876 euros, correspondentes a 76% dos valores em dívida (2019: 
2.462.835 euros – 70%).

11. PROVISÕES 
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019 
o detalhe da rubrica de provisões é o que segue:

PROCESSOS DE 
TRABALHO TOTAL

31 de dezembro de 2018 0 0

Aumento/Reforço - 0

Redução/Utilização - 0

31 de dezembro de 2019 0 0

Aumento/Reforço  129 263  129 263

Redução/Utilização - 0

31 de dezembro de 2020  129 263  129 263

As provisões em causa resultam de um conjunto de processos intentados contra a 
Empresa (17) pelos trabalhadores das várias empresas de segurança, que presta-
vam este serviço à IP Património, e que em virtude da COVID-19, viram extintos os 
seus postos de trabalho.

12. CAPITAL E RESERVAS
O capital social, em 31 de dezembro de 2020, é representado por 1.100.000 de 
ações de valor nominal de 5 euros cada. O mesmo encontra-se totalmente subs-
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crito e realizado pelos acionistas IP (1.099.965 ações: 99,9968%) e IP Engenharia 
(35 ações: 0,0032%).

A IP Património é uma empresa subsidiária do Grupo IP, sendo as suas Demonstra-
ções Financeiras consolidadas na 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.

Os movimentos ocorridos em resultados acumulados são conciliados da seguinte 
forma:

Saldo a 31 de dezembro de 2018 - 136 530

   Rendimento integral 2 936 561

   Dividendos distribuídos - 500 000

Saldo a 31 de dezembro de 2019 2 300 031

   Rendimento integral 3 140 764

   Dividendos distribuídos - 1 000 000

Saldo a 31 de dezembro de 2020 4 440 795

13. VENDAS E SERVIÇOS 
PRESTADOS
Ver política contabilística na nota 2.2.11.

De 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2019 as vendas e serviços prestados detalham-se da seguinte 
forma:
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NOTAS 2020 2019

Vendas

Apartamentos 14   42 000   122 750

Serviços Prestados

Subconcessão de espaços  9 806 427  12 699 793

Aluguer de estacionamento  1 925 980  3 360 693

Publicidade   413 689   696 953

Outros serviços prestados   123 917   460 106

Gestão de empreendimentos   41 143   44 449

 12 353 157  17 384 744

A quebra verificada no volume de negócios da IP Património é resultado de um 
conjunto de medidas levadas a cabo pela Empresa para fazer face ao contexto eco-
nómico adverso resultante da pandemia COVID-19, de onde se destacam:

• A concessão de um conjunto de isenções de faturação (ocorridas em abril de 2020 
e maio de 2020) em 392 contratos de Subconcessões de espaços com impactos 
de cerca de 0,92 M €;
• A concessão de um conjunto de reduções de rendas nas Subconcessões de es-
paços em 2.734 contratos (maioria dos casos descontos de 50% face aos valores 
contratualizados) com impactos na ordem dos 1,6 M€.

Adicionalmente ocorreram ainda reduções significativas dos valores relativos a ren-
das variáveis e parques de estacionamento em cerca de 2,91 M€. 

14. VARIAÇÃO DA PRODUÇÃO
O valor em causa resulta da venda de um imóvel situado 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 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2019 os fornecimentos e serviços externos detalham-se da 
seguinte forma:
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2020 2019

Trabalhos especializados  1 565 224  1 450 518

Vigilância e segurança   939 340   945 709

Eletricidade   922 892   882 270

Conservação e reparação   775 001   872 449

Limpeza, higiene e conforto   460 423   379 222

Águas   159 994   201 807

Energia Térmica   116 337   146 634

Contencioso e notariado   97 497   99 536

Seguros   87 271   102 425

Honorários   70 260   46 594

Comunicação   34 232   21 903

Combustíveis   32 436   38 692

Portagens   21 868   24 364

Gás   15 257   13 293

Diversos inferiores a 15 000   49 817   131 728

 5 347 851  5 357 143

Da análise ao mapa anterior, verifica-se que a estrutura de gastos se mantém em 
níveis muito semelhantes no biénio em análise.

Os trabalhos especializados são compostos por gastos de naturezas diversas, no-
meadamente gastos com remunerações fixas e variáveis da exploração de parques 
de estacionamento, protocolo de serviços partilhados e outros trabalhos especia-
lizados.

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 a sua variação é justificada pela atualização de preços e pela 
oferta de novos serviços como seja, a inventariação cadastral.

16. GASTOS COM PESSOAL
De 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 
31 de dezembro de 2019 os gastos com pessoal detalham-se da seguinte forma:

2020 2019

Remunerações do pessoal  3 972 721  3 968 478

Encargos sobre remunerações   911 046   897 413

Remunerações dos órgãos sociais   67 049   85 283

Outros gastos com pessoal   49 890   42 650

Seguros de acidentes de trabalho   26 568   30 804

Gastos de ação social   6 510   6 580

 5 033 784  5 031 208
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Em 2020, os gastos com pessoal da IP Património (5.034 m€) situaram-se num 
valor praticamente idêntico aos 5.031 m€ gastos em 2019 (+0,05%).

O efetivo médio da Empresa passou a ser de 113 trabalhadores, face aos 112 ve-
rificados em 2019.

As Remunerações do Pessoal e os respetivos Encargos Patronais mantiveram pra-
ticamente os valores de 2019: 4 M€ e 0,9 M€, respetivamente.

As Remunerações dos Órgãos Sociais evidenciam um decréscimo de 85 m€ para 
67 m€ (-21%) porque durante todo o ano de 2020 apenas um dos elementos do 
Conselho de Administração foi pago através da IP Património. Nos primeiros dois 
meses de 2019, eram dois elementos a auferir remuneração, passando a ser ape-
nas um a partir de março.

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 2020 e 
31 de dezembro de 2019 apresenta-se como segue:

INVENTÁRIOS  
(NOTA7)

CLIENTES  
(NOTA10.2.2) TOTAL

31 de dezembro de 2019  3 044 596   840 134 3 884 731

Aumentos / (Reversões)   1 500   277 254   278 754

Utilização -   -  197 714 -  197 714

31 de dezembro de 2020  3 046 096   919 675 3 965 770

INVENTÁRIOS  
(NOTA7)

CLIENTES  
(NOTA10.2.2) TOTAL

31 de dezembro de 2018  3 236 911  1 290 131  4 527 042

Aumentos / (Reversões) -  148 900 -  281 552 -  430 452

Utilização -  43 415 -  168 445 -  211 859

31 de dezembro de 2019  3 044 596   840 134  3 884 731

As utilizações de imparidades nos clientes resultam de saldos que foram objeto de 
write-off no exercício.
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18. OUTROS RENDIMENTOS E 
GANHOS
Os outros rendimentos e ganhos decompõem-se como segue de 1 de janeiro de 
2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 
2019:

NOTAS 2020 2019

Comparticipação de gastos comuns  1 986 584  2 846 068

Outros   154 540   115 862

Rendas - Propriedades de investimento 5   133 726   134 628

Ganhos com alienações de propriedades de investimento -   48 161

 2 274 850  3 144 718

A comparticipação de gastos comuns refere-se, essencialmente, à comparticipa-
ção dos subconcessionários nos custos de funcionamento das instalações por eles 
ocupadas (incluindo custos com água, energia, limpeza e segurança). A diminuição 
verificada justifica-se pelo facto de não terem sido redebitados gastos de diversas 
ações face ao contexto da COVID-19. 

19. OUTROS GASTOS E PERDAS
De 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020 e de 1 de janeiro de 2019 a 31 
de dezembro de 2019 os outros gastos e perdas detalham-se da seguinte forma:

2020 2019

Renda de concessão  3 905 528  5 947 445

Outros   124 660   68 920

Impostos indiretos e taxas   67 823   39 244

Dívidas incobráveis   46 603   51 350

Donativos e quotizações   5 393   5 242

 4 150 007  6 112 202

A diminuição verificada na rubrica de Renda de concessão é consequência direta 
do impacto que o contexto da COVID-19 originou na atividade comercial da Empre-
sa, como pode ser verificado na nota 13.
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20. RENDIMENTOS / (GASTOS) EM 
INVESTIMENTOS FINANCEIROS
Esta rubrica inclui os dividendos recebidos da participada IP Engenharia.

21. PERDAS E GANHOS 
FINANCEIROS
Os juros e gastos similares são referentes a juros suportados com contratos de 
locação financeira de viaturas.

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 2020 e 31 de 
dezembro de 2019 é conforme segue:

 IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO NOTA 2020 2019

Imposto sobre o rendimento corrente - 42 747 - 832 014

Imposto sobre o rendimento diferido 6  91 513 - 237 451

 48 765 -1 069 465
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A taxa de imposto adotada na determinação do montante de imposto do exercício 
nas Demonstrações Financeiras é conforme segue:

2020 2019

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

Derrama Municipal 1,50% 1,50%

Derrama Estadual (1) - 1,66%

Imposto sobre o rendimento corrente 22,5% 24,16%

Diferenças temporárias exceto prejuízos fiscais 22,50% 22,50%

Diferenças temporárias provenientes de prejuízos fiscais 21,00% 21,00%

(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:

(%) 2020 (%) 2019

Resultados antes de Impostos - 500 552 4 210 228

IRC - Taxa nominal + Derrama Municipal 22,5 - 112 624 22,5  947 301

Derramas- Parcela (a abater) / acrescer -0,39  1 941 1,66  70 075

Correções de estimativa de períodos anteriores -2,16  10 833 -0,23 - 9 730

Diferenças permanentes dedutíveis 0,51 - 2 543 -0,3 - 12 604

Diferenças permanentes tributáveis -6,48  32 458 0,66  27 704

Diferenças temporárias - Outras 2,15 - 10 744 0,64  26 825

Tributações autónomas -6,38  31 914 0,47  19 893

IRC taxa efetiva 9,74 - 48 765 25,4 1 069 465

A variação da taxa ocorrida no período em análise traduz o facto da IP Património 
apresentar prejuízos fiscais no exercício de 2020, os quais se espera reverter em 
períodos futuros.
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23. ENTIDADES RELACIONADAS
Ver política contabilística na nota 2.2.13

23.1. Resumo das Partes relacionadas
As entidades identificadas como partes relacionadas da IP Património em 31 de 
dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, 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 (operador 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 2020 e 31 de dezembro de 
2019, apresentam-se como segue:

NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

Saldos a receber

Acionistas 8  1 625 330  1 525 361

Outras contas a receber 10.2.3 0   197 000

Devedores por acréscimos   197 000

 1 625 330  1 722 361

Saldos a pagar

Fornecedores 10.3.2  2 253 880 1 607 777

Outras contas a pagar   595 283  1 064 398

Credores por acréscimos 10.3.3   434 695   842 399

Outros credores 10.3.3   160 588   221 999

Acionistas 10.3.1  4 590 286  4 590 286

 7 439 449  7 262 461

Capital

Prestações acessórias  10 805 000  10 805 000

As transações com a empresa-mãe ocorridas de 1 de janeiro de 2020 a 31 de dezem-
bro de 2020 e 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, apresentam-se como 
segue:
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2020 2019

Prestação de serviços -   83 329

Outros rendimentos   842 915   874 552

  842 915   957 881

Dividendos distribuídos   999 968   499 984

  999 968   499 984

Fornecimentos e serviços  1 329 442  1 299 724

Outros gastos  3 905 854  5 947 445

 5 235 296  7 247 169

As principais transações ocorridas respeitam aos seguintes serviços prestados / rece-
bidos:
Outros rendimentos – Respeita a repartição de custos dos espaços e serviços comuns 
da estação do Oriente;
Fornecimentos e serviços – Decorre fundamentalmente do protocolo de serviços parti-
lhados (financeiros, logísticos, jurídico e capital humano) prestados pela IP.
Outros gastos – São compostos maioritariamente pelos valores do contrato de subcon-
cessão 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 2020 e 31 de de-
zembro de 2019, detalham-se como segue:

NOTAS 31-12-2020 31-12-2019

SALDOS A RECEBER

Clientes 10.2.2   114 543   60 140

CP   92 184   24 828

IP Telecom   22 358   35 312

Outras Contas a receber 10.2.3   295 704 0

     Devedores por acréscimos   295 704              -   

CP   295 704 -   

SALDOS A PAGAR

Fornecedores 10.3.2   7 126   10 022

CP   7 126  -   

IP Engenharia -     9 943

IP Telecom -   79

  7 126   10 022

Outras contas a pagar

     Credores por acréscimos 10.3.3   8 175   2 637

CP   5 600    -   

IP Engenharia   2 575   2 637

     Outros credores   4 825 0

  CP 10.3.3   4 825  -   

  13 000   2 637
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As transações com outras entidades relacionadas ocorridas de 1 de janeiro de 2020 
a 31 de dezembro de 2020 e 1 de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019, 
apresentam-se como segue:

2020 2019

Serviços prestados  1 318 918   385 227

IP Telecom   345 806   343 969

CP   973 112   41 258

Outros rendimentos   404 504   41 881

IP Engenharia -     2 276

CP   404 504   39 605

Dividendos recebidos   7 532   31 400

IP Engenharia   7 532   31 400

Fornecimentos e serviços   49 293 -  94 638

IP Engenharia   13 834   8 403

CP   35 458 -  103 042

Dividendos distribuídos 32 16

IP Engenharia 32 16

As principais transações ocorridas respeitam aos seguintes serviços prestados:

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). Com-
parativamente ao ano transato, houve um aumento de 930 m€ que deriva da 
concessão de imóveis e infraestrutura ferroviária, localizados no Complexo Oficinal 
de Guifões. 

Os outros rendimentos referem-se a refaturações de utilities em espaços conces-
sionados. O consumo de energia no Complexo Oficinal de Guifões contribuiu para 
o aumento, em 2020, de 365 m€ nesta rubrica.

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.



  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E NOTAS | 161

Conselho de Administração
Presidente: Carlos Alberto João Fernandes.

Vogais: José Carlos de Abreu Couto Osório e Nuno José Pires das Neves.

Os membros do Conselho de Administração acima identificados foram eleitos, para 
o biénio 2019-2020, por Deliberação Social Unânime por Escrito, de 1 de março 
de 2019.

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.

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 2020 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 artigo 397.º do Código das Sociedades Comerciais, informa-se que 
não foi realizado qualquer negócio entre a Empresa e os seus administradores, as-
sim 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:

2020 2019

REMUNERAÇÕES ENC. PATRONAIS REMUNERAÇÕES ENC. PATRONAIS

Nuno José Pires das Neves  67 049  15 536  66 889  15 536

José Carlos de Abreu Couto Osório - -  25 354  5 922

 67 049  15 536  25 354  5 922

.

Fiscal Único

Vítor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda.

Os valores evidenciados a favor do Fiscal Único assumem a forma de remuneração 
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de trabalhos especializados. Os honorários respeitam integralmente aos exercícios 
de 2020 e 2019.

ENTIDADE 2020 2019

Vitor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda  11 893  13 893

 11 893  13 893

24. NORMAS CONTABILÍSTICAS E 
INTERPRETAÇÕES RECENTEMENTE 
EMITIDAS
Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor 
a partir 1 de janeiro de 2020

Alterações às referências para a Estrutura Concetual das IFRS revista (Regulamento 
2019/2075, de 29 de novembro)

Em março de 2018, o IASB procedeu à revisão da Estrutura Concetual das IFRS. 
Para as entidades que usam a Estrutura Concetual para desenvolver políticas con-
tabilísticas quando nenhuma IFRS se aplica a uma determinada transação particu-
lar, a Estrutura Concetual revista é efetiva para os períodos anuais iniciados em ou 
após 1 de janeiro de 2020. 

Não são expectáveis impactos relevantes desta revisão.

Alterações à IAS 1 e à IAS 8: Definição de Material (Regulamento 2019/2104, de 
29 de novembro)

Estas alterações à IAS 1 e à IAS 8 vêm atualizar a definição de “material”, de for-
ma a facilitar os julgamentos efetuados pelas entidades sobre a materialidade. A 
definição de “material”, um importante conceito contabilístico nas IFRS, ajuda as 
entidades a decidir sobre se a informação deverá ser ou não incluída nas Demons-
trações Financeiras. As alterações clarificam a definição de “material” e a forma 
como a mesma deverá ser utilizada através da inclusão na definição de orientações 
que até ao momento não faziam parte das IFRS. Adicionalmente, as explicações 
que acompanham essa definição foram aperfeiçoadas. Por último, as alterações 
efetuadas asseguram que a definição de “material” é consistente ao longo de todas 
as IFRS. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2020.

Não são expectáveis impactos relevantes destas alterações.
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Alterações à IFRS 9, IAS 39 e IFRS 7: Reforma das taxas de juro de referência 
(Regulamento 2020/34 da Comissão, de 15 de janeiro)

Estas alterações à IAS 39, IFRS 9 e IFRS 7 pretendem responder às incertezas que 
surgiram como resultado da futura descontinuação dos referenciais de taxas de 
juro, tais como as taxas de juro interbancárias (IBORs) e modificam os requisitos 
relacionados com a contabilização de cobertura de forma a providenciar algum alí-
vio face às potenciais consequências da reforma das IBORs. Adicionalmente, estas 
Normas foram alteradas de forma a exigirem divulgações adicionais explicando de 
que forma é que os relacionamentos de cobertura da entidade são afetados pelas 
incertezas existentes relacionadas com a reforma das IBORs. Estas alterações cor-
respondem à Fase 1 do projeto do IASB relacionado com a reforma das IBORs. O 
IASB encontra-se presentemente a trabalhar na Fase 2, que considerará implica-
ções adicionais para o relato financeiro. Aplicável aos exercícios que se iniciem em 
ou após 1 de janeiro de 2020.

Não são expectáveis impactos relevantes destas alterações.

Alterações à IFRS 3 – Concentrações de atividades empresariais (Regulamento 
2020/551 da Comissão, de 21 de abril)

Estas alterações à IFRS 3 vêm aperfeiçoar a definição de concentração de atividade 
empresarial, ajudando as entidades a determinar se uma determinada aquisição 
efetuada se refere de facto a uma atividade empresarial ou apenas a um conjunto 
de ativos. Para além da alteração da definição, esta alteração vem providenciar 
algumas orientações adicionais. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 
1 de janeiro de 2020.

Não são expectáveis impactos relevantes desta alteração.

Novas normas, interpretações e alterações, com data de entrada em vigor 
em exercícios com início em ou após 1 de janeiro de 2021

Alterações à IFRS 16: Concessões relacionadas com a COVID-19 ao nível das rendas 
(Regulamento 2020/1434 da Comissão, de 9 de outubro)

Estas alterações à IFRS 16 estão relacionadas com o tratamento a ser dado às con-
cessões de rendas concedidas aos locatários devido à COVID-19. Estas alterações 
modificam os requisitos da IFRS 16 para conceder aos locatários um expediente 
prático para que estes não necessitem de avaliar se uma concessão de renda que 
ocorra como consequência direta da COVID-19 é ou não uma modificação da loca-
ção e possam tratar essa concessão de renda como não sendo uma modificação da 
locação. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de junho de 2020.

Não são expectáveis impactos relevantes desta alteração.
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Alterações à IFRS 4 – Contratos de Seguros (Regulamento 2020/2097 da Comissão, 
de 15 de dezembro de 2020)

Atualmente, de acordo com a IFRS 4 – Contratos de Seguros, a data efetiva para 
aplicação da IFRS 9, após a isenção temporária, é 1 de janeiro de 2021. De forma 
a alinhar o prazo dessa isenção temporária com a data efetiva para a aplicação da 
IFRS 17 – Contratos de Seguros, após as alterações efetuadas em 25 de junho de 
2020, o IASB prorrogou a aplicação da isenção de aplicação da IFRS 9 com a IFRS 
4 até 1 de janeiro de 2023.

Não são expectáveis impactos desta alteração.

Alterações à IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16: Reforma das taxas de juro de 
referência – Fase 2 (Regulamento 2021/25 da Comissão, de 13 de janeiro de 2021)

O IASB finalizou a sua resposta à reforma em curso das taxas de juro interbancárias 
(IBOR) e de outros referenciais de taxas de juro ao emitir um pacote de alterações 
às IFRS. Estas emendas têm como objetivo ajudar as entidades a providenciar aos 
investidores informações úteis acerca dos efeitos desta reforma nas suas Demons-
trações Financeiras.

Estas emendas complementam as que foram emitidas em 2019 e focam-se nos 
efeitos nas Demonstrações Financeiras quando uma entidade substituiu um antigo 
referencial de taxa de juro por um outro referencial alternativo como resultado da 
reforma.

Estas alterações são efetivas para os períodos anuais iniciados em ou após 1 de 
janeiro de 2021.

Não são expectáveis impactos relevantes desta alteração.

Normas (novas ou revistas) emitidas pelo “International Accounting 
Standards Board” (IASB) e interpretações emitidas pelo “International 
Financial Reporting Interpretation Commitee” (IFRIC) e ainda não 
endossadas pela União Europeia
Adicionalmente, até à data de aprovação destas Demonstrações Financeiras, en-
contram-se ainda emitidas pelo IASB as seguintes normas e interpretações, ainda 
não endossadas pela União Europeia:
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Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e a sua Associada ou 
Empreendimento Conjunto - Alterações à IFRS 10 e à IAS 28 (emitida pelo IASB 
em 11set14)

Esta alteração vem clarificar o tratamento contabilístico para transações quando 
uma empresa-mãe perde o controlo numa subsidiária ao vender toda ou parte do 
seu interesse nessa subsidiária a uma associada ou empreendimento conjunto con-
tabilizado pelo método da equivalência patrimonial. Ainda não foi definida a data de 
aplicação destas alterações e o processo de endosso pela União Europeia apenas 
será iniciado após confirmação da data de aplicação das alterações pelo IASB.

Não são expectáveis impactos relevantes desta alteração.

IFRS 14: Contabilização de Diferimentos Regulatórios (emitida pelo IASB em 
30jan14)

Esta norma permite aos adotantes pela primeira vez das IFRS, que continuem a 
reconhecer os ativos e passivos regulatórios de acordo com a política seguida no 
âmbito do normativo anterior. Contudo para permitir a comparabilidade com as 
entidades que já adotam as IFRS e não reconhecem ativos / passivos regulatórios, 
os referidos montantes têm de ser divulgados nas Demonstrações Financeiras se-
paradamente. Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 
2016, tendo a Comissão Europeia decidido não iniciar o processo de endosso desta 
norma transitória e aguardar pela norma definitiva a emitir pelo IASB.

Não são expectáveis impactos desta norma.

IFRS 17: Contratos de Seguros (emitida pelo IASB em 18mai17, incluindo as 
emendas emitidas pelo IASB em 25jun20)

A IFRS 17 resolve o problema de comparação criado pela IFRS 4 exigindo que 
todos os contratos de seguros sejam contabilizados de forma consistente, bene-
ficiando assim quer os investidores quer as empresas de seguros. As obrigações 
de seguros passam a ser contabilizadas usando valores correntes em vez do custo 
histórico. A informação passa a ser atualizada regularmente, providenciando mais 
informação útil aos utilizadores das Demonstrações Financeiras. Aplicável aos exer-
cícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, estando esta nova norma 
ainda sujeita ao processo de endosso pela União Europeia.

Não são expectáveis impactos desta norma.

Alterações à IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras (emitida pelo 
IASB em 23jan20 e atualizada em 15jul20)

Estas alterações à IAS 1 – Apresentação de Demonstrações Financeiras, vêm 
clarificar os requisitos que uma entidade aplica para determinar se um passivo é 
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classificado como corrente ou como não corrente. Estas alterações, em natureza, 
pretendem ser apenas uma redução de âmbito, clarificando os requisitos da IAS 1, 
e não uma modificação aos princípios subjacentes. Aplicável aos exercícios que se 
iniciem em ou após 1 de janeiro de 2023, estando estas alterações ainda sujeitas 
ao processo de endosso pela União Europeia.

Esta alteração irá ser objeto da nossa análise futura.

Alterações à IFRS 3, IAS 16, IAS 37 e Melhoramentos Anuais (emitida pelo IASB 
em 14 de maio de 2020)

Este conjunto de pequenas alterações efetuadas às IFRS serão efetivas para os 
períodos financeiros anuais iniciados em ou após 1 de janeiro de 2022:

Alterações à IFRS 3: Atualização de uma referência na IFRS 3 para a Estrutura Con-
cetual de Relato Financeiro sem alterar os requisitos de contabilização das concen-
trações de atividades empresariais;

Alterações à IAS 16: Proíbe uma entidade de deduzir ao custo de um ativo fixo tan-
gível os montantes recebidos da venda de itens produzidos enquanto a entidade 
se encontra a preparar o ativo para o seu uso pretendido. Em vez disso, a entidade 
deve reconhecer as retribuições recebidas dessas vendas e o custo relacionado nos 
resultados;

Alterações à IAS 37: Especifica que custos é que uma entidade deve incluir quando 
avalia se um contrato é ou não um contrato oneroso;

Melhorias anuais com pequenas alterações à IFRS 1, IFRS 9 e IAS 41, e aos exem-
plos ilustrativos da IFRS 16.

Aplicável aos exercícios que se iniciem em ou após 1 de janeiro de 2022, estando 
estas alterações ainda sujeitas ao processo de endosso pela União Europeia.

Não são expectáveis impactos relevantes destas alterações.
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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 apresenta-
do impugnação judicial com parecer de especialista fiscal. Não obstante, o inde-
ferimento 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 2020, 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 2.2.14.

Não são conhecidos à data quaisquer factos relevantes com impacto significativo 
nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2020.
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O presente relatório visa divulgar a estrutura e as práticas de governo societário, dando cumpri-
mento 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 Te-
souro e Finanças.

A IP Património - Administração e Gestão Imobiliária, 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. 

Não aconteceram, em matéria de governo societário, alterações significativas de registo no ano de 
2020

CAPÍTULO II DO RJSPE - PRÁTICAS DE BOM GOVERNO SIM NÃO DATA

Artigo 43.º

apresentou plano de atividades e orçamento para 2020 adequado aos 
recursos e fontes de financiamento disponíveis V 30/12/2020

obteve aprovação pelas tutelas setorial e financeira do plano de atividades 
e orçamento para 2020 V

Artigo 44.º

divulgou informação sobre estrutura acionista, participações sociais, opera-
ções com participações sociais, garantias financeiras e assunção de dívidas 
ou passivos, execução dos objetivos, documentos de prestação de con-
tas, relatórios trimestrais de execução orçamental com relatório do órgão 
de fiscalização, identidade e curriculum dos membros dos órgãos sociais, 
remunerações 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 interesse 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 igualdade V

Artigo 51.º
evidenciou a independência de todos os membros do órgão de admi-
nistração 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 patrimoniais e relações susce-
tíveis 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 internet da Unidade 
Técnica

V

Artigo 54.º

apresentou o relatório do órgão de fiscalização em que é aferido 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

1. SÍNTESE 
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1. Indicação da missão e da forma como é 
prosseguida, assim como da visão e dos valores 
que orientam a empresa (vide artigo 43.º do 
RJSPE).

A missão da IPP é a de administrar e gerir o 
património imobiliário a cargo da IP, assegu-
rando a sua eficiente utilização, valorização e 
rentabilização, em consonância com os obje-
tivos de gestão da infraestrutura rodoviária e 
ferroviária.

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



178 | IP PATRIMÓNIO 

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: Página 5

Página  19 e 31

Página 28

DEFINIR O DESTINO

VISÃO

Auditoria Interna

Gestão do Risco
Compliance e Controlo 

de Gestão

Gestão 
Operacional

IP PATRIMÓNIO

DIREÇÃO-GERAL

ASSESSORIA TÉCNICA
E DE GESTÃO 

ASSESSORIA LEGAL

ASSESSORIA FINANCEIRA

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 

DEFINIR A FORMA
DE CONDUÇÃO

VALORES E COMPROMISSO
DE GESTÃO

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. Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas no âmbito da estratégia de-
finida (vide artigo 38.º do RJSPE), designadamente:

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.

No âmbito do Plano Estratégico, e de forma a garantir uma prestação de serviço sus-
tentável, segura e eficiente, foram definidas quatro linhas de orientação estratégica (A 

Página 5

Página  19 e 31

Página 28
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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 2020-2022.

1. MOBILIDADE SUSTENTÁVEL

2. ASSET MANAGEMENT

4. RENDIBILIZAÇÃO 
    DE ATIVOS PARA 
    A VALORIZAÇÃO DO SERVIÇO

3. SERVIÇO SEGURO,
    EFICIENTE E SUSTENTÁVEL

Potenciar a gestão de mobilidade multimodal num quadro 
de desenvolvimento integrado e racional da rede rodoferroviária.

Desenvolver Asset Management como alavanca de otimização 
do OPEX e CAPEX associado às infraestruturas rodoferroviárias

Garantir níveis de serviço estabelecidos com o Estado Português para 
a exploração das redes rodoferroviárias

Rendibilizar ativos não core ou capacidade excedentária que contibuam 
para a valorização do serviço core

LINHAS ORIENTAÇÃO ESTRATÉGICA

Deliberação CAE nº17.IP.2018, procedeu à atualização no seu Anexo I da “Visão e das Linhas de Orien-
tação 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) Objetivos e resultados definidos pelos acio-
nistas relativos ao desenvolvimento da ativi-
dade empresarial a alcançar em cada ano e 
triénio, em especial os económicos e financei-
ros 

Os principais objetivos da IP Património estão de-
finidos 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 sustenta-
bilidade 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 2020 e triénio 2021-2023

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 2020 REAL 2020 DESVIO META 2021 META 2022 META 2023

Receitas core IPP (cash) M€ 14,5 M€  15,1 M€ 4,0% 15,7 M€ 21,6 M€ 19,0 M€

Dívida Vencida de Clientes M€ 1,0 M€ 1,3 M€ 32,6% 1,0 M€ 1,0 M€ 1,0 M€

Nível de cumprimento da eficiência operacional % 83,8% 84,0% 0,2 p.p. 69,1% 67,4% 65,7%

Nível de Atualização do Cadastro de Parcelas 
em SIG Und. 21 298 23 764 11,6% 20 000 20 000 20 000

Redução do n.º de reclamações (%) % -5% -44% -39 p.p -15% -15% -15%

Nível de concretização do Plano de atuação 
nas Instalações de Serviço do Grupo % 92,5% 59,1% -33,4 p.p 85% 85% 85%

Assegurar a concretização do PETI 3+ % 85% 75,0% -10 p.p 85% 85% 85%
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b) Grau de cumprimento dos mesmos, assim 
como a justificação dos desvios verificados e 
das medidas de correção aplicadas ou a apli-
car.

Principais Justificações dos desvios:
• Receitas core (cash): O total de Receitas com Ati-
vos Imobiliários no ano de 2020 foi de 15,1 M€, o 
que representa um acréscimo de 0,6 M€ (+4,0%) 
face ao orçamentado. Na comparação com o perío-
do homólogo de 2019, verifica-se um decréscimo 
de -6,34 M€ (-29,6%) influenciado pelo impacto da 
Pandemia COVID-19 teve na economia originando 
uma redução das Rendas Variáveis em -2,91 M€, 
no aumento da dívida de clientes apesar das me-
didas de apoio extraordinárias e temporárias que 
a IPP adotou nos casos devidamente justificados, 
destacando-se a Isenção na ordem dos 0,92 M€,  
Redução em 1,60 M€ e Moratória Pagamento em 
0,27 M€.
• Dívida Vencida de Clientes: O valor da Dívida 
Vencida de Clientes Extra-Grupo IP a 31/12/2020 
é de 1,33 M€, o que representa um acréscimo de 
0,33 M€ (+32,6%) relativamente à Meta de 1,0 M€ 
estabelecida para 2020. Ano 2020 influenciado 
pelo impacto da Pandemia COVID-19 que origi-
nou um agravamento da economia e aplicação de 
Moratória de Pagamento nos casos devidamente 
justificados no valor de 0,27 M€. Para controlo da 
dívida reforçaram-se as ações e atividades imple-
mentadas nos anos anteriores, nomeadamente 
reforço da articulação entre a área financeira e a 
área comercial, bem como com a Direção Finan-
ceira da IP, acompanhamento mensal dos clientes 
para o cumprimento dos prazos de pagamento, 
report mensal de acompanhamento e controlo de 
dívida e identificação de propostas de melhoria, a 
que acresce a monitorização mensal da Faturação. 
Realça-se que 22% (0,30 M€) da Dívida Vencida 
está suportada em Planos de Pagamento, na sua 
maior parte com força executiva, e 13% (0,17 M€) 
em Moratórias de Pagamento concedidas como 
medida COVID-19;
• Nível de cumprimento de Eficiência Operacional 
(%) é de 84,0 %, estando superior em 0,2 p.p. face 

à meta estabelecida para o período em análise. No 
período homólogo de 2019 foi de 59,8 % pelo que 
se regista em 2020 um aumento de 24,3 p.p.
O resultado do ano 2020 decorre de os Rendi-
mentos (Vendas e Prestações de Serviços) terem 
reduzido mais que os Gastos (FSE e Gastos com 
Pessoal).
O decréscimo que se registou no ano 2020 no Vo-
lume de Negócios fruto do impacto da pandemia 
na IPP, que suscitou a aplicação de medidas ex-
traordinárias e temporárias de isenção ou redução 
de rendas face ao encerramento dos espaços por 
imposição legal ou redução da atividade por for-
ça do atual contexto económico não teve nem era 
expetável que tivesse idêntico ajuste do lado dos 
Gastos, na medida em que se mantiveram os con-
tratos em vigor.
Nos Fornecimentos e Serviços Externos (FSE) 
houve um incremento nas rubricas de Eletricidade, 
de Trabalhos Especializados, na Limpeza e uma re-
dução em Vigilância e na Conservação.
Os Gastos com Pessoal que registam um ligeiro 
incremento fruto das valorizações remuneratórias 
previstas em Instrumentos de Regulação Coletiva 
de Trabalho, da opção dos trabalhadores do Qua-
dro de Pessoal Transitório pelo Sistema de Car-
reiras e valor do subsídio de refeição previsto em 
ACT (OE 2020), da despesa associada ao combate 
à COVID-19 (Desinfeções, EPI’s, Testes, Vacinas e 
outros) e acréscimo nas rubricas da formação.
• Nível de Atualização do Cadastro de Parcelas em 
SIG: O desenvolvimento do projeto registou um 
carregamento de 23.764 parcelas no Ano 2020, 
verificando-se um desvio de +11,6% (+2.466 par-
celas) face à meta estabelecida. Ficando acima da 
meta estabelecida para 2020, no entanto, este re-
sultado foi influenciado pela ocorrência de situa-
ções que afetaram e influenciaram o decurso dos 
trabalhos programados ao longo do Ano 2020 com 
impacto no objetivo, nomeadamente: i). Pandemia 
COVID-19; ii) Teletrabalho dos Colaboradores; iii) 
Alterações de procedimentos; iv) Adaptação a no-
vas formas de trabalhar; v) Menos um recurso ao 
longo do ano, pois o estágio só foi iniciado no últi-
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mo trimestre 2020.
• Propostas de Intervenção em Instalações de Ser-
viço (INS): O indicador atingiu o resultado global 
de 59,1%, ou seja, ficou 33,4 p.p. abaixo da meta 
estabelecida (92,5%).
No cálculo do indicador consideraram-se todas as 
INS, medindo-se a elaboração do Plano e as pro-
postas aprovadas para intervenção nas INS face às 
solicitações no mesmo período. No total, a elabo-
ração do Plano foi concluída,  e foram concretiza-
das 2 intervenções das 11 propostas aprovadas. 
Este desvio decorre do atraso na contratação dos 
projetos e empreitadas, a que acresce em fase de 
execução dos projetos e de obra, alguns atrasos 
decorrentes do contexto de pandemia. è de relevar 
contudo, que uma parte significativa dos 9 proces-
sos que não foram concluídos até final do ano de 

2020, foram concluídos no decurso dos meses de 
janeiro e fevereiro de 2021. 
• Assegurar a concretização do PETI 3+ / Fer-
rovia 2020: O indicador integrado do PETI 3+ / 
Ferrovia 2020 atingiu o resultado global de 75%, 
ou seja, -10 p.p. abaixo da meta estabelecida.  
Para este resultado contribuíram fundamental-
mente dois fatores:

- N.º de obras lançadas e respetivo valor, que 
ficaram abaixo do previsto – parâmetros A;
- Grau de execução de 62% do orçamento pre-
visto – Parâmetro D.
Não obstante o resultado aquém do esperado 
verificou-se em 2020 um aumento de execução 
financeira de 32% face a 2019, o que contribuiu 
positivamente para o resultado do indicador

3. Indicação dos 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 
significativa onde a gestão e otimização deste im-
portante ativo constitui o core business da empre-
sa.

No universo de todos os ativos imobiliários sob 
gestão da IPP, inclui-se uma vasta rede de imóveis 
(terrenos e edifícios) cujo aproveitamento comer-
cial, 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 comer-
cializados ainda têm capacidade de expansão em 
razão do espaço disponível ou de novo tipo de ne-
gócios.

A IP Património demonstra uma capacidade de 

adaptação a novos contextos, procurando a cada 
exercício melhorar os indicadores de negócio, a 
performance de gestão e a satisfação dos seus 
Clientes, atraindo não só novos clientes como tam-
bém novas áreas de negócio, e conseguindo colo-
car no mercado espaços no passado sem interesse 
comercial.

O desenvolvimento e consolidação da atividade da 
IP Património refletia o contexto económico atual 
que se vivia e em Portugal, até ao surgimento da 
pandemia da Covid19. O surgimento da pandemia 
teve impacto direto na atividade da Empresa ao 
longo de 2020, desde logo porque as atividades 
que suportam uma parte significativa dos espaços 
subconcessionados se inserem nos setores eco-
nómicos dos mais prejudicados, quer direta quer 
indiretamente.

Sendo inegável os efeitos negativos da pandemia 
na atividade da IP Património, regista-se positiva-
mente que a empresa nesse contexto tão adverso 

Parâmetro A (Peso 10%): N.º de empreitadas lançadas (anúncio 
de concurso lançado) e previstas no plano / N.º de empreitadas 
previstas lançar no plano: 
Resultado de 50% (31 em 62)
• Obras Ferrovias 2020: lançadas 29 em 58 previstas;
• Obras Rodoviárias: lançadas 2 em 4 previstas.

Parâmetro C (Peso 20%): Prazo total planeado das empreitadas 
desenvolvidas e previstas no plano / Prazo total real das Emprei-
tadas desenvolvidas e previstas no plano:
Resultado de 75%
• Desvio nos prazos de execução de obra: +89%;
• Desvio nos prazos de consignação: -0%;
• Desvio nos prazos de contratação: +0,9%.

Parâmetro B (Peso 20%): Valor  total de empreitadas lançadas 
(anúncio de concurso lançado) / Valor empreitadas previstas lançar 
no plano: 
Resultado de 82%  
• Valor das empreitadas lançadas: 863,7 M€;
• Valor das empreitadas previstas lançar: 1 053,3 M€.

Parâmetro D (peso 40%): Grau de execução (ótica económica) 
do PIR: 
Resultado de 62%
• Execução: 157,6 M€;
• Baseline PIR: 252,3 M€.

Parâmetro E (peso 10%): Nível execução 2020 versus 2019
Resultado de 32%
• Execução 2020: 157,6 M€;
• Execução 2019: 119,1 M€.
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ao longo de 2020, conseguiu continuar a captar in-
vestimento, tendo celebrado novos contratos que 
preveem investimentos a suportar pelos Clientes 
na ordem dos 13M€. Tal é resultado da confian-
ça dos clientes nos espaços disponibilizados pela 
empresa e na recuperação do contexto económi-
co. Mas é também resultado da implementação 
da empresa no mercado, fruto do trabalho feito 
pela empresa nos últimos anos, nomeadamente 
da concretização de um conjunto de negócios de 
subconcessão de espaços com visibilidade no mer-
cado, como sejam os contratos de subconcessão 
de espaços comerciais em duas estações da área 
de Lisboa com grande tráfego de passageiros, que 
permitiram a abertura de duas superfícies comer-
ciais no inicio de 2019, bem como a conclusão do 
concurso que visa instalar uma unidade hoteleira 
na Estação de Santa Apolónia. Estes contratos são 
apenas alguns exemplos dos resultados alcança-
dos 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 singularida-
de e especificidade 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 ou-
tro dos fatores chave do sucesso. A consolidação 
da estrutura organizativa operada em finais de 
2016, contribui decisivamente para os resultados 
alcançados, ao ter criado condições para o enfo-
que em áreas que se entenderam como condicio-
nantes do desempenho da empresa, como seja a 
recuperação de dívida de clientes, a gestão das 
estações ferroviárias e a valorização dos objetivos 
de recuperação e preservação do património fer-
roviário sem utilidade para a exploração ferroviária 
e rodoviária.

A atualização do cadastro dos bens imóveis sob 
exploração da IPP revela-se, igualmente, ser um 
fator crítico de sucesso pois, dada a dimensão e 
diversidade de imóveis, dos domínios públicos ro-
doviário e ferroviário, é condição de sucesso um 
conhecimento rigoroso de todo o património exis-
tente. Em 2020 manteve-se a prestação de servi-
ços que visa a inventariação cadastral, incluindo o 
tratamento, registo e digitalização de documenta-
ção. 

Impõe-se, por último, alcançar uma mais rápida e 
eficiente informação de gestão, nos diferentes do-
mínios, quer financeiro quer comercial. No ano de 
2020 iniciou-se a prestação de serviços com vista 
à implementação do suporte à gestão Real Esta-
te. 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 melhores resulta-
dos para a empresa.

4. Evidenciação da atuação em conformidade com 
as orientações definidas pelos ministérios setoriais, 
designadamente as relativas à política setorial a 
prosseguir, às orientações específicas a cada em-
presa, aos objetivos a alcançar no exercício da ati-
vidade operacional e ao nível de serviço público a 
prestar pela empresa (vide n.º 4 do artigo 39.º do 
RJSPE).

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.

A IPP enquanto empresa detida pela IP, S.A., a qual 
detém 99,9968% do total do capital, rege-se pelas 
orientações seguidas pelo seu acionista. As orien-
tações específicas para a empresa decorrem dos 
indicadores de acionista, os quais se constituem ao 
mais alto nível e cujo resultado é absolutamente 
fundamental para o alcance dos objetivos financei-
ros e operacionais.
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3. ESTRUTURA DE CAPITAL
1. Divulgação da estrutura de capital (consoante aplicável: capital 
estatutário ou capital social, número de ações, distribuição do 
capital pelos acionistas, etc.), incluindo indicação das diferentes 
categorias de ações, direitos e deveres inerentes às mesmas 
e percentagem de capital que cada categoria representa (vide 
alínea a) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE). 

A IP Património é uma sociedade anónima com um capital social 
de 5.500.000 euros, o qual não sofreu alterações em 2020.

A distribuição de capital social pelos acionistas é a seguinte:

Infraestruturas de Portugal, S.A.: 1.099.965 ações com o va-
lor nominal de 5,00 euros, o que corresponde a uma participa-
ção de 5.499.825,00 euros, representando 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 são nominativas, com valor unitário de 5 euros, sendo 
livre, nos termos dos estatutos, a sua transmissão entre acionis-
tas, os quais gozam do direito de preferência perante terceiros. 
A Assembleia Geral pode autorizar a emissão de ações prefe-
renciais 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 Assem-
bleia Geral.

O capital está integralmente subscrito e realizado.

2. Identificação de eventuais limitações à titularidade e/ou 
transmissibilidade das ações.

Não existem limitações à titularidade das ações, devendo a sua 
transmissibilidade obedecer ao enquadramento jurídico-legal 
aplicável, estabelecido pelo Decreto-Lei n.°133/2013, de 3 de 
outubro.

3. Informação sobre a existência de acordos parassociais que 
sejam do conhecimento da empresa e possam conduzir a 
eventuais restrições.

Que sejam do conhecimento da Sociedade, não existem acor-
dos 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
1. Identificação das pessoas singulares (órgãos sociais) e/ou 
coletivas (empresa) que, direta ou indiretamente, são titulares 
de participações noutras empresas, com indicação detalhada 
da percentagem de capital e de votos imputáveis, bem como 
da fonte e da causa de imputação nos termos do que para o 
efeito estabelece o Código das Sociedades Comerciais (CSC) 
no seu artigo 447.º (vide alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 44.º 
do RJSPE).

A IP Património detém 4.714 ações da IP Engenharia, S.A. 
com o valor nominal de 5,00 euros, o que perfaz uma partici-
pação, ao valor nominal, de 23.570,00 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 adminis-
tração e de fiscalização da IP Património não são titulares, 
direta ou indiretamente, de quaisquer participações sociais e/
ou de obrigações da Sociedade, nem detém quaisquer par-
ticipações em quaisquer outras sociedades relativamente às 
quais a IP se encontre em relação de domínio ou de grupo.

2. Explicitação da aquisição e alienação de participações 
sociais, bem como da participação em quaisquer empresas 
de natureza associativa ou fundacional (vide alínea c) do n.º 1 
do artigo 44.º do RJSPE).

A sociedade não detém participações em entidades de natu-
reza associativa ou fundacional.

3. Indicação do número de ações e obrigações detidas por 
membros dos órgãos de administração e de fiscalização, 
quando aplicável nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.

Os membros dos órgãos de administração e de fiscalização 
da IP Património não detêm ações ou obrigações na empresa, 
nos termos do n.º 5 do artigo 447.º do CSC.

4. Informação sobre a existência de relações de natureza 
comercial entre os titulares de participações e a empresa.

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

1. Identificação do modelo de governo adotado.

Determinam os estatutos da IP Património que os órgãos sociais são, a Assembleia 
Geral, o Conselho de Administração e o Fiscal Único ou Conselho Fiscal.

B) Assembleia Geral

1. Composição da mesa da assembleia geral, ao longo do ano em referência, com 
identificação dos cargos e membros da mesa da assembleia geral e respetivo 
mandato (data de início e fim). 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).

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 Unânime por Escrito (DUE) de 01-03-2019, foi designada a Dr.ª 
Maria Toioko Morishita Ramos para representar a IP, S.A. na qualidade de Presiden-
te da Mesa da Assembleia.
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Por Deliberação Unânime por Escrito (DUE) de 01-03-2019, foi designada a Dr.ª 
Maria Rita Carvalho Fonseca para representar a IPE na qualidade de Secretário da 
Mesa na referida Assembleia.

2. Identificação das deliberações acionistas que, por imposição estatutária, só 
podem ser tomadas com maioria qualificada, para além das legalmente previstas, e 
indicação dessas maiorias.

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. 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 Conselho Geral e de Supervisão.

A administração é exercida por um Conselho de Administração, composto por três 
elementos, eleitos pela Assembleia Geral para um período de três 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 proce-
derão 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.

2. Caracterização da composição, consoante aplicável, do Conselho de 
Administração, do Conselho de Administração Executivo e do Conselho Geral e de 
Supervisão, com indicação 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, a empresa deverá indicar os 
mandatos respetivos (o que saiu e o que entrou).
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Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º dos estatutos da IP Património, o Conselho de Administração é cons-
tituído por um número entre três a cinco membros, que podem ser ou não acionistas, eleito pela As-
sembleia Geral para um período de dois anos, sendo permitida a sua reeleição nos termos da legislação 
aplicável.

Na sequência da eleição dos membros do Conselho de Administração da Empresa para o biénio 2019-
2020, por Deliberação Social Unânime por Escrito datada de 01 de março de 2019, nos termos do dis-
posto no n.º 1 do artigo 54 ° do Código das Sociedades Comerciais, com a seguinte composição:

Presidente Carlos Alberto João Fernandes
Vogal  Nuno José Pires das Neves 
Vogal  Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa

MANDATO

CARGO NOME

DESIGNAÇÃO REMUNERAÇÃO

(INÍCIO - FIM) FORMA (1) DATA [ENTIDADE 
PAGADORA]  (O/D) (2)

2019-2020 Presidente do Conselho 
de Administração

Carlos Alberto João 
Fernandes DUE 01/03/2019 IP n.a

2019-2020 Vogal do Conselho 
de Administração

Nuno José Pires 
das Neves DUE 01/03/2019 IPP n.a

2019-2020 Vogal do Conselho 
de Administração

Alexandra Sofia Vieira 
Nogueira Barbosa DUE 01/03/2019 IP n.a

Número estatutário mínimo e máximo de membros - [número mínimo] / [número máximo]
Legenda:
(1) Resolução (R) / Assembleia Geral (AG) / Deliberação Unânime por Escrito (DUE)/Despacho (D)
(2) O/D – Origem / Destino

3. Distinção dos membros executivos e não executivos do Conselho de Administração1 e, relativamente 
aos membros não executivos, identificação dos membros que podem ser considerados independentes, 
ou, se aplicável, identificação dos membros independentes2 do Conselho Geral e de Supervisão (vide 
artigo 32.º do RJSPE).

Todos os membros do Conselho de Administração da IPP são executivos.

4. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros, consoante aplicável, 
do Conselho de Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo. Deverão especificamente ser indicadas as atividades profissionais exercidas, pelo menos, nos 
últimos 5 anos (vide alínea j) do n.º 1 do artigo 44.º do RJSPE).

1- Conforme decorre da aplicação do n.º 1 do artigo 278.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 407.º do CSC.
2 - A independência dos membros do Conselho Geral e de Supervisão e dos membros da Comissão de Auditoria afere-se nos termos da legislação vigente. Quanto aos demais 
membros do Conselho de Administração, considera-se independente o que não esteja associado a qualquer grupo de interesses específicos na empresa nem se encontre em 
alguma circunstância suscetível de afetar a sua isenção de análise ou de decisão.
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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), 2014;
• Mestrado em Transportes pelo IST, 1995;
• Licenciatura em Engenharia Civil pelo IST, 1991;

Atividade Profissional: 

 • Vice-Presidente do Conselho de Administração Executivo da Infraestruturas de 
Portugal, S.A. desde agosto de 2016; Presidente do 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 se-
tembro 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 novembro de 2015);
• 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 
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(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, 1985/1990; 
• Estágio de advocacia no escritório de advogados de Dr. Anselmo Costa Freitas, 
1991/1992;
• Pós graduação em Estudos Europeus (Direito Comunitário) na Universidade Ca-
tólica Portuguesa, 1991/1992.

Atividade Profissional: 

• Desde outubro de 2016, Vogal do Conselho de Administração da IP Património – 
Administração e Gestão Imobiliária, S.A.
• Entre outubro de 2016 e junho de 2018, Vogal do Conselho de Administração da 
GIL – Gare Intermodal de Lisboa, S.A.
• Entre janeiro de 2013 e outubro de 2016, Administrador das sociedades Nova-
Câmbios – Instituição de Pagamento, SA e ULTRA – SGPS, S.A.
• Entre maio de 2011 e janeiro de 2013 – Diretor da Direção Comercial e Valorização 
da REFER Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A.
• No triénio 2005/2007 – Administrador da sociedade Metrocom – Exploração de 
Espaços Comerciais, SA, com o pelouro comercial.
• Entre dezembro de 2003 e maio de 2011 – Administrador da sociedade CPCom – 
Exploração de Espaços Comerciais da CP, SA, com o pelouro comercial.
• 2005/2007 – Administrador da sociedade Lisboa Vista do Tejo Transportes Turís-
ticos – LVT, S.A.
• 2004/2005 – Administrador da sociedade Marketing Advertising Solutions – Ser-
viços de Publicidade S.A.
• 2003/2007 – Administrador da sociedade Cardalgest – Empreendimentos Turís-
ticos, S.A.
• 2001/2002 – Administrador da sociedade SETEP – Tempo e Espaço Publicitários, 
SA (empresa acionista da Metrocom e da CPCom e que desenvolvia atividade na 
área da exploração de suportes publicitários).
• Entre julho de 1995 e dezembro de 2003 – Diretor Comercial da sociedade CP-
Com – Exploração de Espaços Comerciais da CP, S.A.
• Entre novembro de 1994 e julho de 1995 – adjunto da Direção Comercial da so-
ciedade Metrocom – Exploração de Espaços Comerciais, S.A. 
• Entre novembro de 1992 e novembro de 1994 – Grupo SETEP/TCS (concessio-
nários de publicidade exterior e em diversos meios de transporte e acionista da 
Metrocom), exercendo funções de assessoria e consultoria jurídicas, secretariado 
geral e acompanhamento e dinamização de novos projetos.

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
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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, S.A., (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, S.A. (2001 - 2004);
• Advogada (com inscrição suspensa na Ordem dos Advogados).

5. Evidências da apresentação das declarações3 de cada um dos membros do órgão 
de administração ao órgão de administração e ao órgão de fiscalização, bem como 
à Inspeção-Geral de Finanças (IGF), de quaisquer participações patrimoniais que 
detenham na empresa, 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 (vide artigo 52.º do RJSPE).

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 4 do presente relatório).

6. Identificação de relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e 
significativas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, 
do Conselho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo 
com acionistas.

Não existem relações familiares, profissionais ou comerciais, habituais e significa-
tivas, dos membros, consoante aplicável, do Conselho de Administração, do Con-
selho Geral e de Supervisão e do Conselho de Administração Executivo com acio-
nistas.

7. Apresentação de organogramas ou mapas funcionais relativos à repartição de 
competências entre os vários órgãos sociais, comissões e/ou departamentos da 
empresa, incluindo informação sobre delegações de competências, em particular 
no que se refere à delegação da administração quotidiana da empresa.

Organograma da IP Património:

3 -  Tem-se por desejável ser adequadamente evidenciada a receção das declarações por parte dos destinatários. Para o efeito considere-se o 
que refere a Inspeção-Geral de Finanças no sítio na internet desta última, acedível através da hiperligação https://www.igf.gov.pt/deveres-de-
comunicacao/gestores-publicos.aspx. “(...) Para cumprimento desta obrigação legal, a IGF disponibiliza um formulário eletrónico ao qual o gestor 
público deve solicitar o acesso, através do envio de mensagem de correio eletrónico para o endereço de mail gestorespublicos@igf.gov.pt, que 
também está disponível para o esclarecimento de quaisquer dúvidas. Após o recebimento da resposta com o respetivo link de acesso, deve 
preencher integralmente o formulário e submetê-lo no sistema, podendo no final imprimir as suas respostas”.
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Organograma da IP Património

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 asso-
ciados 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 contra-
tuais 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 Con-

selho de Administração no âmbito da delegação 
conferida pela deliberação do Conselho de Admi-
nistração de 11 de abril de 2017 ou aprovados por 
este Órgão social.

8. Caracterização do funcionamento do Conselho 
de Administração, do Conselho Geral e de 
Supervisão e do Conselho de Administração 
Executivo4, indicando designadamente:

a) Número de reuniões realizadas e grau de 
assiduidade de cada membro às reuniões 
realizadas5;

Em 2020, o Conselho de Administração reuniu 28 
vezes, tendo dois dos membros não estado pre-
sente em duas das reuniões por motivo de férias e 
uma por ausência em serviço.

4- Deve ser ajustado ao modelo de governo adotado.
5- A informação poderá ser apresentada sob a forma de quadro. 
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 REUNIÃO IPP DATA CAF NN AB

134.IPP.2020 07/01/2020 x x x

135.IPP.2020 21/01/2020 x x x

136.IPP.2020 04/02/2020 x x x

137.IPP.2020 17/02/2020 x x x

138.IPP.2020 03/03/2020 x x x

139.IPP.2020 17/03/2020 x x x

140.IPP.2020 20/03/2020 x x x

141.IPP.2020 31/03/2020 x x x

142.IPP.2020 14/04/2020 x x x

143.IPP.2020 21/04/2020 x x x

144.IPP.2020 06/05/2020 x x x

145.IPP.2020 19/05/2020 x x x

146.IPP.2020 28/05/2020 x x x

147.IPP.2020 02/06/2020 x x x

148.IPP.2020 16/06/2020 x x x

149.IPP.2020 30/06/2020 x x férias

150.IPP.2020 14/07/2020 x x x

151.IPP.2020 28/07/2020 x x x

152.IPP.2020 12/08/2020 x x x

153.IPP.2020 14/08/2020 x x x

154.IPP.2020 01/09/2020 x x x

155.IPP.2020 15/09/2020 x x x

156.IPP.2020 30/09/2020 x férias x

157.IPP.2020 13/10/2020 x x x

158.IPP.2020 27/10/2020 x x x

159.IPP.2020 09/11/2020 x x x

160.IPP.2020 02/12/2020 x x ausente a serviço

161.IPP.2020 18/12/2020 x x x
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b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e 
outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso 
do exercício, apresentados segundo o formato seguinte:

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

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

c) Órgãos da empresa competentes para realizar a avaliação de desempenho 
dos administradores executivos e critérios pré-determinados para a avaliação de 
desempenho dos mesmos;

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) Comissões6 existentes no órgão de administração ou supervisão, se aplicável. 
Identificação das comissões, composição de cada uma delas assim como as 
suas competências e síntese das atividades desenvolvidas no exercício dessas 
competências.

Não existem comissões na orgânica da empresa.

D) Fiscalização7

1. Identificação do órgão de fiscalização correspondente ao modelo adotado: Fiscal 
Único, Conselho Fiscal, Comissão de Auditoria, Conselho Geral e de Supervisão ou 
Comissão para as Matérias Financeiras

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. 

6- Que incluam ou tenham a participação de elementos do órgão de administração ou supervisão. 
7- Relativamente ao Fiscal Único deverá ser prestada a informação a que se referem os pontos 1, 3, 4 e 5 deste tópico D. Fiscalização e bem 
assim a informação a que se refere o tópico E. Revisor Oficial de Contas (ROC).
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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)

2. Composição, consoante aplicável, do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, 
do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, 
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). Informação a apresentar segundo o formato seguinte:

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.  

3. Apresentação de elementos curriculares relevantes de cada um dos membros 
do órgão de fiscalização. Deverão especificamente ser indicadas as atividades 
profissionais exercidas, pelo menos, nos últimos 5 anos.

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.;
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• 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 
Empresas na Universidade Autónoma de Madrid;
• Mestrado em Comportamento Organizacional Instituto Superior de Psicologia 
Aplicada;
• 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 Supe-
rior 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 
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.
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5. Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicável, da Comissão para as 
Matérias Financeiras.

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.

6. Identificação, consoante aplicável, dos membros do Conselho Fiscal, da Comissão 
de Auditoria, do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias 
Financeiras que se considerem independentes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º 
do CSC.

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.

7. Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, 
do Conselho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, 
indicando designadamente, consoante aplicável:

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.

a) Número de reuniões realizadas e respetivo grau de assiduidade por parte de 
cada membro, apresentados segundo o formato seguinte:

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.

b) Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, dentro e fora do grupo, e 
outras atividades relevantes exercidas pelos membros daqueles órgãos no decurso 
do exercício;

Não aplicável à IP Património pela não existência de um Conselho Fiscal, de uma 
Comissão de Auditoria, de um Conselho Geral e de Supervisão ou de uma Comis-
são para as Matérias Financeiras.

E) Revisor Oficial de Contas (ROC) 

1. Identificação, membros efetivo e suplente, da Sociedade de Revisores Oficiais de 
Contas (SROC), do ROC e respetivos números de inscrição na Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas (OROC) e na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários 
(CMVM), caso aplicável, e dos sócios ROC que a representam e indicação do número 
de anos em que o ROC exerce funções consecutivamente junto da empresa 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).

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.
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2. Indicação das limitações, legais e outras, relativamente ao número de anos em que 
o ROC presta serviços à empresa.

Não aplicável. Aplicável apenas nas “Entidades de Interesse Público”, vide definição 
no artigo 3.º do RJ SA 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 o ROC exerce funções 
consecutivamente junto da empresa/grupo, bem como indicação do número de anos 
em que o ROC presta serviços nesta empresa, incluindo o ano a que se refere o 
presente relatório, bem assim como a remuneração relativa ao ano em referência, 
apresentados segundo os formatos seguintes:

A Sociedade Barbas, Martins, Mendonça & Associado, S.R.O.C., Lda., exerce funções 
desde 2009 e em 30 de novembro de 2016, a sociedade alterou a sua denominação 
social para Vítor Martins & Ahmad, S.R.O.C., Lda., mantendo todos os restantes ele-
mentos identificativos e sede social.

MANDA-
TO

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 13 10

2019 
-2021

Fiscal Único 
Efetivo

SROC representada 
por Vitor Manuel do 

Carmo Martins
456 20160148 DUE 01/03/2019 n.d 6 6

2019 
-2021

Fiscal Único 
Suplente

Salgueiro, Casta-
nheira & Associado, 

S.R.O.C.
151 20161461 DUE 01/03/2019 n.d 0 0

2019 
-2021

Fiscal Único 
Suplente

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)
Nota: Mencionar o efetivo (SROC e ROC) e o suplente (SROC e ROC)

NOME REMUNERAÇÃO
ANUAL 2020 (€) BRUTA

Vitor Martins & Ahmad, S.R.O.C, Lda 11 893,50 €

11 893,50 €

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) em 01 de março de 
2019.
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4. Descrição de outros serviços prestados pela SROC à empresa e/ou prestados 
pelo ROC que representa a SROC, caso aplicável.

No exercício de 2020 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 consultoria fiscal 0%

Valor dos 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  23 214,89 € 100%

Valor dos serviços de consultoria fiscal 0%

Valor dos serviços que não revisão de contas 0%

Total pago pelas entidades do grupo à SROC  23 214,89 € 100%

Montantes c/ IVA incluído

F) Conselho Consultivo (caso aplicável)

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 (caso aplicável)

1. Identificação do auditor externo designado e do sócio ROC que o representa 
no cumprimento dessas funções, 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 empresa e/ou do grupo, bem assim como 
a remuneração relativa ao ano em referência, apresentados segundo o formato 
seguinte:

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 2020 a Empresa não contratou auditor externo
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2. Explicitação8 da política e periodicidade da 
rotação do auditor externo e do respetivo sócio 
ROC que o representa no cumprimento dessas 
funções, bem como indicação do órgão responsável 
pela avaliação do auditor externo e periodicidade 
com que essa avaliação é feita.

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 au-
ditoria externa, pelo que em 2020 a Empresa não 
contratou auditor externo.

3. Identificação de trabalhos, distintos dos de 
auditoria, realizados pelo auditor externo para 
a empresa e/ou para empresas que com ela se 
encontrem em relação de domínio, bem como 
indicação dos procedimentos internos para efeitos 
de aprovação da contratação de tais serviços e 
indicação das razões para a sua contratação.

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 au-
ditoria externa, pelo que em 2020 a Empresa não 
contratou auditor externo.

4. Indicação do montante da remuneração anual 
paga pela empresa e/ou por pessoas coletivas 
em relação de domínio ou de grupo ao auditor 
e a outras pessoas singulares ou coletivas 
pertencentes à mesma rede9 e discriminação da 
percentagem respeitante aos seguintes serviços, 
apresentada segundo o formato seguinte:

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 au-
ditoria externa, pelo que em 2020 a Empresa não 
contratou auditor externo.

8 - Acompanhada de menção à legislação aplicável.. 
9 - Para efeitos desta informação, o conceito de rede é o decorrente da alínea p) do artigo 2.º do Regime Jurídico da Supervisão de Auditoria, aprovado pelo artigo 2.º da Lei n.º 
148/2015, de 9 de setembro, alterada pela Lei n.º 35/2018, de 20 de julho.
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A) Estatutos e Comunicações

1. Regras aplicáveis à alteração dos Estatutos da empresa

Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º dos estatutos da IP Património, o Conselho de 
Administração é cons tituído por um número entre três a cinco membros, que po-
dem ser ou não acionistas, eleito pela As sembleia 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. Caraterização dos meios e política 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

3. Indicação das políticas antifraude adotadas e identificação de ferramentas 
existentes com vista à mitigação e prevenção de fraude organizacional.

Desde março de 2016 que está em vigor o Código de Ética do Grupo IP, o qual foi 
elaborado com o propósito de estabelecer normas que orientem o comportamento 

6. ORGANIZAÇÃO INTERNA
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ético dos colaboradores no desempenho das suas 
atribuições nas empresas do Grupo IP.

O Código de Ética é o reflexo do compromisso da 
organização, entre outros, com os princípios da 
prossecução do interesse público, da legalidade, 
da transparência, da eficiência, da integridade e re-
gula matérias críticas para a organização, como as 
relativas ao conflito de interesses, transparência e 
prevenção da corrupção e a Comunicação de Irre-
gularidades.

O Código de Ética do Grupo IP é complementado 
pela Política de Comunicação de Irregularidades do 
Grupo IP e pelo respetivo procedimento, em vigor 
desde fevereiro de 2016 e que visa o reforço das 
práticas de transparência e gestão do risco imple-
mentadas no Grupo IP e o cumprimento das re-
comendações emanadas pelo Instituto Português 
de Corporate Governance, disponibilizando-se por 
essa via, a todos os interessados, um mecanismo 
de comunicação de irregularidades direto e idó-
neo, sob gestão exclusiva da Direção de Auditoria 
Interna (DAI), no âmbito do qual é garantida a con-
fidencialidade da informação reportada.

Por outro lado, os programas de ação/controlos 
para tratamento dos riscos potencialmente cone-
xos com fenómenos de fraude/corrupção encon-
tram-se descritos no Mapa dos Riscos do Grupo 
IP, o qual tem ampla divulgação interna, nomeada-
mente na intranet da empresa.

O Mapa dos Riscos contém, designadamente, os 
controlos já implementados e que continuam a 
contribuir para a mitigação dos riscos assim como 
o apetite ao risco (“aceitar”, “mitigar”, “partilhar” 
e “evitar”), os novos controlos do risco a imple-
mentar, a identificação dos órgãos que participam 
na execução desses controlos e respetivos prazos 
previstos de implementação.

Em 2020, tiveram continuidade e reforço as ativi-
dades implementadas desde 2015:

• Atualização do Mapa Global dos Riscos do Grupo 
IP;
• Monitorização contínua da implementação dos 
controlos dos riscos da organização.

Em resultado das referidas atividades, foi promo-

vida a elaboração e divulgação do Relatório de 
Execução do Plano de Gestão dos Riscos de 
Corrupção e Infrações Conexas do Grupo IP, 
disponível para consulta no sítio da Infraestruturas 
de Portugal, S.A.10

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

Entre as atividades desenvolvidas no que concerne 
à mitigação e prevenção da fraude organizacional, 
destaca-se ainda a monitorização anual do reporte 
do registo de ofertas e a assinatura da declaração 
de inexistência de conflito de interesses por parte 
dos gestores de contratos de empreitada e presta-
ção de serviços.

Refira-se ainda, que as empresas do Grupo IP 
cumprem na generalidade a Recomendação n.º 
3/2020 do Conselho de Prevenção da Corrupção 
publicada no Diário da República, 2ª série de 17 
de julho de 2020, relativa à gestão de conflitos de 
interesses no setor público.

Por outro lado, tendo em conta que a Lei n.º 
83/2017, de 18 de agosto, na redação atual, é apli-
cável a uma das empresas do Grupo IP – IP Patri-
mónio – em virtude de o seu objeto social e de a 
sua atividade se enquadrarem no âmbito imobi-
liário, foi aprovado em 2020 o Procedimento de 
Comunicação de Transações ao DCIAP, à UIF e ao 
IMPIC – Prevenção e Combate ao Branqueamento 
de Capitais e Financiamento do Terrorismo e, nes-
te contexto, e em cumprimento da determinação 
legal, está designado o Responsável pelo Cumpri-
mento Normativo do Grupo IP (RCN). 

O procedimento acima referido, regula o dever de 
comunicação de operações suspeitas e demais 
transações legalmente previstas relativas à pre-
venção e combate ao branqueamento de capitais 
e financiamento do terrorismo. 

Por fim, em 2020 salienta-se ainda:

10 -  http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sites/default/files/files/files/relatorio_de_execucao_do_plano_2019-2020.pdf
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i) a continuação da realização dos workshops inte-
grados na ação de sensibilização designada “Pro-
grama Viver a Ética no Grupo IP”, dirigidos aos 
colaboradores, nos quais o objeto de reflexão foi 
principalmente o tema da prevenção da corrupção 
e conflito de interesses;

ii) que nas atividades de receção aos novos cola-
boradores do Grupo IP incluiu-se um módulo de-
dicado ao tema da Ética, tendo os novos colabo-
radores respondido ao questionário online etiquiz;

B) Controlo Interno e Gestão de Riscos11

1. Informação sobre a existência de um Sistema de 
Controlo Interno (SCI) compatível com a dimensão 
e complexidade da empresa, de modo a proteger 
os investimentos e os seus ativos (este deve 
abarcar todos os riscos relevantes para a empresa).

O modelo de negócio do Grupo IP (conforme Fig. 
1) tem em vista a criação de valor e desenvolve-se 
em torno da estratégia e do propósito da organi-

zação, da identificação e análise dos stakeholders 
e da análise dos contextos interno e externo que 
podem afetar a capacidade de alcançar os resulta-
dos pretendidos. 

O modelo está assente no ciclo da melhoria PDCA 
(Plan, Do, Check e Act) e numa arquitetura em-
presarial que integra vários modelos de referência 
(PRM, BRM, DRM, ARM, IRM e SRM) e que supor-
tam a implementação do modelo.

É de vital importância que a IP assegure uma ges-
tão rigorosa dos seus ativos com vista a maximi-
zar o valor criado para os stakeholders. Tal gestão 
permite a identificação de ações de melhoria de 
médio e longo prazo suportadas por diversos me-
canismos de planeamento e por uma metodologia 
de gestão de projetos (transversais, operacionais e 
de investimentos) robusta envolvendo várias áreas 
de atividade do Grupo IP, com uma orientação per-
manente ao cliente / utilizador das infraestruturas 
rodoferroviárias.

11 -  Querendo, a empresa poderá incluir síntese ou extrato(s) de Manual ou Código que satisfaça(m) o requerido. Tal formato de prestação da 
informação implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese ou extrato(s) que 
satisfazem cada uma das alíneas.

EXTRAS IP

MODELO DE NEGÓCIO
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Fig.1 – Modelo de negócio do Grupo IP
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Como suporte ao modelo de negócio foi definida a arquitetura empresarial do Grupo IP (Fig.2) a qual 
tem por base 6 modelos* de referências que se interrelacionam no sentido de garantir um alinhamento 
e concretização da estratégia aos vários níveis da organização (performance, organização e processos, 
aplicações TI, infraestruturas TI, informação/dados e segurança).

Página 31

Página 31

PRM
PERFORMANCE REFERENCE MODEL

BRM
BUSINESS REFERENCE MODEL
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*Baseado em FEAF - Federal Enterprise Architecture Framework
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A Cadeia de Valor do Grupo IP

A materialização dos resultados pretendidos para o curto, médio e longo prazo está suportada no de-
sempenho das atividades de todos os processos da organização conforme a cadeia de valor do Grupo 
(Fig. 3) que é constituído por:

• Macroprocessos de negócio ou core da IP (processos de negócio da IP);
• Macroprocessos de suporte à IP e às empresas participadas;
• Macroprocessos específicos das empresas participadas.

EXTRAS IP

MODELO DE NEGÓCIO

Análise contexto
interno e externo

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
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Ambiental 
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- Desenvolvimento social 
com a sociedade
- Protocolos e parcerias 
com stakeholder
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AMBIENTAL
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ruído, resíduos)
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Fig.2 – Arquitetura empresarial do Grupo IP

Fig.3: Cadeia de valor
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A cadeia de valor suporta a implementação do modelo de negócio da Organização nas várias fases do 
ciclo de melhoria PDCA (Plan, Do, Check e Act) e tem por base: 
• Os requisitos e expetativas dos stakeholders;
• Os meios ou capitais necessários à transformação e criação do valor para o mercado (financeiro, inte-
lectual, humano, social e ambiental) e;
• As orientações estratégia internas e externas à IP.

Complementarmente, a IP tem vindo a consolidar uma abordagem para a melhoria do desempenho 
dos processos tendo por base os princípios do BPM – Business Process management, os quais vão ao 
encontro da criação de uma dinâmica interna que potencia a identificação de atividades críticas e opor-
tunidades de melhoria em benefício de um desempenho eficiente na “produção” dos outputs e, conse-
quentemente, dos resultados pretendidos pela Organização (outcomes).

Monitorização e controlo

A monitorização e controlo da atividade do Grupo IP são caraterizados por diversos instrumentos de 
gestão os quais se suportam por uma variedade de documentos internos (processos, manuais, procedi-
mentos e outros):

INSTRUMENTO FINALIDADE NORMATIVO INTERNO APLICÁVEL

Controlo de Gestão

Contribuir para o cumprimento dos objetivos 
do Plano de Atividades e a execução dos 
Orçamentos, bem como gerar informação 
de apoio à gestão, tendo em vista minimizar 
desvios e possibilitar correções em tempo 
útil.
Mede os indicadores-chave (KPI).

PS.05.01 – Plano de orçamento
PS.05.02 – Controlo da performance
IP.MN.009 – Manual do Sistema de Gestão 
Empresarial

Monitorização das intervenções na rede

Disponibilização de informação, atualizada 
mensalmente pelas diversas áreas de 
negócio, permitindo uma visão única das 
intervenções na rede rodoferroviária.

PN.02.01 – Planeamento da rede
PN.02.02 – Controlo de Contrato de Concessão 
com o Concedente
PN.02.03 – Formação e Gestão de Acordos
IP.MN.026 – Manual para a Interoperabilidade
IP.IT.048 – PGI PIR Atualização sistemática

Monitorização dos processos

Garantir a melhoria contínua do desempe-
nho dos processos.
Mede os indicadores de performance dos 
processos (PPI).

PS.03.03 – Gestão e Melhoria
PS.05.02 – Controlo da Performance
GR.PR.035 – Gestão de Processos Organizacionais 
do Grupo IP

Inquéritos de satisfação aos clientes Analisar a perceção da satisfação dos 
clientes

PN.07.03 – Gestão de produtos e Serviços
PN.07.04 – Gestão do Cliente
GR.PR.013 – Tratamento de Reclamações, Even-
tos, Pedidos de Informação e Sugestões
GR.PR.044 – Tratamento de Reclamações por 
Danos a Terceiros

Programa Anual de Auditorias aos Sistemas 
de Gestão

Garantir a execução dos processos de acor-
do com a otimização definida na modelação, 
regulamentação interna e externa (DDO)

PS.03.03 – Gestão e Melhoria
GR.PR.002 – Auditorias ao Sistema de Gestão
GR.PR.003 – Tratamento de Constatações e Ações 
a Desencadear

Auditorias internas
Plano de Atividades de auditoria interna (PAI)

Providenciar avaliações objetivas e Indepen-
dentes, que acrescentam valor e promovem 
a melhoria das operações do Grupo IP

Estatuto da Auditoria Interna
GR.MN.003 – Manual de Auditoria Interna

Gestão dos riscos
Garantir a identificação, análise, avaliação, 
tratamento, monitorização e revisão dos 
riscos e respetivas medidas de tratamento

GR.PR.006 – Gestão do Risco

Compliance Compliance dos deveres de informação

GR.MN.013 – Manual Sistema de Gestão da 
privacidade
GR.PR.018 – Compliance dos Deveres de Infor-
mação
GR.IT.006 – Tramitação das Comunicações com 
o TdC
GR.IT.020 – Dever Informação Instrução TdC
GR.IT.033 – Parecer Prévio AMT
GR.IT.051 – Privacy by Design
GR.IT.052 – Avaliação de impacto sobre a proteção 
de dados

continua
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INSTRUMENTO FINALIDADE NORMATIVO INTERNO APLICÁVEL

Gestão de Oportunidades Sistematizar a caracterização das oportuni-
dades, sua avaliação e respetivo tratamento GR.PR.039 – Gestão das Oportunidades

Controlo de receita
Garantir que toda a receita que é devida 
à IP é corretamente valorizada, registada, 
cobrada e entregue

PN.07 – Gestão Comercial
PS.05.01 – Plano de orçamento
PS.05.02 – Controlo da performance
IP.MN.028 – Manual Remuneração Concessões

Sistema de Gestão de Desempenho (indi-
vidual)

Contribuir para a prossecução das principais 
orientações estratégicas através do en-
volvimento, promoção, desenvolvimento, 
valorização e melhoria contínua do seu 
capital humano.

GR.MN.02 – Manual do Sistema de Gestão de 
Desempenho

Gestão de ocorrências operacionais:
– XTran
– Programa SGS (Sistema de Gestão das 

Subconcessões)
– eGOC (Gestão de Ocorrência)
– SIGMA (Sistema informático de Gestão 

da Manutenção) / Sistema de Gestão 
de Falhas

– ARCO (Apoio e Resolução ao Cliente 
Online)

Detetar e tratar as ocorrências operacionais 
com vista a assegurar a disponibilidade dos 
canais ferroviários e rodoviários e respetiva 
mobilidade

PN.05 – Asset Management
PN.06 – Manutenção e Operação
PN.06.01 – Conservação da Rede Rodoviária
PN.06.02 – Manutenção da Rede Ferroviária
PN,06.03 – Gestão de Serviços de Telemática
PN.06.04 – Gestão da Circulação Ferroviária
PN.06.05 – Operação da Rede Rodoviária
PN.06.06 – Operação de Terminais
PN.08 – Gestão de Concessões
IP.PR.023 – Regras Técnicas de Gestão dos Contra-
tos de Conservação Corrente
GR.IT.009 – Gestão de Contratos de Prestação de 
Serviços e Empreitadas de Manutenção Ferroviária

Legenda: GR: Grupo; IT: Instrução; MN: Manual; PS: Processo de suporte; PN: Processo de negócio; PR: Procedimento

Reporte, análise e atuação

Existem vários instrumentos que asseguram o reporte de informação no âmbito do Grupo IP, os quais 
estão representados no quadro abaixo:

INSTRUMENTO FONTES DESTINATÁRIOS ENFOQUE PUBLICAÇÃO

Reporte estratégico

Relatório Reunião de Controlo de Performan-
ce (mensal) Controlo de Gestão CAE

Dirigentes 1º nível
Performance da 
atividade Não publicado

Reuniões de controlo da Performance (RCP)
(trimestral) Controlo de Gestão CAE

Dirigentes 1º nível
Performance da 
atividade

Em reunião CAE e 
Dirigentes 1º nível

Reporte tático / operacional

Plano de Gestão do Riscos de Gestão / Rela-
tório de Execução do Plano (anual)

Mapa de registo dos 
riscos

CAE
Dirigentes
Stakeholders

Performance do 
processo Gestão 
do risco

Intranet e site 
externo

Dashboard da Gestão do Risco (anual) Mapa de registo dos 
riscos

CAE
Dirigentes

Performance do 
processo Gestão 
do risco

Intranet

Relatório de Monitorização das Oportunida-
des (semestral)

Mapa de registo 
das oportunidades 
(Plano de Ação)

CAE/CA Participadas
Dirigentes

Performance do 
processo Gestão das 
oportunidades

Não publicado

Dashboard de Gestão de Ativos Controlo Orçamental
Grupo KPI

CAE
Dirigentes
Gestores dos processos
Stakeholders

Performance dos 
Ativos e do Sistema 
de Gestão de Ativos

Intranet

Relatório mensal de controlo financeiro do PIR Controlo Orçamental
Gestão de contratos

CAE
Dirigentes

Performance da 
atividade Não publicado
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INSTRUMENTO FONTES DESTINATÁRIOS ENFOQUE PUBLICAÇÃO

Relatório de execução orçamental (mensal / 
trimestral) Controlo orçamental CAE

Dirigente 1º nível Orçamento Não publicado

Relatório de Monitorização dos controlos
(trimestral)

Mapa de registo 
dos riscos (Plano de 
Ação)

CAE
Dirigentes

Performance do 
processo Gestão 
do risco

Não publicado

Relatório de Monitorização dos deveres de 
informação (trimestral)

Base de dados de 
CODI CAE

Performance do 
processo Compliance 
dos deveres de 
informação

Não publicado

Relatórios Trimestrais e Relatáorio Anual das 
Atividades da Auditoria Interna

Plano de Auditoria 
Interna / Relatórios 
de Auditoria

PCAE

Atividades de 
Auditoria Interna 
realizadas / Principais 
outputs

Não publicado
(natureza reservada)

Relatório da Revisão pela Gestão Inputs conforme 
referenciais ISO

Vogais CA
Dirigentes

Desempenho dos 
sistemas de gestão Intranet

Resultados inquéritos da Satisfação dos 
clientes Inquéritos CAE

Dirigentes
Conformidade do 
produto/serviço Gestor documental

Relatório de atividade – Gestor de Cliente Plataforma Gestor do 
Cliente

CAE
Dirigentes

Eficiência e eficácia 
dos serviços pres-
tados

Intranet

Relatório de Melhoria de Desempenho TI operacionais CAE
Dirigentes

Medição desem-
penho circulação 
ferroviária

Intranet

Relatório mensal de receitas rodoferroviárias TI operacionais CAE
Dirigentes Controlo da receita Email

Relatório Mensal de Planeamento Planeamento 
Setorial

Governo
IMT
CAE
Colaboradores

Detalhe mensalmen-
te atualizado da 
atividade produtiva 
da IP

Plataforma partilhada 
PIR, com atual 
processo de desen-
volvimento em PGI

Documento de Monitorização do Progresso 
dos Planos Estratégicos Ferrovia2020, PETI 
(rodoviário) e PVAE

Relatórios de Pla-
neamento
Reuniões de coorde-
nação e preparação 
específicas
Instruções CAE e\ou 
Acionista

Governo
CAE
Dirigentes

Análise do progresso 
e orientações de 
alinhamento dos 
Planos Estratégicos 
com o CAE e 
Acionista

Email

Dashboards de Monitorização do Progresso 
dos Planos Estratégicos Ferrovia2020, PETI 
(rodoviário) e PVAE

Relatórios de Pla-
neamento
Reuniões de coorde-
nação e preparação 
específicas

Governo
CAE
Dirigentes

Análise do progresso 
e orientações de 
alinhamento dos 
Planos Estratégicos 
com o CAE e 
Acionista

Email

Documento de monitorização do programa 
de gestão da conciliação

Inquéritos no âmbito 
da conciliação
Dados da monitori-
zação das medidas 
de conciliação

CAE
Dirigentes

Análise do progresso 
das medidas de con-
ciliação e respetivos 
objetivos

Email
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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 modelo de governação do Grupo IP incorpora na sua estrutura organizativa o 
modelo de 3 “linhas de defesa” com a seguinte composição:

Página 8Página 8

Auditoria Interna

Gestão do Risco
Compliance e Controlo 

de Gestão

Gestão 
Operacional

RELATORIO
DE GESTAO

IP PATRIMÓNIO

DIREÇÃO-GERAL

ASSESSORIA TÉCNICA
E DE GESTÃO 

ASSESSORIA LEGAL

ASSESSORIA FINANCEIRA

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 

1ª linha – gestores operacionais, responsáveis pelo desenvolvimento e implemen-
tação de políticas, controlos e procedimentos internos, que asseguram que as ati-
vidades estão de acordo com as metas e objetivos definidos;

2ª linha – incorpora a função de gestão do risco, a função de Compliance e um 
sistema de controlo interno (DAJ e DPC);

3ª linha de defesa – Auditoria Interna – Direção de Auditoria Interna (DAI).

A função de gestão do risco monitoriza a eficácia dos controlos implementados e a 
sua conformidade com o modelo de governo aprovado para gerir os eventos com 
potencial de afetar a plena consecução dos referidos objetivos.

No âmbito do Grupo IP, a Direção de Assuntos Jurídicos e Compliance é responsá-
vel pela criação, implementação e dinamização de um modelo de gestão do risco, 
integrado e transversal, que através da identificação, compreensão e divulgação 
dos riscos corporativos, se propõe a controlar e mitigar os impactos dos mesmos 
na atividade da Empresa.

3. Em caso de existência de um plano estratégico e de política de risco da empresa, 
transcrição da definição de níveis de risco considerados aceitáveis e identificação 
das 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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O modelo de gestão do risco constitui-se como um importante instrumento de suporte à gestão, que 
permite a identificação dos principais riscos a que as empresas do Grupo IP estão expostas12, a respe-
tiva análise13 e a determinação do tratamento a aplicar com base nos pressupostos definidos no quadro 
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.

12 - Incluindo os de corrupção, conluio, fraude e fuga de informação, bem como os respetivos e necessários controlos preventivos e de mitigação.
13 - Através da determinação da probabilidade de um risco ocorrer assim como o seu impacto medido em quatro vertentes (financeira, legal, reputacional e vida humana).

Em acréscimo às atividades de apreciação do risco 
e determinação dos respetivos controlos, o modelo 
de gestão do risco do Grupo IP contempla igual-
mente mecanismos de monitorização, comunica-
ção/divulgação e revisão do próprio processo.

A título informativo, e tendo por base dados re-
portados a 31/12/2020, constata-se que o mapa 
global dos riscos do Grupo IP compreende um total 
de 499 riscos, com a seguinte distribuição:
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PRM
PERFORMANCE REFERENCE MODEL

BRM
BUSINESS REFERENCE MODEL

DRM
DATA REFERENCE MODELSRM
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REFERENCE MODEL

IRM
INFRASTRUTURE
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OBJETIVOS KPI

PROCESOS NEGÓCIO
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FLUXO INTERFUNCIONAIS

HARDWARESOFTWARE

*Baseado em FEAF - Federal Enterprise Architecture Framework
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45%
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1%

DISTRIBUIÇÃO DO NÍVEL DE RISCO NO GRUPO IP

Releva-se, ainda, a existência de 460 riscos relati-
vos especificamente à atividade da IP.

Por último, destaca-se a igualmente a definição de 
um total de 420 controlos dos riscos para imple-
mentação e monitorização.

4. Explicitação, ainda que por inclusão de 
organograma, das relações de dependência 
hierárquica e/ou funcional face a outros órgãos ou 
comissões da empresa.

A IP Património é uma empresa participada a 
99,9969% pela IP, S.A. e 0,0032% pela IP Enge-
nharia, S.A., integrando assim o Grupo IP.

A macroestrutura do Grupo IP é constituída por:

• Direções e Gabinetes de apoio direto ao Conse-
lho de Administração Executivo (CAE);
• Comité de Sistemas de Informação (CSI): instru-
mento de ligação e de gestão de interfaces, com 
representação do CAE e das Direções; 
• Centro Corporativo; 
• Áreas de Negócio: Gestão da Mobilidade; Gestão 
da Infraestrutura; Rendibilização de Ativos (Parti-
cipadas).
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SOCIETARIO

MONOTORIZAÇÃO E REVISAO

COMUNICAÇÃO E CONSULTA

ÂMBITO, CONTEXTO
E CRITÉRIO

IDENTIFICAÇÃO DO
RISCO ANÁLISE DO RISCO AVALIAÇÃO DO

RISCO
TRATAMENTO DO

RISCO REGISTO E REPORTE

Definição do
âmbito

Definição dos
contextos externo

e interno

Definição dos 
critérios do risco

Reconhecimento
do risco

Designação 
do risco

Descrição do risco

Probabilidade de
ocorrência do risco

Impacto 
da ocorrência 

do risco

Nível do risco
(P X I)

Definição do
apetite ao risco

Comparação

Definição dos
Planos de Ação

Consolidação do
Mapa dos Riscos

Análise dos
resultados

Publicação

Página 30

Página 34

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO

Comité de Sistemas de Informação

ESTUDOS E INOVAÇÃO | EIN

SECRETARIA GERAL | SGR

CENTRO CORPORATIVO

Sistemas de Informação | DSI

Assuntos Jurídicos e Compliance | DAJ

Compras e Logística | DCL

Plano e Controlo de Gestão | DPC 

Finanças e Mercados | DFM

Capital Humano | DCH

Academia | ACD

Desenvolvimento Organizacional | DDO

Comunicação e Imagem | DCI

Serviços da Rede e Parcerias | DRP

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL | RIT

AUDITORIA INTERNA | DAI 

GESTÃO DA MOBILIDADE

Planeamento Estratégico | DPE

Circulação Ferroviária | DCF

Acessibilidade, Telemática e ITS | DAT

Segurança | DSS

RENDIBILIZAÇÃO DE ATIVOS

IP Património | IPP

IP Engenharia | IPE

IP Telecom | IPT

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA

Asset Management | DAM

Engenharia e Ambiente | DEA

Empreendimentos | DEM

Concessões | DCO

Rede Rodoviária | DRR Rede Ferroviária | DRF

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 (com exceção da IP Engenharia) inclui uma Direção-Geral que tem 
na sua dependência direta diferentes níveis hierárquicos: desde Direções a Departamentos, Unidades ou 
mesmo Funções representadas ou não no Organograma.
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Organograma da IP Património
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5. Indicação da existência de outras áreas funcionais com competências no controlo 
de riscos.

A gestão do risco é, por definição, uma atividade de âmbito transversal, que abrange 
a organização no seu todo. Nesse sentido, o próprio procedimento de gestão do risco 
do Grupo IP14 já contempla uma alocação de responsabilidades dos principais interve-
nientes no processo de gestão do risco:

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 Global 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.

Direção 
de Assuntos Jurídicos 

e Compliance

• 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;
• Monitoriza a eficácia dos controlos e reporta os resultados à DAJ.

6. Identificação e descrição dos principais tipos de riscos (económicos, financeiros, 
operacionais e jurídicos) a que a empresa 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, os riscos são agrupados em 6 categorias 
relevantes, cuja distribuição em 2020, foi conforme se segue:

CATEGORIAS DE 
RISCOS DEFINIÇÕES DISTRIBUIÇÃO

POR CATEGORIA

Risco Financeiro Riscos associados a liquidez, taxa de juro e de crédito 2,8%

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 54,9%

Risco de Regulação 
e Compliance

Riscos associados a leis, regulamentação, normas, contratos,
códigos de conduta, práticas instituídas ou princípios éticos 27,1%

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
0,8%

Risco Tecnológico Riscos associados a infraestruturas tecnológicas críticas, de segurança
de informação, de integridade e flexibilidade dos sistemas 6,4%
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Em resultado da análise ao contexto atual, confirma-se que o Grupo IP se encontra 
exposto a 499 riscos dos quais 9 são novas ameaças, sendo 6 destas diretamente 
relacionadas com o efeito da pandemia, designadamente na perturbação da atividade 
no que respeita às atividades de manutenção e operação avaliado nas áreas core do 
negócio e nos serviços que asseguram a gestão das condições de trabalho e a segu-
rança e saúde aos colaboradores do Grupo IP
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Riscos e valor médio

Considerando a tipologia dos riscos que caracterizam a atividade, confirma-se a pre-
dominância dos riscos “operacionais” no universo global dos riscos do Grupo IP. No 
nível médio do risco houve um ligeiro decréscimo, exceto nos reputacionais que man-
tiveram o valor médio do ano anterior. Os riscos tecnológicos mantêm o nível médio 
superior relativamente ao valor médio dos riscos do Grupo IP (7,1).
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Da análise aos 499 riscos identificados que considera o efeito nos controlos imple-
mentados no controlo e mitigação dos riscos, verifica-se que o nível médio atual do 
Grupo IP é de 7.1, ou seja, há uma concentração de riscos de nível moderado, com a 
distribuição global representada na figura:
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MODERADO ELEVADO M. ELEVADOBAIXO

NÍVEL DO RISCO NO GRUPO IP

223

170

101

5

A variação do nível do risco verificou-se em 11% dos riscos identificados sendo que 
em 4,5% se traduziu num aumento do nível do risco, maioritariamente de categoria 
operacional.

Atendendo aos riscos identificados estabeleceu-se um conjunto de controlos a im-
plementar em 2020 para i) a contenção/minimização do impacto da pandemia nas 
atividades das empresas, através da aplicação das medidas previstas no plano de 
contingência COVID-19 transversais a todo o Grupo e complementarmente de ações 
direcionadas às especificidades das áreas mais suscetíveis a essa exposição (área da 
operação e manutenção); ii) a implementação de aplicações e procedimentos para 
maior eficiência no desempenho dos processo (p. ex. de planeamento e gestão das 
atividades e também na gestão contratual) e cumprimento da Compliance das ati-
vidades; iii) a melhoria nos sistemas e infraestruturas tecnológicas e iv) o reforço de 
recursos humanos para colmatar as necessidades de rejuvenescimento e reforço das 
equipas.

Nos planos de ação inscritos no atual mapa global do Grupo IP estão previstos 419 
controlos que dão continuidade e reforçam a mitigação dos riscos, designadamente 
no que respeita ao controlo da pandemia, continuidade das ações de formação, im-
plementação das ações do plano tecnológico e desenvolvimento das aplicações e 
sistemas de suporte à atividade e, por fim, o reforço de recursos humanos.

A monitorização da implementação destes controlos será efetuada no decorrer do ano 
2021, entre o órgão “Gestor do Risco” e o respetivo “Dono do Risco”, sendo o respe-
tivo resultado reportado às partes interessadas.

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:
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Fonte: NP ISO 31000

Por seu turno, as referidas fases englobam as seguintes atividades:

SOCIETARIO

MONOTORIZAÇÃO E REVISAO

COMUNICAÇÃO E CONSULTA

ÂMBITO, CONTEXTO
E CRITÉRIO

IDENTIFICAÇÃO DO
RISCO ANÁLISE DO RISCO AVALIAÇÃO DO

RISCO
TRATAMENTO DO

RISCO REGISTO E REPORTE

Definição do
âmbito

Definição dos
contextos externo

e interno

Definição dos 
critérios do risco

Reconhecimento
do risco

Designação 
do risco

Descrição do risco

Probabilidade de
ocorrência do risco

Impacto 
da ocorrência 

do risco

Nível do risco
(P X I)

Definição do
apetite ao risco

Comparação

Definição dos
Planos de Ação

Consolidação do
Mapa dos Riscos

Análise dos
resultados

Publicação
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CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

EXECUTIVO

Comité de Sistemas de Informação

ESTUDOS E INOVAÇÃO | EIN

SECRETARIA GERAL | SGR

CENTRO CORPORATIVO

Sistemas de Informação | DSI

Assuntos Jurídicos e Compliance | DAJ

Compras e Logística | DCL

Plano e Controlo de Gestão | DPC 

Finanças e Mercados | DFM

Capital Humano | DCH

Academia | ACD

Desenvolvimento Organizacional | DDO

Comunicação e Imagem | DCI

Serviços da Rede e Parcerias | DRP

REPRESENTAÇÃO INTERNACIONAL | RIT

AUDITORIA INTERNA | DAI 

GESTÃO DA MOBILIDADE

Planeamento Estratégico | DPE

Circulação Ferroviária | DCF

Acessibilidade, Telemática e ITS | DAT

Segurança | DSS

RENDIBILIZAÇÃO DE ATIVOS

IP Património | IPP

IP Engenharia | IPE

IP Telecom | IPT

GESTÃO DA INFRAESTRUTURA

Asset Management | DAM

Engenharia e Ambiente | DEA

Empreendimentos | DEM

Concessões | DCO

Rede Rodoviária | DRR Rede Ferroviária | DRF

A probabilidade de ocorrência de cada risco identificado é analisada de acordo com os seguintes 
critérios:

 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.
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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.

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) 

Tal como ilustrado na figura seguinte, foi igualmente definida uma matriz dos riscos 
com uma escala de quatro níveis:
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DRM
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IRM
INFRASTRUTURE

REFERENCE MODEL

OBJETIVOS KPI

PROCESOS NEGÓCIO
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DADOS/INFORMAÇÃO 
FLUXO INTERFUNCIONAIS

HARDWARESOFTWARE

*Baseado em FEAF - Federal Enterprise Architecture Framework
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Na sequência da avaliação do risco, o Dono do 
Risco15 identifica e descreve a(s) proposta(s) de 
controlo(s) a implementar, incluindo a identifica-
ção dos responsáveis, custos e prazos previstos de 
implementação e o risco residual esperado após a 
implementação.

A DAJ procede ao acompanhamento da imple-
mentação dos controlos, em articulação 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

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 reverifica-
ção de que o contexto, os resultados da identifica-
ção, da análise e da avaliação dos riscos levantados 
permanecem atualizados e adequados à realidade, 
sendo adicionalmente, caso aplicável, identificados 
novos riscos.

8. Identificação dos principais elementos do SCI 
e de gestão de risco implementados na empresa 
relativamente ao processo de divulgação de 
informação financeira.

A DAJ, em articulação com as restantes áreas do 
Grupo, monitoriza os deveres de informação finan-
ceira que decorrem da atual legislação em vigor, 
tendo seguidamente sido efetuado o mapeamen-
to 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 par-
ticipação (individual ou conjunta com outras áreas) 
e é monitorizado o cumprimento das mesmas.

A implementação do modelo de controlo de ges-

tão 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 permanente atualização de informa-
ção.

A adequabilidade e qualidade da informação fi-
nanceira 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 di-
vulgação 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 empresa 
está legalmente obrigada, com apresentação dos 
aspetos mais relevantes e de maior importância. 
Indicação da hiperligação do sítio na internet da 
empresa onde estes elementos se encontram 
disponíveis para consulta.

A IP Património está sujeita aos seguintes regula-
mentos:

Regulamentos internos 
O Grupo IP detém um conjunto de procedimen-
tos 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, aplicá-
vel 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 Ges-
tão, incluindo os riscos de corrupção e infrações 
conexas, a Política de Proteção de Dados Pessoais, 
a Política de Gestão de Ativos, a Política de Se-
gurança, a Política para a Prevenção e Combate 
ao Assédio no Trabalho, entre outros documentos 
disponíveis no site da empresa em:

15 - Cada um dos quatro intervalos do nível de risco, corresponde uma resposta – aceitar, tratar (mitigar e/ou partilhar) ou evitar
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https://www.infraestruturasdeportugal.pt/pt-pt/sobre-nos/governo-societario

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;
• 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).

Durante o ano de 2020 entrou em produtivo 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. 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.

Encontra-se ainda implementada no Grupo IP a instrução Técnica (GR.PR. 014.
v02 atualizada em 17/05/2019) 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.

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

Regulamentos externos:
A Empresa está igualmente sujeita a todas as normas jurídicas internacionais, co-
munitárias e nacionais subjacentes à sua atividade, salientando-se de seguida as 
mais relevantes, tendo em consideração que a sua área de atuação e responsabili-
dade é muito alargada e complexa, o que afasta a possibilidade de uma enumera-
ção exaustiva e completa. 
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Lei n.º 58/2020, de 31 de agosto

Transpõe a Diretiva (UE) 2018/843 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 30 de maio de 2018, que 
altera a Diretiva (UE) 2015/849 relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro para efeitos de 
branqueamento de capitais ou de financiamento do terrorismo e a Diretiva (UE) 2018/1673 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 23 de outubro de 2018, relativa ao combate ao branqueamento de capitais 
através do direito penal, alterando diversas leis.

Lei n.º 2/2020, de 31 de março Orçamento de Estado para 2020

Recomendação TdC n.º 3/2020, de 8 de 
janeiro

Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, sobre gestão de conflitos de interesses 
no setor público.

Regulamento Delegado (UE) 2019/1827 da 
Comissão, de 30 de outubro

Valores dos limiares comunitários a ter em conta nos procedimentos de adjudicação a partir de 1 de 
janeiro de 2020.

Regulamento Delegado (UE) 2019/1828 da 
Comissão, de 30 de outubro

Valores dos limiares comunitários a ter em conta nos procedimentos de adjudicação a partir de 1 de 
janeiro de 2020.

Regulamento Delegado (UE) 2019/1829 da 
Comissão, de 30 de outubro

Valores dos limiares comunitários a ter em conta nos procedimentos de adjudicação a partir de 1 de 
janeiro de 2020.

Resolução TdC n.º 2/2019, de 23 de outubro

Estabelece a disciplina aplicável à organização, documentação e remessa dos atos ou contratos que 
titule modificações a contratos de empreitada de obras públicas já visadas pelo Tribunal de Contas 
relativas a trabalhos a mais, de suprimento de erros e omissões ou complementares - Fiscalização 
Concomitante.

Lei n.º 104/2019, de 6 de setembro Reformula e amplia o Sistema de Informação da Organização do Estado, e revoga a Lei n.º 57/2011, 
de 28 de novembro, e o Decreto -Lei n.º 47/98, de 7 de março.

Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto Assegura a execuçãodo RGPD na ordem jurídica nacional.

Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, na redação 
atual Aprova o regime do exercício de funções por titulares de cargos políticos e altos cargos públicos

Circular Informativa n.º 02/IMPIC/2019, de 
24 de junho 2019

Regulamento n.º 276/2019, de 26 de março – Entrada em vigor e procedimentos a adotar pelas 
entidades obrigadas com atividades imobiliárias.

Portaria nº 174/2019, de 06 de junho A presente portaria regulamenta os termos da aplicação e publicação da repreensão registada a que 
se refere o n.º 3 do artigo 6.º da Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto.

Regulamento n.º 276/2019, de 26 de março 
Regulamento do Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da Construção, I. P. (IMPIC, I. P.), 
de prevenção e combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo no setor 
do imobiliário

Decreto-lei n.º 2/2019, de 11 de janeiro Institui o Sistema Nacional de Monitorização e Comunicação de Risco, de Alerta Especial e de Aviso 
à População

Lei n.º 60/2018, de 21 de agosto Aprova medidas de promoção da igualdade remuneratória entre mulheres e homens por trabalho 
igual ou de igual valor

RCM n.º 41/2018, de 28 de março Define orientações técnicas para a Administração Pública em matéria de arquitetura de segurança 
das redes e sistemas de informação relativos a dados pessoais

Portaria n.º 72/2018, de 9 de março Define os requisitos para a exigência de rótulos e relatórios de ensaio, certificação e outros meios de 
prova (artigo 49.º-A do CCP)

Portaria n.º 57/2018, de 26 de fevereiro, na 
redação atual

Regula o funcionamento e gestão do portal dos contratos públicos, denominado «Portal BASE», 
previsto no Código dos Contratos Públicos (CCP) e aprova os modelos de dados a transmitir ao Portal 
BASE, para efeitos do disposto no CCP

Portaria n.º 372/2017, de 14 de dezembro Define as regras e os termos de apresentação dos documentos de habilitação do adjudicatário no 
âmbito de procedimentos de formação de contratos públicos

Portaria n.º 371/2017, de 14 de dezembro Estabelece os modelos de anúncio aplicáveis aos procedimentos pré - contratuais previstos no CCP

Decreto-lei n.º 149/2017, de 6 de dezem-
bro, na redação atual

Cria o Centro de Competências Jurídicas do Estado, designado por JurisAPP e determina a obrigato-
riedade de comunicação à JurisAPP das contratações externas de serviços jurídicos
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Decreto-lei n.º 106/2017, de 29 de agosto Regula a recolha, publicação e divulgação da informação estatística sobre acidentes de trabalho.

Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto Estabelece o regime jurídico da prevenção, da proibição e do combate à discriminação, em razão da 
origem racial e étnica, cor, nacionalidade, ascendência e território de origem

Lei n.º 89/2017, de 21 de agosto
Aprova o Regime Jurídico do Registo Central do Beneficiário Efetivo, transpõe o capítulo III da Diretiva 
(UE) 2015/849, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de maio de 2015, e procede à alte-
ração de Códigos e outros diplomas legais.

Lei n.º 83/2017, de 18 de agosto, na 
redação atual Estabelece medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

Portaria n.º 257/2017, de 16 de agosto Regula os termos e a tramitação do pedido e emissão do parecer prévio vinculativo a que se refere o 
artigo 49.º da LOE/2017 (artigo 60.º da Lei n.º 71/2019, de 31 de dezembro)

Lei n.º 62/2017, de 1 de agosto Estabelece o regime da representação equilibrada entre mulheres e homens nos órgãos de adminis-
tração e de fiscalização das entidades do setor público empresarial e das empresas cotadas em bolsa

Decreto-lei n.º 74/2017, de 21 de junho Livro de reclamações on line – Livro de reclamações amarelo – Atendimento público avaliado – Al-
terações

Regulamento ANACOM n.º 255/2017, de 
16 de maio Regulamento sobre prestação de informação de natureza específica

Lei n.º 26/2016, de 22 de agosto Lei de Acesso aos Documentos da Administração Pública - LADA

Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 

2016

RGPD - Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados - relativo à proteção das pessoas singulares 
no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados 

Instrução TdC n.º 1/2016, de 12 de abril Controlo e acompanhamento dos Contratos de Concessão e Subconcessão

Regulamento de Execução (UE) n.º 2016/7 
da Comissão, de 5 de janeiro de 2016 Estabelece o formulário-tipo do Documento Europeu Único de Contratação Pública

RCM n.º 61-A/2015, de 20 de agosto Plano Estratégico dos Transportes 2014-2020

Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto Regula a disponibilização e utilização das plataformas eletrónicas de contratação pública, previstas 
no CCP

Lei n.º 95/2015, de 17 de agosto Publicidade Institucional do Estado

Decreto-lei n.º 151/2015, de 6 de agosto Estabelece a obrigatoriedade de verificação prévia da possibilidade de a aquisição de bens e serviços 
de TIC serem fornecidos por serviços ou organismos da Administração Pública, através RSPTIC

Recomendação  CPC n.º 3/2015, de 1 de 
julho Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas

Lei n.º 41/2015, de 3 de junho Regime Jurídico Exercício Atividade de Construção

Decreto-lei n.º 91/2015, de 29 de maio Procede à fusão por incorporação da EP, S.A. na REFER, EPE, redenominando-a Infraestruturas de 
Portugal, S.A. (IP, S.A.)

Instrução IMT n.º 1/2015 - Aprovada pela 
Deliberação n.º 374/2015, de 24 de maio Normas Técnicas de Segurança Ferroviária

Decreto-lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro Código do Procedimento Administrativo

Recomendação  CPC n.º 1/2015, de 7 de 
janeiro Prevenção Riscos corrupção na contratação pública

Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na redação 
atual Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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Decreto-lei n.º 85/2014, de 27 de maio Estabelece regras relativas a substâncias que empobrecem a camada de ozono, bem como à comu-
nicação de informações sobre estas substâncias

Decreto-lei n.º 78/2014, de 14 de maio, na 
redação atual Estatutos da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes

RCM n.º 18/2014, de 7 de março Remunerações - Igualdade de género

Decreto Regulamentar n.º 1/2014, de 10 
fevereiro, na redação atual UTAM - Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorização do Setor Público Empresarial

Decreto-lei n.º 151-B/2013, de 31 de outu-
bro, na redação atual Regime Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental

Decreto-lei n.º 133/2013, de 3 de outubro, 
na redação atual Regime Jurídico do Setor Público Empresarial

Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto Fundo de compensação do trabalho

Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, na 
redação atual Aprova a lei-quadro das entidades reguladoras

Portaria n.º 273/2013, de 20 de agosto, na 
redação atual Regulamenta o regime do exercício da atividade de segurança privada

Lei n.º 34/2013, de 16 de maio Regime do exercício da atividade de segurança privada

Decreto-lei n.º 236/2012, de 31 de outubro, 
na redação atual Orgânica do Instituto da Mobilidade e dos Transportes

Decreto-lei n.º 190/2012, de 22 de agosto Empreitadas de obras públicas – Liberação das cauções

Decreto-lei n.º 111/2012, de 23 de maio, na 
redação atual Parcerias Público Privadas

Decreto-lei n.º 107/2012, de 18 de maio, na 
redação atual

Regula o dever de informação e a emissão de parecer prévio relativos à aquisição de bens e à pres-
tação de serviços no domínio das tecnologias de informação e comunicação

Decreto-lei n.º 76/2012, de 26 de março, na 
redação atual Comissão para a igualdade no Trabalho e no Emprego - CITE

RCM n.º 19/2012, de 8 de março

Determina a Determinar a obrigatoriedade de adoção, em todas as entidades do sector empresarial 
do Estado, dos planos para a igualdade tendentes a alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e 
de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as discriminações e a facilitar a conciliação da 
vida pessoal, familiar e profissional.

RCM n.º 36/2012, de 14 de fevereiro Aprova a classificação das empresas públicas que se encontram sob a tutela setorial de cada minis-
tério, para efeitos da determinação do vencimento dos respetivos gestores

RCM n.º 16/2012, de 14 de fevereiro, na 
redação atual Aprova os critérios de determinação do vencimento dos gestores públicos

Resolução TdC n.º 14/2011, de 16 de agosto Instrução e Tramitação Processos de Fiscalização Prévia

Lei n.º 38/2010, de 2 de setembro Controle público da riqueza dos titulares de cargos políticos

Recomendação CPC n.º 1/2010, de 7 de 
abril Publicidade dos Plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas

Portaria n.º 55/2010, de 21 de janeiro, na 
redação atual Atividade social da empresa – Relatório anual

Lei n.º 110/2009, de 16 de setembro, na 
redação atual Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social
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Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, na 
redação atual Regulamentação Código do Trabalho

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na 
redação atual Segurança e Saúde no Trabalho

Decreto-lei n.º 123/2009, de 31 de julho Regime Aplicável às Infraestruturas de Comunicações Eletrónicas

Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, na 
redação atual Segurança e Saúde no Trabalho

Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro Regime da Reparação de Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais

Recomendação CPC n.º 1/2009, de 1 de 
julho Planos de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na 
redação atual Código do Trabalho

Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
atual Qualificação Profissional dos Técnicos Responsáveis por Projetos de Obras Públicas ou Particulares

Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novem-
bro, na redação atual Regime Jurídico da Segurança Contra Incêndios em Edifícios

Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, na 
redação atual Conselho de Prevenção da Corrupção

Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho
Aprova, o conteúdo obrigatório do programa e do projeto de execução, bem como os procedimentos 
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 32/2008, de 18 de julho Comunicações Eletrónicas - Dados

Lei n.º 22/2008, de 13 de maio Lei do Sistema Estatístico Nacional

Lei n.º 19/2008, de 21 de abril, na redação 
atual Medidas de Combate à Corrupção

Decreto-lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação atual Código dos Contratos Públicos

Decreto-lei n.º 394/2007, de 31 de dezem-
bro, na redação atual Segurança dos caminhos-de-ferro

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 24/2007, de 18 de julho Segurança rodoviária - Direitos Utentes da Rodovia

Decreto-lei n.º 280/2007, de 13 de julho, na 
redação atual Património imobiliário do Estado

RCM n.º 65/2007, de 7 de maio Estratégia nacional para as compras públicas ecológicas

Decreto-lei n.º 71/2007, de 27 de março, na 
redação atual Estatuto do Gestor Público

Decreto-lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
na redação atual Regime Geral da Gestão de Resíduos

Lei n.º 51/2006, de 29 de agosto
Regula a instalação e utilização de sistemas de vigilância eletrónica rodoviária e a criação e utilização 
de sistemas de informação de acidentes e incidentes pela EP – Estradas de Portugal, E. P. E., e pelas 
concessionárias rodoviárias

Decreto-lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na 
redação atual Regime da Acessibilidade aos Edifícios e Estabelecimentos

Decreto-lei n.º 146/2006, de 31 de julho, na 
redação atual Avaliação e gestão do ruído ambiente

Decreto-lei n.º 75/2006, de 27 de março, na 
redação atual

Rede Rodoviária Nacional e Transeuropeia – Medidas de segurança - Requisitos Mínimos Segurança 
Túneis
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Decreto-lei n.º 207/2005, de 29 de no-
vembro Sistema de vigilância eletrónica rodoviária

Decreto-lei n.º 156/2005, de 15 de setem-
bro, na redação atual Livro de Reclamações

Regulamento CE n.º 1564/2005, de 7 de 
setembro Anúncio Periódico Indicativo

Lei n.º 39-A/2005, de 29 de julho Altera o artigo 2º e o capítulo V da Lei nº 1/2005, de 10 de Janeiro, referente às condições de pre-
venção e segurança rodoviárias

Lei n.º 1/2005, de 10 de janeiro, na redação 
atual

Regula a utilização de sistemas de vigilância por câmaras de vídeo pelas forças e serviços de segu-
rança em locais públicos de utilização comum, para captação e gravação de imagem e som e seu 
posterior tratamento

Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na 
redação atual Comunicações Eletrónicas

Despacho MF n.º 13208/2003, de 7 de julho Apreciação propostas em Parcerias Público-Privadas

Decreto-lei n.º 273/2003, de 29 de outubro Segurança, higiene e saúde no trabalho em estaleiros temporários ou móveis

Lei n.º 15/2002, de 22 de fevereiro, na 
redação atual Código de Processo nos Tribunais Administrativos

Decreto-lei n.º 151-A/2000, de 20 de julho, 
na redação atual Licenciamento de redes e estações de radiocomunicações

Decreto-lei n.º 503/1999, de 20 de novem-
bro, na redação atual Regime dos Acidentes em Serviço e das Doenças Profissionais

Lei n.º 168/1999, de 18 de setembro, na 
redação atual Código das Expropriações

Decreto-lei n.º 135/1999, de 22 de abril, na 
redação atual Modernização Administrativa - Informações ao Público

Regulamento CE n.º 530/1999 do  Conselho, 
de 9 de março Relativo às estatísticas sobre a estrutura dos ganhos e dos custos da mão-de-obra

Lei n.º 98/1997, de 26 de agosto, na 
redação atual Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas - LOPTC

Decreto-lei n.º 104/1997, de 29 de abril, na 
redação atual

Cria a REFER EP - Revogado pelo Decreto-lei n.º 191/2015, de 29 de maio com exceção do n.º 1 
do artigo 1º e do artigo 5º 

Lei n.º 25/1995, de 18 de agosto Controlo da Riqueza dos Titulares dos Cargos Políticos

Lei n.º 10/1990, de 17 de março, na redação 
atual Bases do Sistema dos Transportes Terrestres

Decreto-lei n.º 403/1986, de 3 de dezem-
bro, na redação atual Código do Registo Comercial

Decreto-lei n.º 262/1986, de 2 de setembro, 
na redação atual Código das Sociedades Comerciais

Decreto-lei n.º 118/1983, de 25 de fevereiro, 
na redação atual Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas

Decreto-lei n.º 498/1972, de 9 de dezem-
bro, na redação atual Estatuto da Aposentação
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Decreto-lei n.º 123/2018, de 28 de de-
zembro Define o modelo de governação para a implementação da faturação eletrónica nos contratos públicos.

RCM n.º 150/2018, de 19 de novembro Aprova, para o corrente ano (2018), a atribuição de indemnizações compensatórias às empresas 
prestadoras de serviço público 

Decreto-lei n.º 33/2018, de 15 de maio Estabelece as disposições necessárias à execução do Orçamento do Estado para 2018

RCM n.º 10-A/2016, de 11 de março
Autoriza as despesas com as indemnizações compensatórias a pagar pelo Estado à Infraestruturas 
de Portugal, S. A., pelo cumprimento das obrigações de serviço público de gestão da infraestrutura 
ferroviária, para o período 2016 -2020

Lei n.º 151/2015, de 11 de setembro, na 
redação atual Lei de Enquadramento Orçamental

Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setem-
bro, na redação atual Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas - SNC AP

Resolução TdC n.º 2/2014, de 14 de 
dezembro Prestação de Contas

Despacho MF n.º 1169/2014, de 24 de 
janeiro Formulário Reporte Subvenções

Regulamento (UE) 1407/2013 da Comissão 
de 18 de dezembro de 2013

Relativo à aplicação dos artigos 107.º e 108.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia 
aos auxílios de minimis

Instrução TdC n.º 2/2013, de 4 de dezembro Prestação Contas das Entidades do SPE

Lei n.º 64/2013, de 27 de agosto Publicitação e Reporte das Subvenções Públicas

Decreto-lei n.º 127/2012, de 21 de junho, 
na redação atual Regulamenta a Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA

Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, na 
redação atual Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso

Resolução TdC n.º 2/2009, de 14 de 
dezembro Prestação de Contas por Via Eletrónica

Decreto-lei n.º 158/2009, de 13 de julho, na 
redação atual Sistema de normalização contabilística

Regulamento CMVM n.º 5/2008, de 1 de 
outubro de 2010 Deveres de Informação

Instrução TdC n.º 1/2008, de 9 de dezembro Património financeiro público

Decreto-lei n.º 167/2008, de 26 de agosto, 
na redação atual Estabelece o regime jurídico aplicável à concessão de subvenções públicas

Despacho MF n.º 14277/2008, de 23 de 
maio Dever de Informação SPE

RCM n.º 34/2008, de 22 de fevereiro Aprova o programa de redução de prazos de pagamentos a fornecedores de bens e serviços pelo 
Estado, denominado Programa Pagar a Tempo e Horas

Regulamento (CE) n.º 1221/2002, de 10 de 
junho de 2002 Relativo às contas não financeiras trimestrais das administrações públicas

Lei n.º 91/2001, de 20 de agosto, na 
redação atual Lei de enquadramento orçamental

Lei n.º 15/2001, de 5 de junho, na redação 
atual Regime Geral das Infrações Tributárias

Decreto-lei n.º 491/1999, de 17 de no-
vembro Registo das Participações detidas pelo Estado e outros entes públicos

Decreto-lei n.º 486/1999, de 13 de novem-
bro, na redação atual Código dos Valores Mobiliários



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2020  | 225

 
ENQUADRAMENTO GERAL DA ATIVIDADE RODOVIÁRIA

Portaria n.º 163/2017, de 16 de maio Estrutura nuclear da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária

Portaria n.º 357/2015, de 14 de outubro Taxas uso privativo domínio público rodoviário

Lei n.º 51/2015, de 8 de junho
Aprova um regime excecional de regularização de dívidas resultantes do não pagamento de taxas de 
portagem e coimas associadas, por utilização de infraestrutura rodoviária, efetuada até ao último dia 
do segundo mês anterior à publicação do presente diploma

Lei n.º 34/2015, de 27 de abril, na redação 
atual Estatuto das Estradas da Rede Rodoviária Nacional - EERRN

Decreto-lei n.º 87/2014, de 29 de maio Regime Aplicável às Áreas de Serviço e ao Licenciamento de Postos de Abastecimento de Com-
bustíveis

Decreto-lei n.º 48/2011, de 01 de abril, na 
redação atual

Simplifica o regime de acesso e de exercício de diversas atividades económicas no âmbito da inicia-
tiva «Licenciamento Zero»

Decreto-lei n.º 67-A/2010, de 14 de junho
Procede à identificação dos lanços e dos sublanços de autoestrada isentos e dos que ficam sujeitos 
ao regime de cobrança de taxas de portagem aos utilizadores e fixa a data a partir da qual se inicia 
a cobrança das referidas taxas

Decreto-lei n.º 95/2008, de 6 de junho Ponte 25 de Abril – Manutenção, conservação, beneficiação ou reparação

Decreto-lei n.º 43/2008, de 10 de março TRIR - Taxa Regulação Infraestrutura Rodoviária

RCM n.º 181/2007, de 11 de dezembro Identifica novos empreendimentos prioritários de natureza rodoviária a desenvolver pela EP, em re-
gime de parceria público-privada

RCM n.º 177/2007, de 10 de dezembro Identifica empreendimentos prioritários de natureza rodoviária a desenvolver pela EP em regime de 
parceria público privada

Decreto-lei n.º 380/2007, de 13 de novem-
bro, na redação atual

Concessão do financiamento, conceção, projeto, construção, conservação, exploração, requalificação 
e alargamento da rede rodoviária nacional e aprova as bases da concessão

Lei n.º 55/2007, de 31 de agosto, na 
redação atual

Cria a contribuição de serviço rodoviário, que visa financiar a rede rodoviária nacional e determina as 
condições da sua aplicação

Lei n.º 25/2006, de 30 de junho, na redação 
atual

Aprova o regime sancionatório aplicável às transgressões ocorridas em matéria de infraestruturas 
rodoviárias onde seja devido o pagamento de taxas de portagem

Decreto-lei n.º 182/2003, de 16 de agosto Altera o plano rodoviário nacional

Decreto-lei n.º 261/2002, de 23 de no-
vembro 

Confere às câmaras municipais competência para emitir parecer sobre a localização de áreas de 
serviço nas redes viárias regional e nacional e prevê a audição dos municípios na definição da rede 
rodoviária nacional e regional e utilização da via pública

Lei n.º 98/1999, de 26 de julho Redefine o plano rodoviário nacional (PRN) e cria estradas regionais

ENQUADRAMENTO GERAL DA ATIVIDADE FERROVIÁRIA

Decreto-lei n.º 217/2015, de 7 de outubro, 
na redação atual Espaço ferroviário europeu único – Infraestruturas e transportes ferroviários

Regulamento IMT n.º 630/2011, de 12 de 
dezembro Tarifação RFN

Decreto-lei n.º 276/2003, de 4 de novem-
bro, na redação atual

Regime jurídico dos bens do domínio público ferroviário incluindo as regras sobre a sua utilização, 
desafetação, permuta e, bem assim, as regras aplicáveis às relações dos proprietários confinantes e 
população em geral com aqueles bens

Decreto-lei n.º 270/2003, de 28 de outubro, 
na redação atual Transportes Ferroviários

Decreto-lei n.º 568/1999, de 23 de dezem-
bro, na redação atual Regulamento de passagens de nível
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2. Referência à existência de um código de ética, com a data da última atualização, 
que contemple exigentes comportamentos éticos e deontológicos. Indicação onde 
este se encontra disponível para consulta, assim como indicação da forma como é 
efetuada a sua divulgação junto dos seus colaboradores, clientes e fornecedores. 
Menção relativa ao cumprimento da legislação e da regulamentação em vigor sobre 
medidas vigentes tendo em vista garantir um tratamento equitativo junto dos seus 
clientes e fornecedores e demais titulares de interesses legítimos, designadamente 
colaboradores da empresa, ou outros credores que não fornecedores ou, de um 
modo geral, qualquer empresa que estabeleça alguma relação jurídica com a 
empresa (vide artigo 47.º do RJSPE).

O Código de Ética do Grupo IP está em vigor 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. Os princípios e 
valores éticos vertidos no Código devem igualmente ser respeitados pelo universo 
de mandatários, prestadores de serviços e fornecedores do Grupo IP, sem prejuízo 
de outras normas de conduta relativamente às quais estejam sujeitos.

Em linha com o preconizado nas orientações das Normas Portuguesas NP 4460-
1-2007 e 4460-2-2010 relativas à elaboração e implementação dos Códigos de 
Ética, e na sequência da identificação de oportunidades de melhoria, bem como 
das obrigações determinadas pela Lei n.º 52/2019, de 31 de julho, concluiu-se no 
decurso do ano anterior o processo relativo à primeira revisão do Código de Ética, 
a qual mereceu a necessária aprovação tutelar em março de 2020, e culminou com 
a publicação do Código de Ética revisto no Diário da República em 21 de abril de 
2020, através do Aviso n.º 6759/2020.

A divulgação é assegurada através do website institucional da IP:

http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/codigo-de
-etica

3. Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos de Corrupção e Infrações 
Conexas (PGRCIC) para prevenir fraudes internas (cometida por um Colaborador 
ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por Clientes ou Terceiros), com a 
data da última atualização, assim como a identificação das ocorrências e as medidas 
tomadas para a sua mitigação. Indicação relativa ao cumprimento da legislação e da 
regulamentação em vigor, relativas à prevenção da corrupção e sobre a elaboração 
do Relatório Identificativo das Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea 
a) do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro). Indicação da 
hiperligação para acesso direto ao sítio na internet da empresa onde se encontra 
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução do PGRCIC (vide artigo 46.º 
do RJSPE).

Em cumprimento da Recomendação do Conselho de Prevenção da Corrupção, de 
1 de julho de 2009, sobre “Planos de Gestão dos riscos de corrupção e infrações 
conexas”, o Grupo IP dispõe, desde 2015, do Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas e elabora e divulga 
anualmente o respetivo relatório de execução, disponível para consulta no sítio da 
Infraestruturas de Portugal, S.A.16

16 -  http://www.infraestruturasdeportugal.pt/sobre-nos/governo-societario/informacao-de-
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O Grupo IP dispõe igualmente de um Código de Ética o qual é complementado pela 
Política de Comunicação de Irregularidades e pelo respetivo procedimento os quais 
estão igualmente em vigor desde 2016. No âmbito deste instrumento, foi criado um 
canal de comunicação de irregularidades, direto e idóneo, sob gestão exclusiva da 
Direção de Auditoria Interna (DAI).

O Código de Ética, por sua vez, tem associado um Plano de Comunicação que con-
templa o conjunto de ações destinadas a assegurar em contínuo a sua divulgação 
e implementação internas. Entre tais ações destacam-se (i) as fichas de exemplos 
práticos sobre temas específicos constantes do Código de Ética; (ii) questionários 
online destinados a monitorizar a apreensão do Código de Ética; (iii) ações de sen-
sibilização; (iv) cartazes distribuídos nos locais de trabalho; (v) a existência de uma 
caixa de sugestões afeta ao tema da Ética.

A matéria do conflito de interesses e da transparência e a prevenção da corrupção 
são temas privilegiados nas ações de sensibilização e a Declaração de Inexistência 
de Conflito de Interesses é assinada quer pelos gestores dos contratos quer pelos 
membros do Júri e peritos que participam nos procedimentos pré-contratuais.

Anualmente é feita a monitorização da norma do Código de Ética relativa ao repor-
te do registo de ofertas.

No que concerne à contratação pública, o modelo de serviços de contratação im-
plementado com elevado grau de autonomia face aos órgãos promotores da reali-
zação da despesa, contribui, por essa via, para uma maior independência e preven-
ção de práticas fraudulentas e/ou restritivas da concorrência.

A este respeito, importa ainda realçar:

• As empresas do Grupo IP dispõem (i) de um Manual da Contratação que regu-
la os procedimentos internos da IP relativos à contratação pública, contribuindo 
para facilitar a compreensão e aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP) 
e outras obrigações legais conexas, em respeito pelos princípios norteadores da 
contratação pública, nomeadamente os da transparência, imparcialidade e propor-
cionalidade; (ii) de um Manual de Gestão de Material em Depósitos. A IP aprovou 
um procedimento de inventariação, sendo ainda realizada uma auditoria externa 
para inventariação do stock. 
• A implementação em 2020 de uma nova ferramenta de contratação, viabilizou a 
realização da atividade de qualificação e avaliação de fornecedores / prestadores 
de serviços / empreiteiros.
• Realizam-se de forma continuada ações de formação / sensibilização sobre con-
tratação pública.

Está aprovado desde 2015 o Manual de Auditoria no qual são sistematizados os 
procedimentos necessários ao desenvolvimento da atividade de auditoria que 
ocorre em contínuo desde 2015, com garantia de independência com vista a ava-
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liar e melhorar os processos de gestão do risco, de controlo e de governação da 
organização.

Em 2020 foi aprovado o Procedimento de Comunicação de Transações ao DCIAP, 
à UIF e ao IMPIC – Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e Finan-
ciamento do Terrorismo e desenvolveram-se as necessárias ações de formação.

D) Deveres Especiais de Informação

1. Indicação da plataforma utilizada para cumprimento dos deveres de informação 
a que a empresa se encontra sujeita, nomeadamente os relativos ao reporte de 
informação económica e financeira (vide alíneas d) a i) do n.º 1 do artigo 44.º do 
RJSPE), a saber:

As plataformas utilizadas para o cumprimento dos deveres de informação, 
nomeadamente 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/
informacao-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, são publicados, trimestralmente através 
do Relatório de Execução Orçamental trimestral na internet e carregados na plata-
forma do SIRIEF (a partir de 2020 inclusive) e anualmente no Relatório e Contas e 
nos Relatórios de Governo Societário do Grupo, os quais se encontram publicados 
no sítio da empresa (ver acima II – Missão, Objetivos e Políticas- 2b).

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, são disponibilizados para a Tutela via 
correio postal.

A partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios 
da UTAM, os Planos de Atividades e Orçamento passaram a estar disponíveis na 
plataforma do SIRIEF, incluindo os de 2020.
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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 passaram a estar disponíveis na plata-
forma do SIRIEF, incluindo os de 2020.

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

A partir de 2020, e na sequência da aceitação das recomendações dos relatórios da 
UTAM, os relatórios trimestrais de execução orçamental passaram a estar disponí-
veis na plataforma do SIRIEF, incluindo os de 2020.

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 (vide n.º 1 do artigo 45.º do RJSPE).

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 ou através de http://www.infraestruturasdeportugal.pt 
com link para o sítio da internet da IP Património, através da publicação dos relató-
rios de gestão, a que acresce, a informação disponibilizada ao acionista.

O Grupo IP criou internamente um procedimento GR.PR.018 – Compliance dos 
Deveres de Informação - através do qual se garante o cumprimento do normativo 
relacionado com obrigações de reporte de informação perante entidades externas.

Este processo desenvolve-se com o faseamento seguinte:
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MELHORIA
E REVISÃO

IDENTIFICAÇÃO
E VALIDAÇÃO

DIVULGAÇÃO 
E ALERTAS

CONTEXTO

EXECUÇÃO

MONITORIZAÇÃO

VERIFICAÇÃO
DE EVIDÊNCIAS

(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 identifica-
dos e sistemas de alertas o qual consiste no apoio à organização no planeamento 
das atividades necessárias ao cabal e pontual cumprimento dos deveres de infor-
mação; (iv) definição de atribuições e afetação das responsabilidades com vista ao 
cumprimento 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; e finalmente, (vii) melhoria e revisão – esta atividade 
está constantemente a ser verificada e atualizada.

No final de 2020 estavam identificados e ativos 300 deveres de informação a cum-
prir perante mais de 80 entidades externas e que decorrem de mais de 120 nor-
mativos.

No âmbito dos deveres de informação identificados, foram registados 5488 repor-
tes.

E) Sítio na Internet

1. Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s)17 na divulgação dos seguintes elementos 
sobre a empresa (vide artigo 53.º do RJSPE): Indicação

a) Sede e, caso aplicável, demais elementos mencionados no artigo 171.º do CSC;
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

17 -   A informação deve incluir a indicação da “hiperligação” correspondente.
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c) Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutários e respetivos elementos 
curriculares, bem como as respetivas remunerações e outros benefícios;
http://www.ippatrimonio.pt/sobre-nos/organizacao-1

d) Documentos de prestação de contas anuais e, caso aplicável, semestrais;
http://www.ippatrimonio.pt/sobre-nos/informacao-de-gestao-0

e) Obrigações de serviço público a que a empresa está sujeita e os termos 
contratuais da prestação de serviço público;

Não aplicável. uma vez que, para além da legislação e restantes normativos gerais 
para o Setor Público Empresarial, a empresa não tem obrigações de serviço público 
contratualizadas com o Estado.

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 

1. Referência ao contrato celebrado com a empresa pública que tenha confiado à 
empresa a prestação de um serviço público ou de interesse geral, respeitante à 
remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 48.º do RJSPE).

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. 

2. Referência às propostas de contratualização da prestação de serviço público 
apresentadas ao titular da função acionista e ao membro do governo responsável 
pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)18, 
das quais deverão constar os seguintes elementos: Associação de metas 
quantitativas a custos permanentemente auditáveis; Modelo de financiamento, 
prevendo penalizações em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e revisão 
contratuais; Parâmetros destinados a garantir níveis adequados de satisfação dos 
utentes; Compatibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como resulta 
das afetações de verbas constantes do Orçamento do Estado em cada exercício; 
Metodologias adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qualidade do serviço 
prestado e do grau de satisfação dos clientes ou dos utentes. A empresa deve 
apresentar evidência19 do seguinte: 

Não aplicável.

18 -  Caso não tenha contrato celebrado ou, tendo, caso haja apresentado nova proposta. 
19 - A evidência solicitada poderá consistir em declaração, no próprio RGS, que foi cumprido o disposto no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE.
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a) que elaborou uma proposta de contratualização da prestação de serviço público; 

Não aplicável.

b) que essa proposta foi apresentada ao titular da função acionista e ao membro do 
Governo responsável pelo respetivo setor de atividade; e 

Não aplicável.

c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais definidos no n.º 1 do artigo 
48.º do RJSPE.

Não aplicável.
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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

2. Identificação dos mecanismos20 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 (vide artigo 51.º do RJSPE).

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 reda-
ção 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 mar-

20 -  Mecanismos diversos dos inerentes à evidenciação ou menção a que se refere o ponto 3, seguinte. 
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ço, 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.

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

1. Composição da comissão de fixação de remunerações, incluindo identificação 
das pessoas singulares ou coletivas contratadas para lhe prestar apoio.

Não existe Comissão de Fixação de Remunerações.

C) Estrutura das Remunerações

1. Descrição da política de remuneração dos órgãos de administração e de 
fiscalização.

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 Bar-
bosa..

Eng.º Carlos Alberto João Fernandes e a Dr.ª Alexandra Sofia Vieira Nogueira Bar-
bosa exercem, respetivamente, os cargos de Presidente e de Vogal do Conselho de 
Administração da IP Património, S.A. em acumulação com o cargo de Vice-Presi-
dente 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 
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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 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 aplicada 
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 exer-
cida por um Fiscal Único efetivo e por um Fiscal Único suplente, eleitos pela Assem-
bleia 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 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, estatutárias ou contra-
tuais, 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 Público, 
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 Resoluções 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. Referência, se aplicável, à existência de uma componente variável da remuneração, 
critérios de atribuição e informação sobre eventual impacto da avaliação de 
desempenho nesta componente.

Não aplicável.*

4. Explicitação do diferimento do pagamento da componente variável da remuneração, 
com menção do período de diferimento.

Não aplicável.*

5. Caracterização dos parâmetros e fundamentos definidos no contrato de gestão para 
efeitos de atribuição de prémio.

Não aplicável.*
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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.

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

1. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 
individual, pelos membros do órgão de administração da empresa, proveniente da 
empresa, 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.

MEMBRO DO ÓRGÃO 
DE ADMINISTRAÇÃO

ESTATUTO DO GESTOR PÚBLICO

FIXADO CLASSIFICAÇÃO
[A/B/C]

REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA (€) 

VENCIMENTO MENSAL DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO

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

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.

MEMBRO DO ÓRGÃO
DE ADMINISTRAÇÃO

REMUNERAÇÃO ANUAL 2020 (€) 

FIXA VARIÁVEL BRUTA (1)

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

Nuno José Pires das Neves 65 413,26 65 413,26

Alexandra Sofia Vieira Nogueira Barbosa n.a. n.a. n.a.

 65 413,26 € 
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MEMBRO DO 
ÓRGÃO DE AD-
MINISTRAÇÃO

NOME

BENEFÍCIOS SOCIAIS 2020 (€)

VALOR 
DO SUBSÍDIO REFEIÇÃO REGIME DE PROTEÇÃO SOCIAL SEGURO 

DE VIDA
SEGURO 

DE SAÚDE OUTROS

DIÁRIO
ENCARGO

ANUAL
ENTIDADE

IDENTIFICAR ENCARGO ANUAL 
DA EMPRESA

ENCARGO 
ANUAL DA 
EMPRESA

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.

Nuno José Pires 
das Neves 7,50 1 635,48 Segurança 

Social 15 535,64 6,22 383,16
Seguro de 

Acidentes de 
Trabalho

335,24

Alexandra Sofia 
Vieira Nogueira 

Barbosa
n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

 1 635,48 €  15 535,64 €  6,22 €  383,16 €  335,24 € 

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..

Não foram pagas indemnizações durante o exercício.

5. Indicação do montante anual da remuneração auferida, de forma agregada e 
individual, pelos membros do órgão de fiscalização da empresa, podendo ser feita 
remissão para ponto do relatório onde já conste esta informação.

Fiscal Único

NOME ROC/FU

REMUNERAÇÃO ANUAL 
2020 (€)

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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1. Apresentação de mecanismos implementados pela empresa para efeitos de 
controlo de transações com partes relacionadas21 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.

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 con-
sidera-se abrangida pelo está abrangida pelo Código dos Contratos Públicos (CCP) 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (retificado pelas declarações de 
retificação n.º 36-A/2017, de 30 de outubro e n.º 42/2017, de 30 de novembro). 
Em cumprimento ao CCP adotou como procedimentos pré-contratuais, o Concurso 
Publico, o Concurso Público com Prévia Qualificação, a Consulta Prévia, o Ajuste 
Direto (Critérios: Valor e Material) e Ajuste Direto em regime simplificado.

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.

A política de contratação do Grupo IP assenta na promoção da concorrência para 
garantir as melhores condições de mercado, pelo que o procedimento de contra-
tação 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. 

8. TRANSAÇÕES COM PARTES 
RELACIONADAS E OUTRAS 

21 - Para efeitos do conceito de parte relacionada tenha-se em conta o que se encontra definido na NCRF 5 (Norma contabilística e de relato 
financeiro 5. Divulgações de Partes Relacionadas), e também no n.º 4 do artigo 63.º do CIRC (Código do Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas).
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Para desenvolvimento dos procedimentos contratuais o Grupo IP recorre por regra, 
à contratação eletrónica através da utilização da plataforma eletrónica Anogov., 
garantindo-se o rigor e transparência dos procedimentos de contratação. 

A IP detém um Manual de Contratação, que regulamenta toda a atividade de con-
tratação da empresa e das empresas participadas, sido revisto em curso a sua atua-
lização 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 contratação de empreitadas, de aquisição ou 
locação de bens móveis e de aquisição de serviços, incluindo ainda um conjunto 
de minutas tipo para documentação necessária aos processos adjudicatórios, foi 
aprovado no primeiro semestre de 2020.

À semelhança de anos anteriores, também no final do ano de 2020, procedeu-se 
à elaboração do Plano de Contratação para o ano de 2021 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.

No início de 2020, entrou em funcionamento 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. 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. Durante o ano de 20020 foram publicadas diver-
sas fichas de apoio a esta aplicação.

Foram também atualizadas duas Instruções Técnicas, de grande relevância para os 
processos de Contratação: 

• A Instrução Técnica (GR.IT.018) relacionada com a Informação necessária a incluir 
nos Pedidos de Contratação para os Compromissos Plurianuais tem como objetivo 
a clarificação da informação necessária a incluir na fundamentação do pedido de 
contratação que envolva encargos/compromissos plurianuais. A IP está sujeita 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 alte-
rações posteriores) que, entre outros, regula a assunção de compromissos pluria-
nuais. A Direção-Geral do Orçamento (DGO) definiu novas formas de comunicação 
e 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.

Foi ainda publicada a Instrução Técnica (GR.PR.016) relacionada com a avaliação de 
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fornecedores, onde é definida a metodologia e os critérios para avaliar o desempe-
nho dos fornecedores.

Distribuição por tipo de procedimento da IP PATRIMÓNIO: (não inclui Regime Sim-
plificado)

NATUREZA DA
CONTRATAÇÃO

2019 2020

N.º PROCESSOS VALOR (M€) N.º PROCESSOS VALOR (M€)

Empreitadas - - 1 0,23

Aquisição de Serviços 75 13,39 80 29,29

Aquisição de Bens 5 0,15 2 0,02

Total Geral 80 13,54 83 29,54

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.

Transações mais relevantes com 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 2020, 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.
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IP Engenharia

• Gastos: Cedência de viaturas pela IP Engenharia.

Em 2020 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, Fornecimentos e Serviços 1 329

Outros Gastos 3 906

Dividendos 1 000

Outros Rendimentos (843)

Total 5 392

IP Telecom, S.A.
Prestação de Serviços (346)

Total (346)

IP Engenharia, S.A.

Investimentos, Fornecimentos e Serviços 14

Dividendos (8)

Total 6

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 2020).

CONTRATO OBJETO TIPO DE
PROCEDIMENTO FORNECEDOR NIF DATA DE

ADJUDICAÇÃO

DATA CELE-
BRAÇÃO 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 Jurídi-
ca - 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.

c) Lista de fornecedores com transações com a empresa que representem mais 
de 5% dos fornecimentos e serviços externos (no caso de ultrapassar 1 milhão de 
euros). 

No quadro seguinte apresenta-se a lista de fornecedores que registaram em 2020 
transações de montante global superior a 100 mil euros.
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EMPRESA 2020

Infraestruturas de Portugal, SA  7 792

PSG - Segurança Privada, SA  1 037

MARMA - Manut. e Gestão de Equipamentos, Lda.   594

Sient - Sistemas de Engenharia de Trânsito, SA   513

Endesa Energia, S.A.   492

Ambiente & Jardim, II Multiservices   471

Município do Porto   333

Amperlatrik - Gestão de Parques de Estacionamento, Unip., Lda.   195

Climaespaço-Soc Prod Dist Urb Energia Térmica, SA   143

Epal - Empresa Port. das Águas Livres, SA   110

Artop - Aero-Topográfica, Lda   100

TOTAL  11 781

Valores em milhares de euros. Montantes com IVA incluído.
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Caracterização dos elementos seguidamente explicitados, podendo ser feita remis-
são para ponto do relatório onde já conste esta informação22:

1. Estratégias adotadas e cumprimento de metas:

Este tema está devidamente desenvolvido no ponto Objetivos de Gestão 2020 e 
triénio 2021-2023 (capitulo. II.2 do presente relatório).

2. Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência económica, financeira, 
social e ambiental e a salvaguardar normas de qualidade.

A atividade da IP Património em 2020 pautou-se pelo registo de inúmeros aconte-
cimentos de relevo que ocorreram em todas as áreas.

A Pandemia, ditada pelo Novo Coronavírus, SARS-CoV-2, registada desde meados 
de março, condicionou toda a atividade da empresa em 2020, com reflexos diretos 
nos resultados financeiros apurados.

O impacto negativo registado nas receitas esperadas, decorreu quer do ajuste do 
mercado às medidas implementadas pelo Governo, no caso dos contratos com 
contrapartidas financeiras elencadas a volume de negócio, quer das medidas ex-
traordinárias e temporárias, nos casos devidamente justificados, necessárias adotar 
ao longo do ano relativamente às contrapartidas previstas cujas isenções, reduções 
e moratórias praticadas nos contratos que sofreram impacto direto no seu negócio, 
permitiram contribuir para a sustentabilidade dos negócios dos nossos subcon-
cessionários. Uma parte significativa dos espaços subconcessionários tiveram de 
encerrar nos períodos de confinamento, e os que puderam estar abertos ou com 
abertura condicionada tiveram a sua atividade bastante reduzida.

Com as medidas adotadas conseguiu-se, apesar de tudo, reduzir o número de 
contratos denunciados relativamente aquilo que seria esperado, caso tais medidas 
não fossem adotadas, o que permitirá que a recuperação dos níveis das receitas 
relativas a 2019 possa ocorrer num prazo mais curto, assim que terminem as restri-
ções decorrentes da pandemia e se inicie a recuperação da economia a nível global. 

Apesar do contexto adverso decorrente da Covid-19, em termos do negócio de 
subconcessão de diferentes tipologias de espaços, salienta-se a celebração de cer-
ca de 401 contratos de subconcessão, dos quais 128 novos contratos de subcon-
cessão e arrendamento, num total de cerca de 1.046 contratos em vigor no final do 
ano. Estes dados denotam o interesse do mercado na requalificação dos espaços 
sob gestão da IPP, sendo de relevar que no computo global dos novos contra-
tos celebrados se logrou obter um investimento financeiro na ordem dos 12,7 M€ 

9. ANÁLISE DE SUSTENTABILIDADE DA 
EMPRESA NOS DOMÍNIOS ECONÓMICO, 
SOCIAL E AMBIENTAL 

22 -  Querendo, a empresa poderá incluir síntese ou extrato(s) do seu Relatório de Sustentabilidade que satisfaça(m) o requerido. Tal formato 
de prestação da informação, implica que o texto seja acompanhado das adequadas referências que permitam identificar as partes da síntese 
ou extrato(s) que satisfazem cada uma das alíneas.  
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previsto realizar pelos subconcessionários durante 
o período de vigência dos respetivos contratos. O 
impacto financeiro registado resultou da redução 
significativa das rendas variáveis (contratos com 
rendas variáveis e parques de estacionamento, 
-2,91 M€), mas também das isenções de renda 
atribuídas (0,92 M€), reduções de renda (-1,60 
M€) e moratórias (0,27 M€), esta últimas funda-
mentalmente pelo impacto em 2020, uma vez que 
se tem prorrogado o correspondente pagamento 
para período pós-pandemia.

Este quadro contribui para o decréscimo de Ren-
dimentos Operacionais que se regista no exercício 
de 2020 (-5,82 M€; -28,5%). 

Dos contratos celebrados ou em vigor cabe des-
tacar:

• Subconcessão do edifício da estação de Espinho, 
da Linha do Vouga para a sua recuperação, trans-
formando-a numa unidade de restauração;
• Renegociação dos contratos de subconcessão 
com a NOS no Complexo de Campanhã;
• Adjudicação, após consulta ao mercado, da ex-
ploração do parque de estacionamento de Cam-
panhã;
• Ampliação da rede de ATM´s da Euronet, totali-
zando neste momento 12 máquinas instaladas;
• Abertura ao público de três espaços de restaura-
ção em S. João do Estoril e Monte Abraão;
• Abertura das residências da Smart Studios no an-
tigo edifício da Fergráfica junto à estação de Santa 
Apolónia;
• Início das obras no dormitório da estação de Mar-
co de Canavezes para a instalação de Hostel;
• Abertura ao público, após a conclusão das obras, 
do Hostel instalado no 1º andar da estação de Es-
moriz;
• Subconcessão de várias casas na parte desativa-
da da Linha do Douro para apoio ao projeto Turís-
tico das “Casas do Coro” na zona das estações de 
Castelo Melhor e Vila Nova de Foz Côa;
• Início da comercialização de espaços comerciais 
no terminal rodoviário na Gare do Oriente, Lisboa.

Regista-se no final de 2020 que o saldo da Dívida 

Vencida de Clientes, exceto dívida da Câmara Mu-
nicipal de Lisboa, cifrou-se num valor superior a 1 
M€, ficando nos 1.326 mil euros, correspondendo 
a um incremento de 460 mil euros comparativa-
mente com o período homólogo de 2019, resulta-
do que se entende  relevante quando ocorre num 
cenário de pandemia COVID-19 com os impactos 
negativos na economia e em que a IPP logrou 
manter a atividade comercial. Tal resultado é de-
monstrativo do enorme esforço por parte da IPP 
no controlo da dívida, com aplicação de medidas 
de apoio aos clientes para manutenção do seu ne-
gócio e a continuação da estratégia implementada 
de promoção dos modos de pagamento por refe-
rência 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:

• São Gemil: Loteamento Habitacional;
• Espinho (Ramal Vouga): Unidade Hoteleira e Lo-
teamento Habitacional;
• Coimbra (Arnados): Loteamento Habitacional e 
Unidade Alojamento;
• Almada (Pragal): Complexo Multifuncional – Co-
mércio / Serviços / Unidade Hoteleira;
• Évora: Unidade Hoteleira / Residência Sénior;
• Amadora (proposta de requalificação espaços co-
merciais da estação).

Neste âmbito é igualmente objeto de destaque a 
celebração de Protocolo de Desenvolvimento de 
Condomínios Universitários na envolvente das Es-
tações Ferroviárias (30/01/2020) que estabeleceu 
as bases de um programa do qual se encontram 
em desenvolvimento estudos para as seguintes 
unidades de residências universitárias:

• Ala poente do edifício de passageiros de Santa 
Apolónia;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
de Carcavelos;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
de Portela de Sintra;
• Área anexa ao complexo da estação ferroviária 
do Pragal.



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2020  | 245

Dos processos de valorização que transitaram do ano anterior, cabe destacar o relativo à Unidade Hote-
leira de Santa Apolónia, que iniciou a fase de obra em junho, tendo prazo de conclusão estimado para 
julho de 2021.

Outro projeto importante para a IPP é a implementação do Real Estate, cujo desenvolvimento teve início 
em setembro de 2020. Trata-se de um projeto estruturante para a IPP, na medida em que vai permitir o 
registo e monitorização de todo o património gerido pela IPP, integrando quer a componente de gestão 
operacional quer a componente de gestão contratual. 

Neste projeto está prevista a inclusão de 2.860 edifícios e 150 parcelas de terreno (número de parcelas 
contratualizadas), que correspondem a mais de 800 contratos e a cerca de 600 clientes. 

O Real Estate permitirá efetuar a gestão, visualização e registo de portfolio de espaços assim como a 
gestão dos contratos a eles afetos.

Para suportar estas funcionalidades, a IPP está a fazer um processo de levantamento exaustivo para o 
carregamento completo dos espaços por si geridos, para subconcessionar, alienar ou arrendar.

Em seguida, pode-se observar o quadro resumo dos resultados de 2020:
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3. Forma de cumprimento dos princípios inerentes 
a uma adequada gestão empresarial: 

A IPP integra o Grupo IP cujas políticas de susten-
tabilidade social e ambiental são comuns às várias 
empresas. 

Em seguida, resumem-se alguns desses princípios, 
os quais terão o seu desenvolvimento no Relatório 
de Gestão de 2020, o qual, à semelhança de anos 
anteriores, segue as normas da Iniciativa de Re-
porte Global (GRI). 

a) Definição de uma política de responsabilidade 
social e de desenvolvimento sustentável 
e dos termos do serviço público prestado, 
designadamente no âmbito da proteção dos 
consumidores (vide artigo 49.º do RJSPE);

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 atua-
ção sustentável da Empresa na sociedade, tendo 
em conta o interesse público inerente à sua ativi-
dade, encontram-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 es-
truturada em 4 eixos - qualidade de vida, ambien-
te, mobilidade e segurança, e assenta num conjun-
to de parcerias e iniciativas inovadoras.

Eixo da Qualidade de Vida e Segurança 

Programa IP Solidária
Em 2020, este eixo integrou o apoiou a várias ini-
ciativas sociais, nomeadamente:

• Movimento solidário GivingTuesday

A 1 de dezembro teve início a 2.ª edição do Mo-
vimento de Solidariedade GivingTuesday, sob o 
mote “Tu & Eu, juntos mudamos o mundo”, no 
qual a IP participou pela segunda vez, divulgando 
a campanha e apoiando a causa da Make-a-Wish, 
uma associação que realiza desejos de crianças e 
jovens com doenças graves ou muito graves.

• Projeto “Engenheiras Por Um Dia” 

A IP associou-se à 4ª Edição do Projeto “Engenhei-
ras Por Um Dia”, promovida pela Carta Portuguesa 
para a Diversidade, assumindo os compromissos 
vertidos nas Políticas de Igualdade de Género e de 
Responsabilidade Social da Empresa. Esta Edição 
decorre ao longo do ano letivo 2020/2021, junto 
das jovens que frequentam o 3º ciclo dos ensinos 
básico e secundário. 

A IP enquanto signatária da Carta participou nas 
iniciativas:

• Dia da Terra

A IP participou no Dia da Terra com um desafio, 
inscrito no site Earth Day 2020, lançado nas redes 
sociais, Facebook e Instagram. O objetivo foi a par-
tilha de fotografias e de desenhos, entre a IP e os 
seus seguidores, de iniciativas ligadas à preserva-
ção da natureza e combate às alterações climáticas 
e de recomendações sobre comportamentos que 
devemos combater, para que a nossa Terra não se 
torne descartável. 

• Hora do Planeta 2020

A 28 de março a IP aderiu ao maior movimento 
global contra as alterações climáticas - A Hora do 
Planeta, promovido pela World Wide Fund for Na-
ture, desligando as luzes decorativas da Ponte 25 
de Abril, em Lisboa, da Ponte da Arrábida, e ainda 
as iluminações da Ponte do Freixo e da Estação 
Ferroviária de São Bento, no Porto, promovendo 
esta causa global enquanto Empresa socialmente 
responsável.
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• Dia Europeu da Rede Natura 2000

A 21 de maio comemorou-se o Dia Europeu da 
Rede Natura 2000, sob o tema “young people and 
nature/jovens e a natureza”. Para assinalar a data, 
o Projeto LIFE LINES lançou o Concurso de Dese-
nhos LIFE LINES, ao qual a IP se associou enquan-
to parceira do Projeto, com o objetivo de promover 
a consciencialização do papel dos mais novos na 
preservação da natureza.

• Voluntariado pela Natureza em Montemor-o-No-
vo

A 3 de outubro decorreu a 13ª edição de Volunta-
riado pela Natureza, em Montemor-o-Novo, para 
colaboradores da IP e seus familiares, no âmbito do 
projeto LIFE LINES que visa desenvolver medidas 
de mitigação dos impactes negativos das infraes-
truturas lineares na biodiversidade. 

• Museu Nacional Ferroviário e o “Projeto Lo-
co’Motive”

O Museu Nacional Ferroviário (MNF) e a Compa-
nhia Custom Circus promoveram o “Projeto Lo-
co’Motive”, para levar a valorização da cultura e 
património ferroviários a todos nós. A iniciativa 
contou com o apoio da IP, da CP - Comboios de 
Portugal, da Câmara Municipal do Entroncamento, 
da Câmara Municipal de Oeiras, entre muitas ou-
tras instituições e empresas. 

• Semana Europeia da Mobilidade

A IP associou-se à Semana Europeia da Mobili-
dade com o tema ‘Mobilidade com emissões zero 
para todos’, que reflete as metas ambiciosas de 
uma Europa neutra em carbono até 2050, confor-
me estabelecido pela Comissão Europeia, no Pacto 
Ecológico Europeu. A IP contribui ativamente para 
a materialização desta estratégia europeia, promo-
vendo a transição energética, a intermodalidade, a 
mobilidade ativa e assumindo vários compromis-
sos com a sociedade. 

• Campanha – “Portugal Chama. Por si. Por Todos.” 

A IP associou-se à Campanha Nacional de Mobili-
zação “Portugal chama. Por si. Por todos.”, lançada 
pela Agência para a Gestão Integrada de Fogos 
Rurais Agência. Foram colocadas mensagens nos 
Painéis de Mensagem Variável nas estradas sob 
jurisdição da IP, de norte a sul do país. 

A IP associou-se, também, à Autoridade Nacional 
de Segurança Rodoviária (ANSR), na divulgação 
de várias Campanhas de Segurança Rodoviária:

• Campanha “Avance para 2021 com toda a segu-
rança”
• Campanha “E se a estrada falasse?”
• Campanha “Novos Sinais, maior Segurança”
• Campanha “Neste Carnaval, se beber não con-
duza” 

Envolvimento com stakeholders/comunidades  

• Campanha do Banco Alimentar – continue a ali-
mentar esta ideia!

No apoio a grupos vulneráveis, de realçar a parceria 
com o Banco Alimentar Contra a Fome. A IP apoia 
permanentemente esta causa, através da cedência 
das suas instalações em Lisboa, Caldas da Rainha, 
Évora e Covilhã. Internamente, incentiva a partici-
pação dos colaboradores na Campanha Nacional 
de Recolha de Alimentos do Banco Alimentar em 
supermercados, que decorre duas vezes por ano.

• Doação de 58 computadores portáteis

Foram doados 58 computadores portáteis a ins-
tituições de Solidariedade Social e Agrupamentos 
Escolares, em diversos pontos do país (Almada, 
Covilhã, Lisboa, Sesimbra, Algarve, Leiria e Porto), 
através de Protocolos de Cooperação, no âmbito 
da política de Responsabilidade Social da Empresa, 
com o objetivo de ajudar instituições que auxiliam 
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crianças, jovens e adultos portadores de deficiên-
cia e/ou em risco. 

• Doação de acetatos para produção de viseiras

A IP forneceu cerca de quinhentos acetatos para 
produção de viseiras, à Oficina de Almada, com o 
objetivo de promover o bem-estar dos que estão 
na linha da frente ao combate à Covid-19.

• Campanha “Projeto RADAR” – SOS Criança IAC

A IP associou-se à Campanha “Projeto RADAR” 
– SOS Criança, apoiando a divulgação dos carta-
zes informativos na rede de mupis da rede ferro-
viária nacional. Uma campanha de sensibilização 
da sociedade civil para a problemática das fugas 
efetuadas por crianças e jovens, que é uma das 
realidades que o IAC – Instituto de Apoio à Criança 
intervém. 

• IP Solidária - Neste Natal, vamos ajudar as crian-
ças apoiadas pela Make-a-Wish! 

A Campanha Solidária de Natal destinou-se a 
apoiar a causa da Make-a-Wish, que realiza de-
sejos de crianças e jovens com doenças graves ou 
muito graves, que correm risco de vida. Através da 
plataforma de crowdfunding os colaboradores do 
Grupo IP uniram-se e ajudaram com o seu donati-
vo a concretizar o sonho de mais uma criança. 

Saúde e Combate à Doença
Relativamente a temas relacionados com a pro-
moção da saúde e o combate à doença num ano 
marcado pela pandemia Covid-19, a IP foi parti-
cularmente ativa, tendo-se associado a diversas 
iniciativas:

• “Corrida para a Vida” | Liga Portuguesa Contra o 
Cancro
• Campanha “Temporariamente Fora de Serviço”
• Campanha da APIC “Cada Segundo Conta”
• Covid-19

No âmbito da pandemia Covid-19 a IP organizou 
e associou-se a várias ações da Direção-Geral da 
Saúde e do Governo, com o objetivo de promo-
ver uma maior sensibilização de todos para esta 
doença:

• Campanha OBRIGADO #estamoson 

A IP associou-se ao Governo de Portugal e demais 
parceiros, na divulgação da Campanha OBRIGADO 
#estamoson, como forma de agradecer o esforço 
coletivo para conter e mitigar a doença Covid-19 
em Portugal. 

• Campanha “A Proteção e Saúde de todos é a 
prioridade” 

Para que todos possam chegar ao seu destino com 
segurança e conforto, a IP, a CP – Comboios de 
Portugal e a Fertagus recomendaram um conjunto 
de boas práticas, que pretendem evitar a propaga-
ção da Covid-19 entre os utilizadores das estações 
ferroviárias e os que viajam de comboio.

b) Definição de políticas adotadas para a promoção 
da proteção ambiental e do respeito por princípios 
de legalidade e ética empresarial, assim como 
as regras implementadas tendo em vista o 
desenvolvimento sustentável (vide artigo 49.º do 
RJSPE);  

Dimensão Ambiental

No âmbito da promoção da proteção ambiental e 
do desenvolvimento sustentável na IP, o ano de 
2020, ainda que em contexto de pandemia, foi 
marcado pela prossecução da consolidação dos 
processos relacionados com a gestão ambiental 
na empresa, em contexto rodoviário e ferroviário, 
potenciando a inovação e a melhoria dos serviços 
com impacto no desempenho ambiental. 

Estes processos são orientados para todo o ciclo 
de vida das infraestruturas, desde o planeamen-
to, passando pelo projeto, obra, até à operação e 
manutenção.
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Procurou-se ainda que princípios de “eco-conce-
ção” fossem refletidos nos projetos desenvolvidos, 
através da introdução, sempre que possível, de 
soluções de reutilização e reciclagem de matérias
-primas que conciliassem opções de proteção am-
biental com outras necessidades de intervenção na 
rede, indo ao encontro dos princípios da Economia 
Circular, promovida pela UE.

Continuamos a contribuir para a preservação do 
ambiente e da biodiversidade, orientando o cresci-
mento da Empresa para resultados ambientalmen-
te sustentáveis.

Destacam-se também as atividades de gestão 
ambiental em projeto, obra e manutenção desen-
volvidas em 2020, onde se procuraram aplicar as 
melhores práticas ambientais.

No âmbito das interações com stakeholders exter-
nos foram desenvolvidas atividades 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 am-
biente sonoro.

Alem destas, identificam-se igualmente a partici-
pação em processos relativos a Instrumentos de 
Gestão Territorial e em procedimentos promovidos 
pelas Autoridades de Avaliação de Impacte Am-
biental (AIA), no âmbito do regime jurídico de AIA.

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 rodoferroviária e com a segurança das 
propriedades confinantes.

No ano de 2020 foi dado seguimento aos requisitos 
previstos em matéria de Defesa da Floresta Contra 
Incêndio (DFCI) quer em termos contributos para a 
revisão de 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 rodoferroviária.

No ano de 2020 foram ainda realizadas 400 inspe-
ções visuais ao ativo arbóreo, assim como vistoria-
da um total de 1078 Km de rede viária.

No âmbito da gestão da paisagem, a IP continuou 
a desenvolver trabalho relacionado com o Controlo 
de Plantas Invasoras, no âmbito dos contratos de 
conservação corrente das suas infraestruturas e na 
aceção das suas competências em matéria de au-
toridade competente na gestão das infraestruturas 
rodoviárias e ferroviárias em Portugal.

Estas ações forma articuladas com os objetivos do 
Projeto Life Stop Cortaderia. Este Projeto visa a 
criação de uma Estratégia Transnacional de com-
bate à Erva-das-Pampas (Cortaderia selloana) no 
Arco Atlântico e teve início a 1 de outubro de 2018 
e terá fim a 30 de setembro de 2022. 

Ainda neste âmbito de intervenção, no ano de 
2020, a IP participou na Semana Nacional sobre 
Espécies Invasoras que decorreu entre os dias 10 
e 18 de Outubro, com o objetivo de aumentar a 
sensibilização da população para a problemática 
das invasões biológicas.

No âmbito da estratégia de sustentabilidade da 
Empresa, no ano de 2020 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.

Esta estratégia consubstancia-se no Programa de 
Sustentabilidade e Eficiência (SEE) que comporta 
as seguintes dimensões: energia, água, paisagem, 
mobilidade e resíduos.

Em matéria de mobilidade o ano de 2020 consti-
tuiu um marco importante na operação da IP já que 
parte da sua frota foi renovada com a aquisição de 
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veículos elétricos e híbridos, possuindo agora 42 
viaturas 100% elétricas e 32 híbridas.

Foram ainda instalados 38 postos de carregamen-
to (27 duplos e 11 simples), em 20 locais em ins-
talações da IP distribuídos por todo o país, possi-
bilitando 65 lugares de carregamento de veículos.

Esta iniciativa também pretende dar cumprimento 
aos diversos compromissos assumidos pela IP em 
matéria de mobilidade e sustentabilidade, já que 
permitirá uma redução significativa das emissões 
diretas de gases com efeito de estufa geradas pela 
sua frota, com uma redução anual estimada na or-
dem das 4.900 tonCO2eq.

No ano de 2020 foi dado um especial enfoque para 
a promoção da deposição seletiva de resíduos ur-
banos gerados em edifícios de escritórios e outras 
instalações da IP, visando reforçar e uniformizar a 
sua contentorização em ecopontos para as diferen-
tes tipologias de resíduos.

Foram para o efeito adquiridos 260 contentores 
para a separação de resíduos (papel/cartão; vidro; 
plástico/metal; indiferenciados), colocados em ins-
talações da IP por todo o país. 

Ao nível da inovação e utilização de novos mate-
riais, destaca-se a conclusão do Projeto Eco Sus-
tainable Rail que visa encontrar uma alternativa à 
travessa de madeira, com a apresentação no 1.º 
trimestre de 2020 do relatório técnico-científico fi-
nal da execução material do projeto. 

As instalações em via, ocorreram em julho e se-
tembro de 2020. A 1.ª instalação piloto, em 23 de 
julho de 2020, considerou a instalação de 4 traves-
sas Eco Rail numa Linha de acesso à triagem, no 
Entroncamento, com circulação diária de comboios 
de mercadorias. 

Prevê-se para 2021 a monitorização trimestral do 
comportamento das travessas Eco Rail, por forma 
a atestar durante 1 (um) ano o cumprimento dos 

limites definidos pela ISO/DIS 12856, International 
Standard for Plastic Railway Sleepers.

Já na atividade corrente de construção e conser-
vação da rede rodoferroviária, são consumidas di-
versas tipologias de materiais, sendo sempre que 
possível reutilizados na atividade da IP. 

Consumos energéticos globais

Tendo por base os vários consumos anteriormen-
te apresentados, foi contabilizado um valor de 
consumo energético global para o grupo IP de 
288.804,00 no ano de 2020, correspondendo a 
um decréscimo de 11 % face ao ano 2019, para o 
qual contribuiu a redução do consumo de eletri-
cidade e de gás associado ao funcionamento de 
escritórios e de instalações, verificada pela grande 
percentagem de colaboradores em regime de te-
letrabalho.

Os consumos de eletricidade são os que apresen-
tam maior expressão na Organização, em contras-
te com os consumos de gás, que assumem pouca 
relevância face às restantes fontes.

Iniciativas para redução dos consumos de energia

O consumo anual de energia para tração na RFN 
ascende a 320 GWh que representa um custo para 
o setor ferroviário de sensivelmente 30 milhões 
de euros. O Programa Ferrovia 2020 que se en-
contra em fase de execução é uma forte aposta 
na mobilidade sustentável. Com a eletrificação de 
mais 400 km de linhas, a realizar no âmbito deste 
programa, a RFN passará a dispor de 83% da sua 
rede eletrificada. De acordo com os estudos já efe-
tuados, a implementação do Ferrovia 2020 terá um 
impacto muito positivo com a redução/poupança 
de emissões de 161 mil toneladas equivalentes de 
CO2 por ano.

O desafio que se coloca à IP na promoção da ges-
tão sustentável de energia, tendo em vista a redu-
ção dos seus consumos e emissões de CO2, é um 
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desafio complexo, dada a dimensão dos ativos da 
Empresa, traduzidos em 15.253 km de rede rodo-
viária, dos quais 13.664 km sob jurisdição direta, 
2.562 km de rede ferroviária, 7.392 obras de arte e 
mais de 500 estações, a que acresce ainda todo o 
edificado que suporta os serviços de apoio à ope-
ração da rede rodoferroviária. 

Programa de Sustentabilidade e Eficiência 
“SEE” - Energia

A Sustentabilidade Energética no Grupo IP foi 
marcada no ano de 2020 pela continuidade da 
operacionalização da Estratégia Energética para 
2017-2020. Esta estratégia encontra-se norteada 
em 7 eixos principais que traduzem a Visão, um 
conjunto focado de prioridades e um enunciado 
de medidas que permitem materializar as linhas de 
orientação instituídas.

Biodiversidade

Reconhecendo a necessidade de monitorizar os 
impactes na fauna, a IP implementou um progra-
ma de monitorização da mortalidade da fauna nas 
estradas sob a sua jurisdição, o qual se encontra a 
decorrer desde 2010. Neste âmbito, procede-se ao 
registo dos avistamentos de cadáveres de animais 
no decurso das inspeções das estradas numa base 
de dados georreferenciada e, com base nestes re-
gistos, são identificadas as situações críticas e os 
pontos negros de mortalidade da fauna com o ob-
jetivo de propor medidas para a sua minimização. 

Nos últimos anos, a Universidade de Évora tem co-
laborado com a IP, ao abrigo do Projeto LIFE LI-
NES do qual a IP é parceiro. Neste âmbito a equi-
pa da Universidade está a monitorizar as estradas 
EN114, EN4 e EN18 no distrito de Évora e os seus 
resultados são integrados na base de dados da IP 
que os analisa conjuntamente com os seus dados. 

Para alem destes dados, a IP atualiza também a 
sua base de dados com a informação proveniente 
da aplicação LIFE LINES, uma aplicação móvel para 

registo de mortalidade de animais, disponível ao 
público através do Google Play, a qual foi desen-
volvida pela IP em colaboração com a Universida-
de de Évora, no âmbito do Projeto LIFE LINES. 

Compliance

A IP no âmbito da sua atividade, encontra-se 
abrangida por diversos requisitos legais e nor-
mativos ambientais que exigem uma abordagem 
cuidada na execução das suas atividades. Ainda 
assim, no ano de 2020 foram imputadas 6 con-
traordenações ambientais à IP, de natureza rodo-
viária e na sua maioria relacionada com faixas de 
gestão combustível, no valor total de 6.340,00 €. 

A implementação deste requisito constitui um de-
safio técnico para a IP, dada a extensão da sua rede 
rodoviária (superior a 15.000 km) e a frequente di-
ficuldade em se aceder a terrenos privados para 
a execução das limpezas de vegetação, em 10 m 
das faixas laterais da via.

c) Adoção de planos de igualdade tendentes a 
alcançar uma efetiva igualdade de tratamento e 
de oportunidades entre homens e mulheres, a 
eliminar discriminações e a permitir a conciliação 
entre a vida pessoal, familiar e profissional (vide n.º 
2 do artigo 50.º do RJSPE);

Igualdade de tratamento e de oportunidade

Portugal faz parte dos 16 países que possuem uma 
Carta da Diversidade e assumiram oficialmente o 
compromisso de respeitar, valorizar e otimizar todo 
o potencial da diversidade das pessoas, seguindo 
as recomendações e esforços da Comissão Euro-
peia. 

A IP assinou a Carta Portuguesa para a Diversida-
de, a qual surge em linha com os esforços enceta-
dos pela Comissão Europeia e com as prioridades 
da Estratégia Europa 2020.

No ano de 2020 a IP manteve a estratégia de con-
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tinuidade da aplicação das boas praticas no domí-
nio da igualdade no tratamento, respeito mútuo e 
repúdio por qualquer comportamento discrimina-
tório em função de quaisquer tipos de característi-
cas 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 lu-
gar de destaque nas preocupações da empresa, 
paralelamente ao desenvolvimento dos restantes 
compromissos nesta área, nomeadamente nas ati-
vidades e responsabilidades assumidas com a liga-
ção à CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego) e a participação ativa no IGEN (Fó-
rum de Organizações para a Igualdade). 

Igualdade de género

Historicamente o setor ferroviário sempre foi mar-
cado pelo elevado peso da população masculina 
nos seus quadros. Este facto deve-se sobretudo à 
natureza da atividade desenvolvida nas suas áreas 
operacionais e de “terreno”, onde estava concen-
trada a maioria dos colaboradores da ex-REFER, 
marcada pela elevada exigência física e exposição 
a condições de risco.

Já na rodovia, o desequilíbrio entre o peso dos dois 
géneros era menor: cerca de 55% de população 
masculina, face a 45% de população feminina, no 
final de 2014. 

Consequentemente, cinco anos após a fusão, a IP 
tem uma distribuição entre géneros de 76% (ho-
mens) / 24% (mulheres).

Porém, a nível dos cargos dirigentes, constata-se 
um maior grau de paridade entre ambos os géne-
ros: mais de um terço das chefias são mulheres.

2019 2020

N.º % N.º %

Dirigentes

F 84 37,3% 83 36,7%

M 141 62,7% 143 63,3%

255 226

Todos os colaboradores (não inclui CAE)

F 887 23,9% 856 24,1%

M 2 781 76,1% 2 699 75,9%

3 628 3 555

d) Referência a medidas concretas no que respeita 
ao Princípio da Igualdade do Género, conforme 
estabelecido no n.º 1 da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à 
elaboração do relatório a que se refere o n.º 2 da 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 18/2014, 
de 7 de março;

Distribuição Homens/Mulheres

Adicionalmente, verifica-se que não existem des-
vios significativos no que diz respeito às diferenças 
de Vencimentos Base entre Homens/Mulheres, 
salvo nas carreiras de Assistentes Operacionais, 
Operários e Pessoal Auxiliar, justificado pelo facto 
de a população feminina estar predominantemen-
te concentrada nas Guardas de Passagem de Ní-
vel, categoria com a estrutura salarial mais baixa.

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 com-
ponente retributiva, e abarca dimensões que ex-
travasam a profissional.
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Destacam-se assim, abaixo, algumas dessas inicia-
tivas:

• Mobilidade interna que permite a aproximação 
de colaboradores à zona de residência (DCH em 
articulação com restantes direções) - transferência 
pontual de colaboradores para locais perto da sua 
residência, com deslocalização do posto de traba-
lho face ao local onde a respetiva equipa se en-
contra sediada;
• Existência de creche/infantário da empresa nas 
instalações da sede;
• Programas de apoio à frequência do ensino pré
-escolar, de atribuição de bolsas de mérito, organi-
zação de atividades para os descendentes;
• Disponibilização de protocolos comerciais nas 
áreas da educação, saúde e desporto, lazer e uti-
lidades, com descontos para os colaboradores do 
grupo IP;
• Acesso a eventos culturais e de lazer (como con-
trapartida de parcerias externas);
• Reforço de acessibilidades através de transporte 
específico a locais de trabalho com maior concen-
tração de trabalhadores e menor serviço público 
de transportes;
• Acesso facilitado a cuidados de saúde (seguro de 
saúde e outros protocolados);
• Complemento de subsídio de doença;
• Criação de medidas concretas (e não obrigató-
rias) de incremento a uma parentalidade positiva 
e partilhada; 
• Formações internas relativas a bem-estar e saú-
de no trabalho;
• Medidas de adaptabilidade de horário de traba-
lho;
• Prestação de um conjunto de serviços nas insta-
lações da sede da Empresa facilitadores das rotinas 
diárias, entre outras: 

• Refeitório e bar; Reforço de acessibilidades (au-
tocarros dedicados para acesso a estações de 
ferroviárias e espaços comerciais); Ginásio; Servi-
ços diversos (lavandaria/engomadoria, sapateiro, 
manicure, venda de produtos hortícolas/bioló-

gicos, padeiro, farmácia, etc); Médico de Clínica 
Geral (disponível duas vezes por semana para 
indisposições pontuais ou prescrição de receituá-
rio, mediante consulta de avaliação com historial 
de medicação habitual). 

e) Identificação das políticas de recursos humanos 
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 contribuindo 
ativamente para a sua valorização profissional 
(vide n.º 1 do artigo 50.º do RJSPE);

Política de Recursos humanos

Em dezembro de 2020 o Grupo IP contava com 
3.555 colaboradores, o que se traduz numa redu-
ção de 73 efetivos (-2%) face ao que se verificava 
em dezembro de 2019. Esta evolução, para além 
de traduzir o saldo líquido entre entradas e saídas, 
reflete a variação do quadro de pessoal do Grupo 
IP cujo vínculo à empresa se encontra suspenso, 
em virtude de se encontrarem cedidos a outras 
entidades, sendo nelas diretamente remunerados.

UNID. 2019 2020

Total de Colaboradores N.º 3 628 3 555

Evolução do Efetivo do Grupo IP

A estratégia da empresa passa por estabilizar o 
efetivo, através da substituição dos colaboradores 
que cessam o vínculo, com reforços pontuais em 
áreas críticas, nas quais se destacam as orgânicas 
operacionais da manutenção, inspeção e fiscaliza-
ção de infraestruturas, e de projeto e engenharia 
e demais áreas de suporte ao investimento. No 
curto/médio prazo verifica-se ainda a necessidade 
adicional de reforço das áreas associadas ao cum-
primento dos compromissos relativos aos planos 
de investimento em infraestruturas e acompanha-
mento dos projetos respetivos.
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A idade média do universo de colaboradores do 
Grupo IP subiu dos 50,5 para 51,1 anos de idade. 
O ritmo de substituição de efetivo com idades mais 
avançadas por pessoal mais jovem abrandou em 
2020, permitindo apenas uma contenção parcial 
do envelhecimento normal decorrente da passa-
gem de um ano. 

Diálogo Social

A importância de que se revestem as matérias de 
cariz social na empresa é traduzida pela existência, 
na DCH, de uma área dedicada, cabendo-lhe:

• Promover a articulação entre a Empresa e as or-
ganizações representativas dos trabalhadores ao 
serviço da Empresa, com vista à obtenção de con-
sensos entre as partes, não só através da nego-
ciação 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 instalações sociais 
colocados ao dispor de todos os trabalhadores. 
Destaca-se, relativamente 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, essencial-
mente 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 traba-
lhadores.

Recorda-se ainda que, em 2019, a assinatura do 
novo Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), entre as 
4 empresas do Grupo IP e 22 organizações sindi-
cais subscritoras, permitiu um regime laboral de re-
ferência para todos os colaboradores com contrato 
individual de trabalho (CIT), incluindo um Sistema 
de Carreiras. A taxa de adesão ao ACT no Grupo IP 
dos trabalhadores com contrato individual de tra-
balho que atingiu os 99,7%.

Conjugando estes dois elementos, constata-se que 
99,2% dos trabalhadores (QPT e CIT) se encon-
tram já ao abrigo do mesmo Sistema de Carreiras.

Benefícios Sociais

Durante o ano de 2020, a IP manteve o plano de 
benefícios sociais que tem vigorado na empresa 
nos últimos anos, e que visa proporcionar aos seus 
trabalhadores um conjunto de apoios complemen-
tares 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 aná-
lise de toda a rede ferroviária e parte da rodoviá-
ria, bem como concretizado algumas intervenções 
críticas. Em 2021 pretende-se revisitar os locais 
acima da área metropolitana de Lisboa, dando-se 
continuidade ao plano de intervenção de forma cri-
teriosa.

Área da Saúde

É importante referir que a IP é uma empresa com 
uma assinalável dispersão geográfica dos seus tra-
balhadores, com um tipo de atividade operacional 
sujeita a riscos profissionais e de significativo des-
gaste físico. Neste sentido, um benefício como o 
seguro de saúde surge com um papel reforçado, 
na medida em que possibilita um acesso facilitado 
a cuidados de saúde em qualquer ponto do país.

Área da Educação

Neste âmbito, a empresa apoia os seus trabalha-
dores na fase de pré-escolaridade dos seus filhos, 
dada a relativa escassez de oferta da rede públi-
ca nesta área, bem como incentiva e fomenta o 
atingimento de boas classificações durante todo o 
ensino secundário e superior, consciente de que o 
bom desempenho escolar se poderá traduzir em 
melhores perspetivas.
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Área de Cultura e Lazer

Neste domínio, a empresa promove regularmen-
te iniciativas que permitam aproximar os seus 
colaboradores (ou filhos), mantendo o espírito de 
grupo (festa de Natal), e também proporcionando 
o acesso facilitado a serviços úteis (sem que daí 
decorram custos para a empresa) e que possam 
traduzir formas de conciliação entra a vida pessoal 
e familiar e aumento da perceção de bem-estar.

Área de Concessões de Viagem

Os trabalhadores ao serviço da IP, oriundos da 
ferrovia, mantiveram, nos termos previstos na lei, 
o direito a viajar gratuitamente no transporte fer-
roviário. Trata-se de um benefício de extrema re-
levância no âmbito da atividade profissional, uma 
vez que esta exige deslocações frequentes por 
toda a rede ferroviária. 

Desenvolvimento do Capital Humano

No ano de 2020 aprofundou-se o Sistema de Ges-
tão do Desempenho, consolidando-se como um 
instrumento fundamental para a monitorização do 
desempenho, na vertente de cumprimento de ob-
jetivos coletivos e individuais e de desenvolvimen-
to de competências pessoais e de cariz técnico e 
em que a aferição do mérito assumiu maior rele-
vância como fator de desenvolvimento da carreira 
profissional.

Numa lógica de melhoria contínua, está em curso 
um projeto de avaliação, por entidade externa, do 
sistema de gestão do desempenho implementa-
do no Grupo IP, que pretende, tendo em conta as 
necessidades sentidas na empresa, a sua cultura 
e as práticas do mercado em setores semelhan-
tes, propor eventuais ajustamentos que permitam 
incrementar os níveis de qualidade e eficácia das 
práticas de gestão do desempenho dos trabalha-
dores. 

Resposta à pandemia de Covid-19

Desde março de 2020 que o país e o mundo se 
confrontam com a necessidade de combater a 
pandemia de Covid-19.

A Empresa, de forma responsável e inequívoca, 
tem vindo a adotar as medidas necessárias para 
mitigação e combate à Covid-19, em linha com as 
orientações da Direção Geral de Saúde. 

Estas medidas contribuem para a efetiva proteção 
e salvaguarda dos trabalhadores e por estes são 
reconhecidas como tal (conforme decorre do ques-
tionário de 2020 sobre as matérias de Segurança 
e Saúde no Trabalho), o que se revela importante 
numa empresa que presta serviço público essen-
cial e, como tal, tem que manter mais de metade 
dos seus trabalhadores em regime presencial (cer-
ca de 60%).

Medidas de Proteção aos Trabalhadores:

• Permanente disponibilização e atualização de in-
formação relevante na intranet da empresa, aces-
sível a todos os trabalhadores do Grupo IP.
• Equipamentos e materiais adquiridos e disponi-
bilizados para proteção dos trabalhadores que se 
encontram ao serviço com especial enfoque para 
os que que integram áreas com atividades críticas 
essenciais.
• Instalação de equipamentos de medição de tem-
peratura em instalações críticas e com maior con-
centração de trabalhadores: 15 instalações com + 
de 50 trabalhadores.
• Limpeza e desinfeção das instalações, nomeada-
mente com o reforço da limpeza diária de locais e 
espaços de trabalho: mais de 950 locais limpos e 
desinfetados com frequência diária.
• Assinale-se neste âmbito a gestão do espaço da 
cantina da empresa, com limpeza assegurada em 
cada mudança de pessoa durante os horários de 
refeição (organizados em turnos).
• Recurso mensal ao método de nebulização nos 
postos de trabalho em que se verifica fluxo cons-
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tante de pessoas e maior prevalência de postos 
de trabalho ocupados em contínuo (regimes de 
turnos ou escalas de trabalho: 270 operações pro-
gramadas e 102 operações de urgência.
• Recurso a equipamentos que emitem radiação 
UV-C na desinfeção do Infantário da empresa e 
colocação de purificadores do ar por radiação 
UV-C em locais críticos e sem ventilação natural.
• Implementação pela empresa de testagem dos 
trabalhadores com funções críticas de comando e 
controlo de circulação ferroviária e os demais que 
se encontram em regime presencial e apresentem 
sintomas compatíveis com a COVID-19 ou que te-
nham tido contacto com casos positivos: realiza-
dos 1.100 testes (aproximadamente).

Medidas de organização do trabalho adotadas

• Descentralização temporária de trabalhadores 
dos Centros de Comando Operacional Ferroviá-
rios, com o objetivo de diminuir a concentração de 
trabalhadores nos mesmos postos de trabalho e 
dessa forma diminuir o risco de contágio.
• Regime misto de teletrabalho/presencial para to-
dos os trabalhadores com funções suscetíveis de 
serem prestadas à distância.
• Monitorização e acompanhamento em perma-
nência do estado de saúde dos trabalhadores com 
suspeita ou diagnóstico positivo de COVID-19.
• Mobilizados para efeitos de apoio aos trabalha-
dores com funções passíveis de serem exercidas 
em teletrabalho os equipamentos informáticos e 
de telecomunicações requeridos e considerados 
necessários para o efeito.

Medidas de organização dos espaços físicos

• Distanciamento entre postos de trabalho, infor-
mações de apelo ao distanciamento entre os tra-
balhadores, prioridade à utilização de plataformas 
digitais para reuniões e com o mínimo de obstácu-
los (ex: portas sempre abertas), regras de utiliza-
ção de elevadores (máx. 1 ou 2 pessoas).
• Reforço de pontos de limpeza/desinfeção, no-
meadamente perto de equipamentos de utilização 
partilhada (fotocopiadoras, máquinas de café, etc.).

• Organização do funcionamento da cantina de 
modo a garantir o necessário distanciamento entre 
as pessoas durante a toma de refeição: marcação 
do turno de refeição, marcação dos lugares, garan-
tia de limpeza permanente de mesas e afins du-
rante o período de refeição. Organização de outros 
espaços de refeição, de modo a garantir a disper-
são e desconcentração das pessoas.
• Disponibilização de meios para desinfeção das 
viaturas de serviço e desinfeção por nebulização 
das viaturas que o justifiquem.
• Flexibilização dos horários de prestação de tra-
balho nas instalações para as equipas em regime 
presencial, para evitar concentrações. 

Contacto com o público 

• Estações ferroviárias: 

• Instalação de dispensadores de gel desinfe-
tante, distribuídos em função do fluxo de pas-
sageiros nas estações e vinis com mensagens 
dirigidas aos passageiros, com a divulgação de 
mensagens áudio.
• Ações de sensibilização pelos vigilantes ao 
serviço da rede ferroviária, com o objetivo de 
promover o distanciamento social de segurança 
entre as pessoas.
• Reforço na limpeza e desinfeção diária nas es-
tações mais relevantes em movimento de pas-
sageiros.
• Implementação de um sistema de desinfeção 
de piquetes de urgência, com capacidade de 
resposta a casos suspeitos no próprio dia.

• Atendimento presencial ao público nas delega-
ções regionais da IP: 

• Atendimento presencial sujeito a marcação 
prévia.
• Utilização de EPI pelos trabalhadores e dispo-
nibilização de gel desinfetante para os clientes.
• Instalação de proteções em acrílico nos locais 
de atendimento.
• Reforço na higienização dos espaços de aten-
dimento.
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f) Informação sobre a política de responsabilidade 
económica, com referência aos moldes em que 
foi salvaguardada a competitividade da empresa, 
designadamente pela via de investigação, 
inovação, desenvolvimento e da integração de 
novas tecnologias no processo produtivo (vide n.º 
1 do artigo 45.º do RJSPE). 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.).

Política de responsabilidade económica 

Plano de Gestão de Ativos

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 integra as 
necessidades de manutenção e renovação, sus-
tentadas no diagnóstico do estado da infraestrutu-
ra e em modelos de degradação. Estando alinhado 
com as orientações estratégicas e requisitos defi-
nidos, pretende clarificar o que deve ser executa-
do, em que momento e a que custo.

O PGA 2021/40 foi elaborado no primeiro quadri-
mestre de 2020 correspondendo ao planeamento 
definido pelo pipeline das ferramentas de planea-
mento IP.

Na elaboração do PGA 2021/40 foram estudados 
três cenários de investimento para as redes Ferro-
viária e Rodoviária, analisando custo, risco e de-
sempenho no curto 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 2021-2023 (curto prazo) e necessidades 
para o horizonte 2024-2040 (longo prazo) decor-
rentes da concretização do plano de curto prazo;

Cenário Plano de Negócios: cenário otimizado 
face aos constrangimentos orçamentais do Plano 
de Negócios da empresa no horizonte 2021-2023 
(curto prazo) e necessidades para o horizonte 
2024-2040 (longo prazo) decorrentes da concreti-
zação 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 investimentos em 2021-2023 (curto prazo) 
e necessidades para o horizonte 2024-2040 (lon-
go prazo) decorrentes da concretização do plano 
de curto prazo.

Plano de Inovação

Em 2020 continuou a ser dinamizado e implemen-
tado o Plano de Inovação da IP. 

O Grupo IP participa atualmente em 21 projetos de 
Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI) 
cofinanciados por vários programas europeus nas 
mais diversas áreas (e.g. conetividade e telecomu-
nicações, gestão de ativos, segurança, ambiente 
e alterações climáticas). Estes projetos envolvem 
cerca de 70 colaboradores do Grupo IP, o que tra-
duz bem a aposta da IP na inovação. A participação 
do Grupo IP nestes projetos de inovação permitiu 
a construção de uma extensa rede de parceiros 
(cerca de 260 no total, dos quais 75 são nacionais 
e 185 são internacionais).

Em 2020 foram aprovadas 7 candidaturas de pro-
jetos de inovação a diversos programas de finan-
ciamento que contam com a participação do Gru-
po IP nos consórcios promotores:

• 5GRAIL (H2020) – Aplicação de 5G para o futuro 
sistema de comunicações móveis ferroviárias;
• FERROVIA 4.0 (COMPETE 2020) – Programa 
Mobilizador focado no sistema ferroviário inteli-
gente e de nova geração;
• REV@CONSTRUCTION (COMPETE 2020) – Pro-
grama Mobilizador focado na revolução digital da 
construção;



258 | IP PATRIMÓNIO 

• IN2TRACK-3 (Shift2Rail JU/H2020) - Investigação para a melhoria dos sistemas 
de via e aparelhos de mudança de via;
• RADIUS (H2020) - Utilização de drones na monitorização da infraestrutura;
• FCH2RAIL (FCH JU/H2020) – desenvolvimento de um protótipo de comboio mo-
vido a células de combustível;
• KPI de Segurança Rodoviária (CEF) – definição de indicadores de desempenho 
chaves na área da segurança rodoviária.

No que toca ao SIFIDE (programa nacional de financiamento às atividades de In-
vestigação e Desenvolvimento) é de destacar as seguintes atividades em 2020:

• Submissão de 30 candidaturas do Grupo IP referentes a atividades ID realizadas 
em 2019;
• Aprovação de 29 candidaturas do Grupo IP referentes a atividades ID realizadas 
em 2018 correspondendo a um crédito fiscal de 144 222,30 €.
• Em 2020 foi também dada continuidade ao Programa dos 50 Desafios de IDI do 
Grupo IP que tem como objetivo encontrar soluções para as necessidades de IDI do 
Grupo IP que possam ser supridas pela colaboração com as comunidades científica, 
tecnológica e empresarial. 

Neste contexto, em 2020 foram celebrados os seguintes acordos:

• Protocolo de Colaboração com a Associação Fraunhofer Portugal para a execução 
de projeto I&D;
• Acordo de Colaboração com a FEUP para monitorização dinâmica da Ponte da 
Arrábida;
• Contrato Específico de Cooperação com a Universidade Lusófona de Humanida-
des e Tecnologia para aplicação experimental de misturas betuminosas com incor-
poração de borracha reciclada de pneus RAR. 

No plano interno, a promoção da cultura de inovação foi uma das apostas da IP em 
2020.

• Nesse âmbito, foi criado o Think Tank de Inovação da IP, que pretende ser um 
fórum de reflexão, de partilha de informação e de identificação de sinergias entre 
várias iniciativas de inovação a decorrer no Grupo IP.



RELATÓRIO DE GOVERNO SOCIETÁRIO 2020  | 259

10. AVALIAÇÃO DO GOVERNO SOCIETÁRIO

continua

1. Verificação do cumprimento das recomendações recebidas23 relativamente à estrutura e prática de 
governo societário (vide artigo 54.º do RJSPE), através da identificação das medidas tomadas no âmbito 
dessas orientações. Para cada recomendação24 deverá ser incluída:

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. 

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 orça-
mental passarão a estar disponíveis na plataforma do SIRIEF, incluindo os de 2020.

a) Informação que permita aferir o cumprimento da recomendação ou remissão para o ponto do relatório 
onde a questão é desenvolvida (capítulo, subcapítulo, secção e página);
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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 
2020

176 V

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

V

a) Indicação da missão e da forma como é prosseguida 177 V

b) Indicação da visão que orienta a entidade 178 V

c) Indicação dos valores que orientam a entidade 178 V

2 Indicação de políticas e linhas de ação desencadeadas 
no âmbito da estratégia definida, designadamente: 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

180 V

b)
Grau de cumprimento dos mesmos, assim como dos 
desvios verificados e as medidas de correção aplica-
das ou a aplicar

181 V

3 Indicação dos fatores chave de que dependem os re-
sultados da entidade 182 V

23 - Reporta-se também às recomendações que possam ter sido veiculadas a coberto de relatórios de análise da UTAM incidindo sobre Relatório de Governo Societário do 
exercício anterior. 
24 - A informação poderá ser apresentada sob a forma de tabela com um mínimo de quatro colunas: “Referência”; “Recomendação”; “Aferição do Cumprimento”; e “Justificação 
e mecanismos alternativos”.
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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

183 V

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

184 V

2 Identificação de eventuais limitações à titularidade e/
ou transmissibilidade das ações 184 V

3
Informação sobre a existência de acordos parassociais 
que sejam do conhecimento da sociedade e possam 
conduzir a eventuais restrições

184 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

185 V

2
Explicitação da aquisição e alienação de participações 
sociais, bem como a participação em quaisquer enti-
dades de natureza associativa ou fundacional

185 V

3
Indicação sobre o número de ações e obrigações de-
tidas por membros dos órgãos de administração e de 
fiscalização

185 V

4
Informação sobre a existência de relações de natu-
reza comercial entre os titulares de participações e a 
entidade

185 V

V Órgãos Sociais e Comissões

A Modelo de Governo

1 Identificação do modelo de governo adotado 186 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

186 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

187 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

187 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)

187 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

188 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

188 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

191 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

191 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

191 V

8

Caracterização do funcionamento do Conselho de 
Administração, do Conselho Geral e de Supervisão e 
do Conselho de Administração Executivo, indicando 
designadamente:

a) Número de reuniões realizadas e grau de assiduidade 
de cada membro às reuniões realizadas 192 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

194 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

194 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

194 V

continua
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D Fiscalização

1 Identificação do órgão de fiscalização correspondente 
ao modelo adotado 194 V

2 Elementos curriculares relevantes de cada um dos 
membros do Órgão de Fiscalização 195 V

3
Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do 
órgão de fiscalização para efeitos de contratação de 
serviços adicionais ao auditor externo

195 V

4
Procedimentos e critérios aplicáveis à intervenção do 
órgão de fiscalização para efeitos de contratação de 
serviços adicionais ao auditor externo

197 n.a.

5 Outras funções dos órgãos de fiscalização e, se aplicá-
vel, da Comissão para as Matérias Financeiras 197 n.a.

6

Identificação, consoante aplicável, dos membros do 
Conselho Fiscal, da Comissão de Auditoria, do Con-
selho Geral e de Supervisão ou da Comissão para as 
Matérias Financeiras que se considerem independen-
tes, nos termos do n.º 5 do artigo 414.º do CSC.

197 n.a.

7

Caracterização do funcionamento do Conselho Fiscal, 
da Comissão de Auditoria, do Conselho Geral e de Su-
pervisão ou da Comissão para as Matérias Financeiras, 
indicando designadamente, consoante aplicável:

197 n.a.

a)
Número de reuniões realizadas e respetivo grau de 
assiduidade por parte de cada membro, apresentados 
segundo o formato seguinte:

197 n.a.

b)

Cargos exercidos em simultâneo em outras empresas, 
dentro e fora do grupo, e outras atividades relevantes 
exercidas pelos membros daqueles órgãos no decur-
so do exercício

197 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)

197 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

198 V

4
Outros serviços prestados pelo SROC à sociedade e/
ou prestados pelo ROC que representa a SROC, caso 
aplicável

199 V

F Conselho Consultivo (caso aplicável)

1

Composição, ao longo do ano em referência, com in-
dicação 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)

n.a

continua
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G 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

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 201 V

2 Meios e política de comunicação de irregularidades 
ocorridas na sociedade 201 V

3
Políticas antifraude adotadas e identificação de ferra-
mentas existentes com vista à mitigação e prevenção 
da fraude organizacional

201 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)

203 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

208 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

209 V

continua
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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

214 V

8
Principais elementos do SCI e de gestão de risco im-
plementados na sociedade relativamente ao processo 
de divulgação de informação financeira

217 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

217 V

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

226 V

3

Referência à existência do Plano de Gestão de Riscos 
de Corrupção e Infrações Conexas (PGRCIC) para pre-
venir fraudes internas (cometida por um Colaborador 
ou Fornecedor de Serviços) e externas (cometida por 
Clientes ou Terceiros), com a data da última atualiza-
ção, assim como a identificação das ocorrências e as 
medidas tomadas para a sua mitigação. Indicação re-
lativa ao cumprimento da legislação e da regulamen-
tação em vigor, relativas à prevenção da corrupção 
e sobre a elaboração do Relatório Identificativo das 
Ocorrências, ou Risco de Ocorrências (vide alínea a) 
do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 54/2008, de 4 de 
setembro). Indicação da hiperligação para acesso di-
reto ao sítio na internet da empresa onde se encontra 
publicitado o respetivo Relatório Anual de Execução 
do PGRCIC (vide artigo 46.º do RJSPE).

226 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:

228 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

228 V

b)
Grau de execução dos objetivos fixados, justificação 
dos desvios verificados e indicação de medidas de 
correção aplicadas ou a aplicar

228 V

continua
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c)
Planos de atividades e orçamento, anuais e pluria-
nuais, incluindo os planos de investimento e as fontes 
de financiamento

228 V

d) Orçamento anual e plurianual 229 V

e) Documentos anuais de prestação de contas 229 V

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental acom-
panhados dos relatórios do órgão de fiscalização 229 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

229 V

E Sítio de Internet

1
Indicação do(s) endereço(s) utilizado(s), incluindo as 
hiperligações, na divulgação dos seguintes elementos 
sobre a empresa:

a) Sede e demais elementos mencionados no artigo 
171º do Código das Sociedades Comerciais 230 V

b) Estatutos e os regulamentos de funcionamento dos 
órgãos e/ou comissões 230 V

c)
Titulares dos órgãos sociais e outros órgãos estatutá-
rios e respetivos elementos curriculares, bem como as 
respetivas remunerações e outros benefícios

231 V

d) Documentos de prestação de contas anuais e caso 
aplicável, as semestrais 231 V

e)
Obrigações de serviço público a que a entidade está 
sujeita e os termos contratuais da prestação de ser-
viço público

231 V

f)
Modelo de financiamento subjacente e os apoios fi-
nanceiros recebidos do Estado nos últimos três exer-
cícios

231 V

F Prestação de Serviço Público ou de Interesse Geral (se aplicável)

1

Referência ao contrato celebrado com a empresa pú-
blica que tenha confiado à empresa a prestação de 
um serviço público ou de interesse geral, respeitante 
à remuneração dessa atividade (vide n.º 3 do artigo 
48.º do RJSPE).

231 V

continua
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2

Referência às propostas de contratualização da pres-
tação de serviço público apresentadas ao titular da 
função acionista e ao membro do governo respon-
sável pelo respetivo setor de atividade (vide n.ºs 1, 
2 e 4 do artigo 48.º do RJSPE)[1], das quais deverão 
constar os seguintes elementos: Associação de metas 
quantitativas a custos permanentemente auditáveis; 
Modelo de financiamento, prevendo penalizações 
em caso de incumprimento; Critérios de avaliação e 
revisão contratuais; Parâmetros destinados a garantir 
níveis adequados de satisfação dos utentes; Compa-
tibilidade com o esforço financeiro do Estado, tal como 
resulta das afetações de verbas constantes do Orça-
mento do Estado em cada exercício; Metodologias 
adotadas tendo em vista a melhoria contínua da qua-
lidade do serviço prestado e do grau de satisfação dos 
clientes ou dos utentes. A empresa deve apresentar 
evidência[2] do seguinte

n.a

a) que elaborou uma proposta de contratualização da 
prestação de serviço público; n.a

b)
que essa proposta foi apresentada ao titular da função 
acionista e ao membro do Governo responsável pelo 
respetivo setor de atividade;

n.a

c) que a proposta cumpre com todos os requisitos legais 
definidos no n.º 1 do artigo 48.º do RJSPE. 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

233 V

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

233 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

234 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 234 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

235 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

235 V

continua
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4
Explicitação do diferimento do pagamento da com-
ponente variável da remuneração, com menção do 
período de diferimento

235 V

5 Parâmetros e fundamentos definidos no contrato de 
gestão para efeitos de atribuição de prémio 235 V

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

236 V

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

236 V

2
Montantes pagos, por outras sociedades em relação 
de domínio ou de grupo ou que se encontrem sujeita 
a um domínio comum

237 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

237 V

4
Indemnizações pagas ou devidas a ex-administra-
dores executivos relativamente à cessação das suas 
funções durante o exercício

237 V

5
Indicação do montante anual da remuneração auferi-
da, de forma agregada e individual, pelos membros do 
órgão de fiscalização da sociedade

237 V

6 Indicação da remuneração no ano de referência dos 
membros da mesa da assembleia geral 237 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

238 V

2 Informação sobre outras transações

a) Procedimentos adotados em matéria de aquisição de 
bens e serviços 238 V

b) Universo das transações que não tenham ocorrido em 
condições de mercado 241 V

c)
Lista de fornecedores que representem mais de 5% 
dos fornecimentos e serviços externos (no caso de 
ultrapassar 1 milhão de euros)

241 V

IX Análise de sustentabilidade da empresa nos domínios económico, social e ambiental

1 Estratégias adotadas e grau de cumprimento das me-
tas fixadas 243 V

2
Políticas prosseguidas com vista a garantir a eficiência 
económica, financeira, social e ambiental e a salva-
guardar normas de qualidade

243 V

3 Forma de cumprimento dos princípios inerentes a 
uma adequada gestão empresarial

continua
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a)

Definição de uma política de responsabilida-
de social e de desenvolvimento sustentá-
vel e dos termos do serviço público prestado, 
designadamente no âmbito da proteção dos 
consumidores

246 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

248 V

c)

Adoção de planos de igualdade tendentes a al-
cançar 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

251 V

d)

Referência a medidas concretas no que respeita ao 
Princípio da Igualdade do Género, conforme estabele-
cido no n.º 1 da Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 19/2012, de 23 de fevereiro e à elaboração do 
relatório a que se refere o n.º 2 da Resolução do Con-
selho de Ministros n.º 18/2014, de 7 de março;

252 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

253 V

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.)

257 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:

259 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)

259 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"

Nada a acrescentar

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

Nada a acrescentar

continua
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XI Anexos

1

Demonstração não financeira relativa ao exercício 
de 2020 que deverá conter informação referente 
ao desempenho e evolução da sociedade quanto a 
questões ambientais, sociais e relativas aos trabalha-
dores, igualdade de género, não discriminação, res-
peito pelos direitos humanos, combate à corrupção 
e tentativas de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) 
(aplicável às grandes empresas que sejam empresas 
de interesse público, que à data do encerramento do 
seu balanço excedam um número médio de 500 tra-
balhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 do 
mesmo artigo).

Anexos n.a.

2 Extrato da ata da reunião do órgão de CA, com a de-
liberação de aprovação do RGS 2020 Anexos V

3 Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 
2 do artigo 54.º do RJSPE Anexos V

4 Declarações a que se refere o artigo 52.º do RJSPE Anexos 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 2019

Anexos V

Legenda: n.a. = não aplicável; V = O tema foi objeto de análise.

b) Em caso de não cumprimento ou cumprimento parcial, justificação para essa 
ocorrência e identificação de eventual mecanismo alternativo adotado pela empresa 
para efeitos de prossecução do mesmo objetivo da recomendação.

Nada a acrescentar

2. Outras informações: a empresa 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.

Nada a acrescentar
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11. ANEXOS
Como anexos ao relatório da empresa deverão ser incluídos pelo menos os seguin-
tes documentos:

1. Demonstração não financeira relativa ao exercício de 2020 que deverá conter 
informação referente ao desempenho e evolução da sociedade quanto a ques-
tões ambientais, sociais e relativas aos trabalhadores, igualdade de género, não 
discriminação, respeito pelos direitos humanos, combate à corrupção e tentativas 
de suborno (vide artigo 66.º-B do CSC) (aplicável às grandes empresas que sejam 
empresas de interesse público, que à data do encerramento do seu balanço exce-
dam um número médio de 500 trabalhadores durante o exercício anual – cfr. n.º 1 
do mesmo artigo)25.

A IPP não está obrigada a apresentar este documento de acordo com o artigo 66º 
do Código das Sociedades Comerciais.

2. Ata ou extrato da ata da reunião do órgão de administração em que haja sido 
deliberada a aprovação do RGS 2020.

3. Relatório do órgão de fiscalização a que se refere o n.º 2 do artigo 54.º do RJSPE.

4. Evidências da apresentação aos respetivos destinatários das Declarações a que 
se refere o artigo 52.º do RJSPE.

5. Ata da reunião da Assembleia Geral, Deliberação Unânime por Escrito ou Des-
pacho que contemple a aprovação por parte dos titulares da função acionista dos 
documentos de prestação de contas (aí se incluindo o Relatório e Contas e o RGS) 
relativos ao exercício de 201926.

25 - O n.º 8 do artigo 66.º-B do CSC dispõe que “uma empresa que elabore um relatório separado do relatório de gestão, correspondente 
ao mesmo exercício anual, que inclua as informações exigidas para a demonstração não financeira previstas no n.º 2 e seja elaborado nos 
termos previstos nos n.os 3 a 6, fica isenta da obrigação de elaborar a demonstração não financeira prevista no n.º 1”. Assim, caso a empresa 
pretenda ser dispensada da apresentação da demonstração não financeira, constitui sua responsabilidade verificar se o RGS inclui toda a 
informação e cumpre todas as formalidades exigidas pela lei.
26 - Apenas no caso do documento em apreço não se encontrar disponível em SiRIEF. Na eventualidade de não se ter ainda verificado a 
aprovação dos documentos de prestação de contas relativos ao exercício de 2018 por parte do(s) titular(es) da função acionista tal deve ser 
objeto de menção específica.
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Conselho de Administração

Extrato de Ata

REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE 2021-03-24
 

"No dia vinte e quatro de março de dois mil e vinte e um, pelas onze horas, reuniu na sede da
Infraestruturas de Portugal, S.A., sita na Praça da Portagem, em Almada, o Conselho de
Administração da IP Património – Administração e Gestão Imobiliária, S.A., com sede na Av. de
Ceuta - Estação de Alcântara-Terra, em Lisboa, 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. 
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 2938369-006
PROPOSTA 3/2021/DPC/IPP
DIREÇÃO DE PLANO E CONTROLO DE GESTÃO DA IP, S.A.
RELATÓRIO E CONTAS 2020
O Conselho de Administração apreciou o Relatório e Contas do exercício de 2020, 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
negativo de 451.787,09€ (quatrocentos e cinquenta e um mil, setecentos e oitenta e sete euros e
nove cêntimos) para:
Resultados Acumulados: -451.787,09€
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, 25 de março de 2021

O Conselho de Administração
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IP PATRIMÓNIO - ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO IMOBILIÁRIA, S.A.
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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, 24 de março de 2021 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

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, 24 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

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, 24 de março de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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, 24 de março de 2021 
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Lisboa, 24 de março de 2021

Diretora Financeira
Maria do Carmo Almiro do Vale Duarte Ferreira

Contabilista Certificada
José Pedro Paulete Pinto da Silva

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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