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Considerações Gerais 

 

As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo AdP em Junho de 2011, evidenciam um 

excelente desempenho económico reforçando a tendência observada nos últimos exercícios. 

Os indicadores abaixo explicitados demonstram esta realidade: 

 

 

 

 

Destaca-se o aumento significativo do resultado operacional em mais de 50% resultante do 

acréscimo registado no volume de negócios (11%) e do decréscimo ocorrido na totalidade dos 

custos operacionais. O aumento da facturação é explicado pelo início de actividade das novas 

sociedades Águas da Região de Aveiro, Simdouro e Águas Publicas do Alentejo e de novas 

infra-estruturas entretanto concluídas nas empresas que já se incluíam no perímetro de 

consolidação do Grupo. Este aumento de actividade foi acompanhado de um decréscimo da 

totalidade dos custos operacionais em cerca de 1%, considerando nos encargos de 2011 as 

medidas implementadas no âmbito das emanadas do Programa de Estabilidade e Crescimento. 

Este programa determinava, em termos consolidados, uma redução de 15% no somatório dos 

gastos com pessoal e FSE, para a actividade comparável com ano de 2009. Em Junho de 2011, 

em termos consolidados e para a actividade comparável, o Grupo AdP apurou uma redução de 

16.1% no total dos gastos com pessoal e FSE. 

Também os resultados financeiros obtiveram uma melhoria significativa de 9.8 milhões de 

euros. Além da melhor remuneração obtida na aplicação dos fundos que as empresas 

2005 2006 2007 2008
2009

POC

2009

IFRS

2010

IFRS

Jun 2011

IFRS

Volume de Negócios 462,7 532,7 553,2 614,8 659,3 657,9 724,5 373,3

Desvios Tarifários 3,8 28,0 37,6 41,6 33,7 32,5 37,3 27,3

Resultado Operacional(1) 56,7 46,0 117,7 139,6 141,7 122,7 176,6 101,2

EBITDA (2) (3) 197,3 218,7 218,7 304,0 280,6 251,5 277,1 159,5

Resultados financeiros (32,1) (76,0) (70,2) (90,5) (61,3) (18,9) (50,5) (21,5)

Resultado Líquido do Exercício 13,4 (32,9) 7,9 63,0 45,9 65,3 79,5 48,0

(1) Resultados antes de juros e impostos

(2) Inclui resultados extraordinários e exclui subsídios ao investimento e desvios tarifários

(3) Deduzindo o efeito da mais valia da venda da Aquapor e recigroup o EBITDA 2008 ascenderia a 261 M€
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concessionárias dos sistemas multimunicipais estão obrigadas legalmente a constituir, também 

contribuíram para esta melhoria os desembolsos que se verificaram nos últimos dias de 

Dezembro de 2010 junto do Banco Europeu de Investimentos que baixou significativamente o 

saldo médio de crédito bancário de curto prazo, obviamente remunerado a taxas mais 

penalizadoras. 

Regista-se também a quase duplicação do montante de desvios tarifários comparativamente ao 

registado em igual período do ano passado. Em termos acumulados as insuficiências tarifárias 

atingem o montante de 348 milhões de euros e os superavits 145 milhões de euros, pelo que o 

respectivo saldo é de 203 milhões de euros. Se expurgarmos os interesses minoritários e 

impostos diferidos associados, o impacto patrimonial nas contas do Grupo é de 133 milhões 

de euros. A recuperação destes montantes, torna-se ainda mais preocupante quando se 

constata que cerca de 65% se concentram em 5 empresas – Águas do Noroeste, Águas de 

Trás-os-Montes e Alto Douro, Águas do Centro, Águas do Zêzere e Côa e Águas do Norte 

Alentejano. O nível tarifário necessário para a reposição do equilíbrio económico e financeiro 

destas sociedades, situadas no interior do País, assume já um nível demasiado elevado quando 

comparado com o preço médio praticado no Grupo. 

Em termos patrimoniais e relacionado com a questão tarifária realça-se o aumento muito 

significativo da conta clientes de cerca de 83 milhões de euros (+25.5%) relativamente a 

Dezembro de 2010, sendo que a dívida vencida dos clientes Municípios se situa nos 219.2 

milhões de euros. Este aumento tem como consequência imediata um forte esforço de reforço 

das necessidades de capital circulante e no passivo financeiro do Grupo. O endividamento 

bancário bruto cresceu cerca de 1.8% neste primeiro semestre, estando em linha com as 

orientações recebidas do Governo sobre esta matéria.  
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Relatório de Actividade do 1 Semestre de 2011 

UNA-PD 

 

A Unidade de Negócios de Água – Produção e Depuração (UNA-PD) agrega dezanove 
empresas, das quais dezassete empresas concessionárias da gestão de Sistemas Multimunicipais 
de Abastecimento de Água e/ou de Saneamento de Águas Residuais, que têm como missão 
assegurar, em Portugal, a prestação de serviços de abastecimento de água (captação, 
tratamento, adução e armazenamento) ou de saneamento de águas residuais (recolha, 
tratamento e rejeição) aos Municípios servidos pelos Sistemas Multimunicipais, uma empresa 
gestora duma parceria pública para um sistema fisicamente similar aos multimunicipais, ou seja, 
“em alta” - Águas Públicas do Alentejo - e uma empresa gestora duma parceria pública para um 
sistema “em baixa” - Águas da Região de Aveiro. 

Durante este primeiro semestre verificou-se um atraso significativo no investimento, 
verificando-se que o valor total de investimento em obra realizado foi de 87,1 milhões de 
euros contra o valor de 151,2 milhões de euros previsto no orçamento, o que situa a taxa de 
realização de investimento em obra em cerca de 58%.  

Deve salientar-se, a este propósito, que os limites ao crescimento do endividamento a que o 
Grupo Águas de Portugal está obrigado, no âmbito do Programa de Estabilidade e 
Crescimento, à imagem das restantes empresas do sector empresarial do Estado, e bem assim 
a situação objectiva de limitação no acesso ao crédito que se tem vivido, levaram a tomadas de 
decisão no sentido da restrição ao desenvolvimento dos investimentos, traduzidas no 
adiamento de lançamentos de concurso e das consequentes adjudicações.  

Estas circunstâncias, cujo efeito no 1.º semestre não foi assinalável, terão particular incidência e 
efeito sobre os planos de investimento a adoptar nos anos de 2012 e 2013, e conduziu ao 
adiamento de um significativo conjunto de investimentos para o período após 2014. Em face 
disso, irá verificar-se o encerramento dos investimentos, para a grande maioria das empresas 
que integram esta Unidade de Negócios, após a data prevista nos contratos de concessão e 
nos títulos autorizativos em vigor. 

Importa, ainda, referir que o adiamento temporal de parte significativa desses investimentos, 
poderá ter como resultado directo uma perda importante de subsídios disponibilizados pela 
União Europeia, em particular do Fundo de Coesão, da ordem dos 200 milhões de euros, se 
os programas, os regulamentos e os cronogramas não forem ajustados em conformidade. 

Em Junho de 2011 o volume de negócios situou-se em 217,5 milhões de euros face a 183,6 
milhões de euros no período homólogo do ano anterior (+18,5%).  

Da análise dos custos e perdas verifica-se a existência de um valor acumulado de custos e 
perdas operacionais de 179,5 milhões de euros face a 175,7 milhões de euros em Junho de 
2010. Esta evolução decorre fundamentalmente do nível da actividade resultante 
nomeadamente da entrada em exploração das novas empresas, com repercussões na maioria 
das rubricas de custos e perdas, verificando-se assim um resultado operacional de 65,7 milhões 
de euros, valor muito superior ao registado em Junho de 2010 (+70,6%).  

O resultado líquido consolidado da UNA-PD situou-se nos 29,2 milhões de euros, equivalente 
a um acréscimo de cerca de 70,8% face ao registado em período homólogo do ano anterior. 
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O volume total de água fornecida e águas residuais tratadas cifrou-se nos 178 milhões de m3 e 
nos 263 milhões de m3, respectivamente. Estes números representam, relativamente aos 
volumes totais fornecidos e tratados no período homólogo do ano anterior, um crescimento 
de cerca de 11%.  

O nível de endividamento cresceu, com um aumento no Passivo Corrente de cerca de 18% 
face ao fecho de 2010, situando-se nos 866 milhões de euros, também reflexo no atraso 
verificado nos recebimentos do Fundo de Coesão, em particular dos projectos já encerrados e 
com Relatório final apresentado. Esta evolução foi acompanhada por um acréscimo de cerca 
de 2% no Passivo não Corrente face ao fecho do ano anterior, que se situa agora nos 3.809 
milhões de euros.  

À data de 30 de Junho o total em dívida dos Municípios ascendia a cerca de 272,6 milhões de 
euros, representando um agravamento de 36,3 % face a 31 de Dezembro de 2010 e um 
agravamento de 39,2% face ao período homólogo do ano anterior (em 30 de Junho de 2010 o 
valor em dívida era de 195,9 milhões de euros). Refira-se, ainda, que o valor de acordos e 
injunções é de 94,7 milhões de euros. Para o conjunto das empresas que integram a UNA-PD, 
a dívida vencida líquida de acordos e injunções, representa nesta data 39,7 % da dívida total. 

A dívida total de Capital Social ascendia em 30 de Junho de 2011 a 18,5 milhões de euros, dos 
quais 3,9 milhões de euros de dívida vencida. 

No final do primeiro semestre de 2011, o montante de investimento realizado, facturado, pago 
e apresentado pelas empresas da UNA-PD para comparticipação comunitária a título das 
candidaturas ao Fundo de Coesão totalizou 2.024,59 milhões de euros (mais 25,84 milhões de 
euros do que no final de 2010). As transferências financeiras recebidas a título de 
comparticipação totalizaram 1.050,14 milhões de euros (mais 9,39 milhões de euros do que no 
final do ano passado). 

Das principais actividades desenvolvidas neste 1º semestre, destacam-se: 

•  Das 22 candidaturas do Grupo AdP apresentadas até o Final de 2010, ainda no âmbito 
do 2º Aviso, ao Eixo II do POVT/QREN num valor global de 527 milhões de euros, ao 
qual corresponde um montante de co-financiamento do Fundo de Coesão de 365 
milhões de euros (o que aponta para uma taxa média de co-financiamento de cerca de 
69%), foram aprovadas, no primeiro semestre de 2011, 10 candidaturas num montante 
de investimento total de cerca de 135 milhões de euros e ao qual está associado um 
montante de co-financiamento de fundo de coesão de 90 milhões de euros; 
 

• Estas, são referentes a candidaturas de investimentos em 16 SMM de Saneamento e 9 
SMM de Abastecimento. Este conjunto de investimentos candidatados a Co-
financiamento FC no âmbito do POVT/QREN, para além do complemento dos SMM 
existentes, enquadra o redimensionamento do Grupo AdP, através da criação de um 
novo Sistema Multimunicipal para o Saneamento (Empresa SIMDOURO), a realização 
de uma parceria pública com 21 Municípios do Alentejo, para a criação do Sistema 
Publico de Parceria Integrado das Águas Publicas do Alentejo (AGDA) com 
investimentos em AA e SAR e o inicio de criação de empresas gestoras de 
investimentos e serviço na designada vertente de gestão em baixa, como é o caso das 
parcerias da Águas da Região de Aveiro, AdRA, SA e a Águas do Noroeste 
AdNoroeste, SA; 

 
• Dado o avanço do processo de análise das candidaturas pelo POVT/QREN, é esperada 

a aprovação das restantes 12 Candidaturas até o final do mês de Agosto de 2011; 
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• No âmbito do QREN, foi negociado um Empréstimo Quadro, entre o estado 

Português e o BEI, para financiamento da contrapartida nacional dos projectos QREN, 
num montante global de 450 milhões de euros. Não obstante o facto de o concurso 
promovido pelo IFDR apenas permitir candidaturas a esta linha de apoio BEI de acordo 
com critérios muito restritivos, foi possível apresentar (dentro do universo das 22 
candidaturas do grupo AdP ao POVT/QREN) até o final de Junho de 2011, um total de 
17 candidaturas as quais corresponde um empréstimo total BEI de 64,11 milhões de 
euros; 
 

• Conclusão do processo de reporting ao Banco Europeu de Investimento referente ao 
segundo semestre de 2010 e respeitante aos três contratos de financiamento em vigor; 

 
• Recolha e tratamento dos dados para apuramento dos valores reais dos indicadores de 

gestão, para aferir do cumprimento dos objectivos definidos para o ano de 2010; 
 

• Continuação dos trabalhos do Grupo de Trabalho interempresas para renovação e 
actualização do módulo PS do SAP. 
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UNR 

 

Durante o 1º Semestre de 2011 as actividades principais da EGF e empresas 
participadas centraram-se nos seguintes aspectos: 
 

• Apoio à AMISM- Associação de Municípios da Ilha de São Miguel, na elaboração de 
uma Candidatura ao POVT / QREN, para co-financiamento dos investimentos a 
efectuar no âmbito da Valorism. Esta parceria enquadra-se na futura sociedade 
“VALORISM – Valorização de Resíduos Sólidos da Ilha de S. Miguel, S.A.” que irá 
construir, explorar e efectuar toda a gestão de resíduos sólidos da ISM; 
 

• Início de exploração pela Valnor do sistema de gestão de resíduos anteriormente 
explorado pela Associação de Municípios da Raia-Pinhal; 

 
• Execução de diversas Candidaturas ao POVT/QREN, de projectos de Valorização 

Orgânica, nas participadas, Valnor, Resiestrela, Valorlis, e Suldouro, bem como nas 
áreas da recolha seletiva e biogás, ao programa “Mais Centro” nas participadas 
Valorlis, Ersuc, Resiestrela e valnor; 

 
• Execução das 2ªs Candidaturas ao QREN, promovidas pelos ACE’s (EGF/Quimiparque 

e EGF/SNESGES-Urbindústria) para os trabalhos de resolução de passivos ambientais, 
cuja responsabilidade cabe ao Estado, localizados nos territórios da Quimiparque e da 
ex- Siderurgia Nacional; 

 
• Elaboração de um estudo Financeiro e Técnico acerca da empresa Tratolixo, 

responsável pela gestão de resíduos sólidos dos Municípios de Oeiras, Cascais, Sintra 
e Mafra, para análise da possibilidade e interesse em estabelecer uma parceria da EGF 
com essas entidades para a criação de um novo sistema multimunicipal; 

 
• Acompanhamento do Plano de Investimentos em Curso nas Participadas, com 

destaque para: 
 

 Os investimentos nas unidades de Valorização Orgânica (Valnor, Amarsul, Algar, 
Ersuc, Valorlis, Suldouro); 
 

 Construção das unidades automatizadas de triagem de embalagem de apoio aos 
CTRSU de Coimbra e Aveiro; 

 
 Requalificação tecnológica da unidade de tratamento mecânico da central de 
compostagem de Riba d’Ave; 

 
 Beneficiação da Central de Compostagem da Resiestrela; 

 
 Construção dos aterros sanitários de apoio aos CTRSU de Coimbra e Aveiro, 
bem como da expansão do aterro sanitário de Leiria; 
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 Arranque dos novos centros electroprodutor nos aterros sanitários do Fundão, 
Cadaval, Mato Cruz e Palmela. Com arranque destas novas instalações para 
produção de energia, a potência em operação nos SMM participados da EGF passa 
para 19MW.  

 

Ao nível das Demonstrações Financeiras das empresas destaca-se neste 1º 

Semestre: 

 
• Investimento – As empresas participadas investiram no primeiro Semestre de 2011, um 

montante superior a 60 milhões de euros, o que representa uma taxa de execução da 
ordem dos 83% face aos montantes orçamentados; 
 

• Resultados – As empresas do sub-grupo EGF apresentam resultados positivos à 
excepção da Valorlis. Registe-se a este nível o bom desempenho da Valorsul, já com 
resultados acima dos 2,5 milhões de euros, e Amarsul e Ersuc com cerca de 1 milhão de 
euros; 

 
• Dívidas de Clientes – As dívidas dos Municípios às empresas da EGF têm vindo a 

agravar-se substancialmente. Em Junho de 2011, a divida total era de 66 milhões de euros, 
dos quais se encontravam vencidos 50 milhões de euros. Refira-se que, de Dezembro de 
2010 a Junho de 2011 a dívida vencida dos Municípios aumentou cerca de 7 milhões de 
euros.  
 
Durante o 2º Semestre de 2011, perspectiva-se iniciar e dar continuidade às 
actividades em curso, destacando-se: 
 

• Concretização das operações de Investimento estrutural em curso, e que aguardam 
autorização Ministerial, nomeadamente criação da empresa Valorism SA; 
 

• Finalização de algumas empreitadas, em curso, nomeadamente a beneficiação da Central de 
Compostagem da Resiestrela, a CVO da Amarsul, os TMB da Ersuc e respectivos aterros 
sanitários de apoio em Coimbra e Aveiro, bem como a expansão do aterro sanitário de 
Leiria; 

 
• Requalificação tecnológica da unidade de triagem de embalagens de Leiria; 
 
• Arranque dos novos centros electroprodutores nos aterros sanitários de Celorico de 

Basto, Portimão, Loulé e Abrantes. Prevê-se que no final do ano de 2011, a potência em 
operação nos SMM participados da EGF passe para 22,6MW. 

 

  



 
 

9 

 

 
 

EPAL 

Situação Económica 

A EPAL atingiu no primeiro semestre um Resultado Líquido de 18,6 milhões de euros. 

O Volume de Negócios registou uma quebra de 1,2 milhões de EUR (-2%), em resultado da 
quebra do volume vendido (-0,6%), que nos clientes directos atinge 4,9%, e dos serviços 
prestados. Assistiu-se no 1º semestre a uma redução nos volumes vendidos, quer aos Clientes 
Directos de Lisboa (-1,4 Mm3) quer aos Municípios dos Concelhos Limítrofes (-1,3 Mm3).  

Os Resultados Financeiros registam também uma evolução positiva (+36% face a 2010), por via 
dos juros obtidos. 

A EPAL gerou neste período um EBITDA de cerca de 40 milhões de euros. 

Situação Patrimonial e Financeira 

A EPAL continua a manter uma estrutura financeira sólida, com capitais próprios superiores ao 
passivo total e representado 204% da totalidade dos empréstimos bancários, evidenciando uma 
forte capacidade de satisfação dos seus compromissos a curto, médio e longo prazo. 

Toda a dívida bancária da Empresa foi financiada pelo BEI, não existindo quaisquer 
empréstimos junto da banca comercial. Regista-se uma redução do endividamento bancário, de 
6,4 milhões de euros, face ao final de 2010, resultante dos reembolsos efectuados.  

O Investimento realizado no 1º semestre foi de 5,5 milhões de euros, destacando-se a 
Duplicação do Adutor de Castelo do Bode na Zona da Obra Especial (OE) da Azambuja, a 
Recuperação do Troço Final do Adutor de Castelo do Bode e a Reabilitação de Condutas na 
Rede de Lisboa. 

Principais projectos e actividades desenvolvidas 

• No âmbito do Sistema Integrado de Responsabilidade Empresarial foram finalizados e 
aprovados o Manual e a Política do Sistema Integrado, a qual substituirá a anterior 
Política de Qualidade e Ambiente da EPAL. 

 

• Responsabilidade Social:  

 

• adesão à Global Compact Network Portugal, Rede Nacional do Global Compact; 
 
• adesão ao Programa Civitas Plus através da Lisboa E-Nova; 
 

• adesão à Water Footprint Network, rede mundial dedicada à Gestão Sustentável 
da Água; 

 

• Investigação, Inovação e Desenvolvimento: 
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• Desenvolvimento dos trabalhos dos projectos de adaptação às alterações 
climáticas – Prepared (LNEC) e AdaptaClima (Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa); 
 

• Protocolo de Cooperação Técnica e Científica com o Instituto Superior Técnico: 
Riscos Sísmicos; 

 

• Protocolo com a Faculdade de Ciências da Universidade Nova de Lisboa no 
âmbito da Qualidade da Água; 

 

• Protocolo com o KWR Watercycle Research Institute no âmbito do Ciclo da 
Água; 

 

• Conclusão do Projecto “Nascentes para a Vida” que decorreu entre 2007 e 2011, 
no âmbito do programa “Business and Biodiversity”; 

 

• No âmbito do projecto W-Smart realizou-se o segundo workshop de treino e 
resposta a emergências; 

 

• Preparação de nova candidatura ao BEI, denominada EPAL IV – Eficiência e Adaptação, 
para financiamento de um conjunto de investimentos a realizar entre 2011 e 2016, 
num total de 240 milhões de euros, que prevê um financiamento do BEI de 120 
milhões de euros (50% do investimento);  

Os projectos de investimento da candidatura visam essencialmente dar resposta aos seguintes 
objectivos fundamentais: 

i) melhoria de eficiência operacional e ambiental; 

ii) adaptação, como forma de reduzir a vulnerabilidade a riscos associados à falha de infra-
estruturas críticas, à segurança de infra-estruturas e recintos, à segurança em termos da 
qualidade da água e aos efeitos das alterações climáticas; e 

iii) inovação e desenvolvimento tecnológico; 

Para além de continuar a assegurar o abastecimento de todos os seus clientes com qualidade e 
fiabilidade, o objectivo é passar a fazê-lo com mais eficiência, num contexto de adaptação de 
forma a minimizar o risco e a aumentar a resiliência do sistema. 

Dos projectos de investimento que integram a candidatura, destacamos:   

• Reabilitação do Aqueduto Alviela 
• Aqueduto Tejo e Adutor V.F.X/Telheiras - Grandes Obras de Reabilitação 
• Remodelação e reabilitação do subsistema Valada - Vale da Pedra 
• Centralização de Instalações Operacionais nos Olivais 
• Projectos de Eficiência Energética e Sustentabilidade 
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Assinatura, por representantes da IWA, da EPAL e da CNAIA, do Protocolo Executivo 
relativo à realização do Congresso e Exposição Mundial da Água na capital portuguesa, em 
Setembro de 2014; 

Participação de uma equipa da EPAL numa consultoria para o BEI – Projecto Seychelles, que 
envolveu a entidade gestora do sistema de abastecimento de água nas Seychelles; 

Disponibilização de um portal on-line para consulta do Arquivo Histórico da EPAL; 
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UNI  

 

A Unidade de Negócios Internacional (UNI) tem por missão conduzir a gestão dos negócios 
do Grupo AdP fora do território nacional de forma economicamente sustentável, actuando 
como montra das capacidades e competências do Grupo ao nível internacional e constituindo-
se como alavanca para a sua internacionalização. 

No âmbito das suas intervenções, assume igualmente um papel de relevo no domínio da 
cooperação, uma vez que na sustentação de algumas iniciativas promovidas, ou na continuidade 
das mesmas, está subjacente uma perspectiva de cooperação e responsabilidade social em 
detrimento de uma lógica de natureza exclusivamente comercial. A sustentabilidade económica 
é, contudo, um driver fundamental na actividade desenvolvida. 

Com uma actividade orientada para uma lógica de sustentabilidade económica e ambiental dos 
projectos e missões em que se envolve, a AdP Internacional tem como principais linhas de 
orientação as seguintes: 
 

• Consolidação dos projectos existentes, privilegiando a expansão para novos negócios, 
em mercados onde já detenha presença significativa ou experiência relevante; 
 

• Sustentar o crescimento da área, na obtenção de novos negócios, numa lógica de 
minimização dos riscos de investimento e numa perspectiva de fee-based; 
 

• Fortalecimento da estrutura organizacional, focando a gestão na criação de valor para 
os accionistas e consequentemente no desenvolvimento de novos negócios 
economicamente sustentáveis; 
 

• Apoio à internacionalização de outras empresas portuguesas do sector do ambiente. 

 

Indicadores Económico-Financeiros 

Os indicadores económico-financeiros apresentados reflectem a natureza essencialmente 
instrumental da AdPI, que assegura a transferência de recursos necessária ao desenvolvimento 
da actividade das suas participadas e o desenvolvimento directo de projectos, quando o 
Grupo, nos mercados externos em que está presente, não detém uma sociedade veículo para 
a sua execução. 

O volume de negócios no primeiro semestre de 2011 verificou um acréscimo de 72 mil euros 
face a idêntico período de 2010, em virtude da entrada em fase de cruzeiro dos projectos 
angariados em 2010, de onde se destaca o relativo à Assistência Técnica à Direcção Nacional 
de Abastecimento de Água e Saneamento do Ministério da Energia e Águas de Angola 
(DNAAS).  

Manteve-se a situação de incapacidade de libertação de cash-flow, como resultado da 
existência de um desajustamento entre os custos da estrutura actual e os níveis da actividade 
existente. O valor do EBITDA em Junho de 2011 é ligeiramente superior ao verificado em 
Junho de 2010, decorrente do acréscimo observado no FSE associado ao desenvolvimento dos 
projectos em Angola e à prospecção de novos negócios. 
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O activo líquido evidencia um decréscimo de aproximadamente 2,4 milhões de euros (-21%), 
em virtude do recebimento de uma tranche da dívida do FIPAG (relativo à alienação da Águas 
de Moçambique).  

Principais Acontecimentos 

BRASIL 

Foi dada continuação ao processo de extinção da AdB – Águas do Brasil, S.A. iniciado em 
2009. 

 

MOÇAMBIQUE 

Aquatec  

Na sequência da reorientação estratégica que vem sendo seguida para os negócios em 
Moçambique, em 2009 a AdP I reiniciou a actividade da Aquatec, que passou a ser a empresa 
instrumental para a área dos resíduos em Moçambique.  

Durante o 1º semestre de 2011, a empresa manteve-se praticamente inactiva, em resultado de 
dificuldades surgidas pela EGF, na área de negócio relativa aos resíduos sólidos urbanos, e que 
condicionaram a abordagem de novos negócios. 

 

ANGOLA 

No 1º semestre de 2011, foi mantida a actividade operacional no mercado angolano através do 
desenvolvimento e concretização dos contratos, celebrados com a DNAAS, com o Ministério 
do Ambiente e com a Administração Municipal do Kilamba Kiaxi. 

Foi efectuada a consolidação da actividade da AdP Angola (sucursal), perspectivando-se novos 
negócios no sector da água, nomeadamente decorrentes de concursos lançados ao abrigo de 
PDISA – Programa de Desenvolvimento Institucional do Sector da Água, com financiamento 
do Banco Mundial. 
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Outros negócios 

AdPEnergia 

Actividade e Evolução dos Negócios 

Em Janeiro de 2011, foi assinado o contrato para o fornecimento da instalação de recuperação 
de calor a baixa temperatura (ORC), a partir dos gases de escape de 2 motogeradores de 
biogás, instalados na Suldouro, tendo sido previsto um prazo de execução de 8 (oito) meses. 

As duas unidades adjudicadas, com uma potência unitária de 150 kW, arrancaram 
efectivamente em meados de Julho, encontrando-se a funcionar em pleno, em serviço 
experimental. 

O Projecto da Central de Valorização energética (CVE) do Barreiro, foi congelado no final do 
semestre que agora terminou, pese embora o despacho orientador que no final do mês de 
Fevereiro, os Ministros de Estado e Finanças e Ambiente e Ordenamento do Território 
emitiram, dando luz verde à construção da unidade e abrindo a porta à participação dos 
privados. 

Os constrangimentos do PEC, as dificuldades de financiamento do projecto (valor de 
investimento da ordem dos 200 milhões de euros) e a impossibilidade de constituição de uma 
Sociedade Veículo que permitisse a participação dos privados, levaram o Grupo AdP a adiar a 
concretização da CVE. 

Concentração Fotovoltaica (CPV) - Continua a aguardar-se a autorização do Ministério das 
Finanças para a constituição da Sociedade Veículo promotora do projecto, que conta com dois 
parceiros privados, na sequência da autorização dada em Fevereiro de 2011, pelo Ministério 
do Ambiente e do Ordenamento do Território, para o desenvolvimento do Projecto CPV. 

Este projecto resulta de um concurso público internacional, lançado pela Direcção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG), para a construção de centrais de demonstração de Concentração 
Solar Fotovoltaica em que a AdP Energias (51 %) se apresentou a concurso com a SOLFOCUS 
(tecnólogo americano, com 9 %) e a DREEN (instalador Português e representante em 
Portugal da tecnologia, com 40 %), tendo o consórcio sido classificado em primeiro lugar 
(Julho de 2010). 

Mini-hídricas – Prosseguiram as actividades no domínio das mini-hidricas, estando prevista para 
breve a adjudicação de uma instalação em Montes Chãos (Águas de Santo André) e o 
lançamento de concursos similares para a Águas do Algarve (AdA) e Águas do Noroeste 
(AdNO). 

Micro-produção Fotovoltaica– Estando concluída a instalação de 206 unidades fotovoltaicas de 
microgeração têm-se verificado que a produção de energias se encontra dentro dos resultados 
esperados para esta actividade, tendo sido injectados na rede, no 1º semestre de 2011, 543,6 
MWh. 
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Mini-Produção Fotovoltaica - Prevê-se lançar de imediato alguns concursos no domínio da 
mini-produção fotovoltaica, na sequência do diploma legal de Março de 2011. À semelhança da 
micro geração esta actividade permitirá aproveitar os recursos endógenos do Grupo 
(terrenos) para a produção de energia eléctrica fotovoltaica. 

Secagem Solar de Lamas – O projecto desenvolvido para a Águas do Algarve aguarda ainda a 
resposta da Câmara Municipal de Silves sobre o pedido da viabilidade da localização escolhida. 
Obtida esta autorização seguir-se-á, a consulta ao mercado para construção da instalação. 

Biomassa – Aguarda-se a autorização da DGEG para a fusão da Central de Biomassa de Alijó 
(consórcio MIESE) com a central de Valpaços ganha por outro consórcio, o que permitirá 
obter economias de escala, traduzidas num capex mais favorável, diminuição dos custos de 
operação e aumento da eficiência energética. 

Outro Projectos – Manteve-se alguma actividade na prestação de serviços nas áreas de 
aproveitamento energético, fundamentalmente para outras empresas do Grupo mas também 
para terceiros, de que é exemplo o contrato de assistência técnica com a AMISM para a 
construção de uma central de valorização energética de resíduos nos Açores.  

Perspectivas para o 2º semestre 

No segundo semestre perspectiva-se o início de algumas actividades e investimentos dando 
continuidade aos projectos em cursos em curso destacando-se: 

i) A exploração dos ORC instalados na Suldouro com o consequente efeito em 
proveitos operacionais e em investimento;  

ii) O arranque dos investimentos em Mini-produção fotovoltaica, com especial foque 
nas empresas localizadas ao Sul do País; 

iii) O arranque dos investimentos nas mini-hídricas; 
iv) O lançamento do concurso para a secagem solar da Ad Algarve. 
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Demonstração consolidada da posição financeira  
Valores em euros 

    IFRS IFRS 
  notas 30.06.2011 31.12.2010 
   Activos não correntes 

         Activos intangíveis 7 4.804.083.436 4.573.734.850 
      Activos fixos tangíveis 8 826.204.760 831.267.198 
      Propriedades de investimento 9 1.260.482 1.261.033 
      Investimentos financeiros 10 101.985.966 105.668.629 
      Investimentos financeiros em associadas 11 1.077.064 1.077.064 
      Impostos diferidos activos 12 254.389.568 239.211.070 
      Instrumentos financeiros derivados 13 2.055.879 2.227.586 
      Desvio tarifário activo  14 348.243.282 310.762.868 
      Clientes e outros activos não correntes 15 135.659.983 124.610.736 
    Total dos activos não correntes   6.474.960.419 6.189.821.034 
   Activos correntes 

         Inventários 16 8.681.980 8.100.566 
      Clientes 17 364.539.964 296.433.690 
      Estado e outros entes públicos 18 11.425.907 12.385.344 
      Outros activos correntes 19 221.028.823 227.815.360 
      Caixa e seus equivalentes 20 317.760.272 478.840.367 
    Total dos activos correntes   923.436.945 1.023.575.327 
    Total do activo   7.398.397.364 7.213.396.361 
   Capital próprio dos accionistas maioritários 

         Capital social 21 434.500.000 434.500.000 
      Reservas e outros ajustamentos 22 11.590.242 29.253.475 
      Resultados transitados 23 220.953.423 151.060.893 
      Resultado líquido do exercício 

 
47.884.246 79.459.018 

    714.927.912 694.273.385 
      Interesses que não controlam 24 240.974.195 234.196.760 
     Total do capital próprio   955.902.107 928.470.145 
   Passivos não correntes 

         Provisões 25 13.420.047 13.411.726 
      Responsabilidades com pensões 26 11.675.091 12.640.738 
      Empréstimos 27 2.377.273.935 2.416.057.836 
      Fornecedores e outros passivos não correntes 28 194.981.241 170.811.987 
      Impostos diferidos passivos 12 268.665.562 248.662.999 
      Acréscimo de custos de investimento contratual 29 614.602.880 571.054.561 
      Subsídios ao investimento 30 1.868.522.377 1.842.471.849 
      Desvio tarifário passivo 14 145.529.589 135.317.264 
      Instrumentos financeiros derivados 13 11.094.713 14.914.691 
    Total dos Passivos Não Correntes   5.505.765.435 5.425.343.651 
   Passivos correntes 

         Empréstimos 27 600.751.204 509.375.118 
      Fornecedores 31 144.139.274 158.784.662 
      Outros passivos correntes 32 139.364.561 119.158.242 
      Imposto sobre o rendimento do exercício 33 26.190.983 43.219.244 
      Estado e outros entes públicos 18 26.283.801 29.045.299 
    Total dos passivos correntes   936.729.822 859.582.565 
    Total do passivo   6.442.495.257 6.284.926.216 
    Total do passivo e do capital próprio   7.398.397.364 7.213.396.361 
 

O Conselho de Administração 
Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra (Presidente) 

António Manuel da Silva Branco (Vogal) 
João Manuel Lopes Fidalgo (Vogal) 
José Maria Martins Soares (Vogal) 

Justino Manuel Matias Carlos (Vogal) 
José Fernando Maia de Araújo e Silva (Vogal não Executivo) 

Joaquim José de Oliveira Reis (Vogal não Executivo) 
O Técnico Oficial de Contas 
Carla Isabel Costa Pinto Ribeiro 
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Demonstração consolidada dos resultados por naturezas 
Valores em euros 

    IFRS IFRS 
   Notas 30.06.2011 30.06.2010 
Vendas 34 190.964.609 180.230.205 
Prestações de serviços 34 155.048.587 142.673.103 
Desvio tarifário  14/34 27.268.088 14.569.582 
Volume de negócios   373.281.284 337.472.890 
Custo das vendas/variação dos inventários 35  (12.709.308)  (10.147.232) 
Margem bruta   360.571.975 327.325.658 
Fornecimentos e serviços externos 36  (103.559.238)  (104.088.322) 
Gastos com pessoal 37  (71.086.083)  (73.942.413) 
Amortizações, depreciações e reversões do exercício 38  (118.949.289)  (120.289.135) 
Provisões e reversões do exercício 39  (121.219) 996.508 
Perdas por imparidade e reversões do exercício 40  (993.457)  (1.004.678) 
Ganhos/(perdas) do justo valor 

 
191   

Subsídios ao investimento 30 34.469.803 36.634.889 
Outros gastos e perdas operacionais 41  (5.479.426)  (6.666.019) 
Outros rendimentos e ganhos operacionais 42 6.349.583 7.193.653 
Resultados operacionais   101.202.840 66.160.140 
Gastos financeiros 43  (42.070.721)  (50.341.599) 
Rendimentos financeiros 44 20.753.898 18.987.099 
Ganhos/(perdas) de investimentos financeiros 45  (239.796) 19.224 
Resultados financeiros    (21.556.619)  (31.335.276) 
Resultados antes de impostos   79.646.220 34.824.865 
Imposto corrente 46  (14.293.840)  (18.482.362) 
Imposto diferido 46  (4.824.064) 3.581.677 
Resultado líquido do exercício    60.528.317 19.924.180 
Resultado líquido atribuível a accionistas da AdP SGPS 

 
47.884.246 12.465.892 

Resultado líquido atribuível a interesses que não controlam 
 

12.644.071 7.458.288 
 Resultado líquido do exercício   60.528.317 19.924.180 
x 

   Resultado por acção (atribuível a accionistas maioritários) 22 0,55 0,14 
 
 

O Conselho de Administração 
Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra (Presidente) 

António Manuel da Silva Branco (Vogal) 
João Manuel Lopes Fidalgo (Vogal) 
José Maria Martins Soares (Vogal) 

Justino Manuel Matias Carlos (Vogal) 
José Fernando Maia de Araújo e Silva (Vogal não Executivo) 

Joaquim José de Oliveira Reis (Vogal não Executivo) 
O Técnico Oficial de Contas 
Carla Isabel Costa Pinto Ribeiro 
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Demonstração consolidada do rendimento integral 
 
Valores em euros 

    IFRS IFRS 
    30.06.2011 30.06.2010 

Resultado líquido do exercício   60.528.317 19.924.180 
Ganhos/Perdas de conversão cambial 

 

 (29.646)  (283.791) 
Outros ganhos e perdas   - 1.961.401 
Rendimento integral   60.498.671 21.601.790 
x 

   Resultado líquido atribuível a accionistas da AdP SGPS 

 

47.851.378 14.143.502 
Resultado líquido atribuível a interesses que não controlam 

 

12.647.293 7.458.288 
    60.498.671 21.601.790 
Resultado por acção   0,55 0,16   
 

O Conselho de Administração 
Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra (Presidente) 

António Manuel da Silva Branco (Vogal) 
João Manuel Lopes Fidalgo (Vogal) 
José Maria Martins Soares (Vogal) 

Justino Manuel Matias Carlos (Vogal) 
José Fernando Maia de Araújo e Silva (Vogal não Executivo) 

Joaquim José de Oliveira Reis (Vogal não Executivo) 
O Técnico Oficial de Contas 
Carla Isabel Costa Pinto Ribeiro 
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Demonstração consolidada das variações do capital próprio 
Valores em euros 

    Capital 
Difer. de 

consolidação 
Reserva 

 conv. cambial 
Reserva de 
reavaliação 

Reserva 
legal 

Reserva  
livre 

Resultados 
retidos 

Resultado 
do exercício Total 

Interesses que 
não controlam 

Total cap. 
próprio 

1 de Janeiro de 2009   434.500.000 7.053.471 1.443.356 6.482.671 4.718.934 - (19.633.233) 62.975.614 497.540.813 - 497.540.813 
Ajustamentos IFRS: 

 
- - - - - - - - - - - 

Recl. de inter. minoritários 
 

- - - - - - - - - 213.974.367 213.974.367 
Reclassificação  

 
- (7.053.471) - (6.482.671) - - 13.536.142 - - - - 

Ajustamentos de transição 
 

- - - - - - 91.655.359 - 91.655.359 (3.439.392) 88.215.967 
1 de Janeiro de 2009   434.500.000 - 1.443.356 - 4.718.934 - 85.558.268 62.975.614 589.196.172 210.534.975 799.731.147 
Aplic.  do resultado POC de 2008 

 
- - - - 3.148.780 - 59.826.834 (62.975.614) - - - 

Conversão cambial de 2009 
 

- - 2.305.999 - - - - - 2.305.999 834.473 3.140.472 
Outros ajustamentos  

 
- - - - - - 15.052 - 15.052 1.310.583 1.325.635 

Distribuição de dividendos 
 

- - - - - - (11.000.000) - (11.000.000) (12.099.377) (23.099.377) 
Resultado líquido de 2009 

 
- - - - - - - 65.325.489 65.325.489 13.586.787 78.912.275 

Saldo a 31.12.2009 IFRS 434.500.000 - 3.749.355 - 7.867.714 - 134.400.154 65.325.489 645.842.712 214.167.440 860.010.152 
Aplicação do resultado de 2009 

 
- - - - 2.295.568 19.000.764 44.029.157 (65.325.489) - - - 

Conversão cambial 
 

- - (3.659.926) - - - 3.578.834 - (81.092) - (81.092) 
Distribuição de dividendos 

 
- - - - - - (24.615.034) - (24.615.034) (8.403.767) (33.018.801) 

Variações de part. de capital  
 

- - - - - - 263.254 - 263.254 10.893.972 11.157.226 
Outros ajustamentos 

 
- - - - - - (6.595.473) - (6.595.473) 263.919 (6.331.554) 

Interesses que não controlam 
 

- - - - - - - - - - - 
Resultado líquido de 2010 

 
- - - - - - - 79.459.018 79.459.018 17.275.196 96.734.216 

Saldo a 31.12.2010 IFRS 434.500.000 - 89.429 - 10.163.282 19.000.764 151.060.893 79.459.018 694.273.385 234.196.760 928.470.145 
Aplicação do resultado 

 
- - - - 1.367.178 - 78.091.840  (79.459.018) -  (9.323.064)  (9.323.064) 

Conversão cambial 
 

 -  -  (29.646)  - -   - -  -   (29.645) -   (29.645) 
Distribuição de dividendos 

 
- - - - -  (19.000.764)  (7.999.236) -  (27.000.000) -  (27.000.000) 

Variações de part. de capital  
 

- - - - - -  (200.074) -  (200.074) 3.456.427 3.256.353 
Interesses que não controlam 

 
- - - - - - - - - - - 

Resultado líquido Junho 2011 
 

- - - - - - - 47.884.246 47.884.246 12.644.071 60.528.317 

30 de Junho de 2011 IFRS 434.500.000 - 59.782 - 11.530.460 - 220.953.423 47.884.246 714.927.912 240.974.195 955.902.107 

 
 

O Conselho de Administração 
Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra (Presidente) 

António Manuel da Silva Branco (Vogal) 
João Manuel Lopes Fidalgo (Vogal) 
José Maria Martins Soares (Vogal) 

Justino Manuel Matias Carlos (Vogal) 
José Fernando Maia de Araújo e Silva (Vogal não Executivo) 

Joaquim José de Oliveira Reis (Vogal não Executivo) 
O Técnico Oficial de Contas 
Carla Isabel Costa Pinto Ribeiro 
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Demonstração consolidada dos fluxos de caixa 
Valores em euros 
 
          30.06.2011 31.12.2010 30.06.2010 
Actividades operacionais 

 Fluxos gerados pelas operações 
Recebimento de clientes           322.468.943            743.822.379             321.973.534  
Pagamentos a fornecedores          (170.168.355)          (283.067.560)           (149.404.553) 
Pagamentos a pessoal            (55.396.554)          (121.984.009)             (58.643.015) 

    Fluxos gerados pelas operações               96.904.034            338.770.810             113.925.966  
Outros fluxos operacionais 

(Pagamento)/Recebimento de IRC            (45.266.742)            (27.832.708)             (12.935.017) 

   

Outros receb./(pagam.) de act. operacional            (39.386.403)            (99.973.770)               (9.394.716) 
    Outros fluxos operacionais              (84.653.144)          (127.806.478)             (22.329.733) 

  Total das actividades operacionais (1)   12.250.890 210.964.332 91.596.233 
Actividades de investimento 

Recebimentos provenientes de: 
Investimentos financeiros           74.913.560             63.096.292              21.492.946   
Activos fixos tangíveis                  10.561                  152.334                   151.002   
Activos intangíveis                  37.878                  258.826                   262.179   

   

Subsídios de investimento            43.449.799           174.994.628            102.043.040   

   

Juros e rendimentos similares             5.641.780             11.541.505                8.660.948   

   

Dividendos 
 

                 22.027                    24.793                       3.408   
    Sub-total             124.075.605            205.857.145             132.613.523  

Pagamentos respeitantes a: 
Investimentos financeiros            (73.901.890)            (48.126.221)             (16.313.495) 
Activos fixos tangíveis            (17.420.748)            (62.124.427)             (29.673.700) 
Activos intangíveis          (190.691.858)          (422.712.871)           (197.819.140) 

    Sub-total             (282.014.497)          (532.963.519)           (243.806.335) 
  Total das Actividades de Investimento (2)            (157.938.892)          (282.895.141)           (111.192.812) 
Actividades de financiamento 

Recebimentos provenientes de: 
Empréstimos obtidos         281.239.810           877.044.789              92.813.364   
Realizações de capital, prestações suplementares             1.678.861               7.203.218            107.272.630   

    Sub-total             282.918.671            884.248.007             200.085.994  
Pagamentos respeitantes a: 

Empréstimos obtidos          (267.091.186)          (552.888.828)           (209.156.178) 

   

Juros e gastos similares            (41.654.030)            (71.165.986)             (38.405.108) 

   

Dividendos 
 

           (30.461.453)            (36.203.510)             (34.156.330) 

   

Redução de capital e prestações suplementares                (849.500) - - 
    Sub-total             (340.056.169)          (660.258.324)           (281.717.616) 
  Total das actividades de financiamento (3)              (57.137.498)           223.989.683              (81.631.622) 
Variação de caixa e seus equivalentes (1 + 2 + 3)            (202.825.501)           152.058.874            (101.228.201) 
Efeitos das diferenças de câmbio                  22.106                      8.907                     26.043   
Caixa e seus equivalentes no início do período         301.026.170           148.952.995            148.952.995   
Variações de perímetro 

 

-                    5.394                   166.974   
Caixa e seus equivalentes no fim do período              98.222.775           301.026.170              47.917.811   

  
    30.06.2010 31.12.2010
Caixa e bancos 

 
317.760.272 478.840.367

Descobertos bancários 
 

 (219.537.497) (177.814.198)
    98.222.775 301.026.170
 

O Conselho de Administração 
Pedro Eduardo Passos da Cunha Serra (Presidente) 

António Manuel da Silva Branco (Vogal) 
João Manuel Lopes Fidalgo (Vogal) 
José Maria Martins Soares (Vogal) 

Justino Manuel Matias Carlos (Vogal) 
José Fernando Maia de Araújo e Silva (Vogal não Executivo) 

Joaquim José de Oliveira Reis (Vogal não Executivo) 
O Técnico Oficial de Contas 
Carla Isabel Costa Pinto Ribeiro 
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Notas às demonstrações financeiras consolidadas 

1. Informação geral 

1.1. Introdução 
 

A AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. (adiante designada também por Grupo AdP quando se pretende referir à 
AdP, SGPS, S.A. e às suas filiais e associadas) foi constituída em 29 de Setembro de 1993, tendo a sua sede social na 
Rua Visconde Seabra, nº 3, em Lisboa. São accionistas da AdP, SGPS, S.A. a Parpública, SGPS, S.A. (72,18% do 
Capital Social), a Parcaixa, SGPS, S.A. (19,00%) e a Direcção Geral do Tesouro (8,82%). À AdP, SGPS, S.A. foi 
cometida a responsabilidade pelo desenvolvimento, em Portugal, dos sistemas multimunicipais de captação, 
tratamento e distribuição de água para consumo público e de recolha, tratamento e rejeição de águas residuais 
urbanas, bem como tratamento de resíduos sólidos. Em 1998, a missão da Empresa assumiu maior abrangência, 
iniciando-se um processo de diversificação ao nível dos segmentos de negócio e ao nível geográfico, alargando a sua 
intervenção ao segmento dos sistemas de distribuição de água e de recolha de efluentes directamente às populações 
servidas, nos mercados nacional e internacional. 

1.2. Aprovação das demonstrações financeiras 
 
Estas demonstrações financeiras consolidadas foram aprovadas e autorizadas para emissão pelo Conselho de 
Administração em 27 de Julho de 2011. 
 

2. Princípios contabilísticos 

2.1. Bases de apresentação 
 
As demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Águas de Portugal foram preparadas de acordo com a norma 
de relato financeiro intercalar (IAS 34), e em conformidade com as restantes Normas Internacionais de Relato 
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e com as interpretações do 
International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC). As demonstrações financeiras consolidadas 
foram preparadas em conformidade com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adoptadas 
na União Europeia, e de acordo com os mesmos princípios e políticas contabilísticas adoptados pelo Grupo na 
elaboração das demonstrações financeiras anuais, incluindo essencialmente uma explicação dos eventos e alterações 
relevantes para a compreensão das variações na posição financeira e desempenho da empresa desde a última data 
do relatório anual. Desta forma, é omitida uma parte das notas constantes nas demonstrações financeiras de 2010, 
quer por não terem sofrido alteração, quer por não serem materialmente relevantes para a compreensão das 
presentes demonstrações financeiras intercalares.  
 
Os valores apresentados, salvo indicação em contrário, são expressos em euros (EUR). 
 
Os montantes relativos ao semestre, bem como as correspondentes variações, não se encontram auditados. 
 
Face a 2010, e aplicáveis a períodos com início ou depois de 1 de Janeiro de 2011, foram emitidos pela União 
Europeia:  

- IAS 24, Divulgação de partes relacionadas (emendas); 
- IFRIC 14, Prépagamento de contribuições mínimas obrigatórias – benefícios definidos (emendas); 
- Processo anual de melhoria do IAS de 2010; o processo anual de melhoria das IFRS procura lidar com a 
resolução de situações que necessitam de ser melhoradas de forma a aumentar o seu entendimento geral, 
mas que não são classificadas como de resolução prioritária. O IASB aprovou emendas que afectam 5 
normas e 1 IFRIC (IFRS 1, IFRS 3, IFRS 7, IAS 1, IAS 27, IAS 34 e IFRIC 13). Estas melhorias resultam em 
alterações no modo de contabilização, outras referem-se a questões de terminologia e consistência entre 
normas, sendo o seu impacto mínimo. A União Europeia endossou estas emendas em Fevereiro de 2011. 
 

Todos os regulamentos citados não apresentam qualquer impacte nas Demonstrações Financeiras do Grupo. 
 

Já emitidas pelo IASB, mas ainda não transpostas pela União Europeia: 
 - IFRS 7, Divulgação de instrumentos financeiros (emendas); 
 - IFRS 1, Primeira adopção dos IFRS (emendas); 
 - IAS 12, Imposto sobre o rendimento (emendas); 
 - IAS 19, Benefícios aos empregados (emendas); 
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 - IAS 1, Apresentação das demonstrações financeiras (emendas); 
 - IFRS 9, Instrumentos financeiros – classificação e valorização; 
 - IFRS 10, Demonstrações financeiras consolidadas; 
 - IFRS 11, Empreendimentos conjuntos (joint arrangements); 
   - IFRS 12, Divulgação de partes relacionadas; 
 - IAS 27 (revisto em 2011), Demonstrações financeiras separadas (individuais); 
 - IAS 28 (revisto em 2011), Associadas e empreendimentos conjuntos; 

- IAS 32, instrumentos financeiros e IFRIC 19, extinção de passivos financeiros com instrumentos de 
capital estão na condição da IAS 24, divulgações de partes relacionadas. 

2.2. Comparabilidade e reexpressão 
 

No período findo em 30 de Junho de 2011, as contas consolidadas do Grupo AdP não são comparáveis com o 
exercício de 2010, pelo facto de se terem verificado diversas alterações no perímetro de consolidação: 
 
- Alienação da participação que o Grupo AdP detinha na Águas de Moçambique, SA.; 
 
- Apesar de já se encontrarem constituídas no primeiro semestre de 2010, a Águas da Região de Aveiro, SA. e a 
Águas Públicas do Alentejo, SA., apenas iniciaram a sua actividade em Maio e Junho de 2010, respectivamente; 

 
- A Simdouro, SA., foi constituída no final de 2009, mas a sua actividade só teve início em Janeiro de 2011; 
  
No quadro abaixo, apresentamos resumidamente as demonstrações das empresas: 
 

Simdouro   Agda   ADRA   Moçambique 
30.06.2011   30.06.2011   30.06.2010   30.06.2011   30.06.2010   30.06.2010 

Vendas  -   4.419.594 
 

-   9.838.638 
 

2.059.750   5.942.295 
Prestações de Serviços  4.797.673   - 

 
(61.227)   7.550.883 

 
1.500.823   275.000 

Desvio tarifário  (12.301)   (242.372) 
 

531.238   6.054.203 
 

1.789.367   - 
Volume de Negócios 4.785.371   4.177.222   470.011   23.443.724   5.349.940   6.217.295 
Custo das Vendas/Variação 
dos Inventários  -   (306.401) 

 
-   (2.159.815) 

 
(538.686)   (769.256) 

Margem Bruta 4.785.371   3.870.821   470.011   21.283.909   4.811.254   5.448.039 
Fornecimentos e serviços 
externos (2.936.960)   (2.344.657) 

 
(323.145)   (10.793.814) 

 
(2.268.042)   (1.996.330) 

Gastos com pessoal  (161.188)   (971.842) 
 

(122.887)   (3.158.789) 
 

(1.378.105)   (1.537.464) 
Amortizações, 
depreciações e reversões 
do exercício  (1.318.949)   (692.814) 

 
(15.295)   (4.154.835) 

 
(900.083)   (187.917) 

Perdas por imparidade e 
reversões  -   - 

 
-   (94.719) 

 
-   (797.370) 

Subsídios ao investimento  486.757   - 
 

-   - 
 

-   11.459 
Outros gastos e perdas 
operacionais  (34.389)   (1.520) 

 
(650)   (121.475) 

 
(3.219)   (334.790) 

Outros rendimentos e 
ganhos operacionais  39.128   92.000 

 
-   64.323 

 
9.210   349.465 

Resultados Operacionais 859.770   (48.012)   8.033   3.024.599   271.016   955.091 
Gastos financeiros  (549.532)   84.581 

 
(9)   (1.301.314) 

 
(2.371)   (212.018) 

 Rendimentos financeiros  84.437   - 
 

-   23.056 
 

400.960   3.315 
 Resultados Financeiros (465.096)   84.581   (9)   (1.278.258)   398.589   (208.703) 
 Resultados antes de 
Impostos 

394.674   36.569   8.024   1.746.342   669.605   746.388 

Imposto do exercício  (36.065)   (173.726) 
 

(4.830)   (271.017) 
 

(173.680)   0 
Imposto diferido  2.577   166.387 

 
2.704   (595.133) 

 
(3.765)   0 

 Resultados Líquido do 
Exercício  

361.186   29.231   5.898   880.191   492.160   746.388 

Resultado líquido atribuível 
a accionistas da ADP SGPS 221.376   14.908 

 
2.890   448.894 

 
251.001   544.864 

Resultado líquido atribuível 
a Interesses que não 
controlam (139.810)   (14.323) 

 
(3.008)   (431.297) 

 
(241.158)   (201.525) 

  361.186   29.231   5.898   880.192   492.159   746.389 
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Relativamente à demonstração de resultados apresentada como comparativa, foram efectuadas as seguintes 
reexpressões: 

Resultado divulgado em Junho 2010  
           Atríbuível a Accionistas da ADP SGPS 
 

13.040.853 

   Diminuição de responsabilidades  2.747.585 
Avaliação económica dos activos fixos tangíveis da EPAL e revisão das vidas úteis  (1.727.893) 
Actualização de divida  148.100 
Impostos diferidos dos ajustamentos acima 

 
(1.742.753) 

Resultado apresentado como comparativo 
           Atríbuível a Accionistas da ADP SGPS 
 

12.465.892 
 

2.3. Empresas do Grupo Águas de Portugal 
 
As empresas que consolidam integralmente encontram-se detalhadas a seguir. 
 
Unidade de Negócio / Empresa   Sede   % de Capital Detido     Capital    Cap.    Res. Liq.  

         Social   Próprios   exercício  
 UNA-PD              
 Águas do Algarve, S.A.  Faro 54%  EUR  29.230.875 32.676.829 801.326 
 Águas do Centro Alentejo, S.A.  Évora 51%  EUR  5.000.000 1.852.484 13.379 
 Águas do Centro, S.A.  Castelo Branco 70%  EUR  24.000.000 15.108.576 (1.268.562) 
 Águas do Douro e Paiva, S.A.  Porto 51%  EUR  19.402.500 24.687.215 2.541.379 
 Águas do Mondego, S.A.  Taveiro 51%  EUR  18.262.743 19.623.058 1.138.925 
 Águas do Norte Alentejano,S.A.  Portalegre 51%  EUR  7.500.000 (3.211.148) (241.453) 
 Águas do Noroeste, S.A.  Barcelos 57%  EUR  52.481.547 40.782.282 (546.282) 
 Águas do Oeste, S.A.  Óbidos 51%  EUR  29.733.970 25.156.562 1.995.420 
 Águas de Santo André, S.A.  Vila Nova de Santo André 100%  EUR  1.000.000 3.499.470 1.147.384 
 Águas de Trás-os-Montes, S.A.  Vila Real 71%  EUR  26.966.250 191.285 (1.871.571) 
 Águas do Zêzere e Côa, S.A.  Guarda 87%  EUR  26.607.560 12.030.072 777.337 
 Águas Públicas Alentejo, S.A  Beja 51%  EUR  500.000 532.069 30.656 
 Sanest, S.A.  Cascais 51%  EUR  11.000.000 33.882.067 883.255 
 Simarsul, S.A.  Setúbal 51%  EUR  25.000.000 25.079.222 (293.211) 
 Simdouro, S.A.  Vila Nova de Gaia 51%  EUR  6.013.824 6.340.227 370.911 
 Simlis, S.A.  Leiria 70%  EUR  5.000.000 (3.464.573) (363.084) 
 Simria, S.A.  Aveiro 68%  EUR  16.712.225 16.770.459 1.153.991 
 Simtejo, S.A.  Lisboa 51%  EUR  38.700.000 58.732.975 3.189.881 
 EPAL  

 
          

 Epal, S.A.  Lisboa 100%  EUR  150.000.000 500.566.251 18.458.409 
 UNA-DR  

 
          

 ADRA - Águas Região de Aveiro, SA Aveiro 51%  EUR  15.000.000 15.984.681 916.274 
 UNR  

 
          

 Algar, S.A.  Faro 56%  EUR  7.500.000 9.740.536 343.540 
 Amarsul, S.A.  Palmela 51%  EUR  7.750.000 11.897.849 994.151 
 Empresa Geral do Fomento, S.A.  Lisboa 100%  EUR  56.000.000 89.266.895 6.532.243 
 Ersuc, S.A.  Coimbra 51%  EUR  8.500.000 15.548.407 1.093.187 
 Resiestrela, S.A.  Fundão 63%  EUR  3.721.875 5.049.115 301.414 
 Resinorte,S.A.  Coimbra 51%  EUR  8.000.000 8.989.437 39.854 
 Resulima, S.A.  Viana do Castelo 51%  EUR  2.500.000 3.259.556 605.148 
 Suldouro, S.A.  Sermonde 60%  EUR  3.400.000 7.014.442 640.835 
 Valnor, S.A.  Avis 53%  EUR  9.825.755 13.539.682 618.691 
 Valorlis, S.A.  Leiria 51%  EUR  2.000.000 3.563.111 (162.706) 
 Valorminho, S.A.  Valença 51%  EUR  900.000 1.503.120 174.176 
 Valorsul, S.A.  S. João da Talha 56%  EUR  25.200.000 50.798.501 3.934.965 
 Internacional  

 
          

 AdP Internacional, S.A.  Lisboa 100%  EUR  175.000 (80.959) (613.533) 
 Águas do Brasil, S.A.  Rio de Janeiro - Brasil 100%  BRL  2.050.100 (1.331.794) - 
 Corporativos  

 
          

 AdP SGPS, S.A.  Lisboa 100%  EUR  434.500.000 538.869.462 47.262.218 
 Aquasis, S.A.  Lisboa 55%  EUR  50.000 (86.815) (538.604) 
 AdP Energias, S.A.  Lisboa 100%  EUR  250.000 2.654.206 (97.821) 
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As entidades que se qualificam como associadas encontram-se listadas a seguir. 
 

  

Sede 
% Capital Capital Activo Passivo Capital Vendas Resultado 

Empresas detida Social     próprio   Líquido 
Trevo Oeste, S.A. Alcobaça 35,00% 1.336.085 3.270.196 764.575 2.505.621 - (22.654) 
Netdouro, S.A. Porto 100,00% 50.000 94.150 8.949 85.201 12.600 5.337 
Clube de Golf das Amoreiras, S.A.  Lisboa 100,00% 350.000 1.518.423 1.383.687 134.736 - (3.164) 
Miese (i) Vila Real 40,00% 200.000 50.404 42.314 8.090 - (2.811) 
Águas de Timor, S.A. (ii) Timor 100,00% 5.000 - - - - - 

 
 

(i) Valores reportados a 31 de Março de 2011. 
 

(ii) Empresa sem actividade 
 

2.4. Cotações utilizadas 
 
As cotações de moeda estrangeira utilizadas para conversão de demonstrações financeiras expressas em moeda 
diferente do euro ou para a actualização de saldos expressos em moeda estrangeira, foram como segue: 
 

País Moeda 30.06.2011 31.12.2010 
    médio final médio final 

Brasil Reais 2,30 2,26 2,32 2,22 
Cabo Verde Escudo C.V. 110,27 110,27 110,27 110,27 
Moçambique Meticais 43,49 41,39 45,44 43,65 
Japão. Iene 116,25 116,25 115,26 108,65 
E.U.A. USD 1,42 1,45 1,22 1,34 
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3. Políticas de gestão do risco financeiro 

3.1 Factores de risco 
 
As actividades do Grupo AdP estão expostas a uma variedade de factores de risco financeiro: risco de crédito, risco 
de liquidez e risco de fluxos de caixa associado à taxa de juro. É prática corrente no Grupo AdP, entre outros 
instrumentos, a contratação de instrumentos financeiros derivados para minimizar alguns dos riscos a que se 
encontra exposto. O Grupo AdP desenvolveu e implementou um programa de gestão do risco que, conjuntamente 
com a monitorização permanente dos mercados financeiros, procura minimizar os potenciais efeitos adversos na 
performance financeira da AdP e suas participadas. A gestão do risco é conduzida pelo departamento central de 
tesouraria com base em políticas aprovadas pela Administração. A tesouraria identifica, avalia e realiza operações 
com vista à minimização dos riscos financeiros, em estrita cooperação com as unidades operacionais do Grupo AdP. 
O Conselho de Administração providencia princípios para a gestão do risco como um todo e políticas que cobrem 
áreas específicas, como o risco cambial, o risco de taxa de juro, risco de crédito, o uso de derivados, outros 
instrumentos não estruturados e o investimento do excesso de liquidez. O Conselho de Administração tem a 
responsabilidade de definir princípios gerais de gestão de riscos, bem como limites de exposição. Todas as 
operações realizadas com instrumentos derivados carecem de aprovação prévia do Conselho de Administração, 
que define os parâmetros de cada operação e aprova documentos formais descritivos dos objectivos das mesmas. 

3.2 Risco de crédito 
 
O risco de crédito está essencialmente relacionado com o risco de uma contraparte falhar nas suas obrigações 
contratuais, resultando uma perda financeira para o Grupo AdP. O Grupo está sujeito ao risco de crédito nas suas 
actividades operacionais, de investimento e de tesouraria. 
 
O risco de crédito relacionado com operações está essencialmente relacionado com créditos de serviços prestados 
a clientes (fornecimento de água). Este risco é reduzido dadas as características do serviço prestado, não existindo 
um risco de crédito significativo com um cliente em particular, na medida em que as contas a receber derivam de 
um elevado número de clientes. 
 
Os ajustamentos de imparidade para contas a receber são calculados considerando: i) o perfil de risco do cliente, 
consoante se trate de cliente residencial ou empresarial; ii) o prazo médio de recebimento, o qual difere de negócio 
para negócio; e iii) a condição financeira do cliente. Dada a dispersão de clientes não é necessário considerar um 
ajustamento adicional de risco de crédito, para além da imparidade já registada nas contas a receber – clientes. 
 
A seguinte tabela representa a exposição máxima do Grupo a risco de crédito (não incluindo saldos de clientes e de 
outros devedores) a 30 de Junho de 2011, sem ter em consideração qualquer colateral detido ou outras melhorias 
de crédito. Para activos no balanço, a exposição definida é baseada na sua quantia escriturada como reportada na 
face do Balanço. 
 
 
Activos financeiros bancários 30.06.2011 
Depósitos à ordem 66.401.704 
Depósitos prazo 249.951.723 
Investimentos financeiros derivados 2.055.879 
Fundo de renovação do equipamento 4.969.926 
Fundo de reconstituição do capital 97.075.455 
Outros 109.005 
  420.563.691 

 
Rating 30.06.2011 
Rating curto prazo S&P A-3 119.156.006 
Rating curto prazo Fitch F3 215.786.273 
Rating curto prazo Fitch F2 15.585.302 
Rating curto prazo Fitch F1+ 13.583.688 
Rating curto prazo Fitch F1 2.055.879 
Rating curto prazo Fitch B 52.954.960 
Sem rating conhecido 1.441.583 
  420.563.691 
 
Nota: notação de rating obtida nos sites das instituições financeiras em Julho de 2011. 
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Dívidas de clientes – Municípios 
 
Dada a conjuntura actual, o Grupo AdP encontra-se exposto de um modo significativo ao risco de crédito dos seus 
clientes – municípios, com implicações sérias na sua gestão de tesouraria. Ainda que em teoria o risco de cobrança 
não exista (inclusive no que concerne à possível dedução fiscal de eventuais imparidades), esta tem um reflexo 
imediato na actividade do Grupo, uma vez que em situações limite poderá existir a necessidade de transferir fluxos 
de caixa destinados à função investimento para a função operacional. 

3.3 Risco de taxa de câmbio 
 
A exposição ao risco de câmbio do Grupo AdP não é relevante. Este risco consubstancia-se em futuras transacções 
comerciais, activos e passivos reconhecidos, bem como investimentos líquidos em operações estrangeiras que não 
foram incorridas ou expressas na moeda funcional do Grupo AdP. A Tesouraria Central do Grupo AdP é 
responsável pela gestão da exposição líquida do Grupo AdP em cada divisa, contratando swaps centralmente, com 
vista a minimizar os riscos comerciais, activos e passivos reconhecidos. O Grupo AdP possui investimentos 
denominados em moeda estrangeira, cujos activos líquidos estão expostos ao risco de taxa de câmbio pela 
conversão, bem como financiamentos em moeda estrangeira expostos ao risco de taxa de câmbio. A exposição 
cambial inerente aos activos líquidos em moeda estrangeira é gerida através da contratação de empréstimos na 
mesma moeda, e dos empréstimos com swaps de cobertura de taxa de câmbio. 

3.4 Risco de liquidez 
 
A gestão do risco de liquidez implica a manutenção das disponibilidades a um nível razoável, a viabilidade da 
consolidação da dívida flutuante através de um montante adequado de facilidades de crédito e a habilidade de 
liquidar posições de mercado. Em virtude da dinâmica dos negócios subjacentes, a tesouraria do Grupo AdP 
pretende assegurar a flexibilidade da dívida flutuante, mantendo para o efeito as linhas de crédito disponíveis. O 
Grupo AdP efectua a gestão do risco de liquidez através da contratação e manutenção de linhas de crédito e 
facilidades de financiamento com compromisso de tomada firme junto de instituições financeiras nacionais e 
internacionais de elevada notação de crédito que permitem o acesso imediato a fundos. 
 
A tabela abaixo apresenta as responsabilidades do Grupo AdP por intervalos de maturidade residual contratual. Os 
montantes apresentados na tabela são os fluxos de caixa contratuais, não descontados a pagar no futuro (sem os 
juros a que estão a ser remunerados estes passivos). 
 

 < 1 ano 1 a 5 anos > 5 anos 
Financiamentos 600.751.204 292.249.252 2.085.024.681 
Fornecedores e outros passivos 283.503.835 72.214.226 122.767.015 
 
Apesar do risco de cobrança de dividas de clientes, não se antevêem quaisquer problemas no pagamento das 
responsabilidades a curto prazo. 
 
3.5 Risco de fluxos de caixa e de justo valor associado à taxa de juro 
 
O risco da taxa de juro do Grupo AdP advém, essencialmente, da contratação de empréstimos de longo prazo. 
Neste âmbito, empréstimos obtidos com juros calculados a taxas variáveis expõem o Grupo AdP ao risco de fluxos 
de caixa e empréstimos obtidos com juros à taxa fixa expõem o Grupo AdP ao risco do justo valor associado à taxa 
de juro. O Grupo AdP gere o risco de fluxos de caixa associado à taxa de juro, mediante a contratação de swaps 
que permitam a conversão de empréstimos com juros calculados à taxa variável em empréstimos com juros 
calculados à taxa fixa. Igualmente associado à volatilidade das taxas de juro está remuneração garantida dos 
contratos de concessão, e consequentemente o desvio tarifário. 
 
A tabela abaixo apresenta a análise de sensibilidade dos encargos financeiros do Grupo Adp. 
 
  30.06.2011  Taxa Média + 1%   Taxa Média - 1%  
Juros suportados 46.918.220 61.949.602 39.910.316 
  46.918.220 61.949.602 39.910.316 
 

3.6 Risco de capital 
 
O objectivo do Grupo AdP em relação à gestão de capital, que é um conceito mais amplo do que o capital relevado 
na face do balanço é manter uma estrutura de capital óptima, através da utilização prudente de dívida que lhe 
permita reduzir o custo de capital. 
 
O objectivo da gestão do risco do capital é salvaguardar a continuidade das operações do grupo, com uma 
remuneração adequada aos accionistas e gerando benefícios para todos os terceiros interessados.   
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A política do Grupo AdP é contratar empréstimos com entidades financeiras, ao nível da empresa-mãe, a AdP, 
SGPS, S.A. (excepção feita à EPAL e aos empréstimos ao investimento), que por sua vez fará empréstimos às suas 
filiais. Esta política visa a optimização da estrutura de capital com vista a uma maior eficiência fiscal e redução do 
custo médio de capital. 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Empréstimos não correntes 2.377.273.935 2.416.057.836 
Empréstimos correntes 600.751.204 509.375.118 
Disponibilidades (317.760.272) (478.840.367) 
Dívida 2.660.264.867 2.446.592.587 
Subsídios ao investimento 1.868.522.377 1.842.471.849 
Total do capital próprio 955.902.107 928.470.145 
Capital 5.484.689.351 5.217.534.582 
Dívida/total do capital 0,49 0,47 
 
 
3.7 Risco regulatório 
 
Como prestador de um serviço público, o Grupo AdP opera num ambiente altamente regulado. O regulador - 
ERSAR - mandatado pelo Governo, regula, entre outros aspectos, a tarifa a cobrar pelos serviços prestados. Na 
tentativa de balancear o interesse público no que concerne ao adequado acesso aos serviços prestados e o próprio 
interesse em gerar resultados que satisfaçam e remunerem o capital investido dos nossos accionistas, o regulador 
pode tomar medidas com impacto negativo no cash-flow, com todas as consequências adversas que daí resultam.  
Como é do domínio público, encontra-se em análise o sistema regulatório do sector, o que poderá no futuro levar 
a alguns impactos nas demonstrações financeiras. 
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4. Estimativas e julgamentos 
 
As estimativas e julgamentos com impacto nas demonstrações financeiras consolidadas do Grupo AdP são continuamente 
avaliados, representando à data de cada relato a melhor estimativa da Administração, tendo em conta o desempenho histórico, a 
experiência acumulada e as expectativas sobre eventos futuros que, nas circunstâncias em causa, se acreditam serem razoáveis. A 
natureza intrínseca das estimativas pode levar a que o reflexo real das situações que haviam sido alvo de estimativa possam, para 
efeitos de relato financeiro, vir a diferir dos montantes estimados. As estimativas e os julgamentos que apresentam um risco 
significativo de originar um ajustamento material no valor contabilístico de activos e passivos no decurso do exercício seguinte são 
as que seguem: 
 
4.1 Provisões e ajustamentos 
 
As empresas do Grupo AdP analisam de forma periódica eventuais obrigações que resultem de eventos passados e que devam ser 
objecto de reconhecimento ou divulgação. O Grupo é parte em diversos processos judiciais em curso para os quais, com base na 
opinião dos seus advogados, efectua um julgamento para determinar se deve ser registada uma provisão para essas contingências 
(nota 49). Os ajustamentos para contas a receber são calculados essencialmente com base na antiguidade das contas a receber, o 
perfil de risco dos clientes e a situação financeira dos mesmos. As estimativas relacionadas com os ajustamentos para contas a 
receber diferem de negócio para negócio. 
 
A subjectividade inerente à determinação da probabilidade e montante de exfluxo de recursos internos necessários para a 
liquidação das obrigações, poderá conduzir a ajustamentos significativos quer por variação daqueles pressupostos quer pelo futuro 
reconhecimento de provisões anteriormente divulgadas como passivos contingentes. 

4.2 Activos tangíveis e intangíveis 
 
A determinação das vidas úteis dos activos bem como o método de depreciação é essencial para determinar o montante de 
depreciações e amortizações a reconhecer na demonstração dos resultados consolidados. 
 
Estes dois parâmetros foram definidos de acordo com a melhor estimativa da Administração para os activos e negócios em 
questão, podendo no entanto vir a ser alterados se a prática internacional do sector para situações idênticas apontar para um 
benchmark diferente. 
 
O Grupo testa anualmente se o Goodwill sofreu alguma perda por imparidade. O valor recuperável das unidades geradoras de 
caixa é determinado com base no valor de uso, o que requer a utilização de estimativas. 

4.3 Imparidade 
 
A determinação de uma eventual perda por imparidade pode ser despoletada pela ocorrência de diversos eventos, muitos dos 
quais fora da esfera de influência do Grupo AdP, tais como a disponibilidade futura de financiamento, o custo de capital ou a 
manutenção da actual estrutura regulatória do mercado, bem como por quaisquer outras alterações, quer internas, quer externas 
ao Grupo AdP. A identificação dos indicadores de imparidade, a estimativa de fluxos de caixa futuros e a determinação do justo 
valor de activos (ou de conjunto de activos) implicam um elevado grau de julgamento por parte da Administração, no que respeita 
à identificação e avaliação dos diferentes indicadores de imparidade, fluxos de caixa esperados, taxas de desconto aplicáveis, vidas 
úteis e valores residuais. No caso específico do Grupo AdP os indicadores de imparidade alteram com os crescimentos da rede de 
infra-estruturas assumidos, as alterações de tarifa expectáveis ou as actuais estratégias dos participantes no capital da AdP, que 
conjuntamente com outros factores poderão levar a alterações no padrão ou montante dos fluxos de caixa futuros. 
 
À data de emissão das demonstrações financeiras consolidadas do Grupo AdP não é considerada como provável a existência de 
qualquer situação de imparidade nos activos, para além das reportadas. Se por efeito da avaliação actualmente em curso for 
evidenciado qualquer indício de imparidade, o respectivo valor de balanço do activo será ajustado por contrapartida de resultados 
do ano. Além das incertezas acima mencionadas, existem ainda algumas áreas de julgamento cujo impacto se reflecte nas 
demonstrações financeiras. Ainda que não seja expectável virem a provocar uma alteração material no exercício subsequente, 
poderão ainda assim levar a uma alteração de pressupostos ou de avaliação por parte da Administração das empresas do Grupo 
AdP. 

4.4 Justo valor de derivados 
 
O justo valor dos instrumentos financeiros que não têm mercado activo, é determinado com base em avaliações que reflectem o 
“mark-to-market” desses instrumentos. O Grupo utiliza o julgamento para a selecção das técnicas de avaliação e os pressupostos 
a utilizar para a avaliação dos derivados contratados à data do reporte financeiro. 
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5. Informação por áreas de negócio 
 

. Actividade regulada Actividade regulada Actividade não regulada Actividade não regulada Actividade não regulada Actividade não regulada     
  Produção, Tratam. Transp. Resíduos Sólidos Distribuição e Recolha EPAL Internacional Corporativos Ajustamentos Total Consolidado 

  Vendas externas        210.949.892  72.085.912                 23.443.724        65.456.340                 855.712                489.704                  -  373.281.284  
  Vendas inter-segmentos                          6.552.638        250.854                  92.031  4.318.869                         -                     8.776.475   (19.990.868) - 

 Réditos totais 
                                      

217.502.530  
                           

72.336.767  
                                    

23.535.755  
                                    

69.775.209  
                                         

855.712  
                                      

9.266.179  
               

(19.990.868) 
                     

373.281.284  
 Custo das Vendas/Variação dos Inventários       (5.374.929) (3.496.522)  (2.159.815) (1.425.444)                   -        (252.598)          -          (12.709.308) 
 FSE's    (59.690.518)        (22.065.088)       (3.474.072)   (14.845.568)       (741.436)          (2.742.555)                 -          (103.559.238) 
 Gastos com pessoal     (25.970.157)      (22.403.638)         (3.158.789)                 (13.701.558)                       (535.133)       (5.316.808)            -        (71.086.083) 
 Amortizações, depreciações e reversões do 
exercício        (74.974.023)           (27.147.683)               (4.154.835)             (11.899.099)                (18.754)                    (754.896)           -         (118.949.289) 
 Provisões e reversões do exercício                92.526       243.608                    -           (305.411)                            -             (151.942)          -     (121.219) 
 Perdas por imparidade e reversões              (189.784)              140.582                 (94.719)                 (276.545)                         -              (572.991)                 -        (993.457) 
 Ganhos/Perdas do justo valor                       -              191                   -                       -                      -                          -                  -                 191  
 Subsídios ao investimento        24.322.168         9.106.535                               -                  1.013.496                                -               27.604                 -        34.469.803  
 Outros gastos e perdas operacionais         (2.580.745)        (1.744.546)                (121.475)  (742.023)                (55.148)                  (235.489)                -         (5.479.426) 
 Outros rendimentos e ganhos operacionais         3.265.993           1.256.410                       64.323                    1.589.386                      163.374                             10.097                      -            6.349.583  
  Resultados operacionais inter-segmentos                            (10.736.538)                (1.298.405)                      (7.234.057)                   (1.838.988)                        (143.298)                 1.260.417       19.990.868  - 
 Resultados operacionais totais         65.666.523         4.928.210             3.202.316                       27.343.454             (474.684)                              537.019           -      101.202.840  
  Resultados financeiros externos           (18.099.516)            215.704            (1.278.258)        (1.172.006)              (56.547)   (1.165.998)                    -           (21.556.619) 
  Resultados financeiros inter-segmentos                  (9.537.762)               (611.406)                       (177.716)                             84.270                            (1.032)                       10.259.713             (16.067)                 - 
 Resultados antes de impostos                38.029.246                  4.532.509                       1.746.342                        26.255.718                           (532.262)                    9.630.734         (16.067)            79.646.220  
  Imposto sobre o rendimento do exercício                 (8.797.111)                (979.468)                        (866.150)                        (7.602.386)                           (2.809)                 (869.978)           -           (19.117.903) 
 Resultado Líquido do Exercício                      29.232.135                3.553.041                      880.192                       18.653.332                     (535.071)                8.760.756              (16.067)              60.528.317  
  Atribuível a Interesses que não controlam                    10.815.348                    1.650.861                          431.297                                    -                                     -                    (253.435)                  -              12.644.071  
  Atribuível a accionistas da AdP, SGPS, SA                              18.416.786                       1.902.180                                 448.894                         18.653.332                                (535.071)                             8.998.124                       -              47.884.246  
                         29.232.135                      3.553.041                                880.192                        18.653.332                             (535.071)                       8.744.689                     -         60.528.317  
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6. Instrumentos financeiros  
 

6.1 Classificação dos activos e passivos financeiros de acordo com o IAS 39 
 

30 de Junho 2011 

Activos 
financeiros 
ao justo 
valor por 
resultados 

Empréstimos e 
contas a 
receber 

Passivos 
financeiros 
ao justo 
valor por 
resultados 

Passivos 
financeiros ao 

custo 
amortizado 

Total de 
instrumentos 
financeiros 

Activos e 
passivos não 
classificados 

como 
instrumentos 
financeiros 

Total do 
Balanço 

Activos fixos tangíveis -  -  -  -  - 826.204.760 826.204.760 
Activos intangíveis -  -  -  -  - 4.804.083.436 4.804.083.436 
Propriedades de investimento -  -  -  -  - 1.260.482 1.260.482 
Investimentos financeiros 92.427 101.893.539 -  -  101.985.966 - 101.985.966 
Investimentos financeiros em associadas  - 1.077.064 -  -  1.077.064 - 1.077.064 
Impostos diferidos activos -  -  -  -  - 254.389.568 254.389.568 
Instrumentos financeiros derivados 2.055.879 -  -  -  2.055.879 - 2.055.879 
Desvio tarifário activo de recuperação de custos -  -  -  -  - 348.243.282 348.243.282 
Clientes e outros activos não correntes -  135.659.983 -  -  135.659.983 - 135.659.983 
Inventários -  -  -  -  - 8.681.980 8.681.980 
Clientes -  364.539.964 -  -  364.539.964 - 364.539.964 
Estado e outros entes públicos -  -  -  -  - 11.425.907 11.425.907 
Outros activos correntes -  221.028.823 -  -  221.028.823 - 221.028.823 
Caixa e seus equivalentes -  317.760.272 -  -  317.760.272 - 317.760.272 
  2.148.306 1.141.959.644 - - 1.144.107.950 6.254.289.414 7.398.397.364 
Provisões - - - - - 13.420.047 13.420.047 
Responsabilidades com pensões - - - - - 11.675.091 11.675.091 
Empréstimos não correntes - - - 2.377.273.935 2.377.273.935 - 2.377.273.935 
Fornecedores e outros passivos não correntes - - - 194.981.241 194.981.241 - 194.981.241 
Impostos diferidos passivos - - - - - 268.665.562 268.665.562 
Amortizações de investimento futuro - - - - - 614.602.880 614.602.880 
Subsídios ao investimento - - - - - 1.868.522.377 1.868.522.377 
Desvio tarifário passivo de recuperação de custos - - - - - 145.529.589 145.529.589 
Instrumentos financeiros derivados - - 11.094.713 - 11.094.713 - 11.094.713 
Empréstimos - - - 600.751.204 600.751.204 - 600.751.204 
Fornecedores - - - 144.139.274 144.139.274 - 144.139.274 
Outros passivos correntes - - - 139.364.561 139.364.561 - 139.364.561 
Imposto sobre o rendimento do exercício - - - - - 26.190.983 26.190.983 
Estado e outros entes públicos - - - - - 26.283.801 26.283.801 
  - - 11.094.713 3.456.510.215 3.467.604.927 2.974.890.330 6.442.495.257 

 

6.2 Hierarquia do justo valor 
 

    30 de Junho de 
2011 

    31 de 
Dezembro 

2010 

  

  nível 1 nível 2 nível 3 nível 1 nível 2 nível 3 
Activos financeiros ao justo valor por resultados 

     Investimentos financeiros em acções 92.427 
 

- 92.427 - - 
Derivados - 2.055.879 

  
2.227.586 

 Passivos financeiros ao justo valor por resultados 
  

- 
  Derivados  - 11.094.713    - 14.914.691   

 
 
Todos os instrumentos financeiros ao justo valor são categorizados em três níveis, definidos da seguinte forma:  

• Nível 1 - Preços de mercado cotados  

• Nível 2 - Técnicas de avaliação (observáveis no mercado)  

• Nível 3 - Técnicas de avaliação (não observáveis no mercado) 

7. Activos intangíveis 
 
   30.06.2011 31.12.2010 
Direito de utilização de infra-estruturas - IFRIC 12 7.2 3.919.111.167 3.783.760.406 
Goodwill e trespasses 7.3 3.785.877 3.785.877 
Despesas de desenvolvimento  2.839.821 3.014.886 
Propriedade industrial e outros direitos  23.474.522 24.065.915 
Programas de computador   74.192 48.191 
Outros activos intangíveis  11.858.697 12.502.539 
Activos intangíveis em curso 7.2 842.939.160 746.557.035 

   4.804.083.436 4.573.734.850 

 
O Grupo não reconhece os activos intangíveis gerados internamente. 
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7.1 Movimentos do período 
 
Valor Bruto 31.12.2010 Aumentos Conv. 

cambial 
Abates/ 

alienações 
Transf. Reclas. 30.06.2011 

Direito Utilização Infraestruturas 4.700.760.436 123.664.966 -  (6.607.526)  (99.536) 79.004.646 4.896.722.986 
Goodwill 3.785.877 - - - - - 3.785.877 
Projectos de Desenvolvimento 11.622.147 - - - - - 11.622.147 
Propriedade Industrial 37.060.976 69.647 - - - 67.724 37.198.347 
Programas de Computador 209.527 5.286 - - - 22.425 237.238 
Outros Activos Intangíveis 28.412.197 5.000 129 - - - 28.417.326 
Activos Intangíveis em Curso 746.557.035 174.947.769 -  (1.852.031)  (1.445.793)  (75.267.819) 842.939.160 
  5.528.408.196 298.692.668 129  (8.459.557)  (1.545.330) 3.826.977 5.820.923.082 
Amortizações acumuladas 31.12.2010  Aumentos Conv. 

cambial 
Abates/ 

alienações 
Transf. Reclass. 30.06.2011 

Direito Utilização Infraestruturas  (917.000.030)  (52.704.336) -  (97.526)  (7.805.134)  (4.793)  (977.611.819) 
Projectos de Desenvolvimento  (8.607.261)  (175.065) - - - -  (8.782.326) 
Propriedade Industrial  (12.995.061)  (728.764) - - - -  (13.723.825) 
Programas de Computador  (161.336)  (1.710) - - - -  (163.046) 
Outros Activos Intangíveis  (15.909.658)  (648.842)  (129) - - -  (16.558.629) 
   (954.673.346)  (54.258.718)  (129)  (97.526)  (7.805.134)  (4.793) (1.016.839.646) 
Valor líquido  4.573.734.850 244.433.949 -  (8.557.083)  (9.350.464) 3.822.183 4.804.083.436 

 

7.2 Direito de utilização de infra-estruturas e Activos Intangíveis em curso 
  

Valor Bruto 31.12.2010 Aumentos Transf. Abates/ 
 alienações 

Reclas. 30.06.2011 

 Direito Utilização Infraestruturas 4.700.760.436 123.664.966  (99.536)  (6.607.526) 79.004.646 4.896.722.986 
Activos Intangíveis em Curso 746.557.035 174.947.769  (1.445.793)  (1.852.031)  (75.267.819) 842.939.160 

  5.447.317.471 298.612.735  (1.545.330)  (8.459.557) 3.736.827 5.739.662.146 
Amortizações acumuladas 31.12.2010 Aumentos Transf. Abates/  

alienações 
Reclas. 31.06.2011 

Direito Utilização Infraestruturas  (917.000.030)  (52.704.336)  (7.805.134)  (97.526)  (4.793)  (977.611.819) 
   (917.000.030)  (52.704.336)  (7.805.134)  (97.526)  (4.793)  (977.611.819) 
 Valor líquido 4.530.317.441 245.908.399  (9.350.464)  (8.557.083) 3.732.034 4.762.050.327 

 
O aumento verificado em direitos de utilização de infra estruturas e nos activos intangíveis em curso, resulta do 
contínuo volume de investimentos que as empresas Grupo AdP têm vindo a efectuar nos últimos anos. As unidades 
de negócio que mais contribuíram para este volume de investimentos foram a UNA-PD (unidade de negócios de 
produção e depuração de água) e a UNR (unidade de negócios de resíduos). 
 
Os principais investimentos efectuados ou que se encontram em curso (UNA-PD), são:  
 
Águas do Algarve 

• Empreitada de construção da estação elevatória de águas residuais de Olhos de Água Norte; 
• Empreitada de construção da estação elevatória do hotel Albacora e obra de entrada da estação 

elevatória VII Tavira; 
• Empreitadas associadas à construção da barragem de Odelouca - adaptação e protecção da linha férrea, 

da ponte ferroviária e da ponte rodoviária interferidas pela albufeira da barragem de Odelouca; 
construção da ponte Sapeira; obras de estabilização na estrada de ligação entre o coroamento da 
barragem de Odelouca e a tomada de água do Funcho. 

 
Águas do Centro Alentejo 

• Empreitada de concepção e construção da ETAR de Oriola; 
• Empreitadas das pequenas ETAR dos Concelhos de Évora, Borba e Redondo; 
• Empreitada de adução  ao Castelo de Mourão, reservatório de Motrinos, estações elevatórias de 

Cumeada e São Manços e aduções no Concelho de Redondo. 
 

Águas do Douro e Paiva 
• Empreitadas associadas ao alargamento da AdDP aos Concelhos de Amarante e Baião. 

 
Águas do Mondego 

• Empreitadas associadas à construção do sistema de abastecimento de água da Boavista; 
• Empreitada associada à construção do sistema adutor do sector Norte - Mata do Urso; 
• Empreitada de construção dos sistemas adutores de Alge e Louçainha. 

 
Águas do Noroeste 

• Empreitada de construção da duplicação do interceptor do Ave e estações elevatórias; 
• Empreitada de execução dos interceptores do rio Cávado e rio Homem; 
• Empreitada de execução da ETAR de Ponte da Baia; 
• Empreitada de execução da ETAR do Sousa; 
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• Empreitada de execução das ligações às redes de distribuição dos Concelhos de Póvoa Lanhoso e Vieira 
do Minho. 
 

Águas do Norte Alentejano 
• Empreitada de reabilitação da ETAR de Alegrete e respectivas estações elevatórias e construção da ETAR 

e estações elevatórias de Urra e Caia; 
• Empreitada de construção do sistema elevatório de águas residuais de Atalaia e de Rosmaninhal e 

reabilitação da ETAR de Longomel; 
• Empreitada de reabilitação da ETAR de Amieira do Tejo e Montalvão e construção da ETAR de Pé da 

Serra. 
 

Águas do Oeste 
• Empreitada de construção de emissários e interceptores da Águas do Oeste; 
• Empreitada de remodelação e ampliação das ETAR de Alenquer, Carregado e Nazaré; 
• Implementação do sistema de telegestão - actividade saneamento. 

 
Águas Públicas do Alentejo 

• Empreitada de construção do reservatório de Almodôvar. 
 

Águas da Região de Aveiro 
• Empreitada de construção da rede de abastecimento de água aos lugares de Castelões, Presas e 

Espinheiro; 
• Empreitadas de ampliação da rede de drenagem de águas residuais da Vila de Vagos - 1ª e 2ª Fase; 
• Empreitada de construção da rede de drenagem de águas residuais do Sobreiro, Póvoa e Zona Central de 

Bustos. 
 

Águas de Santo André 
• Empreitada de selagem das células de resíduos sólidos urbanos e industriais do Citrisa; 
• Empreitada de construção das condutas para transporte de efluentes da ZIP 3 para ETAR de Ribeira de 

Moinhos. 
 

Águas de Trás-os-Montes e Alto Douro 
• Empreitada de construção dos sistemas interceptores e emissários dos subsistemas do Douro Norte e 

Alto Tâmega; 
• Empreitada de construção da ETAR e sistemas elevatórios do Cachão. 

 
Águas do Zêzere e Côa 

• Empreitadas de construção dos subsistemas de saneamento do Mondego Superior - Concelhos de 
Oliveira do Hospital e Seia; 

• Empreitada de construção das ligações técnicas dos subsistemas de saneamento do Sabugal. 
 

Simarsul  
• Empreitadas de concepção e construção da ETAR e dos sistemas de drenagem e elevatórios do 

subsistema do Barreiro – Moita; 
• Empreitada de concepção e construção da ETAR da Quinta do Conde. 

 
Simria 

• Empreitada de construção dos interceptores da Laje e do Caster; 
• Empreitada de reabilitação de betões - interceptor sul. 

 
Simtejo 

• Empreitada de concepção e construção da adaptação e completamento da ETAR de Alcântara; 
• Empreitada da construção dos interceptores e emissários da bacia do rio Trancão - Sintra e emissário L - 

Fase II-Loures; 
• Empreitada de construção da ETAR da Foz do Lizandro. 

 
Os investimentos da UNR efectuados no primeiro semestre de 2011, estão directamente ligados ás unidades de 
Valorização Orgânica (Valnor, Amarsul, Algar, Ersuc, Valorlis, Suldouro); construção das unidades automatizadas de 
triagem de embalagem de apoio aos CTRSU de Coimbra e Aveiro; requalificação tecnológica da unidade de 
tratamento mecânico da central de compostagem de Riba d’Ave; beneficiação da Central de Compostagem da 
Resiestrela; construção dos aterros sanitários de apoio aos CTRSU de Coimbra e Aveiro, bem como da expansão 
do aterro sanitário de Leiria; arranque dos novos centros electroprodutor nos aterros sanitários do Fundão, 
Cadaval, Mato Cruz e Palmela. 
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7.3 Goodwill 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Goodwill     
     Valorsul, S.A. 3.306.807 3.306.807 
     Algar, S.A. 130.604 130.604 
     Aquasis, S.A. 209.965 209.965 

  3.647.376 3.647.376 
Trespasses     
     Empresa Geral do Fomento, S.A. 138.501 138.501 

  138.501 138.501 
  3.785.877 3.785.877 

 
Foram efectuados testes a imparidade do Goodwill, tendo como referencia o valor recuperável da unidade geradora 
de caixa que o gerou. O valor recuperável corresponde ao seu valor de uso, e este por sua vez corresponde à 
remuneração garantida (dividendo) em cada um dos anos ao longo do prazo da concessão. Estes montantes fazem 
parte do EVEF (estudo de viabilidade económica e financeira) anexos aos contratos de concessão que são 
reenviados anualmente para o regulador do sector. A remuneração garantida é calculada com base na taxa de juro 
sem risco que corresponde ao yeld das obrigações de tesouro a 10 anos (5,42% em 2010; 11,6268% a Junho de 
2011) acrescidas de um spread de 3% definido contratualmente. Esta remuneração (paga sob a forma de dividendo; 
cash-flow gerado), é de valor consideravelmente superior ao valor da unidade geradora de caixa (neste caso, a 
empresa concessionária) mais o valor do goodwill, ou seja, o valor recuperável é maior que o valor corrente. Nas 
empresas em causa o cash-flow (remuneração) gerado tem sido superior ao contratualmente definido, tendo sido já 
pagos adicionais remuneratórios a título de ganhos de produtividade. 
 

8. Activos fixos tangíveis 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Terrenos e recursos naturais 119.227.104 114.177.109 
Edifícios outras construções 130.828.262 137.773.448 
Equipamento básico 547.975.112 550.466.058 
Equipamento transporte 964.441 1.010.437 
Equipamento administrativo 4.092.961 4.545.546 
Outros 3.350.200 3.526.340 
Investimentos em curso 19.766.680 19.768.260 
  826.204.760 831.267.198 

8.1 Movimentos do período 
 
Valor Bruto  31.12.2010 Adições Abates Transf. Reclas. Difer. 

conversão 
30.06.2011 

Terrenos recursos naturais 114.194.020 - -  (5) 5.050.000 - 119.244.015 
Edifícios outras construções 228.003.859 56.627  (665)  (2.473.826)  (3.426.728) - 222.159.267 
Equipamento básico 1.008.344.017 231.826  (66.292) 8.790.913 5.743.523 - 1.023.043.987 
Equipamento transporte 4.641.869 73.011  (106.039) - - - 4.608.841 
Equipamento administrativo 33.723.282 201.096  (542.517) - 139.077  (1.008) 33.519.930 
Outros 26.001.179 55.482  (9.671) - 175.322 1.833 26.224.145 
Investimentos em curso 19.768.260 7.882.361  (156.413) -  (7.727.529) - 19.766.680 

  1.434.676.487 8.500.403  (881.597) 6.317.082  (46.335) 824 1.448.566.865 
Amortizações acumuladas  31.12.2010 Adições 

/dotações 
Abates Transferênci

a 
Reclassificaç

ões 
Difer. 

conversão 
30.06.2011 

Terrenos Recursos naturais  (16.912) - - - - -  (16.912) 
Edifícios Outras Construções  (90.230.411)  (2.743.754) 665 1.642.494 - -  (91.331.005) 
Equipamento Básico  (457.877.959)  (9.276.857) 66.292  (7.985.145) 4.793 -  (475.068.875) 
Equipamento Transporte  (3.631.432)  (117.788) 104.820 - - -  (3.644.400) 
Equipamento Administrativo  (29.177.736)  (791.374) 541.548 - - 594  (29.426.968) 
Outros  (22.474.839)  (406.944) 9.671 - -  (1.833)  (22.873.945) 

   (603.409.289)  (13.336.716) 722.996  (6.342.651) 4.793  (1.239)  (622.362.105) 
Valor liquido  831.267.198  (4.836.313)  (158.601)  (25.568)  (41.542)  (415) 826.204.760 

 
A quase totalidade dos activos tangíveis do Grupo AdP tem origem na EPAL. 
 
Em 30 de Junho de 2011, a rubrica “Activos fixos tangíveis em curso” respeita, essencialmente, a Duplicação do 
Adutor de Castelo do Bode na Zona da Obra Especial (OE) da Azambuja, a Recuperação do Troço Final do Adutor 
de Castelo do Bode e a Reabilitação de Condutas na Rede de Lisboa. 
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8.2 Locação financeira 
 
Valores líquidos contabilísticos de Activos Fixos Tangíveis adquiridos com recurso a locação financeira: 
 
  30.06.2011  
Terrenos e Recursos Naturais 372.059 
Edifícios e Outras Construções 22.049.072 
Equipamento Básico 80.836 
  22.501.967 
 

9. Propriedades de investimento 
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Terrenos 7.347 7.347 
Edifícios 1.280.222 1.280.221 
Depreciações acumuladas  (27.087)  (26.535) 
  1.260.482 1.261.033 
 

10. Investimentos financeiros 
 
    30.06.2011   31.12.2010  
Fundo de renovação i) 4.969.926 7.979.862 
Fundo de reconstituição ii) 97.075.455 96.909.657 
Outros investimentos financeiros  656.127 921.661 
Perdas por imparidade investimentos financeiros 10.1 (715.542) (142.551) 
   101.985.966 105.668.629 

 
i) Quando foram efectuados os contratos de concessão das Empresas Multimunicipais, era obrigação destas 

manter em bom estado de funcionamento, conservação e segurança os bens e meios afectos à concessão, 
efectuando, para tal, as necessárias reparações, renovações e adaptações. Para essa finalidade, a empresa, 
após o início da exploração do serviço, devia constituir um fundo de renovação. O Decreto-Lei n.º 
195/2009, de 20 de Agosto, veio alterar o regime dos Sistemas Multimunicipais e as empresas ficam 
desoneradas da obrigação de manter os fundos de renovação existentes, a partir de 1 de Janeiro de 2010, 
data em que o diploma entrou em vigor. 

 
ii)  As empresas concessionárias e reguladas são obrigadas, de acordo com os contratos de concessão, a 

efectuar um Fundo de reconstituição de capital numa instituição autorizada pelo Banco de Portugal, o 
montante correspondente à anuidade de amortização do capital para criação de um fundo de reconstituição 
do capital, que será gerido pela concessionária e a que esta terá direito no termo do contrato. Na 
salvaguarda dos interesses dos utilizadores, uma vez que é incorporada na tarifa a margem de remuneração 
do capital investido, os rendimentos do fundo serão em cada ano, deduzidos aos gastos e encargos. 
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No mapa abaixo, detalhamos o valor dos fundos por participada: 

   30.06.2011   31.12.2010  

  
 Fundo Reconstituição 

capital  
 Fundo Renovação de 

Equipamento  
 Fundo Reconstituição 

capital  
 Fundo Renovação de 

Equipamento  
 Águas do Algarve, S.A.  8.267.571 - 8.267.571 0 

 Águas do Centro Alentejo, S.A.  1.136.390 - 1.163.390 0 

 Águas do Centro, S.A.  6.113.767 - 6.113.767 0 

 Águas do Douro e Paiva, S.A.  8.884.338 - 8.884.288 0 

 Águas do Mondego, S.A.  3.130.756 - 3.130.756 0 

 Águas do Norte Alentejano, S.A.  2.177.301 - 2.177.301 0 

 Águas do Noroeste, S.A.  11.584.853 - 11.584.853 0 

 Águas do Oeste, S.A.  5.330.456 - 5.327.456 0 

 Águas de Santo André, S.A.  171.739 4.328.261 171.739 5.674.520 

 Águas de Trás-os-Montes, S.A.  6.444.684 - 6.444.684 0 

 Águas do Zêzere e Côa, S.A.  4.153.661 - 4.153.661 0 

 Sanest, S.A.  6.641.809 - 6.641.809 0 

 Simarsul, S.A.  4.865.147 - 4.865.147 0 

 Simdouro, S.A.  108.021 - 108.021 0 

 Simlis, S.A.  1.751.099 - 1.751.099 0 

 Simria, S.A.  3.509.002 - 3.495.283 0 

 Simtejo, S.A.  4.900.000 - 4.880.797 0 

  79.170.594 4.328.261 79.161.622 5.674.520 
 Algar, S.A.  4.131.916 - 4.131.916 0 

 Amarsul, S.A.  3.611.040 - 3.611.040 0 

 Ersuc, S.A.  2.126.088 - 2.126.088 1.204.478 

 Resiestrela, S.A.  408.511 - 408.511 0 

 Resinorte,S.A.  449.485 - 449.485 0 

 Resulima, S.A.  1.279.194 - 1.279.194 0 

 Suldouro, S.A.  1.848.249 - 1.693.074 0 

 Valnor, S.A.  1.508.254 - 1.508.254 624.740 

 Valorlis, S.A.  1.057.122 641.665 1.055.471 476.124 

 Valorminho, S.A.  477.002 - 477.002 0 

 Valorsul, S.A.  1.008.000 - 1.008.000 0 

  17.904.861 641.665 17.748.035 2.305.342 
  97.075.455 4.969.926 96.909.657 7.979.862 

 

10.1Perdas por imparidade acumuladas de Investimentos financeiros 
 
   30.06.2011 
Saldo inicial  (142.551) 
 Aumento   (572.991) 
Saldo final  (715.542) 
 

11. Investimentos financeiros em associadas 
 
 
Os Investimentos em associadas são apresentados pelo valor resultante da aplicação do método de equivalência 
patrimonial. Segundo este método, as demonstrações financeiras consolidadas incluem a quota-parte do Grupo no 
total de ganhos e perdas reconhecidos desde a data em que a influência significativa começa até à data em que 
efectivamente termina. As associadas são entidades sobre as quais o Grupo tem entre 20% e 50% dos direitos de 
voto, ou sobre as quais o Grupo tenha influência significativa, mas que não possa exercer o seu controlo. 
 
   30.06.2011  31.12.2010  
Trevoeste, S.A. 549.779 549.779 
Clube de Golf das Amoreiras, S.A. 250.000 250.000 
Netdouro, S.A. 85.501 85.501 
Miese, Lda. 186.783 186.783 
Águas de Timor, Lda. 5.001 5.001 
  1.077.064 1.077.064 

12. Impostos diferidos  
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Imposto Diferido Activo 254.389.568 239.211.070 
  254.389.568 239.211.070 
Imposto Diferido Passivo 268.665.562 248.662.999 
  268.665.562 248.662.999 
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12.1Movimentos do período 
 
  31.12.2010 Correcções Dotação Utilização 30.06.2011 

Taxa de IRC 24,68% 36,77% 24,47% 23,57% 24,74% 
Taxa de Derrama 1,86% 1,56% 1,71% 1,33% 1,86% 
Activos por Impostos Diferidos          -                  -                 -             -                   -     
        Provisões 30.537.253  (789.452) 1.469.564  (1.679.743) 29.537.622 
        Prejuízos reportáveis 125.566.824  (1.236.466) 2.382.251  (5.659.944) 121.052.665 
        Outros - - - - - 
                  Outros 868.650.111 7.396.558 42.946.460  (3.440.609) 915.552.520 
Base de incidência        1.024.754.187                    5.370.640                    46.798.276    (10.780.297) 1.066.142.807   
IRC 252.890.764 1.974.653 11.449.275  (2.540.998) 263.773.693 
Derrama 16.735.649 102.762 761.217  (67.979) 17.531.649 

Imposto    269.626.413           2.077.415      12.210.492   (2.608.977)                      281.305.342   
IMPAIRMENT 30.415.343  (3.169.762) 355.962  (685.770) 26.915.774 
Imposto diferido activo reconhecido          239.211.070           5.247.176           11.854.530        (1.923.208)          254.389.568   
Taxa de IRC 24,79% 24,76% 24,42% 25,34% 24,76% 
Taxa de Derrama 1,84% 1,59% 1,82% 1,68% 1,83% 
Passivos por impostos diferidos      
        Reavaliações 28.257.338 - -  (889.743) 27.367.594 
        Reinvestimento de mais valias 179.404 - -  (2.438) 176.966 
        Outros - - - - - 
                  Outros 905.299.867 26.920.782 64.293.286  (13.761.017) 982.752.918 

Base de incidência                    933.736.609                 26.920.782                   64.293.286    (14.653.199)                  1.010.297.478   
IRC 231.487.907 6.666.294 15.699.356  (3.713.507) 250.140.050 
Derrama 17.175.093 428.057 1.167.905  (245.542) 18.525.512 
Imposto diferido passivo reconhecido        248.663.000          7.094.350          16.867.260    (3.959.049)        268.665.562   

 
Impairment           

31.12.2010 Correcções Dotação Utilização 30.06.2011 
Taxa de IRC 23,58% 37,44% 22,14% 25,00% 22,55% 
Taxa de Derrama -0,56% - - - -0,57% 
Activos por Impostos Diferidos      

        Provisões 3.505.957 - -  (44.507) 3.461.450 
        Prejuízos reportáveis 125.541.624  (8.466.245) 1.607.655  (2.698.571) 115.984.463 
Base de incidência 129.047.581  (8.466.245) 1.607.655  (2.743.078) 119.445.913 
IRC 30.435.094  (3.169.762) 355.962  (685.770) 26.935.525 
Derrama  (19.751) - - -  (19.751) 
Impairment do Imp. Diferido activo  30.415.343  (3.169.762) 355.962  (685.770) 26.915.774 

 
 2006 2007 2008 2009 2010 30-06-2011 Total 

Prejuízos fiscais 9.225.096 8.250.035 50.091.636 28.730.898 17.304.547 2.382.251 115.984.463 

 
O aumento significativo dos impostos diferidos activos e passivos, é explicado para além das variações normais de 
provisões, reavaliações, prejuízos fiscais, etc, pela aplicação da IFRIC 12, onde existem diferenças temporais 
significativas, entre as amortizações contabilísticas e fiscais, e com impacto equivalente nos impostos diferidos 
associados aos subsídios ao investimento. De referir que também nesta rubrica se encontram registados os 
impostos diferidos activos (46.436.662 euros) e passivos (71.959.486 euros) dos desvios tarifários (ver nota 14). 
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13. Instrumentos financeiros derivados 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Swaps activos 2.055.879 2.227.586 
Swaps passivos (11.094.713) (14.914.691) 
  (9.038.833) (12.687.105) 
 
Detalhe dos derivados 
 
Descrição Maturidade Nocional 30.06.2011 31.12.2010 
Swap cambial 29 Setembro 2015 11.807.580.720 JPY 2.055.879 2.227.586 
Swap tx juro 24 Outubro 2022 75.000.000 Eur (3.778.637) (6.031.461) 
Swap tx juro 23 Janeiro 2023 50.000.000 Eur (1.450.623) (1.132.470) 
Swap tx juro 22 Outubro 2022 150.000.000 Eur (5.600.000) (7.487.000) 
Swap tx juro 23 Janeiro 2023 20.000.000 Eur (265.452) (263.760) 

 
O Grupo utiliza derivados com o único objectivo de gerir os riscos financeiros a que se encontra sujeito. De 
acordo com as suas políticas financeiras, o Grupo não utiliza derivados para negociação. Apesar de os derivados 
contratados pelo Grupo corresponderem a instrumentos eficazes na cobertura económica de riscos, nem todos 
qualificam como instrumentos de cobertura contabilística de acordo com as regras e requisitos do IAS 39. Os 
instrumentos que não qualifiquem como instrumentos de cobertura contabilística são registados no balanço pelo 
seu justo valor e as variações no mesmo são reconhecidas em resultados financeiros. Sempre que disponível, o justo 
valor dos derivados é estimado com base em instrumentos cotados. Na ausência de preços de mercado, o justo 
valor dos derivados é estimado através do método de fluxos de caixa descontados determinados por entidades 
externas, tendo por base técnicas de valorização aceites pelo mercado. Os instrumentos financeiros derivados são 
reconhecidos na data da sua negociação (trade date), pelo seu justo valor. Subsequentemente, o justo valor dos 
instrumentos financeiros derivados é reavaliado numa base regular, sendo os ganhos ou perdas resultantes dessa 
reavaliação registados directamente em resultados do período, excepto no que se refere aos derivados de 
cobertura. O reconhecimento das variações de justo valor dos derivados de cobertura depende da natureza do 
risco coberto e do modelo de cobertura utilizado. 
 

14. Desvio tarifário  
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Desvio tarifário bruto – activo 348.243.282 310.762.868 
Desvio tarifário bruto – passivo  (145.529.589) (135.317.264) 
Desvio líquido 202.713.693 175.445.604 
 

  ACTIVO ACTIVO PASSIVO PASSIVO  Efeito  Efeito 
  deficit activo imposto diferido deficit passivo imposto diferido  Liquido Balanço em Vendas 

Produção, Tratamento e Transporte 
      Águas do Algarve, S.A. 11.983.780 - -  (3.780.577) 8.203.203  (1.903.242) 

Águas do Centro Alentejo, S.A. 6.717.090 - -  (891.190) 5.825.901  (519.228) 
Águas do Centro, S.A. 40.473.214 - -  (9.820.809) 30.652.405  (4.753.123) 
Águas do Douro e Paiva, S.A. - 2.969.964  (6.849.582) -  (3.879.618) 1.710.513 
Águas do Mondego, S.A. 4.791.828 - -  (974.534) 3.817.293 54.081 
Águas do Norte Alentejano,S.A. 20.631.848 - -  (2.765.590) 17.866.258  (1.249.838) 
Águas do Noroeste, S.A. 68.835.860 - -  (15.096.801) 53.739.059  (7.034.403) 
Águas do Oeste, S.A. 26.883.788 - -  (4.794.028) 22.089.760  (3.147.694) 
Águas de Trás-os-Montes, S.A. 54.178.270 - -  (7.402.448) 46.775.822  (5.615.463) 
Águas do Zêzere e Côa, S.A. 37.554.901 - -  (9.122.362) 28.432.538  (1.870.140) 
Águas Públicas Alentejo, S.A 440.288 - -  (116.776) 323.512 242.372 
Sanest, S.A. - 10.491.499  (33.132.006) -  (22.640.507) 788.927 
Simarsul, S.A. 21.005.690 - -  (4.928.975) 16.076.715  (3.355.536) 
Simdouro, S.A. 633.733 - -  (132.758) 500.974 12.301 
Simlis, S.A. 15.921.410 - -  (2.549.679) 13.371.731  (1.358.763) 
Simria, S.A. 23.799.069 - -  (5.522.689) 18.276.379  (942.725) 
Simtejo, S.A. - 5.748.998  (21.782.857) -  (16.033.859) 1.076.127 
Total UNAPD 333.850.770 19.210.461  (61.764.445)  (67.899.216) 223.397.570  (27.865.834) 

ADRA - Águas Região de Aveiro 14.392.512 - -  (3.919.755) 10.472.756  (6.054.203) 
Total UNADR 14.392.512 - -  (3.919.755) 10.472.756  (6.054.203) 
Resíduos Sólidos 

      Algar, S.A. - 1.239.331  (4.158.170) -  (2.918.839) 224.191 
Amarsul, S.A. - 1.100.639  (3.811.828) -  (2.711.189) 1.028.056 
Ersuc, S.A. - 2.335.701  (7.155.272) -  (4.819.571) 1.124.245 
Resiestrela, S.A. - 232.194  (1.554.729) -  (1.322.535) 267.200 
Resinorte,S.A. - -  (104.229)  (140.514)  (244.743)  (585.207) 
Resulima, S.A. - 113.484  (674.629) -  (561.145) 689.820 
Suldouro, S.A. - 1.094.348  (4.175.180) -  (3.080.832) 707.761 
Valnor, S.A. - 1.047.377  (4.344.157) -  (3.296.780)  (226.121) 
Valorlis, S.A. - 500.191  (1.879.482) -  (1.379.291)  (17.915) 
Valorminho, S.A. - 111.976  (660.429) -  (548.453) 193.468 
Valorsul, S.A. - 19.450.959  (55.247.038) -  (35.796.079) 3.246.449 
Total UNR - 27.226.201  (83.765.144)  (140.514)  (56.679.457) 6.651.949 

Total 348.243.282 46.436.662  (145.529.589)  (71.959.486) 177.190.869  (27.268.088) 
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15. Clientes e outros activos não correntes 
 
   30.06.2011  31.12.2010  
Clientes  15.1 52.651.573      35.180.065   
Subsídios ao Investimento -Fundo Coesão e outros    47.423.305   55.875.679   
Encargos da concessão - Acréscimos de investimentos   19.699.938     18.001.507   
Outros  i) 15.885.167 15.553.485 
   135.659.983   124.610.736   
 

 
i) Em resultado de alterações ao volume de investimento existentes nos contratos de concessão iniciais, 

surgem em alguns casos os denominados investimentos de expansão ou modernização que, podem 
apresentar valor residual no final do prazo da concessão e que será reembolsado pelo concedente ou outra 
entidade nessa data. Os montantes reconhecidos respeitam, a Águas do Algarve (8.090.236 euros) e Águas 
do Douro e Paiva (7.794.930 euros). 

 

15.1 Clientes  
 
    30.06.2011  31.12.2010 
 Gerais     1.831.202         74.300   
 Municípios  17.3 50.820.371       35.105.765   
     52.651.573     35.180.065   
 
O aumento dos clientes não correntes, é explicado principalmente pelos acordos efectuados na participada Águas 
do Algarve no montante aproximado de 8.300.000 euros, Águas do Noroeste no montante de 3.300.000 euros e 
Águas do Zêzere e Côa, SA. no montante de 4.200.000 euros. No mapa abaixo são apresentados por participada os 
montantes registados em clientes não correntes. 
 

 
30.06.2011 31.12.2010 

Águas do Algarve, S.A. 9.922.304 1.579.059 
Águas do Centro, S.A. 2.484.982 3.855.248 
Águas do Douro e Paiva, S.A. 317.106 - 
Águas do Norte Alentejano,S.A. 951.701 1.215.629 
Águas do Noroeste, S.A. 3.300.000 - 
AdP Serviços, S.A. - 74.300 
Águas de Trás-os-Montes, S.A. 1.321.482 143.137 
Águas do Zêzere e Côa, S.A. 14.095.676 9.913.395 
Algar, S.A. 416.933 631.092 
Simarsul, S.A. 2.419.510 2.419.510 
Simria, S.A. 16.454.537 14.342.126 
Valnor, S.A. 967.342 1.006.569 
Total  52.651.573 35.180.065 
 

16. Inventários 
 
   30.06.2011 31.12.2010 
Mercadorias  304.271 358.709 
Matérias-primas subsidiárias e de consumo  7.596.350 7.087.731 
Produtos acabados e intermédios  1.205.285 1.077.309 
Reclassificação e regularização de existências   (3.449)  (2.706) 
Perdas por imparidade acumuladas de inventários 16.1  (420.477)  (420.477) 
   8.681.980 8.100.566 
 

16.1Perdas por imparidade acumuladas de inventários 
 

  30.06.2011 
Saldo inicial  (420.477) 

 
- 

Saldo final  (420.477) 
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17. Clientes 
 
    30.06.2011  31.12.2010 
 Clientes - conta corrente  17.1 328.526.464 267.489.032   
 Clientes - Juros de Mora  17.2 15.324.456 11.827.486   
 Clientes de Cobrança Duvidosa   10.979.913    10.293.318   
 Estimativa de Serviços a facturar   19.479.835   15.963.176   
 Perdas por Imparidade de Clientes  17.4 (9.770.704)  (9.139.322) 
   364.539.964   296.433.690   
 

17.1 Clientes  
 
Clientes c/c   30.06.2011   31.12.2010  
    Gerais  66.723.583 58.498.497 
    Municípios 17.3 261.802.881 208.990.535 
   328.526.464 267.489.032 
 
Verificou-se no primeiro semestre de 2011 um aumento bastante significativo das dívidas de clientes, em resultado 
da degradação significativa do prazo médio de recebimentos, devido essencialmente ao acréscimo de dificuldades 
que os clientes - Municípios - tiveram para fazer face ao pagamento das suas dívidas. Na nota 17.3, são apresentadas 
as dividas mais significativas por Município á data de 30 de Junho de 2011. 
 

17.2 Juros de Mora 
 
 
Clientes - Juros de Mora  30.06.2011   31.12.2010  
    Gerais  2.372.028 1.648.467 
    Municípios 17.3 12.952.428 10.179.019 
   15.324.456 11.827.486 

17.3Clientes – Municípios 
 
Conciliação das dívidas de clientes correntes e não correntes com o quadro das dívidas por município: 
 
   30.06.2011   31.12.2010  
 Clientes Municípios não correntes    
               Clientes Municípios - Acordos 30.666.698    21.337.122   
               Clientes Municípios - Injunções 15.701.157   13.768.643   
               Clientes Municípios - Outros   4.452.516                    -     
   50.820.371   35.105.765   
 Clientes Municípios correntes  

                 Clientes Municípios - TRH 2.264.019 2.987.946 
               Clientes Municípios - Acordos 27.074.127 22.559.956 
               Clientes Municípios - Injunções 21.458.267 24.057.585 
               Clientes Municípios - Outros 211.006.469 159.385.048 
         261.802.881   208.990.535   
Clientes Municípios cobrança duvidosa 4.884.378 4.407.108 
Perdas por imparidade - Municípios  (4.864.117)  (4.386.847) 
  20.261         20.261   
 Clientes Municípios Juros de Mora       12.952.428   10.179.019   
           12.952.428     10.179.019   
              325.595.942   254.295.580   
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No mapa seguinte é apresentado o total das dívidas por município com valor superior a 2.000.000 euros. 
Este mapa inclui o valor total da divida e desta, a dívida já vencida e ainda não liquidada. 
 

 Vencido  até N-2 Vencido  até N-1 Vencido  até N Total vencido Total não 
vencido 

Total da dívida 

 Município de Loures           2.944.037                    2.266.150         5.224.453             10.434.640          1.304.056            11.738.696   
 Município de Albufeira                       -                      4.954.649         4.342.643               9.297.291          1.975.250            11.272.541   
 Município de Évora              905.397                    6.790.473         2.185.316               9.881.185          1.116.247            10.997.432   
 Município de Chaves           2.017.111                    2.588.000         4.853.622               9.458.732          1.311.005            10.769.737   
 Município de Lisboa                       -                           91.161         5.583.911               5.675.072          4.501.114            10.176.186   
 Município de Fundão              413.269                       519.315            681.371               1.613.955          6.731.181              8.345.136   
 Município de Seixal              104.518                       711.592         2.855.658               3.671.768          4.259.792              7.931.560   
 Município de Aveiro           6.602.195                                -              357.966               6.960.161             193.520              7.153.681   
 Município de Alenquer           2.239.567                       526.488         2.936.842               5.702.897             658.166              6.361.063   
 Município de Lagoa                       -                      3.148.265         2.368.747               5.517.012             796.376              6.313.388   
 Município de Loule                       -                         948.561         3.703.619               4.652.180          1.470.102              6.122.282   
 Município de Setúbal           1.957.668                    2.394.033         1.251.809               5.603.510             371.691              5.975.201   
 Município de Guarda              121.205                    2.078.678         2.264.205               4.464.088          1.497.657              5.961.745   
 FAGAR, EM              953.322                    2.229.942         1.641.546               4.824.810          1.005.994              5.830.803   
 Município de Olhão              569.043                    2.734.193         1.708.836               5.012.072             658.915              5.670.987   
 Município de Vila Real                87.618                       677.728         2.985.341               3.750.687          1.569.861              5.320.548   
 Município de Coimbra              931.743                         24.474         1.636.604               2.592.821          2.690.791              5.283.612   
 Município de Barreiro                40.092                    1.470.541         1.364.544               2.875.177          2.336.441              5.211.617   
 Município de Alcobaça              255.610                    2.084.490         2.229.098               4.569.198             349.886              4.919.084   
 Município de Vila Real 
Santo António              784.649                    2.879.427            690.075               4.354.152             514.424              4.868.576   
 Município de Lagos                       -                         567.766         3.060.230               3.627.996          1.103.774              4.731.770   
 Município de Sintra           1.845.277                                -              340.378               2.185.656          2.499.539              4.685.195   
 Município de Seia              591.288                    2.244.276            802.116               3.637.680             882.605              4.520.285   
 Município de Palmela                       -                         582.458            505.572               1.088.031          2.747.969              3.836.000   
 Município de Azambuja           1.845.737                       114.109         1.350.599               3.310.445             348.116              3.658.561   
 Município de Caminha           1.308.782                    1.399.240            642.829               3.350.851             252.313              3.603.164   
 Município de Santa Maria 
da Feira                  2.668                       635.506         1.926.455               2.564.630             952.041              3.516.671   
 Taviraverde, EM           1.166.346                       729.753         1.080.444               2.976.543             328.518              3.305.061   
 Município de Nazaré              681.756                    1.292.766         1.100.783               3.075.305             218.363              3.293.668   
 Município de Trofa                10.355                    1.202.645         1.329.587               2.542.586             512.186              3.054.771   
 Município de Sesimbra                       -                         869.152            563.818               1.432.970          1.501.273              2.934.243   
 Município de Portalegre                       -                         742.512            865.797               1.608.309          1.274.985              2.883.294   
 Município de Montijo                  1.634                       377.731            288.879                  668.244          2.135.376              2.803.620   
 Município de Vila Nova 
de Gaia                       -                                  -                       -                             -            2.679.186              2.679.186   
 Município de Silves                  1.260                         86.042         1.815.570               1.902.872             723.226              2.626.098   
 Município de Ovar           2.256.977                                -                       -                 2.256.977             309.658              2.566.635   
 Município de Valpaços              895.735                       610.561            330.370               1.836.666             386.245              2.222.911   
 Município de Óbidos              361.500                       827.801            818.417               2.007.718             134.420              2.142.138   
 Município de Estarreja           2.053.788                                -                     267               2.054.055               50.834              2.104.889   
 Município de Arruda dos 
Vinhos                     891                       842.546            988.682               1.832.118             236.083              2.068.201   
 Município de Espinho                18.001                       178.058         1.080.099               1.276.158             783.298              2.059.456   
 Município de Odivelas              117.300                                -           1.184.964               1.302.264             739.141              2.041.405   
 Clientes com saldo 
inferior a 2.000.000 Eur           7.911.553                  16.547.257       36.449.920             60.908.730        51.126.113          112.034.843   
         41.997.890                  68.968.339     107.391.982           218.358.211      107.237.731          325.595.942   

 

17.4 Perdas por imparidade de clientes 
 
Perdas por imparidade de clientes 30.06.2011  31.12.2010  
Saldo Inicial  (9.139.322) (19.594.177) 
Aumento  (769.746)  (2.566.981) 
Diminuição 18.624 2.315.968 
Reclassificação -  (361.020) 
Reversões 119.658 318.797 
Diferenças de Conversão 82  (854) 
 Saídas do Perímetro  - 10.748.945 
Saldo final  (9.770.704)  (9.139.322) 
 

18. Estado e outros entes públicos 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
IRC retenções de terceiros 959.646 1.551.531 
IVA a receber 10.278.772 10.616.707 
Outros 187.489 217.106 
Estado e outros entes Públicos activos 11.425.907 12.385.344 
Retenções efectuadas por conta de terceiros - IRC  (2.621.714)  (1.527.562) 
IVA a pagar  (1.683.100)  (1.538.588) 
Contribuições para a segurança social  (3.450.843)  (2.105.628) 
Outras tributações e outras taxas  (18.528.144)  (23.873.521) 
Estado e outros entes Públicos passivos  (26.283.801) (29.045.299) 
Valor líquido dos saldos com Estado e outros entes Públicos   (14.857.894) (16.659.956) 
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19. Outros activos correntes 
 
    30.06.2011 31.12.2010 
 Adiantamentos a fornecedores                      503.258        1.136.188   
 Pessoal                      891.349           369.913   
 Outros activos correntes                        46.184            46.151   
 Accionistas / sócios                    1.393.246       1.383.246   
 Outras contas a receber  i) 77.916.075 63.212.990 
 Subsídios ao Investimento -Fundo Coesão e outros  ii)              128.762.680     150.579.913   
 Adiantamentos a fornecedores de investimentos                    4.813.122     7.926.387   
 Diferimentos                  12.904.657        9.605.489   
 Perdas por imparidade acumuladas  19.1 (6.201.748) (6.444.917) 
                221.028.823   227.815.360   
 

i) O aumento da rúbrica “outras contas a receber” resulta do aumento das dívidas de outros 
devedores nas participadas Resiestrela (2.227.000 euros), Valnor (2.007.000 euros) e Valorlis 
(6.243.500 euros). Adicionalmente, verificou-se um recebimento significativo na AdP 
Internacional (2.225.000 euros), respeitante à divida do Fipag pela alienação da participação da 
Águas de Moçambique no final de 2010.  
 

ii) As participadas com montantes a receber do fundo de coesão são as seguintes: 
 

 
30.06.2011 31.12.2010 

Águas do Algarve, S.A. 13.045.325 13.293.506 
Águas do Centro Alentejo, S.A. 4.174.228 4.174.228 
Águas do Centro, S.A. 841.567 7.101.479 
Águas do Norte Alentejano,S.A. 7.939.709 7.939.709 
Águas do Noroeste, S.A. 25.453.415 26.452.812 
Águas do Oeste, S.A. 25.481.326 23.928.175 
Águas de Trás-os-Montes, S.A. 9.778.889 21.033.652 
Águas do Zêzere e Côa, S.A. 1.071.551 126.183 
Algar, S.A. 1.490.333 1.914.851 
Amarsul, S.A. 4.884.300 277.243 
Ersuc, S.A. 62.097 4.217.966 
Resinorte,S.A. 4.508.324 4.508.324 
Simarsul, S.A. 1.660.400 1.440.695 
Simlis, S.A. 6.594.165 6.594.165 
Simria, S.A. 6.010.033 7.333.420 
Simtejo, S.A. 9.772.387 9.772.387 
Suldouro, S.A. 2.322.373 7.152.701 
Valnor, S.A. 1.300.180 1.300.180 
Valorlis, S.A. 2.372.078 2.018.237 
Total  128.762.680 150.579.913 
 
No primeiro semestre de 2011, foram recebidos montantes significativos do fundo de coesão. 

19.1 Perdas por imparidade de outros activos correntes 
 
  30.06.2011 
Saldo inicial  (6.444.917) 
Aumentos (186.448) 
Reversões 416.070 
Diferenças de conversão - 
Reclassificações 13.547 
Saídas do Perímetro - 
 Saldo final  (6.201.748) 
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20. Caixa e seus equivalentes 
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Caixa 1.406.845 1.393.724 
Depósitos à ordem 66.401.704 51.773.491 
Depósitos a prazo 249.951.723 425.673.152 
  317.760.272 478.840.367 

 
A diminuição da caixa e seus equivalentes resulta do facto do prazo médio de recebimentos ter aumentado 
significativamente, verificando-se um aumento da utilização de fundos próprios para a execução de investimentos. 

21. Capital 

O capital no montante de 434.500.000 euros é constituído por 86.900.000 acções de 5 euros cada e encontra-se 
integralmente realizado. 

22.1 Accionistas 
 

30.06.2011 Valor % 
Parpública – S.G.P.S., S.A. 313.613.590 72,18% 
Parcaixa, S.G.P.S, S.A. 82.555.000 19,00% 
Direcção Geral do Tesouro (DGT) 38.331.410 8,82% 

   434.500.000 100,00% 

22.2 Resultado por acção 
 

  30.06.2011 30.06.2010 
Resultado líquido do exercício 47.884.246 12.465.892 
Número médio de acções 86.900.000 86.900.000 
Resultado por acção (básico e diluído) 0,55 0,14 
 

22. Reservas e outros ajustamentos  
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Reservas legais 11.530.460 10.163.283 
Reservas livres - 19.000.764 
Reserva de conversão cambial 59.782 89.429 
  11.590.242 29.253.475 
 

  2010.12 Aumentos/ 
Diminuições 

Dividendos Afectação de res 
líquido 

Transfer. 2011.06 

Reservas Legais 10.163.283 - - 1.367.178 - 11.530.460 
Reservas Livres 19.000.764 - (19.000.764) - - - 
Reserva  Conversão Cambial 89.429 (29.647) - - - 59.781 
  29.253.475 (29.647) (19.000.764) 1.367.178 - 11.590.242 
Resultados transitados 151.060.893 (200.074) (7.999.236) 78.091.840 

 

220.953.423 
Resultado líquido 79.459.018 47.884.246 

 
(79.459.018) 

 
47.884.246 

  230.519.911 47.684.172 (7.999.236) (1.367.178) - 268.837.668 
  259.773.386 47.654.524 (27.000.000) - - 280.427.910 

 
 
Reserva Conversão Cambial  30.06.2011 31.12.2010 

Saldo inicial 89.429 3.749.355 
Movimentos do ano: - - 
  - Águas do Brasil, S.A. 11.190 (70.145) 
  - Aquatec, Lda. (40.836) (10.947) 
  - Águas de Moçambique, SARL - (3.578.834) 
 Saldo final 59.782 89.429 
 
 
 

23. Resultados transitados 
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 30.06.2011 
Saldo inicial 151.060.893 
Resultado líquido 79.459.018 
Reservas legais (9367.178) 
Dividendos pagos  (7.999.236) 
Outras variações   (200.074) 
Saldo final 220.953.423 
 
Os principais montantes registados em outras variações nos resultados transitados dizem respeito à variação da 
participação de capital de algumas participadas do Grupo AdP.  

24. Interesses que não controlam 
 
  2011.06 
Saldo inicial 234.196.760 
Dividendos distribuídos  (9.323.064) 
Resultado 12.644.071 
Variação Taxa Participação 1.774.348 
Aumento de capital 1.678.860 
Variações de capitais próprios - IFRS 3.220 
 Saldo final 240.974.195 
 

25. Provisões 
 

   30.06.2011  31.12.2010  
 Provisões - Impostos                        83.388           83.388   
 Provisões - Processos Judiciais                      542.007         546.696   
 Provisões - Acidentes Trabalho                      118.688         149.986   
 Provisões - Outras  12.675.964  12.631.656   
                 13.420.047   13.411.726   

25.1Movimentos do período 
 
  31.12.2010   

Aumentos  
 
Diminuições  

 
Reversões  

 Conversão 
cambial  

30.06.2011  

    Provisões - Impostos  83.388 - - - - 83.388 
    Provisões - Processos Judiciais  546.696 40.823 (10.100) (35.413) - 542.007 
    Provisões - Acidentes Trabalho  149.986 - (31.298) - - 118.688 
    Provisões - Outras  12.631.656 880.251 (72.531) (764.443) 1.032 12.675.964 
  13.411.726 921.075 (113.930) (799.856) 1.032 13.420.047 

 
No quadro abaixo é apresentada a movimentação das provisões por participada, a data de 30 de Junho de 2011: 

 
    

31.12.2010  
Aumentos  Diminuições   Reversões  Conv. 

cambial  
 

30.06.2011  
Águas do Algarve, S.A. 428.309 428.309 - - - 856.618 
Águas do Norte Alentejano,S.A. 567.753 - - (520.835) - 46.918 
AdP SGPS, S.A. 6.218.798 151.942 - - - 6.370.741 
AdP Internacional, S.A. 1.327.455 - - - - 1.327.455 
AdP Serviços, S.A. 552.130 - (8.964) - - 543.165 
Águas de Santo André, S.A. 1.165 - - - - 1.165 
Águas do Zêzere e Côa, S.A. 110.031 - (63.567) - - 46.464 
Aquatec, lda. 18.899 - - - 1.032 19.931 
Empresa Geral do Fomento, S.A. 1.394.738 - - (243.608) - 1.151.129 
Epal, S.A. 1.672.000 300.000 - - - 1.972.000 
Sanest, S.A. 340.378 - - - - 340.378 
  12.631.656 880.251 (72.531) (764.443) 1.032 12.675.964 
 
Em termos de aumentos, a participada Águas do Algarve efectuou uma provisão para fazer face a um processo 
judicial em que se encontra envolvida, existido um nível de risco suficiente para a constituição desta provisão, o 
mesmo aconteceu no período com a participada Epal que criou uma provisão no montante de 300.000 euros. 
 
A reversão da provisão mais significativa, diz respeito à Águas do Norte Alentejano, e refere-se a dívidas que se 
encontram em processo de injunção, existindo uma elevada probabilidade de sucesso em tribunal deste processo. 
 



Grupo Águas de Portugal 

48 
 

26. Responsabilidades com pensões 
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Fundo de pensões da EPAL 11.675.091 12.640.738 
Fundo de pensões da EGF - - 
  11.675.091 12.640.738 
 

26.1Benefício definidos 
 
26.1.1 Pressupostos actuariais 
 
  EPAL EPAL EGF EGF 
  30.06.2011 31.12.2010 30.06.2011 31.12.2010 
idade normal de reforma 65 anos 65 anos n.a. n.a. 
tábua de mortalidade  TV 88/90 TV 88/90 TV 73/77 TV 73/77 
tábua de invalidez EVK 80 EVK 80 EVK 80 EVK 80 
taxa de rendimento 4,50% 5,25% 5% 0,6% a 5,7% 
taxa de desconto 4,50% 5,25% 4,50% 5,50% 
taxa de crescim. de salários 2,50% 2,50% n.a. n.a. 
taxa de crescim. de salários da Seg .Social 2,50% 2,50% n.a. n.a. 
taxa de crescim. das pensões 1,25% 1,25% 1,00% 1,00% 
taxa de crescim. das prestações de pré-
reforma 2,50% 2,50% n.a. n.a. 
 
26.1.2 Resumo do fundo 
 
 
  30 de Junho de 2011 31 de Dezembro de 2010 
  EPAL EGF Total EPAL EGF Total 
Responsabilidade no fim do período 46.554.596 648.279 47.202.875 47.786.569 648.279 48.434.848 
Valor dos activos no fim do período (35.324.544)  (651.211) (35.975.755) (36.267.749)  (651.211)  (36.918.960) 
Ganhos/(perdas) actuariais não rec. 445.039 - 445.039 1.121.918 - 1.121.918 
Provisão para responsabilidades 11.675.091  (2.932) 11.672.159 12.640.738  (2.932) 12.637.806 
 
O fundo de pensões da EGF tem um nível de financiamento superior às suas responsabilidades. O diferencial não 
contribui para a provisão do balanço. 
 
26.1.3 Variação das responsabilidades 
 
  30 de Junho de 2011 31 de Dezembro de 2010 

 
EPAL EGF Total EPAL EGF Total 

Responsab. do início do período 47.786.569 648.279 48.434.848 48.900.000 650.207 49.550.207 
Alteração da taxa de desconto - - - - 27.646 27.646 
Custo dos serviços correntes 110.761 - 110.761 249.000 - 249.000 
Custos dos juros 783.342 - 783.342 2.419.000 32.545 2.451.545 
Reconhecim. de novas pré-reformas 525.000 - 525.000 1.752.862 - 1.752.862 
(Ganhos)/Perdas actuariais 21.569 - 21.569 24.707 54.822 79.529 
Benefícios pagos  (2.672.645) -  (2.672.645)  (5.559.000)  (116.941)  (5.675.941) 
Responsab. no fim do período 46.554.596 648.279 47.202.875 47.786.569 648.279 48.434.848 
 
26.1.4 Variação dos activos do fundo 
 
  30 de Junho de 2011 31 de Dezembro de 2010 

 
EPAL EGF Total EPAL EGF Total 

Valor no início do período 36.267.749 651.211 36.918.960 35.042.872 699.744 35.742.616 
Retorno do fundo 137.293 - 137.293 1.785.000 8.606 1.793.606 
Contribuição ao fundo - - - 2.069.659 60.978 2.130.637 
Ganhos e perdas actuariais - - -  (566.782) -  (566.782) 
Benefícios pagos  (1.080.498) -  (1.080.498)  (2.063.000)  (118.117)  (2.181.117) 
Valor no fim do período 35.324.544 651.211 35.975.755 36.267.749 651.211 36.918.960 
 
A taxa de retorno dos activos do plano é determinada com base no retorno expectável dos activos, de acordo com 
a política de investimentos estabelecida. São utilizados yelds de OT’s de longo prazo, Euribor 6 meses (yeld de 
curto prazo), taxas de retorno de instrumentos de capital e de propriedades de investimento que reflictam taxas 
reais de longo prazo, com base na experiência e maturidade dos respectivos mercados. 
 
 
 
26.1.5 Composição dos activos do fundo 
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  30.06.2011 31.12.2010 

Instrumentos de capital próprio 10.597.363 11.421.234 
Instrumentos de dívida 23.314.199 19.017.987 
Imóveis - - 
Outros 1.412.982 6.479.739 
  35.324.544 36.918.960 
 
26.1.6 Evolução das responsabilidades nos últimos 5 exercícios 
 

  30.06.2011 31.12.2010 31.12.2009 31.12.2008 31.12.2007 
Responsabilidade no fim do período 47.202.875 48.434.848 49.550.207 51.360.779 89.158.229 
Valor dos activos no fim do período 35.975.755 36.918.960 35.742.744 33.931.212 49.255.217 
Ganhos e perdas actuariais não reconhecidos (445.039) (1.121.918) (1.745.126) 1.828.240 14.550.802 
Excesso de cobertura (2.932) (2.932) (49.537) (41.425) (39.828) 
Provisão para a Águas de Moçambique 

 
- 110.351 - - 

Provisão para responsabilidades 11.675.091 12.640.738 15.712.477 15.642.752 25.392.038 
 
Benefícios Pós-Emprego da EPAL – variação 2007/2008 
 
Pré-Reformas 
 
No decurso do primeiro semestre de 2008, a EPAL alterou os critérios/pressupostos relacionados com 
contabilização das responsabilidades da empresa para com os pré-reformados. Até esse momento, era pressuposto 
que anualmente passaria à situação de pré-reforma, um conjunto de colaboradores representativos de 10% da 
massa salarial elegível para pré-reforma, contribuindo esse pressuposto para o cálculo das respectivas 
responsabilidades. Como esta situação se mostrava desajustada da realidade, apenas passaram a ser consideradas 
como provisão, as responsabilidades efectivas de pré-reforma, sendo que quando um colaborador entra em situação 
de pré-reforma, é reconhecida no ano a totalidade da responsabilidade correspondente.  
 
Fundo de pensões da EPAL 
 
Ainda durante o primeiro semestre do ano de 2008, foi alterado o Plano de Pensões, passando de um Plano de 
Benefício Definido (“BD”), para um Plano Misto de Benefício Definido e Contribuição Definida (“CD”). Nessa 
sequência, a porção das responsabilidades BD da empresa correspondente aos colaboradores actualmente em CD 
foi reduzida, bem como o correspondente valor do Fundo, pois o mesmo foi transferido para contas individuais dos 
colaboradores afectos ao Plano CD, conforme acordo firmado entre a Empresa e Organizações Representativas do 
Trabalhadores da EPAL.  

26.2 Contribuição definida 
 
As contribuições da empresa realizadas durante o período foram de 268.354 Euros (251.181 Euros na EPAL e 
17.173 Euros na EGF). Adicionalmente os colaboradores fizeram entregas individuais no montante de 16.448 Euros 
(13.187 Euros na EPAL e 3.262 Euros na EGF) 
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27. Empréstimos  
 
Não correntes   30.06.2011 31.12.2010 
 Empréstimos bancários – BEI  27.1/27.2      1.679.460.935   1.606.082.801 
 Empréstimos bancários – banca comercial                           -                          -     
 Empréstimos obrigacionistas  27.1/27.2       500.000.000   500.000.000 
 Outros empréstimos bancários  27.1/27.2         175.232.314   285.644.937 
 Outros empréstimos              371.209   680.245 
 Empréstimos bancários      2.355.064.458   2.392.407.984 
 Dívidas a empresas de leasings  27.3      22.209.477     23.649.853   
 Total de empréstimos não correntes      2.377.273.935     2.416.057.836   
 Correntes   30.06.2011 31.12.2010 
 Descobertos bancários           219.537.497           177.814.198   
 Empréstimos bancários  27.1/27.2         377.970.433      327.884.637   
 Outros empréstimos       172.578                175.911   
 Empréstimos bancários      597.680.508     505.874.746   
 Dívidas a empresas de leasings  27.3           3.070.696          3.500.372   
 Total de empréstimos correntes         600.751.204           509.375.118   
 Total de empréstimos bancários      2.952.744.966       2.898.282.730   
 Total de empréstimos       2.978.025.139     2.925.432.955   

 

27.1Empréstimos bancários por maturidade 
 
 30.06.2011 31.12.2010 
 Não correntes   

                 Empréstimos bancários – BEI                        1.679.460.935   1.606.082.801   
                Empréstimos bancários – banca comercial       -                     -      
                Empréstimos obrigacionistas  500.000.000     500.000.000   
                Outros empréstimos bancários  175.232.314      285.644.937   
 Correntes  

                  Empréstimos bancários      377.970.433   327.884.637   
                    2.732.663.682  2.719.612.375   
 
Por maturidade  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                           377.970.433   327.884.636 
 De 1 a 2 anos                             64.936.027   58.346.922 
 De 2 a 3 anos                             81.137.095   60.907.258 
 De 3 a 4 anos                             65.823.153   82.180.803 
 De 4 a 5 anos                             72.163.974   63.376.424 
 Superior a 5 anos                        2.070.633.001   2.126.916.332 
                        2.732.663.682   2.719.612.375    
 

27.2 Empréstimos bancários por tipo de taxa de juro 
 
Taxa de juro variável  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                    344.876.720     291.476.742   
 De 1 a 2 anos                      20.502.061      20.774.900   
 De 2 a 3 anos                      34.991.047     18.987.689   
 Superior a 3 anos                  1.130.753.412     1.177.484.194   
                  1.531.123.240     1.508.723.525   
 Taxa de juro fixa  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                      33.093.713       36.407.894   
 De 1 a 2 anos                      44.433.966            37.572.022   
 De 2 a 3 anos                      46.146.048       41.919.569   
 Superior a 3 anos                  1.077.866.715       1.094.989.365   
                  1.201.540.442      1.210.888.849   
                  2.732.663.682     2.719.612.375   
 

27.3 Locação financeira 
 
Locação financeira 30.06.2011 31.12.2010 
Correntes                   3.070.696  3.500.372 
Não correntes                   22.209.477   23.649.853 
                  25.280.173   27.150.225 
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Capital em dívida por natureza de activo 
adquirido  

30.06.2011 31.12.2010 

 Edifícios e outras construções                             22.271.657   23.023.061 
 Equipamento básico                               1.524.853   2.195.887 
 Equipamento de transporte                               1.483.663   1.870.522 
 Equipamento administrativo                                            -     60.755 
                             25.280.173   27.150.225 
Futuros pagamentos mínimos  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                               3.451.892   3.821.721 
 De 1 a 5 anos                               9.017.340   9.424.943 
 Mais de 5 anos                             15.415.036   15.954.892 
                             27.884.268   29.201.556 
 
Juros  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                                  381.196   321.350 
 De 1 a 5 anos                               1.199.545   918.410 
 Mais de 5 anos                               1.023.356   811.572 
                               2.604.097   2.051.332 
 
Valor presente dos pagamentos mínimos  30.06.2011 31.12.2010 
 Até 1 ano                               3.070.697   3.500.372 
 De 1 a 5 anos                               7.817.796   8.506.533 
 Mais de 5 anos                             14.391.680   15.143.320 
                             25.280.173   27.150.225 
 

28. Fornecedores e outros passivos não correntes 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
 Fornecedores de investimentos                        31.600.712      32.252.524   
 Outras contas a pagar                      163.380.529     138.559.463   
                      194.981.241   170.811.987   
 
As principais participadas com dívidas a outros credores, são: 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
Águas do Algarve, S.A. 3.428.631 3.464.125 
Águas do Centro Alentejo, S.A. 2.369.934 2.323.878 
Águas do Centro, S.A. 32.777.661 40.481.114 
Águas do Douro e Paiva, S.A. 4.249 4.249 
Águas do Mondego, S.A. 6.544.718 7.340.700 
Águas do Norte Alentejano,S.A. 1.101.988 1.128.786 
ADRA - Águas Região de Aveiro 51.526.292 56.267.688 
Águas de Santo André, S.A. 6.895.319 7.152.722 
Águas Públicas Alentejo, S.A 5.883.465 6.048.007 
Simarsul, S.A. 6.747.993 7.440.378 
Simdouro, S.A. 39.869.418 642.733 
Simtejo, S.A. 5.814.311 5.814.311 
Valnor, S.A. - 34.221 
Valorminho, S.A. 416.550 416.551 
Total  163.380.529 138.559.463 
 
As contas a pagar dizem respeito aos montantes em divida aos municípios pela integração do património nos 
sistemas Multimunicipais. 

29. Acréscimo de custos de investimento contratual 
 
 
  30.06.2011 31.12.2010 
 Água - Produção, Tratamento e Transporte                392.108.468    361.531.398   
 Distribuição e Recolha                    7.464.550        4.097.901   
 Resíduos Sólidos                215.029.862    205.425.262   
                614.602.880   571.054.561   



Grupo Águas de Portugal 

52 
 

 

30. Subsídios ao investimento 
 
   30.06.2011 31.12.2010 
 Subsídios ao Investimento - Fundo Coesão  30.1    1.558.640.931   1.577.458.422   
 Subsídios ao Investimentos - Outros  i)        24.454.946        16.611.824   
 Integração Património  ii)      285.426.500       248.401.604   
       1.868.522.377   1.842.471.849   

 
i) A variação nestas duas rubricas de balanço, para além da movimentação do ano, resulta de 

reclassificações entre as duas rubricas (subsidio ao investimento – Outros e integração de 
património); 

ii) Para além do referido no ponto i), no primeiro semestre de 2011, a Simdouro registou a 
integração do património, no montante aproximado de 41.771.504 euros. 

30.1 Movimentos do período 

 
   Valor  

Subsídios ao investimento em 31 de Dezembro 2010 1.577.458.422 
Reconhecimento de direito a fundo 22.516.069 
Reconhecimento de proveito (28.261.813) 
Correcções a reconhecimentos (a) (13.071.747) 
Subsídios ao investimento em 30 de Junho 2011 1.558.640.931 
Recebimentos em 30 de Junho 2011 43.228.654 
 
 
(a) Correcções a reconhecimentos: 
 
Identificação das correcções   Valor  
 Águas do Centro , SA i) (4.390.733) 
 Águas do Zêzere, SA i) (4.293.118) 
 Águas do Noroeste, SA i) (5.170.629) 
 Outros   782.732 

 
 (13.071.747) 

 
 
A linha de correcções apresentada acima, no montante de 13.071.747 euros, diz principalmente respeito a: 

 
i) Foi efectuada uma correcção dos valores elegíveis a Junho de 2011 como montantes a reconhecer 

no fundo de coesão no montante de 4.390.733 euros na Águas do Centro, SA., 4.293.118 euros na 
Águas do Zêzere e Côa, SA. e 5.170.629 euros na Águas do Noroeste, SA.. 

 

30.2 Valores imputados a resultados do período 
 
   30.06.2011  30.06.2010 
 Subsídios ao investimento - Fundo de Coesão  30.1  28.261.813      30.383.405   
 Subsídios ao investimento - Outros   2.312.989       4.719.317   
 Integração de património    3.895.001        1.532.167   
   34.469.803     36.634.889   
 

31. Fornecedores 
 
  30.06.2011  31.12.2010  
Fornecedores c/c gerais             42.881.357   60.195.853   
Fornecedores de investimentos             94.673.832   92.538.649   
Fornecedores - facturas recepção conferência               5.111.553       4.591.067   
Outros saldos de fornecedores               1.472.532      1.459.093   

           144.139.274   158.784.662   
 
Os montantes registados em Fornecedores de investimento, dizem respeito a dividas aos municípios por integração 
do património nos sistemas Multimunicipais, estando as dívidas não correntes apresentadas na nota 28. 
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32. Outros passivos correntes 
 
   30.06.2011 31.12.2010 
Adiantamentos de clientes  48.840 63.263 
Pessoal  19.137.843 16.278.881 
Accionistas / Sócios i) 4.423.597 244.457 
Outras contas a pagar ii) 104.676.872 93.963.568 
Diferimentos  11.077.409 8.608.074 
   139.364.561 119.158.242 
 

 
i) A variação verificada em accionistas, deve-se aos montantes de dividendos disponíveis para 

pagamento que ainda não se verificaram. No quadro abaixo são apresentadas as participadas que 
concorrem para este saldo: 

 
 

  30.06.2011 31.12.2010 
 Resinorte  258 258  
 Aquasis                     1.118     1.118   
 Águas do Algarve, S.A.              2.168.313   

 Águas Públicas Alentejo, S.A                    7.218   
 Algar, S.A.                109.025   
 Amarsul, S.A.                    9.398    

Ersuc, S.A.                  47.063    
Simtejo, S.A.                624.842    
Valnor, S.A.                336.847    
Valorsul, S.A.             1.119.515   243.081   
Total  4.423.597     244.457   

 
 

ii) Em outras contas a pagar estão incluídas as seguintes rubricas: 
 

  30.06.2011 31.12.2010 
Outras contas receber pagar-outros devedores credores 2.073.664 1.964.377 
Outros credores 44.860.255 39.439.606 
Acréscimos de gastos 57.742.953 52.559.584 
Total  104.676.872 93.963.568 
 
As principais participadas que contribuem para o saldo de outras credores, são as seguintes: 
 
   30.06.2011 31.12.2010 
Simdouro, S.A. a) 10.620.697 321.366 
Epal, S.A. b) 8.159.230 13.868.549 
ADRA - Águas Região de Aveiro c) 6.924.168 4.508.750 
Águas do Noroeste, S.A.  5.194.405 5.318.100 
Águas de Trás-os-Montes, S.A. d) 4.265.351 4.740.277 
Simtejo, S.A.  1.910.161 1.818.865 
Águas do Mondego, S.A.  1.721.296 1.628.917 
Águas Públicas Alentejo, S.A  1.210.944 187.052 
Águas do Algarve, S.A.  1.019.208 837.539 
Outras  3.834.795 6.210.190 
Total   44.860.255 39.439.606 
 

a) A principal variação em outras contas a pagar, deve-se ao reconhecimento das dívidas da Simdouro 
aos Municípios pela integração do património e respectivo ressarcimento, no montante de 
10.621.000 euros; 
 

b) O decréscimo verificado na participada Epal, deve-se ao facto dos montantes cobrados pela empresa 
relativamente à actividade de saneamento em baixa (efectuado pela CML) ter diminuído 
significativamente. O montante a liquidar em Junho de 2011, é de 6.689.423 euros (11.303.761 euros 
em 31 de Dezembro de 2010); 
 

c) O montante registado na participada Águas da Região de Aveiro diz respeito fundamentalmente à 
taxa de resíduos sólidos urbanos, cobrado pela empresa, sendo posteriormente liquidado aos 
municípios que fazem parte do sistema; 
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d) Em outros credores encontra-se registado na participada Águas de Trás os Montes e Alto Douro, as 
cauções dos fornecedores, no montante aproximado de 2.192.000 euros. 
  

33. Imposto sobre o rendimento 
 
  30.06.2011  31.12.2010 
 Imposto sobre o rendimento - Passivo  26.190.983 43.219.244 
  26.190.983 43.219.244 
 
Valor do IRC do período. Não existem dívidas em mora para com as entidades fiscais. 
 

34. Vendas e prestações de serviços por área de negócio 
 
  30.06.2011 30.06.2010 
Vendas   
Produção, Tratamento e Transporte                    78.457.417   71.694.416   
Resíduos Sólidos                    37.858.505   33.902.129   
Distribuição e Recolha                      9.838.638   2.059.750   
EPAL                    64.696.158   66.631.615   
Internacional                                  -        5.942.295   
Corporativos                         113.891         -     
  190.964.609 180.230.205 
Prestações de Serviços   
Produção, Tratamento e Transporte                  104.626.641   95.386.559   
Resíduos Sólidos                    40.879.357    43.567.383   
Distribuição e Recolha                      7.550.883    1.500.823   
EPAL                         760.181    1.092.002   
Internacional                         855.712      757.182   
Corporativos                         375.813        369.155   
  155.048.587 142.673.103 
Desvios Tarifários   
Produção, Tratamento e Transporte 27.865.834 15.046.681 
Resíduos Sólidos (6.651.949) (2.266.467) 
Distribuição e Recolha 6.054.203 1.789.367 
  27.268.088 14.569.582 
  373.281.284 337.472.890 
 
O aumento do volume de negócios é explicado em grande parte pelo aumento significativo dos desvios tarifários. 
Este aumento foi provocado não pela diminuição do volume de negócios, mas pelo aumento significativo das taxas 
de juro utilizadas para o cálculo da remuneração garantida (normalmente Obrigações do tesouro a 10 anos 
acrescidas de um spread de 3%). Estas taxas em Junho de 2010 rondavam os 7,73% e em Junho de 2011 era de 
11,63%. 
Apesar do aumento significativo do desvio tarifário, também se verificou um aumento da actividade em diversas 
participadas, sendo as mais significativas: a Águas do Algarve, Águas do Centro, Águas do Noroeste, Simarsul e 
Valorsul. Também este volume de negócios se encontra influenciado pelo negócio de empresas que apenas tiveram 
início da sua actividade no 2 semestre de 2010, como a Águas de Região de Aveiro, Águas Públicas do Alentejo e 
Simdouro. Por outro lado o primeiro semestre de 2011, não é comparável com o mesmo período dado que no final 
de 2010 foi alienada a participada Águas de Moçambique. 
No quadro abaixo podemos ver as variações mais significativas (não considerando os desvios tarifários), ocorridas 
no primeiro semestre de 2011: 
 
  30.06.2011 30.06.2010 
Águas do Algarve, SA 24.780.328 23.949.570 
Águas do Centro, SA 6.634.428 9.355.147 
Águas do Noroeste, SA 21.055.874 22.584.615 
Águas da Região de Aveiro, SA 17.389.521 5.349.940 
Águas Publicas do Alentejo, SA 4.419.594 470.011 
Águas de Moçambique - 6.217.295 
Epal, SA 65.456.340 67.723.616 
Simarsul, SA 7.521.499 8.020.312 
Simdouro, SA 4.797.673 - 
Simria, SA 2.953.191 6.698.666 
Valorsul, SA 26.264.002 24.231.205 
Outras participadas 164.740.747 148.302.931 
TOTAL 346.013.196 322.903.308 
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35. Custo das vendas 
 
  30.06.2011 30.06.2010 
 CMVMC -Mercadorias  523.177 183.986 
 CMVMC -Matérias-Primas  5.258.551 3.357.839 
 CMVMC -Matérias Subsidiárias  3.024.055 3.675.765 
 CMVMC -Materiais Diversos  4.058.893 3.720.823 
 Correcções relativas a exercícios anteriores   (12.998) - 
  12.851.678 10.938.412 
Capitalização de CMVMC  (22.893)  (274.099) 
  12.828.785 10.664.313 
Variação da produção (119.477) (517.081) 
  12.709.308 10.147.232 

36. Fornecimentos e serviços externos 
 
    30.06.2011 30.06.2010 
 Subcontratos  i)      16.712.945     15.969.756   
 Serviços especializados  ii)      31.152.428   37.468.129   
 Materiais      3.884.127        3.228.843   
 Energia e fluidos  iii) 33.706.322      28.965.180   
 Deslocações e estadas             1.332.700      1.507.145   
 Rendas e alugueres   5.562.514   5.451.297   
 Comunicação        3.051.502     2.694.591   
 Seguros     4.343.358      4.977.320   
 Outros     6.473.548    6.398.764   
 Correcções relativas a exercícios anteriores   67.793 (23.246) 

 
 106.287.237   106.637.779   

 FSE's capitalizados   (2.727.999) (2.549.457) 
       103.559.238   104.088.322   
 

i) O aumento dos subcontratos resulta da continuação da política do grupo em passar o máximo 
de serviços para outsoursing; 
 

ii) A variação da rubrica de trabalhos especializados resulta da redução de gastos que todas as 
participadas se encontram a efectuar no sentido de atingir as orientações da tutela na redução 
dos gastos em FSE e gastos com pessoal. As reduções mais significativas verificam-se na 
assistência técnica e informática, conservação e reparação e publicidade; 

 
iii) O aumento de 16% dos gastos com energia e fluidos, deve-se principalmente ao crescimento 

dos gastos com energia (aumento do preço). Contribuiu ainda para este incremento a entrada 
em funcionamento de novas infra-estruturas, como por exemplo a ETAR de Alcântara e ETAR 
da Guia (ambas em fase de testes) e as novas empresas AdRA e AGdA. 

37. Gastos com pessoal 
 
   30.06.2011 30.06.2010 
 Remunerações        58.609.129     62.400.525   
 Encargos sobre remunerações      11.559.302   11.773.043   
 Outros custos com pessoal      5.638.526       4.986.142   
 Correcções relativas a exercícios anteriores   24.638 (232.836) 

 
 75.831.595     78.926.874   

 Gastos com pessoal capitalizados   (4.745.512) (4.984.461) 
        71.086.083     73.942.413   
 
A diminuição dos gastos com remunerações resulta da aplicação da Lei nº 12-A/201, de 30 de Junho, que visa a 
redução dos salários dos Órgãos sociais em 5% e pela Lei nº55-A/2010 de 31 de Dezembro, que visa a redução dos 
salários dos colaboradores entre 3,5% e 10% a partir de Janeiro de 2011. 
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37.1Remunerações dos Órgãos sociais 
 
   30.06.2011   30.06.2010  
Conselho de Administração 337.666 378.202 
Conselho Fiscal  27.086 29.134 
Revisor Oficial de Contas  45.336 40.000 
  410.088 447.336 
 

37.2 Número médio de colaboradores 
 
  30.06.2011   30.06.2010  
Órgãos Sociais 163 152 
Trabalhadores efectivos e outros 5.375 5.615 
                5.538           5.767   
 
A diminuição dos trabalhadores efectivos e outros, resulta da saída de perímetro da participada Águas de 
Moçambique no dia 31 de Dezembro de 2010 (tinha cerca de 530 colaboradores). Em sentido inverso verificou-se a 
entrada de novas participadas com um aumento significativo de colaboradores, nomeadamente Águas da Região de 
Aveiro, SA. (mais 37 colaboradores), Águas Públicas do Alentejo, SA. (mais 131 colaboradores) e Valnor (mais 29 
colaboradores). 
 

38. Amortizações, depreciações e reversões do exercício  
 
   30.06.2011  30.06.2010 
 Depreciações de propriedades de investimento                              551                 92   
 Depreciações de activos fixos tangíveis                  18.885.001    14.822.268   
 Amortizações de activos intangíveis                105.194.671   105.466.775   
 Correcções relativas a exercícios anteriores  (5.130.934) - 
                118.949.289   120.289.135   
 

38.1 Amortizações de activos intangíveis 
 
   30.06.2011   30.06.2010  
 Amortizações Intangíveis                                   2.298.365        5.631.375   
 Amortizações Intangíveis - Direitos de Utilização                               102.896.305      99.835.400   
                               105.194.671     105.466.775   
 

39. Provisões e reversões do exercício 
 
   30.06.2011 30.06.2010 
Provisões do exercício - Processos judiciais em curso  40.823 - 
Provisões do exercício – Outras i) 880.251 189.846 
   921.075 189.846 
Reversões de provisões - Processos judiciais em curso i)  (35.413)  (154.039) 
Reversões de provisões – Outras i)  (764.443)  (1.032.315) 
    (799.856)  (1.186.354) 
   121.219  (996.508) 

 
i) Os aumentos e reversões do ano, encontram-se explicados na Nota 25. 
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40. Perdas por imparidade e reversões do exercício 
 
   30.06.2011 30.06.2010 
Perdas por imparidade – clientes  769.746 1.362.024 
Perdas por imparidade - outros devedores  186.448 10.000 
Perdas por Imparidade – investimentos financeiros   572.991 - 
Perdas por Imparidade – outras aplicações financeiras   - - 
   1.529.185 1.372.024 
Reversões de perdas por imp. – clientes   (119.658)  (342.295) 
Reversões de perdas por imp. - outros devedores   (416.070)  (25.051) 
    (535.728)  (367.346) 
   993.457 1.004.678 
 

41. Outros gastos e perdas operacionais 
 

   30.06.2011  30.06.2010 
 Impostos directos e indirectos       4.349.392   4.731.323   
 Perdas em inventários                 359           892   
 Perdas em investimentos não financeiros             94.823      212.511   
 Donativos           195.798       535.835   
 Diferenças de câmbio em operações não financeiras             30.439       554.049   
 Outros gastos e perdas           846.610        610.656   
 Correcções relativas a exercícios anteriores      44.762          47.421   

 
    5.562.183      6.692.689   

 Gastos capitalizados   (82.757) (26.670) 
        5.479.426       6.666.019   

 

42. Outros rendimentos e ganhos operacionais 
 
   30.06.2011 30.06.2010 
 Rendimentos suplementares  i)     2.925.462      3.956.102   
 Subsídios à exploração        117.268        323.599   
 Outros rendimentos e ganhos  ii)     3.134.230      2.819.008   
 Correcções relativas a exercícios anteriores        188.942        181.766   

 
   6.365.902        7.280.475   

 Rendimentos e ganhos capitalizados   (16.319) (86.822) 
       6.349.583        7.193.653   
 

i) Os rendimentos suplementares, englobam as seguintes rubricas: 
 

  30.06.2011 30.06.2010 
Aluguer de equipamento 101.509 106.141 
Venda de energia 184.630 257.084 
Estudos, projectos e assistência tecnológica 11.734 63.775 
Desempenho de cargos sociais 269 133.220 
Serviços sociais 6.367 6.726 
Outros 2.620.952 3.389.155 
  2.925.462 3.956.102 
 
ii) Em outros rendimentos suplementares, encontram-se registadas obras efectuadas pelas empresas do 

grupo em nome de terceiros, bem como alguns fees debitados a esses terceiros. 
 

  30.06.2011 30.06.2010 
 Descontos Pronto Pagamento Obtidos               36.492               20.015   
 Recuperação Dívidas                 4.282                       -     
 Ganhos Inventários                 1.685                 7.879   
 Restantes Activos Financeiros               96.368             702.610   
 Investimentos Não Financeiros             293.636             974.670   
 Benefícios Penalidades Contratuais          1.210.971             659.243   
 Outros          1.490.796             454.591   
  3.134.230 2.819.008 

 



Grupo Águas de Portugal 

58 
 

43. Gastos financeiros 
 
    30.06.2011  30.06.2010 
Juros suportados i) 46.918.220 35.827.434 
Diferenças de câmbio desfavoráveis ii) 46 22.735.725 
Outros gastos financeiros  2.639.694 2.870.613 
Correcções relativas a exercícios anteriores  216.668  (33.280) 

 
 49.774.628 61.400.492 

Gastos financeiros capitalizados   (7.703.907)  (11.058.893) 
   42.070.721 50.341.599 
 

i) O acréscimo dos juros suportados, é explicado pelo aumento das taxas de juro e spreads no 
primeiro semestre de 2011 bem como pelo crescimento do endividamento neste primeiro semestre; 
 

ii) O grupo tem contratado um empréstimo em ienes sujeito a variações cambiais. Por forma a cobrir 
este risco, foi contratado um SWAP de taxa de câmbio. Até 31 de Dezembro de 2010, por não 
estarem reunidos os critérios exigidos pelo IAS 39 por forma a considerar este derivado como de 
cobertura de justo valor, as variações cambiais e as variações de justo valor do SWAP eram registadas 
em contas separadas. A partir daquela data as variações do instrumento de cobertura e do 
instrumento coberto são apresentadas conjuntamente em termos líquidos. A 30 de Junho de 2011 o 
valor liquido registado é de aproximadamente 171.000 euros negativos. 

 

44. Rendimentos financeiros  
 
   30.06.2011 30.06.2010 
 Juros obtidos  i) 16.853.658      7.808.137   
 Justo valor de instrumentos financeiros  44.1   3.648.272      10.899.488   
 Outros rendimentos e ganhos financeiros   200.633        223.034   
 Correcções relativas a exercícios anteriores   51.335 56.440 
     20.753.898     18.987.099   
 
i) O aumento dos juros obtidos, é explicado fundamentalmente pelo aumento das taxas de juro obtidas, em 

média estas foram de 5,14% em 2011, contra 2,02% no mesmo período de 2011, o nível de aplicações 
manteve-se idêntico nos dois períodos cerca de 130 milhões de euros; 

44.1 Justo valor de instrumentos financeiros 
 
O justo valor de instrumentos financeiros do período decompõe-se do seguinte modo: 
 

 
30.06.2011 30.06.2010 

Swap de taxa de câmbio (171.707) 23.039.365 
Swap de taxa de juro (positivos) 4.139.824 3.304.875 
Swap de taxa de juro (negativos) (319.845) (15.444.752) 
  3.648.272 10.899.488 
 

45. Ganhos/(perdas) de investimentos financeiros 
 
  30.06.2011 30.06.2010 
Gastos e perdas - outros (243.608)  (66) 
Rendimentos e ganhos resultantes do MEP - 8.329 
Rendimentos e ganhos - outros 3.812 10.961 
  (239.796) 19.224 
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46. Imposto do exercício – corrente e diferido 
 

 30.06.2011 30.06.2010 
Imposto sobre o rendimento do exercício 24.702.361 18.646.005 
Excesso de estimativa para impostos   (10.692.636)  (164.769) 
Insuficiência de estimativa para impostos 284.116 1.126 
 Imposto corrente 14.293.840 18.482.362 
Imposto Diferido 4.824.064  (3.581.677) 
 Imposto diferido 4.824.064  (3.581.677) 
  19.117.903 14.900.684 

 

  Rubrica Valor 
Resultado Antes de Impostos em Consolidado 79.646.220 
Diferenças Permanentes - 

 

Prejuízos   (5.622.124) 

 

Depreciações e Amortizações 12.710.171 

 

Variações Patrimoniais 15.016.286 

 

Provisões 5.660.465 

 

Recuperação de prejuízos com impairment  (2.698.571) 

 

Outros (desvios tarifarios e invest. Contrat. não realizado) 26.244.668 
  Base de incidência 130.957.115 

 

Base de Derrama 141.660.061 

 

Base Restante  (10.702.946) 
  Imposto  29.147.404 

 

Derrama estadual 1.724.442 

 

Tributação autónoma e outras 379.020 
  Encargo de imposto 29.526.425 

 

Imposto Corrente 24.702.361 

 

 Excesso na estimativa impostos de anos anteriores  (10.692.636) 

 

 Insuficiência na estimativa impostos de anos anteriores 284.116 

    14.293.840 
  Imposto Diferido 4.824.064 

 

47.  Transacções com entidades relacionadas  
 

a 30 de Junho 2011 
Empresa-

mãe 
Outros 

accionistas 
Comissão 
executiva 

Outras partes 
relacionadas 

Activo     

 
Municípios    397.921.282 

Passivo     

 
Municípios    261.220.266 

Proveitos     

 
Vendas e prestação de serviços a municípios    261.821.920 

Custos     

 
Custos com Administradores não executivos 13.543 13.543   

  Custos com Administradores executivos     337.666   
Dividendos 19.488.600 7.511.400   
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48. Investimento Contratual 
 
A estimativa de compromissos financeiros assumidos pelo Grupo AdP não relevados no balanço, decorrentes da 
celebração dos contratos de concessão relativamente a investimentos iniciais, de substituição, renovação e 
expansão a efectuar no decorrer do período remanescente de concessão, apresenta-se do seguinte modo: 
 

  
 Investimento 
contratual  

 Investimento já 
efectuado  

 Investimento 
em curso  

 Investimento 
contratual não 
realizado- N  

 Investimento 
contratual não 
realizado (N+1)  

 Investimento contratual 
não realizado (N+2 .. 

N+5)  

 Investimento 
contratual não 

realizado (>N+5)  
 UNA-PD  6.504.275.633   3.811.530.778   677.715.031      190.516.336           321.281.299     534.342.219                  968.889.968   
 UNA-DR     490.757.995   1.391.393   3.726.477     11.357.208      47.597.892      107.037.583      319.647.441   
 UNR  1.519.770.128   887.979.192   97.869.490       65.440.600              110.435.118               152.783.004      237.778.546   

    8.514.803.756   4.700.901.364   779.310.997   267.314.144   479.314.309         794.162.807       1.526.315.956   

 
 

Empresas 
Abastecimento / 

Saneamento Resíduos 
Distribuição e 

Recolha 30.06.2011 31.12.2010 
Investimento contratual 6.504.275.633 1.519.770.128 490.757.995 8.514.803.756 8.394.120.360 
Investimento já efectuado 3.811.530.778 887.979.192 1.391.393 4.700.901.364 4.487.136.296 
Investimento em curso 677.715.031 97.869.490 3.726.477 779.310.997 757.443.262 
Investimento futuro 

          Investimento contratual não realizado- N 190.516.336 65.440.600 11.357.208 267.314.144 - 
     Investimento contratual não realizado (N+1) 321.281.299 110.435.118 47.597.892 479.314.309 701.262.348 
     Investimento contratual não realizado (N+2 .. N+5) 534.342.219 152.783.004 107.037.583 794.162.807 998.020.034 
     Investimento contratual não realizado (>N+5) 968.889.968 237.778.546 319.647.441 1.526.315.956 1.487.581.739 

 
 
No mapa seguinte encontram-se apresentados os compromissos futuros do grupo relativos às rendas a pagar aos 
municípios, conforme definido nos contratos de concessão. 
 
   Rendas já 

reconhecidas  
 Rendas  
rec. em dívida  

 Rendas 
futuras - N  

 Rendas 
futuras - 
(N+1)  

Rendas futuras 
- Restantes  

 30.06.2011   31.12.2010  

 Águas do Algarve, S.A.           456.586          -                   -     
        

96.180   3.224.844       3.777.610                      3.777.610   
 Águas do Centro Alentejo, S.A.       1.100.331         168.640                 -          174.887      4.514.905        5.958.763                      5.790.123   
 Águas do Mondego, S.A.    27.931.293                   -          679.309     1.389.393      6.267.278      36.267.274                    36.267.274   
 Águas do Norte Alentejano,S.A.               235.323                 -            26.664         53.330        1.075.323        1.390.640                      1.390.640   
 Águas do Noroeste, S.A.        3.194.778      187.505        224.466     214.896       3.917.332       7.738.978                      7.487.816   
 Águas do Oeste, S.A.             28.237                  -              2.363        4.727          122.230          157.557                        157.557   
 Águas de Santo André, S.A.         4.549.056                    -          239.423       478.846      9.098.054      14.365.379                    14.365.379   
 Águas de Trás-os-Montes, S.A.          2.322.723       1.451.641        329.446      674.046       14.206.727     18.984.583                    18.984.583   
 Águas do Zêzere e Côa, S.A.         5.748.995         406.779        357.845       733.583     19.872.736     27.119.937                    27.173.904   
 Águas Públicas Alentejo, S.A                     -             211.932                 -        149.581        7.117.547         7.479.060                      6.235.059   
 Simarsul, S.A.          2.789.455                     -          441.344      441.344           8.460.106       12.132.248                    12.132.248   
 Simdouro, S.A.        21.071.562                -                   -     3.621.366        31.924.813     56.617.742                      1.285.466   
 Simlis, S.A.       1.011.573                   -            50.707      101.414        1.715.383       2.879.077                      2.879.077   
 Simtejo, S.A.      38.690.492        390.813                 -          390.81         7.425.448        46.897.564                    46.897.564   

      109.130.404          2.817.310     2.351.567    8.524.405     118.942.726       241.766.412   184.824.300   
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49. Activos e passivos contingentes 

49.1 Activos e passivos contingentes  
 
 
Águas do Algarve 
 
A AdA tem 3 Acções a decorrer em tribunal já devidamente contestadas. A primeira referem ao Sistema do 
Sotavento, a qual está a decorrer no Tribunal Administrativo do Circulo de Lisboa, no valor de 2.662.385,97 Euros.  
A 2ª acção refere-se ao Sistema de Barlavento e decorre no Tribunal Administrativo de Circulo de Lisboa no valor 
de 1.909.823,20 euros. A 3 ª acção (Processo 516/09.3 Belle – Somague , Engigás, Neopul, Construtores ACE, no 
valor de 9.191.597,54 Euros  e tem como fundamento a alegada inexequibilidade técnica das travessias da Ria 
Formosa . Por seu lado  e alem da contestação desta acção a Aguas do Algarve instaurou  uma acção no valor de 
1.894.762,79 por incumprimento do contrato de empreitada imputável ao empreiteiro.    Em todos os processos, a 
AdA entendeu que não são devidos nem exigíveis quaisquer quantias referentes a este litígios, pelo que não se 
constituiu qualquer provisão para o efeito.  
 
Águas do Centro, S.A.  
 
Estão Pendentes os seguintes Processos judiciais. nº.105/07.7 do tribunal de Ferreira de Zêzere  nº.4/08.5 do 
Tribunal de Alvaiázere nº. 135/07.9 TBOLVR do Tribunal Judicial de Oleiros nº. 198/07.7 TBTMR do 1º Juizo do 
Tribunal de Tomar nº. 150/07.2 BECTB do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco e os processos de 
contra ordenação nº. 155NAJ/05 e 156NAJ/05 ambos de Direcção Regional da Agricultura da Beira Litoral nº. 
250/06 da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 
 
Águas do Douro e Paiva  

 
Processo n.º (1960); Injunção n.º 345189/10.7YIPRT; Requerida: Dstelecom, SGPS, S.A.; Balcão Nacional de 
Injunções 
Pedido: A Sociedade apresentou a 27 de outubro de 2010, requerimento de Injunção contra a Dstelecom, SGPS, 
S.A., solicitando o pagamento da quantia de 245.241,50 euros. 
A Requerida deduziu oposição, tendo apresentado um pedido reconvencional no valor de 642.655,00 euros. A 
Sociedade pronunciou-se sobre a reconvenção e a sua falta de fundamento. 
Foi realizada audiência preliminar no dia 12 de maio de 2011, na qual apresentaram as partes o seguinte acordo:   
- A Sociedade reduziu o pedido para 121.319,76 euros; 
- A Requerida comprometeu-se a pagar à Sociedade aquela quantia em 12 prestações mensais, iguais e sucessivas, 
no valor de 10.109,98 euros, cada uma. 
O acordo foi homologado pelo Juiz do processo e já transitou em julgado. 
Aguarda-se a restituição das custas suportadas pela Sociedade.                          
 
Processo n.º 1301201001421859 (1990); Autora: Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, IP; Tribunal 
Administrativo e Fiscal do Porto e Secção de Processos de SP Porto I - 1301 
Pedido: A Autora instaurou o processo de execução fiscal supra identificado, para pagamento da quantia exequenda 
de 197.524,12 euros, acrescidos no valor de 51.710,80 euros, perfazendo o valor total de 249.234,82 euros. 
A Sociedade requereu, junto da Secção de Processo competente a anulação da dívida, por indevida, e, 
simultaneamente, impugnou judicialmente a execução. 
Aguarda-se decisão em ambos os processos. 
 
Processo n.º1395/11.6BEPRT (2007); Requerido: Município de Espinho; Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto 
Pedido: A Sociedade apresentou a 03 de março de 2011, requerimento de Injunção contra o Município de Espinho, 
solicitando o pagamento da quantia de 341.253,11 euros. 
O Requerido deduziu oposição. 
Entretanto chegaram as partes a acordo, comprometendo-se o Município, a pagar o valor peticionado de 
504.309,57 euros em 36 prestações mensais iguais e sucessivas. 
Aguarda-se despacho homologatório do acordo. 
 
 
Águas do Mondego, S.A.  
 
Proc. n.º 905 / 09.3TBLSA ( Tribunal Judicial da Lousã ): invasão de propriedade  
 Proc. n.º 116/10.5TBPNL ( Tribunal Judicial de Penela ): danos causados propriedade privada   
 Proc. n.º 3234 / 10.6TBLRA - 2.º Juizo ( Tribunal Judicial de Leiria ): danos causados em propriedade privada   
Proc. n.º 1480/09.4TTCBR -1.º Juízo ( Tribunal do Trabalho de Coimbra ): relativa a contrato de prestação de 
serviços celebrado em 01-04-2008 com Luís Manuel Velez Ventura 
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Águas do Norte Alentejano, S.A.  
 
Estão a decorrer vários processos de injunção relativos às dívidas dos municípios de Ponte de Sôr, Avis, Sousel, 
Gavião e Monforte. 
 
Águas do Noroeste, S.A.  
 

AutorAutorAutorAutor    Proc.Proc.Proc.Proc.    ValorValorValorValor    Situação em 31.12.2010Situação em 31.12.2010Situação em 31.12.2010Situação em 31.12.2010    

Município de 
Caminha 1672/10.3BEBRG 115.763,26 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 904/11/5BEBGR 116.009,30 Aguarda-se oposição 
Município de 
Caminha 2018/10.6BEBRG 123.434,37 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 1246/10.9BEBRG 125.602,59 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 940/11/1BEBGR 125.673,94 Aguarda-se julgamento 
Município de 
Caminha 1671/10.5BEBRG 136.337,24 Aguarda-se desenvolvimento do processo 

BANCO BPI, SA 1185/10.3TBSTS 141.526,00 Aguarda-se sentença 
Município de 
Caminha 1936/10.6BEBRG 142.186,17 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 183/11.4BEBRG 143.585,97 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 1192/11.9BEBRG 146.490,23 Aguarda-se julgamento 
Município de 
Caminha 937/10.9BEBRG 160.714,78 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 914/11.2BEBRG 177.287,07 Aguarda-se julgamento 
Município de 
Caminha 947/10.9BEBRG 187.773,39 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Maria José Maio 
Dias Veloso e 
Outros (acção 
contra Município 
da PV) 2166/08.2BEPRT 560.000,00 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Município de 
Caminha 144/09.3BEBRG 1.073.485,23 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Isolux Inginieria, 
SA 476/10.8BEBRG 1.578.627,90 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Contrutota do 
Tâmega, SA e 
Outros 515/05.4BERG 2.965.665,87 Aguarda-se marcação do julgamento 
Contrutota do 
Tâmega, SA e 
Outros 256/06.5BERG 3.326.979,76 Aguarda-se nova marcação da audiência preliminar 
Alberto Martins de 
Mesquita & Filhos, 
SA 1636/08.7BEBRG 3.649.442,68 Aguarda-se desenvolvimento do processo 
Alberto Martins de 
Mesquita & Filhos, 
SA 113/10.0TYVNG 8.457.484,60 Aguarda-se desenvolvimento do processo 

 
Águas de Santo André, S.A. 

  
Colocação de processos de injunção e processos de acção administrativa ordinários à Câmara Municipal de Sines e 
de Santiago do Cacém e processo das lamas e acção de impugnação judicial de licitude de despedimento sem valor. 
 

 

 



Grupo Águas de Portugal 

63 
 

 

 
Águas do Zêzere e Côa, S.A. 

  
Proc. nº 99/08.1 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Construtora Abrantina e Marsilop, relativo ao concurso H, onde é peticionado o 
pagamento da quantia global de 2.285.321,63 Euros, relativo a custos de paragem, diferencial do cálculo de revisão 
de preços, indemnização por danos emergentes e lucros cessantes e custos financeiros, a que acresce o pagamento 
dos juros comerciais vencidos desde 31 de Março de 2008. O processo aguarda despacho saneador e marcação de 
julgamento. 
 Proc. nº 313/08.3 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do 
Zêzere e Côa, S.A., pelo empreiteiro Lambelho & Ramos, Constrobi e Ecotécnica, relativo ao concurso M, onde, 
para além da prorrogação do prazo da empreitada, é peticionado a revogação da aplicação de multas contratuais no 
valor 489 410,46 euros e o pagamento de sobrecustos no valor de 321.959,08 euros. O processo aguarda despacho 
saneador e marcação de julgamento. 
Proc. nº 38/09.2 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Abrantina / Marsilop, relativo ao concurso de Saneamento 10 – Subsistema do 
Fundão, onde estes peticionam o pagamento da quantia global de 3.254.767,52 euros, relativa a indemnização por 
agravamento de custos de estaleiro, de encargos de estrutura, gastos gerais e gastos de oportunidade, compensação 
por alteração ao projecto, actualização de custos e a título de reembolso de custos financeiros incorridos até 31 de 
Dezembro de 2008, acrescidos dos vincendos até integral pagamento. O processo aguarda despacho saneador e 
marcação de julgamento. 
Proc. nº 55/09.2 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Marsilop, Constrope e Águas em Processo, relativo à empreitada de condutas, 
reservatórios e estações elevatórias do Subsistema Sra. do Desterro – Lote III – , onde estes peticionam, para além 
da prorrogação legal do prazo da obra, o pagamento da quantia global de 512.798,35 Euros, relativa ao 
ressarcimento dos sobrecustos e prejuízos por eles suportados em consequência da verificação de situações que 
comprometeram o equilíbrio económico e financeiro do contrato de empreitada, acrescida dos juros de mora 
sobre a quantia que a Águas do Zêzere e Côa, SA venha a ser condenada a pagar, contados desde a citação 
(02.02.09) até integral pagamento. O processo aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Proc. nº 71/09.4 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Marsilop, Constrope e Águas em Processo, relativo à empreitada de condutas, 
reservatórios e estações elevatórias do Subsistema Sra. do Desterro – Lote II – , onde estes peticionam, para além 
da prorrogação legal do prazo da obra, o pagamento da quantia global de 539.454,26 Euros, relativa ao 
ressarcimento dos sobrecustos e prejuízos por eles suportados em consequência da verificação de situações que 
comprometeram o equilíbrio económico e financeiro do contrato de empreitada, acrescida dos juros de mora 
sobre a quantia que a Águas do Zêzere e Côa, SA venha a ser condenada a pagar, contados desde a citação 
(13.02.09) até integral pagamento. O processo aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Proc. nº 225/09.3 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Abrantina / Marsilop, relativo ao concurso I, onde estes peticionam o pagamento da 
quantia global de 6.077.796,43 Euros, relativa a indemnização por prejuízos com meios directos parados em obra, 
custos de estaleiro e de de estrutura, gastos gerais, custos financeiros, custos de garantias bancárias, indemnização e 
juros até integral pagamento. O processo aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Proc. nº 475/08.0 BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere e 
Côa, S.A., pelo empreiteiro Abrantina / Marsilop, relativo ao concurso L, onde estes peticionam o pagamento da 
quantia global de 551 542,90 Euros, relativa a custos de paragem de mão-de-obra e equipamento, diferencial do 
cálculo da revisão de preços, trabalhos a mais, compensação pelos danos emergentes e lucros cessantes sofridos 
com atrasos, custos financeiros e juros vencidos, calculados até 30 de Novembro de 2008, acrescido dos vincendos, 
até integral pagamento. O processo aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Proc. nº 889/09.8 - BECBR - Tribunal Administrativo de Coimbra: Acção intentada contra a Águas do Zêzere e 
Côa, S.A., pela Novabeira, S.A., relativa a pagamento de serviços de RSU no valor global de 3.068.508,18 Euros, 
acrescido de juros de mora vencidos no montante de 493.185,54 Euros. O processo aguarda despacho saneador e 
marcação de julgamento. Não obstante esta acção correr termos em Tribunal em nome da Águas do Zêzere e Côa, 
SA, uma vez que, à data dos contratos invocados nos autos, era esta sociedade a concessionária do sistema 
multimunicipal de tratamento de resíduos sólidos, o certo é que, por força do contrato de trespasse celebrado, em 
Janeiro de 2009, entre a Águas do Zêzere e Côa, SA e a Resiestrela, S.A., entidade a quem foi, entretanto, atribuída 
a concessão, este processo, que diz respeito ao sector dos resíduos, foi transmitido a esta sociedade.    
Proc. nº 730/09.1 - BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., pelo empreiteiro Lambelho & Ramos, relativo à empreitada de saneamento 14, onde é peticionado o 
pagamento uma indemnização por custos de paralisação no valor 649.644,34 Euros, acrescida dos juros vencidos no 
montante de 158.788,54 Euros e dos vincendos até integral pagamento.  
Processo de injunção nº 390003/08.9 YIPRT, instaurado pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 18.11.08, contra o 
Município da Mêda, onde é peticionada a quantia global de 357.952,48 euros [273 983,54 Euros (capital) + 83 512,94 
Euros (juros de mora) + 456 Euros (taxa de justiça)]. O processo corre termos no Tribunal Administrativo e Fiscal 
de Castelo Branco sob o nº 63/09.3 BECTB, onde foi proferida sentença de absolvição da instância do Município 
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por idoneidade do meio utilizado (injunção), cujo recurso foi favorável à Águas do Zêzere e Côa, SA. O Município 
liquidou o capital, encontrando-se em dívida o valor dos juros. 
Acção nº 479/09.5 BECTB, instaurada contra o Município de Almeida, onde é peticionada a condenação deste no 
pagamento da quantia global de 118.241,85 Euros [115 536,88 euros (capital) + 2.704,97 Euros (juros)]. O Tribunal 
condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 115. 536,88 euros por dívida de capital e 
taxa de recursos hídricos, acrescida, a dívida de capital de fornecimento e recolha, dos juros moratórios vencidos e 
vincendos, à taxa de 0,5%, por mês ou fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando 
ainda, quanto à dívida de taxa de recurso hídricos, no pagamento dos juros moratórios, vencidos e vincendos, à taxa 
de 4% ao ano. Encontra-se por liquidar o valor dos juros vincendos, tendo o Município pago as demais quantias. Foi 
instaurada execução. 
 Acção nº 608/09.9 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.09, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a condenação deste no pagamento do valor de 214.647,56 Euros (capital) + 2 768,07 
euros (juros de mora). O Tribunal proferiu sentença onde condena o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, 
SA a quantia de 209.319,73 Euros  por dívida de capital, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa 
de 0,5%, por mês ou fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando ainda o 
Município a pagar a quantia de 5 327,83 Euros, por dívida de taxa de recursos hídricos, acrescida de juros 
moratórios vencidos e vincendos, à taxa de 4% ao ano. Foi instaurada execução. 
Acção nº 758/09.1 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 16.12.09, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a condenação deste no pagamento do valor de 24.4475,97Euros (capital) + 2 617,08 
euros (juros de mora). O Tribunal condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 236 
438,06 euros por dívida de capital, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa de 0,5%, por mês ou 
fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando ainda o Município a pagar a quantia 
de 6 776,70 euros, por dívida de taxa de recursos hídricos, acrescida de juros moratórios vencidos e vincendos, à 
taxa de 4% ao ano. Foi instaurada execução. 
Processo de execução nº 702/09.6 BECTB, instaurado pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.11.09, contra o 
Município de Penamacor, onde é peticionado o pagamento da quantia global de 315.540,21 Euros. O Município 
liquidou, entretanto, o montante de 131.202,62 Euros, encontrando-se por pagar a quantia de 184.337, 59 Euros. O 
processo aguarda decisão de recurso pela Águas do Zêzere e Côa, SA quanto à questão dos juros (anatocismo). 
Acção nº 763/09.8BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 16.12.09, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a condenação deste no pagamento do valor de 228.492, 85 Euros (capital) + 2 501, 
81 Euros (juros de mora). O Município liquidou capital, encontrando-se por pagar o montante dos juros. O Tribunal 
condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA juros de mora à taxa de 2,115/ano, taxa que se 
encontrava prevista no acordo de regularização de dívida celebrado em 22 de Março de 2010 e que a Águas do 
Zêzere e Côa, SA cedeu a uma instituição bancária. O processo aguarda pagamento voluntário ou instauração de 
execução.  
Acção nº 613/09.5 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.09, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a condenação deste no pagamento do valor de 128.356,28 Euros + 1.605,18 Euros 
(juros de mora). O Tribunal condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 124.387,79 
Euros por dívida de capital, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa de 0,5%, por mês ou 
fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando ainda o Município a pagar a quantia 
de 3.968,49 Euros, por dívida de taxa de recursos hídricos, acrescida de juros moratórios vencidos e vincendos, à 
taxa de 4% ao ano. Foi instaurada execução. 
Processo de execução nº 503/ 09.1 BECTB, instaurado pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.07.09, contra o 
Município de Celorico da Beira, onde é peticionado o valor global de 124.955,59 Euros. A sentença determinou que 
fosse pago o referido montante a ser suportado pela dotação orçamental inscrita á ordem Conselho Superior dos 
Tribunais Administrativos e Fiscais. Face à insuficiência da dotação orçamental, foi efectuada a penhora dos saldos 
bancários.  
Acção nº 611/09.9 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.09, contra o Município de Figueira 
de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 209.225,59 Euros (capital) + 2.734,17 Euros (juros de mora). 
Aguarda trânsito da sentença condenatória. 
Acção nº 612/09.7 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.09, contra o Município da Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 127.760,98 Euros (capital) + 1.533,67 Euros (juros de mora). Aguarda despacho 
saneador e marcação de julgamento. 
Acção nº 762/09.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 16.12.09, contra o Município da Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 167.936,64 Euros (capital) + 1.654,85 Euros (juros de mora). O Tribunal condenou 
o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 167.936,64 Eurospor dívida de capital de 
fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa prevista no art. 3º do DL 73/99, de 
16/03.O processo aguarda trânsito da sentença. 
 Acção nº 607/09.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.09, contra o Município de 
Manteigas, onde é peticionada a quantia de 171.533,56 Euros (capital) + 2.453,44 Euros (juros de mora). O 
processo aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Acção nº 764/09.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.12.09, contra o Município de 
Manteigas, onde é peticionada a quantia de 13. 705,31 Euros (capital) + 1.531,21 Euros (juros de mora). O processo 
aguarda despacho saneador e marcação de julgamento. 
Processo de Contra-ordenação nº 01/2006 - PNSE, onde foi levantado um auto pela ICNB cuja infracção pode levar 
a aplicação de uma coima entre 2.493,99 Euro a 2.493. 989,49 Euro. Foi apresentada defesa escrita na entidade 
administrativa, encontrando-se o processo a aguardar decisão de aplicação de coima ou de arquivamento.  
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Proc. nº 240/10.4 BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere e 
Côa, S.A., pelo empreiteiro Constrobi/Lambelho & Ramos, Lda., relativo à empreitada de abastecimento de água à 
Central de Compostagem e Souto Alto e Reforço de Abastecimento de Água a Caria, onde estes peticionam o 
pagamento da quantia de 241.002,02 Euros respeitantes ao preço de trabalhos adicionais executados e 95.737,95 
Euros de juros de mora vencidos, acrescido dos vincendos, até integral pagamento. 
Proc. nº 314/10.1 BECTB - Tribunal Administrativo de Castelo Branco: Acção intentada contra a Águas do Zêzere e 
Côa, S.A., pelos empreiteiros Ramalho Rosa Cobertar e Conduril, relativo à empreitada de Saneamento – Concurso 
H – Lote I – Vale do Mondego e Alto Zêzere, onde estes peticionam o pagamento da quantia global de 332.857,39 
Euros, relativa juros por atrasos no pagamento de facturas.  
Acção nº 194/10.7 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.03.10, contra o Município de Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 189.133,39 Euros (capital) + 3.631,39 Euros (juros de mora). Aguarda despacho 
saneador e marcação de julgamento. 
Acção nº 195/10.5 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.03.10, contra o Município de Figueira 
de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 209.516,51 Euros (capital) + 3.584,18 Euros (juros de mora). 
Foi instaurada execução face à sentença condenatória no pagamento da quantia devida a título de capital e de 
3.569,02 Euros a título de juros, por entender que os juros calculados pela Águas do Zêzere e Côa, SA não estavam 
correctos. 
Acção nº 197/10.1 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.03.10, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a quantia de 193.699,01 Euros (capital) + 3.379,42 Euros (juros de mora). Aguarda 
pagamento ou instauração de execução face à sentença condenatória. 
Acção nº 198/10.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.03.10, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a quantia de 242.438,17 Euros (capital) + 5.785,13 Euros (juros de mora). Foi proferida 
sentença que condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 188.828,44 Euros por dívida 
de capital de fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa de 0,5% por mês ou 
fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando ainda o Município a pagar a quantia de 
4.870,57 Euros, por dívida de taxa de recursos hídricos, acrescida de juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa 
de 4% ao ano. Foi instaurada execução. 
Acção nº 381/10.8 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 24.06.10, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a quantia de 226.449,86 Euros (capital) + 2.887,91 Euros (juros de mora). Foi proferida 
sentença que condenou tal Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 221.416,40 Euros por 
dívida de capital de fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa de 0,5% por mês ou 
fracção, desde o vencimento até efectivo e integral pagamento, condenando ainda o Município a pagar a quantia de 
5.033,46 euros, por dívida de taxa de recursos hídricos, acrescida de juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa 
de 4% ao ano. Foi instauração execução. Acção nº 382/10.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 
24.06.10, contra o Município de Figueira de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 353.031,06 Euros 
(capital) + 4.589,04 Euros (juros de mora). Aguarda marcação de julgamento. 
Acção nº 383/10.4 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 24.06.10, contra o Município de Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 225.629,21 Euros (capital) + 2.989,99 Euros (juros de mora). Foi proferida sentença 
que condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 225.629,21 Euros por dívida de capital 
de fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa prevista no art. 3º do DL 73/99, de 
16/03. O processo aguarda trânsito da sentença. 
Acção nº 384/10.2 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 24.06.10, contra o Município de 
Celorico da Beira, onde é peticionada a quantia de 103.941,51 Euros (capital) + 1.313,54 Euros (juros de mora). Foi 
instaurada execução face à sentença condenatória. 
Acção nº 385/10.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 24.06.10, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a quantia de 240.888,95 Euros (capital) + 2.692,93 Euros (juros de mora). Foi 
proferida sentença que condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 170.160,52 Euros 
por dívida de capital de fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa prevista no art. 
3º do DL 73/99, de 16/03. Aguarda trânsito da sentença. 
Acção nº 556/10.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.10, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a quantia de 258.614,55 Euros (capital) + 3.627,02 Euros (juros de mora). Foi 
instaurada execução face à sentença condenatória. 
Acção nº 557/10.8 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.10, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a quantia de 224.507,22 Euros (capital) + 2.598,32 Euros (juros de mora). 
Acção nº 558/10.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.10, contra o Município de Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 164.947,04 Euros (capital) + 1.859,36 Euros (juros de mora). 
Acção nº 559/10.4 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.10, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a quantia de 207.031,64 Euros (capital) + 2.415,08 Euros (juros de mora). Foi 
instaurada execução face à sentença condenatória.  
Acção nº 561/10.8 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.09.10, contra o Município de 
Belmonte, onde é peticionada a quantia de 252.382,90 Euros (capital) + 4.655,87 Euros (juros de mora).  
Acção nº 565/10.9 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 01.10.10, contra o Município de Figueira 
de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 98.209,03 Euros (capital) + 1.197,70 Euros (juros de mora).  
Acção nº 690/10.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 20.12.10, contra o empreiteiro 
Abrantina / Marsilop, relativa ao concurso ES10, onde é peticionado o pagamento da quantia global de 944. 194,68 
Euros, correspondente aos custos de reparação da ETAR do Fundão no montante de 111. 264,65 Euros e aos 
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lucros cessantes no valor de 832.930,03 Euros, acrescida de juros, à taxa legal, desde a data da citação até efectivo e 
integral pagamento.  
Acção nº 69/11.2 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.01.11, contra o Município de 
Belmonte, onde é peticionada a quantia de 209.719,18 Euros (capital) + 3.949,72 Euros (juros de mora). O Tribunal 
condenou o Município a pagar à Águas do Zêzere e Côa, SA a quantia de 209.719,18 Euros por dívida de capital de 
fornecimento, acrescida dos juros moratórios vencidos e vincendos, à taxa prevista no art. 3º do DL 73/99, de 
16/03. Aguarda trânsito da sentença. 
 Acção nº 70/11.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.01.11, contra o Município de Figueira 
de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 200.707,35 Euros (capital) + 3.228,47 Euros (juros de mora).  
 Acção nº 71/11.4 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.01.11, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a quantia de 275.556,41 Euros (capital) + 5.048,32 Euros (juros de mora). 
Acção nº 72/11.2 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 31.01.11, contra o Município de 
Manteigas, onde é peticionada a quantia de 117.067,00 Euros (capital) + 1.833,62 euros (juros de mora). 
Acção nº 330/11.6 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a quantia de 439.113,67 Euros (capital) + 15.763,25 Euros (juros de mora).  
Acção nº 331/11.4 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Belmonte, onde é peticionada a quantia de 111.250,20 Euros (capital) + 2.774,20 Euros (juros de mora).  
 Acção nº 332/11.2 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Figueira de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 167.793,70 Euros (capital) + 4.183,83 Euros (juros de 
mora). 
 Acção nº 333/11.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Manteigas, onde é peticionada a quantia de 133.052,60 Euros (capital) + 3.284,25 Euros (juros de mora). 
Acção nº 334/11.9 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a quantia de 123.235,35 Euros (capital) + 3.093,26 Euros (juros de mora). 
Acção nº 335/11.7 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Celorico da Beira, onde é peticionada a quantia de 224.580,06 Euros (capital) + 8.115,45 Euros (juros de mora). 
Acção nº 338/11.1 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a quantia de 339.202,21 Euros (capital) + 11.919,99 Euros (juros de mora). 
Acção nº 339/11.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 17.05.11, contra o Município de Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 341.480,78 Euros (capital) + 12.222,67 Euros (juros de mora). 
Acção nº 413/11.2 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Almeida, onde é peticionada a quantia de 192.654,27 Euros (capital) + 2.490,13 Euros (juros de mora).  
Acção nº 414/11.0 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Belmonte, onde é peticionada a quantia de 229.936,45 Euros (capital) + 2.981,74 Euros (juros de mora).  
Acção nº 415/11.9 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Celorico da Beira, onde é peticionada a quantia de 142.088,33 Euros (capital) + 1. 788,00 Euros (juros de mora). 
Acção nº 416/11.7 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de Figueira 
de Castelo Rodrigo, onde é peticionada a quantia de 303.117,91 Euros (capital) + 3.914,71 Euros (juros de mora). 
Acção nº 417/11.5 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Gouveia, onde é peticionada a quantia de 245.879,64 Euros (capital) + 3.179,47 Euros (juros de mora). 
Acção nº 418/11.3 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Manteigas, onde é peticionada a quantia de 182.339,30 Euros (capital) + 2.346,20 Euros (juros de mora). 
Acção nº 419/11.1 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de Mêda, 
onde é peticionada a quantia de 196.780,42 Euros (capital) + 2.540,37 Euros (juros de mora). 
Acção nº 420/11.5 BECTB, instaurada pela Águas do Zêzere e Côa, SA, em 30.06.11, contra o Município de 
Penamacor, onde é peticionada a quantia de 245.808,10 Euros (capital) + 3.155,33 Euro (juros de mora). 
 
Resiestrela, S.A.  
 
Processo nº 64/10.9BECTB do TAF de Castelo Branco; Executado: Município de Celorico da Beira; Data de 
entrada: 26/01/2010; Valor da acção: 1.112.709,52 euros; Taxa de justiça paga: 408,00 euros; Natureza e estado do 
processo: Acção Executiva respeitante a diversas facturas. 
De acordo com a sentença proferida, em 23/04/2010, a acção foi totalmente procedente. 
Posteriormente à sentença, o Município liquidou algumas facturas, tal como acima indicado. 
Para além de tais facturas, o Município liquidou ainda a Nota de débito n.º 2300000048, no montante de 34 824,42 
Euros, relativa a juros de mora. 
Sendo certo que esta Nota de débito não consta de qualquer dos reconhecimentos de dívida que serviram de base 
à acção executiva, a realidade é que a quantia de juros de mora titulada por este documento corresponde a parte 
da quantia de juros de mora respeitante a parte das facturas acima mencionadas e peticionadas na acção. 
Entretanto foi penhorada uma conta do Município, tendo a quantia exequenda (calculada à data de 05/04/2011) sido 
já transferida para o Instituto de Gestão Financeira e de Infra-Estruturas da Justiça (IGFIJ). Segundo informação do 
IGFIJ a transferência para a Resiestrela será efectuada na 2ª quinzena de Agosto, sendo que, em princípio, será 
efectuada no dia 24 de Agosto de 2011. Foi requerido ao Tribunal que proceda à actualização do montante a 
transferir com referência à data em que se der o pagamento efectivo. 
Injunção n.º 393018/08.3YIPRT; Réu: Município de Fornos de Algodres; Data da entrada: 19/11/2008; Valor da 
Acção: 155.327,87 euros; Taxa de Justiça Paga: 312 euros; Natureza e estado do processo: Requerimento de 
injunção intentado pela Águas do Zêzere e Côa, S.A. em 19/11/2008, respeitante às facturas emitidas entre 
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30/06/2006 e 31/05/2008, no montante global de 138.593,88 Euros , tendo a Águas do Zêzere e Côa, S.A. desistido 
do mesmo em 16/12/2008. 
Em 10/12/2008 foi celebrado acordo de regularização de dívida entre as partes, tendo o montante desta sido fixado 
em 202.220,12 euros, por referência às facturas emitidas entre 30/06/2006 e 28/10/2008. No âmbito de tal acordo, 
o pagamento dever-se-ia ter iniciado em 20/01/2009, devendo ocorrer em 12 prestações mensais e sucessivas até 
20/12/2009. 
No entanto, nunca tal pagamento foi sequer iniciado, sendo que actualmente se aguarda a conclusão do processo de 
reequilíbrio financeiro do Município. 
Injunção n.º 393286/08.0YIPRT ; Réu: Município da Guarda; Data da entrada: 19/11/2008; Valor da Acção: 
367.543,90 euros; Taxa de Justiça Paga: 456,00 euros 
Natureza e estado do processo: Requerimento de injunção respeitante às seguintes facturas: 
- Factura nº 3040382924, de 31/12/2007, no valor de 69.433,04 euros (O Município considera já ter liquidado a 
totalidade deste valor, sendo que segundo o Departamento Administrativo e Financeiro da Resiestrela se 
encontram ainda por liquidar 4.246,07 euros, pelo que ambas as entidades se encontram em processo de 
conciliação de contas); 
- Factura nº 3040382948, de 31/01/2008, no valor de 76 233,98 euros; 
- Factura nº 3040383029, de 29/02/2008, no valor de 66 645,92 euros (O Município considera já ter liquidado a 
totalidade deste valor, sendo que segundo o Departamento Administrativo e Financeiro da Resiestrela se 
encontram ainda por liquidar 8.091,54 euros, pelo que ambas as entidades se encontram em processo de 
conciliação de contas); 
- Factura nº 3040383076, de 31/03/2008, no valor de 70.080,36 euros (liquidada na totalidade); 
- Factura nº 3040383151, de 30/04/2008, no valor de 73.601,99 euros (liquidada na totalidade); 
- Factura nº 3040383208, de 31/05/2008, no valor de 73.385,16 euros (liquidada na totalidade). 
Não houve oposição ao requerimento de injunção, pelo que lhe foi aposta fórmula executória em 28/01/2009. 
O Município procede regularmente a pagamentos parciais das facturas em dívida. 
Processo n.º 66/09.8BECTB, do Tribunal Administrativo e Fiscal (TAF) de Castelo Branco ; Réu: ADC – Águas da 
Covilhã, E.M.; Data da entrada: 19/11/2008; Valor da Acção: 1.028.129,28 Euros 
;Taxa de Justiça Paga:  1.152,00 Euros +  1.152,00 Euros+  1.152,00 Euros 
Natureza e estado do processo: Processo resultante do requerimento de injunção intentado pela Águas do Zêzere 
e Côa, S.A., tendo posteriormente havido habilitação da Resiestrela (aceite em sentença de 31/03/2009), respeitante 
às facturas emitidas entre 31/07/2007 e 31/05/2008, no montante global de 950.126,26 euros. 
Por sentença 16/12/2010, foi a Ré absolvida do pedido, com fundamentação no facto de o Tribunal entender que, 
inexistindo contrato de entrega e recepção de resíduos sólidos urbanos, inexiste, também, suporte contratual de 
base que legitime a emissão e a cobrança das facturas cujo pagamento é peticionado nos autos. 
Por não se conformar com tal sentença, a Resiestrela, S.A. interpôs o competente recurso junto do Tribunal 
Central Administrativo Sul, que aí se encontra a correr termos normais. 
 Injunção n.º 169454/11.0YIPRT, do Balcão Nacional de Injunções; Requerida: ADC – Águas da Covilhã, E.M.; Valor 
da Injunção: 274.442,19 Euros 
Natureza e estado do processo: Requerimento de injunção respeitante às facturas n.ºs 5260380498, 5260380528, 
5260380566, 5260380631, 5260380663 e 5260380686.  
Encontra-se a correr prazo para a oposição da Requerida. 
Processo n.º 533/08.0BECTB, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco; Impugnante: Resiestrela, S.A.; 
Impugnado: Município do Fundão; Data da entrada: 15/12/2008 
Valor da Acção: 105.931,92 Euros; Natureza e estado do processo: Acção de Impugnação da Taxa Ambiental 
liquidada pelo Município do Fundão, intentado pela Águas do Zêzere e Côa, S. A., tendo havido posteriormente 
habilitação da Resiestrela, S. A.. O processo encontra-se a correr os trâmites normais. 
NUIPC 581/09.3TAGRD; Processo de Inquérito, cuja investigação se encontra a ser levada a cabo pela GNR do 
Fundão, motivado por denúncia efectuada pela Resiestrela, em relação à destruição, por desconhecidos, de 
ecopontos da sua propriedade. Uma vez que a queixa foi apresentada contra desconhecidos, afigura-se pouco 
provável que a Resiestrela, S. A. venha a ser ressarcida dos seus prejuízos. 
Processo n.º 57/2010-SM; Natureza e estado do processo: Arbitragem obrigatória para determinação dos serviços 
mínimos por greve dos trabalhadores da Resiestrela. 
Foi proferido acórdão arbitral em 19/11/2010, tendo do mesmo sido interposto recurso pelo STAL (Sindicato dos 
Trabalhadores da Administração Local) para o Tribunal da Relação de Lisboa, o qual, em 16/03/2011, julgou 
improcedente tal recurso. 
Inconformado, o STAL recorreu para o Tribunal Constitucional, sendo que este Tribunal, em 21/06/2011, decidiu 
não conhecer do objecto do recurso, pondo assim fim ao processo. 
A Resiestrela, S. A. é ainda interessada em alguns processos, que seguidamente se enumeram, nos quais não se 
apresenta como parte, uma vez que a parte é a Águas do Zêzere e Côa, S. A., mas cuja decisão final poderá vir a ter 
repercussão na contabilidade da Resiestrela, S. A.,  face ao disposto no contrato de trespasse da concessão do 
sistema multimunicipal de triagem, recolha selectiva, valorização e tratamento de resíduos sólidos urbanos da Cova 
da Beira: 
Processo nº 1290/07.3TBCVL, do Tribunal Judicial da Covilhã; Autora: Novaflex – Técnicas do Ambiente, S.A. ; Réu: 
AMCB e Águas do Zêzere e Côa, S.A.; Data da entrada: 07/09/2007; Valor da Acção: 119.994,56 Euros; Natureza e 
estado do processo: Acção Declarativa de Condenação, sob a forma de Processo Ordinário, em que a Autora 
peticiona a condenação das Rés no pagamento solidário da quantia supra mencionada, com base em prestações de 
serviço que não lhe teriam sido pagas. 
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Foi proferida sentença em 11/11/2009, tendo sido a Ré Águas do Zêzere e Côa, S.A. absolvida do pedido. Em 
27/11/2009, foi apresentado recurso pela Autora. Foi proferido acórdão pelo Tribunal da Relação de Coimbra, 
datado de 26/06/2010, continuando a manter-se a absolvição do pedido da Águas do Zêzere e Côa, S.A.. Aguarda-se 
o pagamento das custas de parte peticionadas à AMCB. 
Processo nº 889/09.9BECBR, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra; Autor: Nova Beira – Gestão de 
Resíduos, S.A.; Réu: Águas do Zêzere e Côa, S.A.; Data da entrada: Dezembro de 2009; Valor da Acção:  
3.561.693,72 Euros 
Natureza e estado do processo: Acção Administrativa Comum, sob a forma de Processo Ordinário, em que a 
Autora peticiona a condenação da Ré no pagamento da quantia supra mencionada, com base em prestações de 
serviço que não lhe teriam sido pagas. Foi requerida a habilitação da Resiestrela, S. A. neste processo, sendo que, 
até ao momento, não houve qualquer pronúncia por parte do Tribunal. 
Processo n.º 439/08.3BECTB, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Castelo Branco 
Impugnante: Águas do Zêzere e Côa, S.A.; Impugnado: Município do Fundão; Valor da Acção:  105.931,92 Euros; 
Natureza e estado do processo: Acção de Impugnação da Taxa Ambiental liquidada pelo Município do Fundão, 
intentado pela Águas do Zêzere e Côa, S. A.. O processo encontra-se a correr os trâmites normais. 
    
Sanest, S.A. 
  
De acordo com a Lei 12/2008, a SANEST instaurou processos de injunção, tendo à data dois processos comuns 
com os Municípios de Oeiras e Sintra, referente ao tratamento do efluente correspondente aos períodos: Oeiras – 
Acerto da facturação de 2006; Sintra – Facturação de Janeiro de 2006 a Maio de 2008, incluindo o acerto da 
facturação de 2006.  
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Simarsul, S.A.  
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Simlis, S.A.  
 
A 31 de Dezembro de 2010 estavam pendentes os seguintes processos: 
Proc. n.º  441 / 06.0BELRA - TAFLeiria  
Acção administrativa comum, com a forma ordinária, intentada por Construtora Abrantina, s.a., reclamando de 
Simlis a quantia de 319.967,44 Euros, relativamente a diferença de medições na empreitada “ Execução da Rede de 
Saneamento de Maceira - 1.ª e 2.ª fases “ 
Foi paga a taxa de justiça inicial de 1.068,00 Euros 
Na Contestação, apresentada em 18-05-2006, deduz-se a caducidade do direito à acção e pugnamos pela 
improcedência do pedido. 
Até à presente data não houve de qualquer despacho. 
Proc. 1554/09.1BELRA – TAFLeiria 
Acção administrativa comum sob a forma ordinária intentada por Construtora Abrantina, s.a., em 29-09-2009, 
pedindo a condenação de Simlis no pagamento da quantia de 139.793,28 euros relativa a custos de estaleiros e juros 
-“ Empreitada de Execução da rede de Saneamento de  Maceira - 1.ª e 2.ª fases “. 
Proc. 1552/09.5BELRA - TAFLeiria 
Acção administrativa comum sob a forma ordinária intentada por Construtora Abrantina, s.a., em 29-09-2009, 
pedindo a condenação de Simlis no pagamento da quantia de 3.099.892,27 Euros e juros, relativa  a prejuízos c/ 
perdas de rendimento, permanência em obra, lucros cessantes, encargos financeiros e prejuízos c/ montagem e 
desmontagem de estaleiro - “ Empreitada de execução da Rede de Saneamento de Maceira- 3.ª,5.ª e 6.ª fases “ 
Proc. 1553/09.3BELRA - TAFLeiria 
Acção administrativa comum sob a forma ordinária intentada por Construtora Abrantina, em 29-09-2009, pedindo a 
condenação de Simlis no pagamento da quantia de 389.165,21 Euros, relativa a indemnização nos termos do n.º2 do 
art. 234.º do DL 59/99, por rescisão do contrato - “ Empreitada de Execução da Rede de Saneamento de Maceira - 
3.ª,5.ª e 6.ª fases “  
Destas acções judiciais, não há qualquer expectativa que, venham a reverter em custos para a SIMLIS. 
Desses processos não existe qualquer expectativa que a SIMLIS vá incorrer em custos.  
 
Simria, S.A.  
 
Processos em que a SIMRIA, S.A. é demandada: 
Acção administrativa comum na forma ordinária n.º 760/05.2BEVIS, a correr seus termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu, movida pelas sociedades CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A. e JAIME RIBEIRO & 
FILHOS, S.A. em que, no âmbito da empreitada denominada “Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de 
Aveiro – Interceptores Sul e Vouga – Condutas”, se pede que a SIMRIA, S.A. seja condenada a reconhecer o direito 
das Autoras à prorrogação legal do prazo daquela empreitada até Abril de 2003 e a pagar a estas uma indemnização 
no valor de 8.896.803,00 Euros, acrescida dos respectivos juros vencidos e vincendos à taxa legal. 
Neste processo a SIMRIA, S.A. deduziu pedido reconvencional contra as Autoras, reclamando destas uma 
indemnização no valor de 7.820.565,53 Euros, acrescido de juros, a título de multas aplicadas ao empreiteiro por 
atraso na execução da obra, lucros cessantes, danos de imagem e outros. 
Nesta acção, aguarda-se a elaboração do despacho saneador pelo tribunal e respectiva notificação às partes, posto o 
que prosseguirão os ulteriores termos processuais. 
Acção administrativa comum na forma ordinária n.º 1075/08.0BEVIS, a correr seus termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Viseu, movida pelas sociedades CONSTRUTORA ABRANTINA, S.A. e JAIME RIBEIRO & 
FILHOS, S.A. em que, no âmbito da empreitada denominada “Sistema Multimunicipal de Saneamento da Ria de 
Aveiro – Interceptores Sul e Vouga – Condutas”, se pede que a SIMRIA, S.A. seja condenada a reconhecer o direito 
das Autoras à prorrogação legal do prazo daquela empreitada até 24 de Setembro de 2004 e a pagar a estas a 
quantia de 4.407.430,48 euros, a título de indemnização por prejuízos alegadamente sofridos pelo empreiteiro na 
referida empreitada, trabalhos a mais, revisão de preços e juros de mora por alegado desfasamento entre os 
pagamentos contratualmente esperados e os realmente verificados. Nesta acção, aguarda-se a elaboração do 
despacho saneador pelo Mmo. Juiz, seguindo-se os ulteriores termos processuais. 
Acção ordinária n.º 5688/10.1TBVFR, a correr seus termos no 2.º Juízo Cível do Tribunal Judicial de Santa Maria da 
Feira, movida por Carlos Leandro Melo e esposa, em que se pede a condenação da SIMRIA, S.A. no pagamento aos 
Autores da quantia global de 105.376,00 Euros, acrescida de juros à taxa legal, a título de indemnização pelos danos 
alegadamente sofridos em propriedade daqueles, no decurso da empreitada denominada “Sistema Multimunicipal de 
Saneamento da Ria de Aveiro – Subsistema da Barrinha de Esmoriz – Interceptores de Silvalde e Beire”. Encontra-se 
concluída a fase dos articulados, aguardando-se que o Mmo. Juiz do processo designe dia para realização da 
Audiência Preliminar. 
Execução Comum n.º 6023/09.7T2OVR, a correr seus termos na Comarca do Baixo Vouga, Ovar – Juízo de 
Execução, proposta por Saul Coutinho de Almeida e esposa, em que é dada à execução uma sentença em que 
foram solidariamente condenadas a SIMRIA, S.A., Construtora Abrantina, S.A., Jaime, Ribeiro & Filhos, S.A., CME – 
Construção e Manutenção Electromecânica, S.A. e a Companhia de Seguros Tranquilidade, S.A. a reparar todos os 
danos sofridos pela moradia dos Exequentes, e a indemnizá-los por todos os danos patrimoniais e não patrimoniais, 
a liquidar na execução. O valor da execução é de 159.540,00 Euros. Neste processo foi deduzida oposição à 
execução, estando neste momento em curso a realização de prova pericial. 
Processos em que a SIMRIA, S.A. é Autora: 
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Acção administrativa comum na forma ordinária n.º 994/09.0BEAVR, a correr seus termos no Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Aveiro, proposta contra o Município de Vagos, em que se pede a condenação do referido 
município no pagamento da quantia total de 179.037,36 Euros, acrescida de juros, referente a serviços de recolha, 
tratamento e rejeição de efluente, prestados pela SIMRIA, S.A. e não pagos por aquela autarquia. Neste processo, 
encontra-se agendada a Audiência de Discussão e Julgamento para o próximo dia 27 de Setembro de 2011, posto o 
que seguir-se-ão os ulteriores termos processuais. 
 

49.2 Garantias 
 
As responsabilidades por garantias bancárias prestadas por unidades de negócio das empresas incluídas no 
perímetro de consolidação demonstram-se como se segue: 
 

UN  Tribunais   Instituições financeiras   Entidades Concedentes   Outros   2011.06   2010.12  
Água- Produção e Depuração 20.772.614 - 1.361.420 23.106.895 45.240.929 45.156.272 
EPAL 5.433.496 14.706.594 - 274.604 20.414.694 47.878.367 
Água- Distribuição e Recolha - - - - - - 
Resíduos 1.847.135 36.668.158 1.911.909 4.915.205 45.342.407 43.876.158 
Internacional - - - - - 1.428.571 
Corporativos - 400.000 - 229.307 629.307 804.562 
 TOTAL  28.053.245           51.774.752                 3.273.329   28.526.011   111.627.337         139.143.930   

 
 

50. Eventos subsequentes 
 
 
Não se verificaram eventos subsequentes à data de emissão deste relatório. 
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